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Sou Licenciada em Ensino de Biologia e Geologia e estou destacada na Escola Básica 2,3 

Comendador Ângelo Azevedo. Actualmente estou a realizar um estudo, no âmbito do Mestrado em 

Ensino em Geologia e Biologia, da Universidade de Aveiro (anexo I).  

Este estudo tem como objecto as interacções online registadas na plataforma Blackboard 

(plataforma utilizada na Universidade de Aveiro) de um grupo de professores de ciências existente 

numa comunidade de prática (CoP) online desenvolvida no âmbito de um projecto de investigação 

IPEC “ Investigação e práticas lectivas em educação e ciência: dinâmicas de interacção (anexo II). É 

objectivo realizar-se a análise das interacções (anexo III) de forma a compreender o impacto da 

participação de professores de ciências, na CoP online, no desenvolvimento da sua competência 

didáctica de avaliar.  

O estudo foi precedido de uma revisão bibliográfica que permitisse a identificação de um 

sistema de categorias de análise relativo à avaliação dos alunos. Devido à inexistência de um sistema 

de categorias de análise satisfatório tornou-se necessário construí-lo.  

 Apresenta-se o modelo de análise construído do qual constam as categorias de análise, 

indicadores das unidades de registo a incluir em cada categoria e alguns exemplos retirados das 

interacções a partir do ensaio do modelo (anexo IV). Nos exemplos, para facilitar a interpretação do 

modelo, deixamos para além das unidades de registo (a verde) parte das frases que contextualizam 

as mesmas.  

 Salientamos que, nas primeiras explorações dos dados recolhidos, não foi possível codificar 

unidades de análise ilustrativas de todos os indicadores, o que pensamos ser um dos nossos 

resultados finais.  

 Solicitamos a validação do sistema de categorias de análise construído e aguardamos o seu 

parecer e as suas sugestões.  

Agradecemos desde já a sua valiosa colaboração. 

 

Se surgirem algumas dúvidas, poderá fazer o favor de nos contactar por email, telemóvel ou telefone 

(ver contactos abaixo): 

Carla Rosa  

e-mail: carla_srosa@hotmail.com 

Telemóvel: 917525652 

Telefone: 234188094 

mailto:carla_srosa@hotmail.com


Anexo I 

 

 

 DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

PPRROOJJEECCTTOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  

  

  
MMeessttrraaddoo  eemm  EEnnssiinnoo  ddee  GGeeoollooggiiaa  ee  BBiioollooggiiaa    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
            Orientadora: Maria João Loureiro 
      Co-Orientador: Luís Marques  
 
 
      Mestranda: Carla Sofia Fernandes Rosa 
 
 
 

Aveiro, Julho de 2007 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 



ÍÍNNDDIICCEE::  

  
Pág. 

 
Identificação do tema ………………………………………………………………………. …………………………………………….…………………….  3 

Introdução ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………  3 

Questões investigativas e objectivos ..……………………………………………………………………………………………….…………. 5 

Enquadramento Teórico …………………………………………………………………………………………………………………………..….....……. 6 

Metodologia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. …. … 10 

Expectativa do Estudo…………………………………………………………………………………………………………………………..………….. …. 11 

Cronograma ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. …. 11 

Referências Bibliográficas …………………………………………………………………………………..……………………………………………. 12 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICAÇÃO DO TEMA 

 

Desenvolvimento da competência de avaliação de aprendizagens em comunidades de 

prática online. Um Estudo de Caso Envolvendo Professores de Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em dois mil e cinco iniciou-se, no Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa, um projecto inovador, a saber: “ Investigação e Práticas lectivas em Educação 

e Ciência: Dinâmicas de interacção” (IPEC), o qual está centrado na natureza, 

mecanismos, dificuldades e processos, relacionados com a interacção entre a investigação 

e a prática lectiva, principalmente num contexto online.     

 Este projecto baseia-se em três pressupostos: existe um fosso entre a investigação e 

a prática lectiva, sendo importante promover a sua interacção; a agenda e as prioridades da 

investigação educacional têm de se centrar mais em estudos envolvendo investigadores e 

professores; as TIC podem facilitar o estabelecimento de equipas de investigação com 

investigadores e professores. Estas foram as bases para que se criasse uma comunidade de 

prática (CoP) em contexto online, envolvendo investigadores e professores com a 

finalidade comum de melhorar as suas práticas.  

 

 Para o desenvolvimento do IPEC foram definidas quatro fases, as quais passo a 

apresentar: 

 

- Actualização da revisão da literatura e aprofundamento do quadro metodológico a 

desenvolver; 

- Identificação das percepções dos investigadores e dos professores sobre as suas práticas e 

das expectativas relativas às comunidades de aprendizagem distribuídas. Estabelecimento 

da comunidade de aprendizagem, integrando investigadores e professores de escolas de 

Lisboa e Aveiro; 

- Promoção da interacção e recolha de informação sobre o funcionamento da comunidade. 

Identificação das dificuldades emergentes da prática dos professores e, a partir destas, 

promover o desenvolvimento de módulos curriculares em colaboração, os quais são 

posteriormente explorados em contexto de aula, sendo o seu impacto analisado e discutido 



com base na triangulação das perspectivas dos alunos, dos professores e dos 

investigadores; 

- Desenvolvimento de um pensamento mediador entre a investigação e a prática.  

  

No desenrolar do projecto tornou-se evidente que uma das dificuldades, ao nível 

dos professores, prende-se com os procedimentos e práticas de avaliação que estes tiveram 

de construir e implementar, aquando da exploração dos módulos curriculares definidos. 

Tais evidências suscitaram a necessidade da realização de um estudo focado na 

problemática do desenvolvimento da competência de avaliação de aprendizagens, pelos 

professores, aquando do trabalho colaborativo em comunidades de prática online. 

 Ao tomar conhecimento da natureza do IPEC e da possibilidade de desenvolver 

uma dissertação de mestrado nele integrada, senti-me, desde logo, motivada para aceitar o 

desafio que me era proposto. Primeiro, porque identifiquei no IPEC um projecto altamente 

inovador cuja finalidade vai de encontro a uma verdadeira necessidade do Ensino e do 

Ensino das Ciências em particular, que é o de incrementar o diálogo entre investigadores e 

professores, promovendo o desenvolvimento de canais de comunicação e cooperação entre 

estes, factores imprescindíveis para a melhoria do Ensino das Ciências. Segundo, porque o 

objecto de estudo não é comum na investigação educacional. Terceiro, o facto do estudo a 

realizar estar integrado no IPEC é também motivador pois, por um lado será bastante 

enriquecedor trabalhar com o conjunto de pessoas que já integram o IPEC e por outro lado, 

será um trabalho que permitirá contactar com diversos estudos relativos a várias 

componentes da prática pedagógica e da interacção entre a investigação e a prática. 

 O facto do estudo a realizar se focar na problemática do desenvolvimento da 

competência de avaliação de aprendizagens em comunidades de prática online, é uma mais 

valia para o meu desenvolvimento profissional, uma vez que, durante o meu percurso 

enquanto educadora, tenho vindo a sentir uma necessidade crescente de me desenvolver 

profissionalmente ao nível da competência de avaliação de aprendizagens.  

 O presente documento constitui uma proposta de investigação, a realizar no âmbito 

do Mestrado em Ensino da Geologia e Biologia, que se insere no projecto anteriormente 

descrito e da qual foi elaborada um poster que constitui um dos elementos de avaliação da 

disciplina de Metodologias de Investigação em Educação.  

 

 

 



QUESTÕES INVESTIGATIVAS e OBJECTIVOS 

 

 O presente estudo terá como finalidade analisar o impacto da participação de 

professores de ciências, numa CoP online, no desenvolvimento da sua competência de 

avaliação de aprendizagens. Neste contexto surge a questão-problema a investigar: 

 

 As CoP online conduzem a uma ampliação do conceito de avaliação de 

aprendizagens promovendo novos procedimentos e práticas de avaliação? 

 

 Para dar resposta a esta questão, procedeu-se à formulação de questões orientadoras 

do processo de recolha de dados, a saber: 

  O trabalho colaborativo em CoP online favorece o desenvolvimento de 

competências de avaliação ao nível de: 

            - inovação de metodologias de avaliação? 

            - estabelecimento de critérios de avaliação? 

            - construção de “novos” instrumentos de avaliação? 

 

  Quais os factores que dificultam ou facilitam as práticas de avaliação de 

aprendizagens em CoP online?  

 

Em particular, pretende-se concretizar os seguintes objectivos: 

 

  Analisar o impacto da participação numa CoP online, ao nível do 

desenvolvimento da competência de avaliação de aprendizagens dos professores 

participantes. 

 

  Identificar os factores (facilitadores e inibidores) que influenciam o 

desenvolvimento profissional, ao nível da avaliação de aprendizagens, no quadro da 

realização de trabalho colaborativo numa CoP, envolvendo professores de ciências e 

investigadores. 

 

             Analisar a fundamentação, apresentada pelos professores participantes, para as 

decisões efectuadas, relativamente aos seus procedimentos e práticas de avaliação das 

aprendizagens. 

 



   Inferir a importância que os professores participantes nesta CoP atribuem à 

dinâmica de interacção, neste grupo de trabalho, para o seu desenvolvimento profissional, 

ao nível da avaliação de aprendizagens. 

 

 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

  

 Nas últimas décadas tem-se verificado um intenso desenvolvimento científico e 

tecnológico, nomeadamente em relação à área da comunicação e da difusão da informação. 

Tal provocou dinâmicas de aceleração na produção de informação e no acesso a essa 

informação, tornando-as altamente instáveis, dificultando a ideia de certeza, de 

continuidade, de permanência e de previsibilidade. A sociedade actual caracteriza-se assim 

pela incerteza, instabilidade e imprevisibilidade (Cachapuz, A.; Sá-Chaves, I. & Paixão, F., 

2004). 

 A Sociedade da Informação, que se pretende que seja do Conhecimento, depende 

em boa parte de nós, como cidadãos e como professores, e do sentido das transformações 

que formos capazes de, responsavelmente, imprimir, tendo em vista a formação de 

cidadãos cientificamente cultos (Cachapuz, A.; Praia, J. & Jorge, M., 2002). 

 É hoje clara a importância de uma adequada cultura científica/tecnológica na 

emergência do progresso social que a Sociedade do Conhecimento pressupõe (Cachapuz, 

A.; Sá-Chaves, I. & Paixão, F., 2004). Neste contexto novos desafios se impuseram aos 

decisores e, consequentemente, aos investigadores, conceptores de programas de ciência e 

aos professores. Esses desafios, segundo Galvão (2006), podem resumir-se aos seguintes 

aspectos: incrementar o gosto pela ciência, aumentar a literacia científica de todos os 

cidadãos e prepará-los para o prosseguimento de estudos.  

 Urge, portanto, educar os cidadãos, para que desenvolvam a capacidade de 

examinar problemas de diferentes perspectivas, de procurar explicações para os fenómenos 

naturais e sociais, sempre numa perspectiva de análise crítica, construindo uma sociedade 

em que os seus membros possuam uma visão racional do mundo e possuam uma 

predisposição para pensar criticamente (Cachapuz, A., 2004). 

 Para que tal seja possível é absolutamente necessário uma nova abordagem 

curricular, não mais centrada nos conteúdos, mas sim, cujo enfoque sejam as competências 

para o pensar, para o conhecer e para o agir eticamente regulados, que possa responder 



com mais adequação e eficácia às novas configurações sociais e aos problemas que delas 

emergem na sociedade moderna.  

 Importa aqui referir que o conceito de competência tem vindo a gerar discussão e 

polémica, existindo uma diversidade conceptual e variedade de terminologia. Segundo 

Perrenoud (2000), competência consiste na faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, informação, etc.),  para  solucionar  com  

pertinência  e eficácia  

 

 

determinadas situações ou seja conjuntos de saberes, possibilidades de acção e 

comportamentos estruturados em função de uma finalidade e num tipo e situação 

determinados. 

 Existem três actores considerados fulcrais para a desejada melhoria do Ensino das 

Ciências: os decisores da política educativa, os investigadores e os professores. Apesar dos 

diferentes papeis e responsabilidades de cada um deles, os três têm uma finalidade comum: 

a melhoria da educação (Costa, N., 2007).  

 Dada a similitude do objectivo último da actividade profissional dos professores e 

dos investigadores educacionais – contribuir para a qualidade da educação –, seria de 

esperar que entre eles existissem fortes canais de comunicação. Contudo, existem hoje 

fortes indicadores de que entre professores e investigadores educacionais não existe o 

necessário diálogo (Costa, N., 2003). Este fosso entre a investigação em educação e as 

práticas de professores constitui um obstáculo à desejada melhoria da educação. 

 Neste contexto, é importante fomentar o desenvolvimento de projectos 

colaborativos envolvendo professores e investigadores.  

 A colaboração entre professores e investigadores pode contribuir para anular a 

separação entre a prática profissional do professor e a investigação educacional, bem como 

a separação entre as escolas e as universidades e, em última análise, a separação da teoria e 

da prática (Saraiva, M., & Ponte, J., 2003). Sendo que a actividade colaborativa é benéfica, 

quer para os professores, quer para os investigadores. 

 Uma das possibilidades de trabalho colaborativo entre professores é o 

desenvolvimento de comunidades de prática (CoP), nomeadamente em contexto online, 

sendo o IPEC um excelente exemplo. 

 Saliente-se que “uma comunidade de prática não é um mero agregado de pessoas 

definidas por determinadas características. O termo não é significado de grupo, equipa ou 



rede” (Wenger, E., 1998:74). São três as dimensões das comunidades de prática – um 

empenhamento mútuo, um empreendimento conjunto e um reportório partilhado. Uma 

comunidade de prática envolve um conjunto de pessoas que detêm conhecimento de como 

fazer alguma coisa, e que estabelecem diálogos entre si com vista a fazer melhor o que já 

sabem fazer (Wenger, E., 1998). 

 Um aspecto importante a salientar nas comunidades de prática, é que têm, como 

pressuposto, o encontro regular dos seus membros, garantindo-lhes a oportunidade de 

interacção e de participação. Contudo, este encontro não é obrigatoriamente presencial. As 

comunidades podem estabelecer interacções mediadas por redes e serviços telemáticos, dos 

quais a Internet é o melhor exemplo. Neste caso, encontramo-nos perante comunidades 

virtuais. Estas permitem a comunicação e a colaboração através de barreiras geográficas e 

temporais, e existem  em  função  

 

de uma identificação com uma tarefa ou domínio do saber, ao invés de com um lugar 

(Johnson, C., 2001).  

 O trabalho colaborativo entre investigadores e professores, nomeadamente em CoP 

online, reflecte, simultaneamente, as perspectivas do professor e do investigador, podendo 

corresponder às necessidades, quer da investigação, através da produção de conhecimento 

resultante da análise da partilha de comentários e observações sobre a prática, quer do 

desenvolvimento profissional do professor, graças à reflexão sobre a prática que lhe 

permite iluminar e desenvolver elementos da sua prática de ensino (Saraiva, M., & Ponte, 

J., 2003). 

Num sentido amplo, o desenvolvimento profissional do professor é um processo 

que engloba todas as suas experiências de aprendizagem (naturais, planeadas e 

conscientes), que lhe trazem benefício directo ou indirecto e que contribuem para a 

qualidade do seu desempenho junto dos alunos. Assim, o desenvolvimento profissional 

apresenta-se como um processo dinâmico, contínuo, reflexivo e estreitamente ligado às 

práticas profissionais.  

 Considerada uma componente fundamental da prática pedagógica, a avaliação tem 

sido, igualmente, considerada o aspecto mais problemático nas mudanças que se desejam 

na referida prática. Face a este quadro pode-se colocar algumas questões: o que leva os 

professores a serem tão resistentes a modificar as suas práticas avaliativas? Que 

concepções têm da avaliação? Que problemas encerra o acto de avaliar? De que forma a 



participação em CoP online conduz a uma ampliação do conceito de avaliação de 

aprendizagens promovendo novos procedimentos e práticas de avaliação? 

Como refere Alves (2004:60), “O currículo nacional, baseado em competências e 

experiências educativas, está ligado a três preocupações nucleares, que se relacionam entre 

si: a diferenciação, a adequação e a flexibilização, preconizando, desta forma, na sua 

concretização, quer o estabelecimento de diferentes possibilidades de percursos, quer a 

promoção da diferenciação pedagógica, através da diversificação de estratégias e da sua 

adequação às situações concretas, ou seja, flexibilizando os processos.”  

 Falar de mudanças curriculares implica perspectivar a avaliação como inerente a 

essa mudança, o que significa o desenvolvimento integrado de novos e adequados modos 

de avaliar. O novo entendimento dado ao currículo, perspectivando-o como um conjunto 

de aprendizagens e de competências a desenvolver, veio trazer novos desafios à escola, aos 

professores e aos alunos, nomeadamente no que se refere à construção de ambientes que se 

adeqúem aos fins propostos e às formas como a avaliação deve ser encarada. 

 Neste contexto a avaliação surge como uma componente intrínseca do processo 

curricular, que permite  regular  e monitorizar  a adequação  e a pertinência  das decisões 

adoptadas sobre as  

 

diferentes dimensões curriculares e organizativas, que possibilitam a criação de ambientes 

de aprendizagem de qualidade. Nesta perspectiva, avaliar implica compreender e 

determinar o valor e a qualidade dos processos formativos a partir  da recolha, análise e 

interpretação de dados relevantes, com base em critérios explícitos e partilhados que 

funcionam como referencial para a emissão de juízos de valor para a tomada de decisões 

(Alonso, A., 2002). 

 Actualmente os currículos de ciências requerem o desenvolvimento de instrumentos 

que permitam aos professores realizar três modalidades de avaliação: avaliação 

diagnostica, avaliação formativa e avaliação sumativa (Galvão, C. 2006).  

 É essencial valorizar o que os alunos escrevem, avaliar o processo e o produto do 

trabalho de projecto, avaliar actividades experimentais como um processo global em que se 

inclui o planeamento e a comunicação de resultados e reconhecer que a avaliação não é 

apenas um processo de testes em que se valoriza apenas a medida (Galvão, C. 2006).  

 Não é fácil, contudo, começar a criar novos processos de avaliação. E se os novos 

processos de avaliar não forem adequados às situações de aprendizagem nem aos alunos e 

os instrumentos elaborados não forem os melhores para o que se pretende avaliar, as 



consequências podem ser graves e injustas. Deste modo, o trabalho colaborativo, que pode 

ser desenvolvido numa CoP online, permite aos professores confrontarem as suas ideias, 

aprenderem com quem já experimentou, discutirem técnicas e instrumentos de avaliação e 

questionarem novas estratégias, isto é, desenvolverem a competência de avaliação de 

aprendizagens. 

 A competência, do professor, para administrar a progressão das aprendizagens 

assume, nos dias de hoje, uma importância sem precedentes. Ela própria mobiliza várias 

competências mais específicas. Eis as que Perrenoud (2000) destaca: conceber a 

administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos; adquirir 

uma visão longitudinal dos objectivos do ensino; estabelecer laços com as teorias 

subjacentes às actividades de aprendizagem; observar e avaliar os alunos em situações de 

aprendizagem, de acordo com uma abordagem formativa; fazer balanços periódicos de 

competências e tomar decisões de progressão. 

 É essencial aprender a avaliar para ensinar melhor (Perrenoud, P, 1999). A 

mudança das práticas de avaliação, necessárias numa perspectiva construtivista do ensino, 

só é possível se primeiro, houver um investimento real na formação inicial e contínua dos 

professores; segundo, existir um incremento do trabalho em equipa, de preferência em 

equipas que integrem investigadores e professores, e desenvolvido de uma forma reflexiva; 

terceiro, existir o desejo de inovar e de fazer melhor por parte dos professores 

 

 

METODOLOGIA 

 

 O projecto de dissertação que se apresenta pretende contribuir, como já foi 

anteriormente referido, para a discussão da seguinte questão-problema: As CoP online 

conduzem a uma ampliação do conceito de avaliação de aprendizagens promovendo novos 

procedimentos e práticas de avaliação?  

 A metodologia pela qual se optou foi do tipo “Estudo de Caso”, visto que, como 

Bell (1989) põe em evidência, a grande vantagem deste método, consiste no facto de 

permitir ao investigador a possibilidade de se concentrar num aspecto ou situação 

específica e identificar, ou tentar identificar, os diversos processos que interagem no 

contexto estudado. É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 

pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 



característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno 

de interesse (Ponte, P., 2006). 

 Segundo Ponte (2006), um caso constitui uma entidade bem definida, 

necessariamente inserida num certo contexto. Na investigação que se propõe, o “caso” que 

se pretende estudar de forma detalhada, é um grupo de professores de ciências que 

pertence à CoP online do IPEC e que, durante a sua participação, desenvolveu práticas de 

avaliação de aprendizagens relativas a um determinado módulo temático.  

 Como trabalho de investigação, este pretende ser essencialmente exploratório, 

servindo para obter informação acerca do respectivo objecto de interesse, e 

fundamentalmente descritivo, tendo como propósito essencial descrever, isto é, dizer 

simplesmente “como é” o caso em apreço. 

 No que se refere à técnica de recolha de dados, esta será efectuada tirando todo o 

partido possível de fontes múltiplas de evidências, nomeadamente: 

- registos, em formato digital, das interacções de professores e investigadores em fóruns e 

chats realizados  na plataforma online da CoP; 

- instrumentos de avaliação desenvolvidos e disponíveis na plataforma online da CoP; 

- inquérito(s). 

 O tratamento de dados será realizado utilizando a técnica de análise de conteúdo. 

Esta consiste num conjunto de técnicas de análise de comunicações, com finalidade de 

descrever, objectivamente, sistematicamente e quantitativamente, o conteúdo dessas 

comunicações (Bardin, 2000). 

 

 

 

EXPECTATIVAS DO ESTUDO 

 

 Primeiro, espera-se inferir sobre o desenvolvimento da competência de avaliação 

das aprendizagens dos professores participantes no quadro da realização de trabalho 

colaborativo numa CoP online, envolvendo professores de ciências e investigadores. 

Segundo, pretende-se saber como é que o desenvolvimento da competência referida se 

reflecte na inovação de metodologias de avaliação, no estabelecimento de critérios de 

avaliação e na construção de “novos” instrumentos de avaliação. Prevê-se, ainda, ser 

possível identificar os factores (facilitadores e inibidores) que influenciam o 

desenvolvimento da competência de avaliação de aprendizagens nesta CoP online.  



 Ao concretizar as expectativas acima delineadas, espera-se que esta investigação 

contribua para o aperfeiçoamento do diálogo entre investigação e práticas lectivas, ao nível 

da competência de avaliação de aprendizagens. 
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Anexo II 

 

IInnvveessttiiggaaççããoo  ee  PPrrááttiiccaass  LLeeccttiivvaass  eemm  EEdduuccaaççããoo  ee  CCiiêênncciiaa::  

DDiinnââmmiiccaass  ddee  IInntteerraaccççããoo  ((IIPPEECC))    

 

 Apresentação sucinta do projecto 

O projecto IPEC fundamenta-se em três pressupostos, que emergem da literatura e 

da experiência adquirida pelos seus autores:  

 Existe um fosso entre a investigação educacional e a prática lectiva e é 

importante promover a sua interacção (Costa, 2003; Costa et al., 2000);  

 A agenda e as prioridades da investigação educacional têm de se centrar mais em 

estudos envolvendo investigadores e professores (Loureiro et al., 2003);  

 As TIC podem facilitar o estabelecimento de equipas de investigação com 

investigadores e professores.  

 O problema de investigação é “Como promover uma interacção entre a 

investigação educacional e as práticas lectivas em Educação em Ciências que tenha reflexo 

em ambos os níveis? Deste, emergem duas questões de investigação:  

1. O estabelecimento da comunidade de aprendizagem online facilita a interacção 

entre os dois grupos?  

2. Em que medida, o estudo desta comunidade de aprendizagem, contribui para o 

desenvolvimento de um pensamento mediador da interacção entre a investigação 

e a prática? 

 

 O projecto centra-se na natureza, mecanismos, dificuldades e processos, 

relacionados com a interacção entre a investigação e a prática, principalmente num 

contexto online. Investigadores e professores das regiões de Aveiro, Lisboa e Évora, 

formaram uma comunidade de Prática online com a finalidade comum de melhorar as suas 

práticas.  

 

O procedimento metodológico usado enquadra-se numa metodologia de estudo de 

caso, sendo a comunidade o caso. Várias técnicas da recolha de dados têm vindo a ser 

utilizadas, tais como entrevistas, análise documental, observação e questionários. 



 O projecto desenvolver-se-á em quatro fases:  

 

- actualização da revisão da literatura e aprofundamento do quadro metodológico a 

desenvolver (T1); 

- identificação das percepções dos investigadores e dos professores sobre as suas práticas  e 

das expectativas relativas às comunidades de aprendizagem distribuídas. Estabelecimento 

da comunidade de aprendizagem, integrando investigadores e professores de escolas de 

Aveiro, Évora e Lisboa (T2, 3 e 4); 

- promoção da interacção e recolha de informação sobre o funcionamento da comunidade. 

A partir da identificação de dificuldades que emergem da prática dos professores, serão 

desenvolvidos e negociados módulos temáticos a explorar em sala de aula. A exploração 

dos módulos e o seu impacto serão analisados e discutidos com base na triangulação das 

perspectivas dos alunos, dos professores e dos investigadores (T5, 6 e 7); 

- desenvolvimento de um pensamento mediador entre a investigação e a prática. Efectuar-

se-á um workshop em que participarão investigadores com experiência na área. Nele serão 

analisados documentos reflectindo os indicadores do trabalho de investigação realizados 

(T8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III 
 

Interacções do Grupo 2 do IPEC Relativas à Avaliação das Aprendizagens 
 

Fórum: Plano de trabalho do grupo 2 
 

Objectivos e competências a desenvolver (pelo grupo2) (…) 

- construção de instrumentos de avaliação diversificados e adequados. 

 

Nov. 17 2006 

Prof. B 

Pesquisando os artigos que a professora Mª João recomendou como leituras 

aconselhadas, deparei-me com um artigo que gostei bastante de ler, relativo à 

aplicação de mapas de conceitos com estratégia de ensino/aprendizagem.  

Realmente é uma estratégia que tenho usado com alguma frequência nas minhas 

turmas e que tenho observado que "obriga" os alunos a reflectirem sobre os 

conceitos estudados e a relacionarem-nos. È o tipo de actividade que quando 

trabalhada em grupo, estimula bastante a cooperação, participação e o empenho 

no trabalho. Pode também funcionar como momento de avaliação para os alunos e 

para o professor. Vou colocá-lo na troca de ficheiros para quem estiver 

interessado. 

 

Nov. 27 2006  

Prof. C 

Intimamente ligado com estas questões põe-se a questão das competências 

(nossas, discentes e deles, discentes) e da sua avaliação. Penso que todas estas 

leituras/reflexões se potenciam umas às outras possibilitando-nos ter uma visão 

mais fundamentada e alargada do que nos propomo-nos fazer. 

Nov. 30 2006 

Prof. D 

Mas, o que mais me surpreendeu na tua proposta foi o facto de os alunos 

iniciarem a construção de um portfólio, como estratégia de avaliação e de 

formação. 

Sabes...numa disciplina que estou a frequentar na Universidade de Aveiro 

também estou a elaborar um portfólio reflexivo e considero que este pode ser 

um instrumento de formação extremamente válido para o nosso crescimento! 

Neste momento também já me surgiu na mente a possibilidade de no futuro vir a 

propor aos meus alunos a elaboração de um portfólio como uma estratégia de 

avaliação e de formação... 

 

Jan. 15 2007  

Prof. A 

Nunca trabalhei com os alunos na construção de portfólio nem sei muito bem 

como se estruturam nem como se avaliam. Gostaria bastante de aprender mais 

coisas neste campo, por isso parece-me esta uma boa oportunidade. 

 

Jan. 21 2007 

Prof. C 

No que toca a referências sobre portfólios deixo aqui algumas. Os endereços 

electrónicos dão acesso a documentos que nunca utilizei (mas faz-se referência a 

Idália Sá-Chaves, professora e investigadora da UA, que é uma referência no que 

toca a portfólios). No entanto, o primeiro endereço dá acesso a uma tese de 

doutoramento em que o capítulo 3 traz uma revisão bibliográfica bastante 

profunda sobre a temática. 

 

Jan. 23 2007 

Prof. D 

Deixei alguns artigos sobre avaliação, incluindo portfólios na área da bibliografia. 

 

Fev. 20 2007  

Inv. 2 

Espero, amanhã,   poder disponibilizar documentação sobre  avaliação de 

competências, como foi solicitado. 

 

Fev. 22 2007  

Inv. 1  

Tenho estado a ler os documentos disponibilizados e parecem-me bastante 

interessantes, quando acabar a leitura deixarei aqui alguns tópicos que me 

parecem interessantes para a discussão, nomeadamente os que se prendem com a 

Fev. 25 2007 

Prof. M 



avaliação de competências em educação ambiental. 

Contudo, avaliar competências  em Educação Ambiental parece-me muito 

complicado, uma vez que uma correcta avaliação do "saber em acção" só se 

conseguiria na íntegra com uma avaliação de comportamentos a longo prazo. 

Antes de passarmos propriamente à planificação poderíamos discutir algumas 

formas de avaliação.  

 

Mar 13 2007  

Prof. M 

A minha intervenção relaciona-se com o comentário da Ana, dado que discordo 

que a avaliação de competências, mesmo na área em que vão trabalhar, só possa 

ser avaliada a longo termo. 

As competências listadas pela Maria João, bem como outras, são desenvolvidas 

ao longo da escolaridade (e não só). Para as avaliar é necessário, por um lado, 

definir o “patamar” de competência a atingir pelos alunos (que a meu ver não 

pode ser rígido porque o grau de desenvolvimento inicial pode não ser o mesmo, 

dado depender dos contextos, dos alunos…), por outro, é necessário clarificar as 

situações problemas com as quais os alunos serão confrontados. 

Para verem exemplos concretos do que pretendo dizer, relativamente ao primeiro 

aspecto e no que respeita a competências transversais dêem uma vista de olhos 

nas páginas do Québec Educational Program, onde são definidas as competências 

a desenvolver e os perfis de saída. 

 

 Mar 15 2007 

Inv. 2 

 

Tenho lido os documentos sobre portfólio e realmente o que mais me constrange 

é, como já anteriormente me tinha parecido, a dificuldade de avaliar de forma 

correcta, um trabalho que considero ser muito subjectivo. Mas mesmo assim 

gostava de fazer a experiência. 

 

Mar 30 2007  

Prof. C 

Estive consultando os sites indicados pela Mª João Loureiro, tendo a informação 

constante revelado muito interesse. Da consulta dos mesmos cheguei a outros que 

considero de relevada importância para o nosso trabalho: escalas de níveis de 

competência (http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/echellessec.htm; 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/13-4609.pdf)  

e avaliação (de competências) no secundário 

(http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/cadresec.htm 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/cadresecondaire_prelim.pdf). Também 

tive oportunidade de ler um pequeno livro “Desenvolver competências-chave em 

educação” de Rychen e Tiana, Ed. Asa. O mesmo faz uma apresentação do 

conceito e de projectos em que esteve em causa competências e sua avaliação (por 

exemplo PISA). Era importante que desses uma vista de olhos a estes docs. para 

podermos avançar com o trabalho a que nos comprometemos. 

 

Abr. 22 2007  

Prof. D 

Recordando um documento (oriundo do Departamento Curricular do Canadá, se 

não estou em erro) já há muito colocado na plataforma sobre competências, penso 

que alguns dos exemplos apontados são aqui  úteis. (…) Estão lá indicados 

critérios de avaliação que podem ter aqui cabimento. 

 

Abr. 24 2007  

Inv. 1 

Há aspectos de fundamentação, de tomada de consciência das nossas intenções 

enquanto professores (que se prendem com a clarificação das competências a 

desenvolver pelos alunos e pelas estratégias e actividades a propor), que devem 

ser explicitadas, até para poder definir como será efectuada a avaliação. 

 

Abr. 25 2007  

Inv. 2 

Sem querer ser repetitiva mas porque considero de extrema importância, ao 

consultar o material disponibilizado parece-me poder dizer que as questões 

relativas à avaliação do piloto não estão definidas (pelo menos explicitadas). 

Estou certa ou não? Se sim, é fundamental pensar no assunto mas para isso e a 

Mai. 14 2007  

Inv. 2 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/echellessec.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/13-4609.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/cadresec.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/cadresecondaire_prelim.pdf


montante é necessário definir as competências que pretendem ajudar os alunos a 

desenvolver. 

Quer em termos de formação, quer no que respeita à investigação  é essencial dar-

se atenção à avaliação do processo em curso. As competências em causa  parecem 

dever ser as que  foram identificadas aquando da planificação.  Quanto a  

instrumentos a usar julgo que devem passar por aqueles que possam recolher 

informações a partir dos alunos e, também, por registos feitos pela Isabel acerca 

da forma como  está a decorrer a experiência.   Alguma experiência adquirida em 

trabalhos anteriores pode aqui ser útil. 

 

Mai. 15 2007  

Inv. 1 

Que acham da ideia dos alunos da Isabel no final da implementação da actividade 

de trabalho de campo responderem a um pequeno questionário onde possam 

avaliar a forma como decorreu a implementação desta actividade de trabalho de 

campo, sobre o contributo que esta actividade teve para a aprendizagem deles... 

(Talvez os resultados deste questionário nos pudessem ajudar a reformular, ou 

não, as actividades que temos planeadas...). Se optarmos por passar este 

questionário penso que facilmente conseguimos organizar um questionário e em 

pouco tempo, pois tanto eu como a Dorinda já passámos questionários do género 

quando fizemos as nossas teses de mestrado... 

 

Mai. 20 2007 

Prof. A 

No entanto, vem agora a questão: Como podemos verificar se os alunos 

adquiriram ou não as competências que desenvolveram? Com que instrumentos o 

podemos fazer? 

Este é um problema com o qual nos deparamos, muitas vezes nas nossas escolas... 

Construímos os materiais didácticos, implementamos os mesmos e depois...como 

avaliamos as competências desenvolvidas pelos alunos?... (não pensámos 

nisso...implementamos e pronto...) 

 

Mai. 20 2007 

Prof. A 

Estive a fazer pequenos ajustes no questionário final que apliquei aquando do 

desenvolvimento da minha tese de mestrado, sobre as implicações do trabalho de 

campo na aprendizagem dos alunos. Vou aqui disponibilizá-lo, pois pode/ou 

não... servir como ponto de partida para a possível construção e aplicação de um 

questionário na turma da Isabel.  

 

Mai. 20 2007 

Prof. A 

Acerca da avaliação  global do processo,   temos o documento que a Margarida 

apresentou  para discussão. Contudo,  existe um questionário já administrado  a 

alunos  depois de uma saída, o qual  foi usado num Projecto que coordenei  " A 

Investigação como instrumento para a mudança das práticas". O que é que  

Dorinda tem a dizer? Irei providenciar para que seja posto aqui na plataforma. 

 Poderíamos estabelecer uma discussão,   de forma a conseguirmos um bom 

instrumento. 

 

Mai. 22 2007  

Inv. 1 

Mais uma achega relativamente à forma como se pode recolher informação para 

avaliar/analisar as mais valias e aspectos a melhorar nas actividades 

implementadas. 

Aqui fica uma ligação em que são descritos os itens de um questionário de 

avaliação de ensino e como tratar os resultados: The eVALUate instrument - 

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf 

Trata-se de um questionário muito diferente do que a Margarida partilhou e mais 

centrado na avaliação do ensino.  

Para avaliação das competências de colaboração intragrupo (instrumentos a ser 

preenchido pelos alunos e cujos resultados podem ser cruzados com as notas da 

Isabel relativas ao funcionamento dos grupos), deixo em anexo um outro 

Mai. 23 2007  

Inv. 2 

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf


instrumento. Se os alunos pudessem responder directamente na folha de cálculo 

facilitava o tratamento dos dados e enviar para a professora seria o ideal (evitava-

se estar a introduzir os dados). 

 

Penso, no entanto, que um aspecto inovador na planificação da actividade de 

Trabalho de Campo que elaborámos e que a Isabel implementou na sua turma foi 

a forma como estava organizada, onde os grupos de trabalho trabalhavam 

autonomamente com subquestões específicas... Não acham que seria importante 

também introduzir no questionário disponibilizado pela Professora Maria João, 

questões relativas à forma como a saída de campo estava organizada, quer a nível 

da preparação, da saída e da fase de pós saída?... As respostas dos alunos 

poderiam dar-nos indicadores acerca da forma como a actividade de Trabalho de 

Campo foi organizada que nos poderiam ser úteis para uma possível reformulação 

e aprofundamento no próximo ano lectivo... Que acham sobre este aspecto? 

 

Mai. 23 2007  

Prof. A 

Estive também a ver o questionário que a Prof. Mª João sugere, e se acharem bem 

posso fornecê-lo aos alunos, para posteriormente fazermos a análise dos 

resultados, uma vez que não dispomos já de muito tempo.  

Vou tentar que eles possam enviar as respostas por mail, embora alguns alunos 

não disponham de computador. As sugestões da Margarida no sentido de se 

colocarem algumas questões relativas ao modo como se implementou esta saída 

de campo também me parecem importantes. O ideal era na próxima semana, no 

início, ficar pronto. 

 

Mai. 24 2007  

Prof. C 

Acho melhor pedir aos alunos que preencham os instrumentos de avaliação 

disponibilizados que considerares adaptados. Sem sobrecarregar os alunos com 

muitos questionários, é melhor recolher o máximo de informação. A propósito, 

viste o questionário que a Cecília disponibilizou para avaliar a saída de campo. 

Também está “pronto” a usar e pode dar feedback muito interessante. 

 

Mai. 24 2007 

Inv. 2 

…foram disponibilizados 3 questionários (Prof. Luís, Prof. Maria João e 

Margarida), onde todos eles pretendiam avaliar aspectos diferentes do 

envolvimento dos alunos na actividade de trabalho de campo; 

...tendo por base estes dados...e atendendo a que o tempo de construção para um 

questionário mais aprofundado seria mais longo do que aquele que dispomos 

(pois a Isabel deveria aplicar o referido questionário na próxima semana)... 

apresento em anexo a esta mensagem uma proposta de um questionário que 

pretende: 

- ao adquir a forma escrita...que todos os alunos o possam preencher; 

- conciliar elementos dos três questionários disponibilizados (pois a sua 

finalidade principal passa, em meu entender, por recolher o máximo de 

informação dos alunos...para que ela nos possa servir de ponto de partida para a 

reformulação, ou não, das actividades construídas). 

 

Mai. 26 2007 

Prof. A 

Não esquecer que também é importante conhecermos o que se passou em termos 

de aprendizagens conseguidas, e isso não virá deste instrumento. Será, contudo, 

 possível contemplar este aspecto a partir da contribuição do teste final e é viável 

recorrer também  á análise dos roteiros escritos pelos alunos durante a saída. 

 

Mai. 27 2007 

Inv. 1 

Ao ler este questionário há algumas considerações que me parecem importantes e 

que deixo aqui para ter a vossa opinião: globalmente parece-me que o 

Mai. 27 2007 

Prof. C 



questionário está bastante longo, talvez se pudessem encurtar alguns itens, por 

outro lado o item nº 3 que diz respeito a actividades desenvolvidas durante a saída 

parece-me um pouco desfasado da questão-problema que colocamos e que nos 

levou à realização da saída a esta pedreira, que era sobretudo questões que se 

prendiam com a sustentabilidade da sua exploração e impacte ambiental. 

Gostaria de voltar às preocupações da Maria João no que toca a avaliação. Ela 

aponta para a necessidade da definição das competências (“a montante é 

necessário definir as competências que pretendem ajudar os alunos a 

desenvolver.”). 

 

Mai. 28 2007 

Prof. D 

Coloca-se agora a questão da avaliação. Que pretendemos avaliar? Para já, a 

aquisição (ou não), por parte dos alunos, de competências decorrentes da 

implementação das estratégias previstas na planificação levada a cabo, com vista 

a uma educação para o desenvolvimento sustentado. Outras coisas poderão ser 

avaliadas. É o que se constata no questionário da Margarida ou o questionário do 

Luís e do João Praia em que se pretende avaliar o trabalho de campo e o efeito 

que determinadas características organizacionais desta estratégia têm na 

aprendizagem dos alunos, de forma a melhorar a eficácia da mesma. Igualmente 

se pode avaliar o desempenho do professor em várias dimensões, tal como consta 

do documento referenciado pela João em 

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf . Fica ao nosso critério decidir 

o que avaliar dado que este projecto (IPEC) pretende que se desenvolva trabalho 

em várias vertentes – precisamos de pensar nisso. 

Ainda no que toca a avaliação de competências a desenvolver pelos alunos, o 

documento que a João deixou no fórum ASE_COMP_Colaboração.xls aponta já 

para avaliação de competências, nomeadamente, a competência transversal 

“coopera com os outros” prevista nas páginas do Québec Educational Program, 

constituindo os itens em avaliação (Adaptei-me a diferentes estilos de trabalho? 

Respeitei o trabalho dos colegas e ajudei-os quando necessário? etc.) objectivos 

que caracterizam componentes da competência e que simultaneamente servem de 

indicadores para avaliar a competência em uso. 

 

Mai. 28 2007 

Prof. D 

Depois de fazermos a contextualização, proceder-se-ia à selecção das 

componentes das competências que fossem pertinentes, bem como os respectivos 

objectivos, obtendo-se, assim, indicadores para se proceder à avaliação. Deste 

modo se torna mais fácil escolher os instrumentos que possibilitam a obtenção de 

informação para a constatação do grau se consecução da competência em 

avaliação. Para isso, facilitava que dessem uma vista de olhos nos dois 

documentos do Québec Educational Program (um em francês e outro em inglês – 

dizem o mesmo). É de leitura fácil e rápida. Vou deixar na Troca de Ficheiros os 

dois documentos. 

 

Mai. 28 2007 

Prof. D 

Li, com atenção, as sugestões apresentadas pela Isabel, relativamente ao 

questionário. De acordo com as reflexões apresentadas pela Isabel, procedi a 

pequenas alterações no questionário, de modo a torná-lo mais adaptado a esta 

saída de campo realizada pelos alunos e a torná-lo menos extenso. 

Por favor, façam uma apreciação crítica do mesmo, procedam às alterações que 

acharem convenientes e, (…) 

 

Mai. 30 2007 

Prof. A 

Embora o aluno ao preencher este questionário acabe por reflectir naquilo que fez 

e no que aprendeu, de uma maneira simplificada, pergunto se não seria útil vocês 

preverem (ou se calhar previram e escapou-me) uma reflexão escrita (individual 

ou em grupo) tendo por base a pré-saida, a saída, a pós-saída, o preenchimento do 

questionário. 

Isto pode parecer mais trabalho para os alunos e, provavelmente, este ano lectivo 

Mai. 30 2007  

Prof. L 

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_55860_1/ASE_COMP_Colabora%E7%E3o.xls


até nem dá tempo para implementar, mas parece-me muito útil que os alunos 

desenvolvam a competência de reflectir sobre o seu trabalho. 

 

Considerando os questionários disponibilizados (Margarida, Luís e João Praia e 

MJL) e o esforço da Margarida (que louvamos) de integrar estes diferentes 

contributos mas também a mensagem deixada pela Ana Paula Mendes, sugerimos 

que se utilize o questionário (versão final) que a Margarida disponibilizou, 

embora com ligeiras alterações que passamos a expor: 

1 – acrescentar nos grupos 2, 3, 4 e 5, uma pergunta que permita identificar as 

dificuldades sentidas pelos alunos; 

2 – alterar o cabeçalho do grupo 6, dado o que pode ser avaliado com as perguntas 

enunciadas são as percepções dos alunos sobre a sua aprendizagem. 

3 – no mesmo grupo (6), convém deixar claro que a actividade de Campo inclui a 

preparação, a saída e o após, nomeadamente as apresentações do trabalho 

desenvolvido. 

Com estas alterações, o questionário já nos permitirá avaliar as estratégias 

exploradas, as competências de cooperação/colaboração desenvolvidas e as 

percepções dos alunos relativamente ao trabalho de campo. As competências a 

que a Ana se refere ficarão para as próximas núpcias. 

Relativamente à avaliação das aprendizagens, cremos que a Isabel a partir das 

notas de campo, que foi tomando e connosco partilhando, das respostas aos 

guiões, das apresentações e discussão dos trabalhos realizadas pelos alunos e de 

duas ou três perguntas a fazer num teste (reforçando aqui uma proposta já 

anteriormente avançada por um de nós), terá elementos suficientes (que podem ou 

não, reflexão a fazer, estar em consonância com o que está nas orientações 

curriculares). 

 

Mai. 30 2007 

Inv. 2 

Chegaste a pensar na hipótese de pedir relatório de reflexão aos alunos? E as 

apresentações usaram a grelha de análise? Tenho outra reformulada vou enviar. 

 

Mai. 31 2007 

Prof. L 

A propósito, na troca de ficheiros do grupo 3, a Ana Paula disponibilizou uma 

grelha (não será bem este o termo, porque se trata de um inquérito com escala de 

classificação) de avaliação (heteroavaliação) da apresentação de trabalhos 

(competências de comunicação) que desenvolveu com os alunos dela. Poderá 

precisar de uns ajustes mas é um ponto de partida que me parece interessante. 

 

Jun. 01 2007 

Inv. 2 

Após a presentação dos trabalhos pelos alunos e tal como havíamos combinado, 

foi-lhes pedido que efectuassem o preenchimento do questionário que foi 

colocado na plataforma. 

Vou colocar aqui o documento que elaborei a partir da análise das respostas dadas 

pelos alunos, para ficar disponível para todos. Assim, construí alguns gráficos 

para facilitar a leitura dos resultados obtidos e elaborei um texto simples contendo 

algumas considerações 

 

Jun. 14 2007  

Prof. C   

Agora penso que seria importante conhecer a opinião da professora 

implementadora dos materiais didácticos - a nossa querida colega Isabel! 

... Pois é...esquecemo-nos de elaborar um questionário para conhecer a forma 

como a professora implementadora dos materiais didácticos os avalia e os 

considera relevantes para a aprendizagem dos alunos... Vocês não acham que será 

relevante conhecer a opinião da Isabel relativamente aos materiais didácticos e à 

forma como decorreu a implementação dos mesmos, de uma forma mais 

detalhada? 

 

Jun. 26 2007 

Prof. A 



Entretanto e tendo em vista, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo grupo, 

deixo como sugestão que se faça uma troca e discussão de opiniões sobre o 

trabalho desenvolvido até agora. Não importa saber só como decorreu a 

implementação do piloto com os alunos mas também sobre o processo que levou 

à elaboração das estratégias e materiais explorados pela Isabel, bem como as 

dificuldades encontradas. Vai ser também necessário analisar o que pode ser 

melhorado e como. Mais, é importante reflectir sobre as competências didácticas 

que o trabalho efectuado permitiu desenvolver ou não e porquê? 

 

Jun. 26 2007 

Inv. 2 

Encontrei as duas obras, da Asa,  que passo a referenciar e que li e que constituem 

bons instrumentos sobre competências: 

Pedagogia das Competências - da Teoria à Prática - Aníbal Barreira, Mendes 

Moreira (http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828165); 

Avaliação de Competências em Ciências – Sugestões para professores dos 

ensinos básico e secundário - Ana Ferreira, Cecília Galvão, Pedro Reis, Teresa 

Oliveira  

  

(http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828194&origem=autor&id

_autor=1748). 

  

Estes guias apresentam uma parte teórica de fundamentação e noutra parte fazem 

propostas de instrumentos para desenvolver e avaliar competências. Registo que 

as autoras da segunda obra são as mesmas que definiram as competências 

essenciais para ciências para o Currículo Nacional do Ensino Básico. 

 

Jul. 17 2007 

Prof. D 

Pois é isso mesmo, aprofundar o conceito de competência (comprometi-me a 

deixar um documento de trabalho em que ando a trabalhar aqui no nosso sítio, 

para discutirmos), tendo em vista reflectir sobre as competências que os alunos 

poderão desenvolver com as actividades de saída de campo planificadas, e a 

avaliação de competências.· 

As referências que deixaste caem que nem “abelha no mel”. Esperamos (penso 

poder “falar” em nome de todos) que partilhes connosco as tuas reflexões num 

futuro próximo. 

 

Avançou-se com a ideia de se promover um workshop sobre avaliação de 

competências, a ter lugar no início de Outubro. A proposta é fazer uma sessão de 

trabalho em que se descreverá metodologias e instrumentos de avaliação 

explorados (casos de práticas concretas nossas, eu avanço com uma experiência 

que fiz este ano) que serão discutidas com peritos no assunto (Nilza, Maria do 

Céu Galvão, …). 

 

Jul. 19 2007  

Inv. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828165
http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828194&origem=autor&id_autor=1748
http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828194&origem=autor&id_autor=1748


Fórum – Grupo 2 Ano lectivo 2007/2008 

 

 
Mensagem Autor e Data  

Se quiserem ver e comentar, nomeadamente no que respeita à avaliação, as 

webquest a que a Ana Paula se refere, vejam a minha mensagem 

"Avaliação_webquest", de 2007/10/24 23H33m, no fórum "grupo 4 do ano 

2007/08" (dentro das ferramentas do referido grupo).  

 

2007/10/24 

Inv. 2 

Voltamos a "bater na mesma tecla"... as dificuldades que temos em nos 

adaptarmos a uma avaliação por competências são o espelho das nossas 

dificuldades conceptuais no entendimento que fazemos dos conceitos de 

competências gerais, essenciais, específicas... 

Por isso precisamos da ajuda e da clarificação dos nossos Investigadores... Sim, já 

lemos e relemos os documentos que nos foram disponibilizados na 

plataforma...mas a passagem dos conceitos neles apreendidos para a 

operacionalização no documento que estamos a elaborar constitui-se como uma 

etapa carregada de grandes receios, de grandes dificuldades...  

...Temos medo de não estar a ler bem, temos medo de não estar a fazer aquilo que 

se pretende... temos medo(s)... Medos que não nos vão levar à paralisação do 

trabalho, nem pensar!...mas medos que nos levam a pedir ajuda aos nossos 

Investigadores!!!Ajudem-nos, por favor!!!!.... 

 

2007/10/28  

Prof. A 

Acabei de ler o documento relativo à avaliação de competências, bem como os 

comentários realizados pela Isabel. Ainda não estou em condições de comentar o 

que li, pois preciso de reflectir sobre o referido documento. 

 

2007/10/30  

Prof. E 

Considero que o repto deixado pela Professora Maria João e a Ana Paula Mendes, 

relativamente à partilha/discussão/reflexão dos critérios/instrumentos/dispositivos 

de avaliação que são utilizados nas nossas escolas, é extremamente pertinente e 

poderá levar a uma melhoria dos mesmos de modo a que estejam mais adaptados 

às novas orientações curriculares, em concreto a valorização da avaliação de 

competências através de um incremento das actividades práticas e de 

metodologias de ensino em que o aluno tenha um papel mais activo. 

Aqui deixo, por isso, os instrumentos/dispositivos de avaliação que são utilizados 

na minha escola pelo meu grupo disciplinar (520). 

Espero que eles possam ser úteis para outros colegas e ao mesmo tempo possam 

servir como motor de uma discussão que esperemos que seja rica e produtiva! 

Comentem o material que aqui deixo, em anexo a esta mensagem... Gostaria 

muito de conhecer a vossa opinião acerca dos mesmos, de modo a que com as 

vossas contribuições possam ser melhorados! 

Com os melhores cumprimentos...aguardo as vossas intervenções 

 

2007/11/30 

Prof. A 

Por outro lado vou deixar em anexo a grelha de avaliação da componente prática 

e/ou experimental que estamos a elaborar no grupo, mas que ainda não está 

completa, uma vez que faltam as ponderações de cada item e que será realizado 

em reunião de grupo próxima. Para todos os efeitos penso que o principal está 

definido e gostaria muito que dessem as vossas opiniões. 

 

 

2007/12/03  

Prof. C 



Só queria esclarecer que a grelha se destina á observação de actividades 

experimentais e laboratoriais e as leituras sobre "avaliação de competências em 

ciências de Cecília Galvão e outros estiveram na base da sua execução. 

 

2007/12/03 

Prof. C 

Critérios de AvaliaçãoBioGeo11º.doc 

1 – Parece-nos que o documento poderia ser melhorado se fosse tido em atenção 

os exemplos avançados pela Teresa Oliveira (ver ppt das 2ªas Jornadas). 

Concretizando relativamente às atitudes: as que estão definidas são gerais. Ora a 

Teresa apresenta no diapositivo nº8 vários exemplos de atitudes científicas a 

desenvolver. Não esquecer que o contexto é o de Educação em Ciência!  

2 – Não seria necessário definir também indicadores para as “Provas de avaliação 

escrita”? 

3 – Sobre o primeiro quadro, perguntamos qual a razão que vos levou a não 

incluir as atitudes e valores nas competências. Estará de acordo com a definição 

que temos vindo a usar de competência? 

4 – Ainda sobre o mesmo quadro, não percebemos muito bem o que entendem por 

“acção”. Será que significa mobilização de conhecimentos? Não é a competência, 

também, o conhecimento em acção? A ponderação 70/10 parece-nos 

desequilibrada. Expliquem-nos as razões subjacentes a esta distribuição para 

podermos discutir com mais fundamento. 

5 – A atribuição dos pesos relativos entre as “provas de avaliação escritas” e as 

“actividades” reflectem uma postura relativa à avaliação no bom sentido. Para 

poder fazer um juízo de valor mais apropriado teríamos que poder analisar essas 

provas, desafio que deixamos para o futuro.  

 

Critérios de AvaliaçãoTrabalhos.doc 

Relativamente a este instrumento, surgiu-nos uma pergunta. Como aparece entre 

parênteses, pesquisa, apresentação powerpoint, modelos analógicos, isso 

significa que este instrumento visa avaliar de uma forma global a preparação de 

actividades práticas (pesquisa?????), a actividade em si (isto não é feito no 

relatório????) e a respectiva apresentação (powerpoint???). Este instrumento foi 

pensado para avaliar todas as actividades práticas previstas na planificação (jogos 

de papeis, mapa de conceitos, fichas de trabalho…) 

  

Avaliação de relatório – comparem com os critérios e indicadores que 

apresentamos a seguir. Alertamos para o facto de os critérios definidos terem de 

ser ajustados a relatórios efectuados no contexto de Educação em Ciência! 

CRITÉRIOS INDICADORES (Exemplos…) 

Adequação da estrutura 

As diferentes partes do trabalho são equilibradas e encontram-se organizadas com 

uma sequência lógica. 

Rigor e correcção da linguagem e da informação 

A informação veiculada apresenta rigor na utilização dos conceitos e a linguagem 

têm correcção formal, patenteando uma argumentação clara e lógica. 

Profundidade de tratamento do tema 

O tema foi explorado indo além da documentação fornecida, demonstrando 

capacidades de análise e síntese e de relacionamento dos tópicos abordados. 

Fundamentação da informação 

Os autores consultados são referidos de acordo com as normas de referência. 

Inovação e criatividade São mobilizados exemplos, utilizando a informação de 

forma criativa. 

Autonomia 

Os problemas encontrados são solucionados, os pedidos de ajuda são pertinentes e 

demonstram que foi realizada uma reflexão prévia sobre o assunto. 

 

2007/12/04 

Inv. 1 

http://elearning.ua.pt/@@9e72ba4f0b28423b37ea386837109d48;/courses/1/ipec/db/_71353_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oBioGeo11%BA.doc
http://elearning.ua.pt/@@9e72ba4f0b28423b37ea386837109d48;/courses/1/ipec/db/_71354_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oTrabalhos.doc


Esta grelha, tal como o reconhecem na vossa mensagem, procura romper com 

uma avaliação em que eram utilizados sobretudo os testes de avaliação para 

atribuição da classificação dos alunos...mas ainda precisa de ser muito alterada e 

modificada (apesar de já estar a ser utilizada nos últimos anos lectivos na minha 

Escola...parece um contra-senso...mas é a realidade). 

- Relativamente ao documento: "Avaliação de Relatório"...agradeço imenso as 

sugestões apresentadas na vossa mensagem...vão, por certo, levar a uma discussão 

dentro do meu grupo disciplinar e a uma reformulação do mesmo documento... 

Quando estiver reformulado, partilharei aqui na plataforma a referida 

reformulação. 

 

2007/12/05 

Prof. A 

Só que eu nesta fase, e estou a tentar definir as competências para cada actividade, 

já estou (se calhar mal) a pensar na forma como depois as podemos avaliar... 

 

2007/12/20 

Prof. B 

Muitos dos indicadores de aprendizagem, para a actividade que está em análise (a 

primeira),   parecem-nos equilibrados e passíveis de ser facilmente 

operacionalizados, tendo em vista o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação. A Joana ainda tem dúvidas em relação a alguns que acha muito gerais 

(ex. a linguagem científica e das atitudes,...). 

  

Dez. 27 2007  

Inv. 1 

Ainda relativamente aos objectivos que propões, o quarto suscitou-me algumas 

dúvidas, pois não sei até que ponto pelo trabalho que desenvolvemos até agora, 

será possível avaliar o impacte que os materiais produzidos poderão ter na 

mudança de atitudes e na melhoria do desempenho profissional dos professores 

que os aplicarem. 

Que te parece? 

 

Dez. 28 2007 

Prof. C 

Há também que pensar nos instrumentos de avaliação que terão que 

necessariamente acompanhar esta planificação. 

 

Jan. 13 2008 

Prof. D 

Verifico que também não há comentários à questão por mim levantada sobre as 

competências específicas. Devem elas, ou não, aparecer explicitadas na 

planificação? Se não, avaliam-se só competências gerais numa disciplina que 

apresenta as  suas especificidades? 

 

2008/01/19 

Prof. D 

Lembro que o documento que agora coloco em anexo é a última versão com as 

últimas actualizações introduzidas... No entanto ainda não está completo. 

Necessita de sugestões de alteração da parte de todos e é necessário pensar nos 

objectivos gerais e nos instrumentos de avaliação. Agradecia que os restantes 

elementos do grupo pensassem nestes aspectos e os introduzissem no documento 

(pode ajudar a consulta do livro sobre Competências da Professora Teresa 

Oliveira). 

 

2008/01/19 

Prof. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto 
 

Tenho andado a ler os documentos sobre competências deixados na 

plataforma e adquiri um livro da ASA que a Ana tinha recomendado – 

Avaliação de competências em Ciências de Cecília Galvão e outros, que 

estou a ler neste momento. 

 

2007/08/06 

Prof. C 

Após termos clarificado esta questão das competências/objectivos será 

possível pensarmos como avaliarmos os(as) mesmos(as). Isto também vai 

dar que pensar, pois isto de avaliar é complicado! Tenho todo o interesse 

em discutir toda esta problemática pois este ano vou leccionar 11º ano e 

gostaria de aplicar estes materiais na minha turma. 

 

2007/09/09  

Prof. D 

Quanto à avaliação...esse é também um ponto fraco que sinto...Como 

avaliar as competências gerais e específicas? Com que instrumentos?...Daí 

que o encontro de Lisboa em Outubro, venha mesmo a calhar!!! 

 

2007/09/09  

Prof. A 



Anexo IV  
 

Sistema de categorias para verificar as competências, inerentes ao processo de avaliação, mobilizadas numa CoP online envolvendo Investigadores e 

Professores 

 

Momentos do Processo de Avaliação – PLANIFICAÇÃO  
 

Categorias de Análise Indicadores Exemplos 
 

 

 Define e enuncia os 

objectivos da avaliação 

 

Estabelece o que vai avaliar  

“Coloca-se agora a questão da avaliação. Que pretendemos avaliar? Para já, a 

aquisição (ou não), por parte dos alunos, de competências decorrentes da 

implementação das estratégias previstas na planificação levada a cabo, com vista a uma 

educação para o desenvolvimento sustentado. Outras coisas poderão ser avaliadas. É o 

que se constata no questionário da Margarida ou o questionário do Luís e do João Praia 

em que se pretende avaliar o trabalho de campo e o efeito que determinadas 

características organizacionais desta estratégia têm na aprendizagem dos alunos, de 

forma a melhorar a eficácia da mesma. Igualmente se pode avaliar o desempenho do 

professor em várias dimensões, tal como consta do documento referenciado pela João 

em http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf 

  

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 de 

Maio de 2007 pelo Prof. D).   

“… Pois é...esquecemo-nos de elaborar um questionário para conhecer a forma como 

a professora implementadora dos materiais didácticos os avalia e os considera 

relevantes para a aprendizagem dos alunos... Vocês não acham que será relevante 

conhecer a opinião da Isabel relativamente aos materiais didácticos e à forma como 

decorreu a implementação dos mesmos, de uma forma mais detalhada? 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 26 de 

Junho de 2007 pelo Prof. A).   

Define as funções da avaliação 

 

“É o que se constata no questionário da Margarida ou o questionário do Luís e do João 

Praia em que se pretende avaliar o trabalho de campo e o efeito que determinadas 

características organizacionais desta estratégia têm na aprendizagem dos alunos, de forma 

a melhorar a eficácia da mesma.” 

 
(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 de Maio 
de 2007 pelo Prof. D).   

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf


 

 

Estabelece os momentos 

da avaliação 

Recolhe informação em contextos 

diversificados  

 

“ Relativamente à avaliação das aprendizagens, cremos que a Isabel a partir das notas de 

campo, que foi tomando e connosco partilhando, das respostas aos guiões, das 

apresentações e discussão dos trabalhos realizadas pelos alunos e de duas ou três 

perguntas a fazer num teste (reforçando aqui uma proposta já anteriormente avançada 

por um de nós), terá elementos suficientes (que podem ou não, reflexão a fazer, estar em 

consonância com o que está nas orientações curriculares).” 

(extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 30 de 

Maio, pelos Inv. 1 e Inv. 2) 

Recolhe a informação em 

momentos diversificados e ao 

longo dos períodos escolares 

 

 

Define e enuncia o 

referente 

Explicita os critérios de avaliação  

 

 

Define e enuncia os indicadores de 

avaliação 

 

Muitos dos indicadores de aprendizagem, para a actividade que está em análise (a 

primeira), parecem-nos equilibrados e passíveis de ser facilmente operacionalizados, 

tendo em vista o desenvolvimento de instrumentos de avaliação. 

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 27 de 

Dez. de 2007 pelos Inv. 1 e Inv. 2).   

 

Depois de fazermos a contextualização, proceder-se-ia à selecção das componentes das 

competências que fossem pertinentes, bem como os respectivos objectivos, obtendo-

se, assim, indicadores para se proceder à avaliação. Deste modo torna-se mais fácil 

escolher os instrumentos que possibilitam a obtenção de informação para a constatação do 

grau se consecução da competência em avaliação.   

 

 (Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 

de Maio de 2007 pelo Prof. D).   

 

 

Selecciona e constrói 

instrumentos de 

avaliação 

 

 

Conhece as características dos 

instrumentos de avaliação e as 

condições necessárias à sua 

aplicação 

“Sem sobrecarregar os alunos com muitos questionários, é melhor recolher o máximo 

de informação.” 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 24 de 

Maio de 2007 pelo Inv. 2).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…apresento em anexo a esta mensagem uma proposta de um questionário que pretende: 

- ao adquir a forma escrita...que todos os alunos o possam preencher; 

- conciliar elementos dos três questionários disponibilizados (pois a sua 

finalidade principal passa, em meu entender, por recolher o máximo de informação 

dos alunos...para que ela nos possa servir de ponto de partida para a reformulação, ou não, 

das actividades construídas).” 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 26 de 

Maio de 2007 pelo Prof. A).   

Tem em conta as limitações de dos 

instrumentos de avaliação 

 

 

 

Diversifica os instrumentos de 

avaliação utilizados 

 

…”- Construção de instrumentos de avaliação diversificados e adequados.”   

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 17 de 

Novembro, pelo Prof. B)    

Que acham da ideia dos alunos da Isabel no final da implementação da actividade de 

trabalho de campo responderem a um pequeno questionário onde possam avaliar a 

forma como decorreu a implementação desta actividade de trabalho de campo, sobre o 

contributo que esta actividade teve para a aprendizagem deles...” o que se vai avaliar 

(extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 20 de 

Maio, pelo Prof. A) 

Relativamente à avaliação das aprendizagens, cremos que a Isabel a partir das notas de 

campo, que foi tomando e connosco partilhando, das respostas aos guiões, das 

apresentações e discussão dos trabalhos realizadas pelos alunos e de duas ou três 

perguntas a fazer num teste (reforçando aqui uma proposta já anteriormente avançada 

por um de nós), terá elementos suficientes (que podem ou não, reflexão a fazer, estar em 

consonância com o que está nas orientações curriculares).  

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 30 de 

Maio pelos Inv. 1 e Inv. 2) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constrói os instrumentos de 

avaliação respeitando as 

orientações da investigação em 

avaliação 

 

Acerca da avaliação  global do processo,   temos o documento que a Margarida apresentou  

para discussão. Contudo,  existe um questionário já administrado  a alunos  depois de 

uma saída, o qual  foi usado num Projecto que coordenei  " A Investigação como 

instrumento para a mudança das práticas". (...) Irei providenciar para que seja posto 

aqui na plataforma.  Poderíamos estabelecer uma discussão,   de forma a conseguirmos 

um bom instrumento.  

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 22 de 

Maio de 2007 pelo Inv. 1) 

 

 

Considerando os questionários disponibilizados (Margarida, Luís e João Praia e MJL) e 

o esforço da Margarida (que louvamos) de integrar estes diferentes contributos mas 

também a mensagem deixada pela Ana Paula Mendes, sugerimos que se utilize o 

questionário (versão final) que a Margarida disponibilizou, embora com ligeiras 

alterações que passamos a expor: 1 – acrescentar nos grupos 2, 3, 4 e 5, uma pergunta 

que permita identificar as dificuldades sentidas pelos alunos; 

2 – alterar o cabeçalho do grupo 6, dado o que pode ser avaliado com as perguntas 

enunciadas são as percepções dos alunos sobre a sua aprendizagem. 

3 – no mesmo grupo (6), convém deixar claro que a actividade de Campo inclui a 

preparação, a saída e o após, nomeadamente as apresentações do trabalho desenvolvido. 

Com estas alterações, o questionário já nos permitirá avaliar as estratégias exploradas, 

as competências de cooperação/colaboração desenvolvidas e as percepções dos alunos 

relativamente ao trabalho de campo.  

 (extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 30 de 

Maio pelos Inv. 2 e Inv. 1) 

Acabei de ler a mensagem deixada pelo Prof. Luís e a Professora Maria João, que com 

muita pertinência sugeriram pequenas alterações no questionário. Acabei de introduzir as 

sugestões apresentadas na versão final do questionário para a Isabel poder aplicar aos 

seus alunos. Segue em anexo a versão final! 

 

 (Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 30 

de Maio, pelo Prof. A) 



Realiza esforços no sentido de 

validar os instrumentos de 

avaliação que constrói 

“Vou deixar em anexo a grelha de avaliação da componente prática/experimental que 

estamos a elaborar no grupo, mas que ainda não está completa, uma vez que faltam as 

ponderações de cada item e que será realizado em reunião de grupo próxima. Para todos os 

efeitos penso que o principal está definido e gostaria muito que dessem as vossas 

opiniões. “ 

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 3 

Dez. pelo Prof. C) 

 

“…procedi a pequenas alterações no questionário, de modo a torná-lo mais adaptado a esta 

saída de campo realizada pelos alunos e a torná-lo menos extenso. 

Por favor, façam uma apreciação crítica do mesmo, procedam às alterações que 

acharem convenientes).”  

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 30 de 

Maio, pelo Prof. A) 

 

 

 

5 Fundamenta as opções 

feitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz pesquisa em fontes 

bibliográficas de referência 

Mais uma achega relativamente à forma como se pode recolher informação para 

avaliar/analisar as mais valias e aspectos a melhorar nas actividades implementadas. 

Aqui fica uma ligação em que são descritos os itens de um questionário de avaliação 

de ensino e como tratar os resultados: The eVALUate instrument - 

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf 

 Trata-se de um questionário muito diferente do que a Margarida partilhou e mais centrado 

na avaliação do ensino.  

Para avaliação das competências de colaboração intragrupo (instrumentos a ser preenchido 

pelos alunos e cujos resultados podem ser cruzados com as notas da Isabel relativas ao 

funcionamento dos grupos), deixo em anexo um outro instrumento 

 

 (Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 23 

de Maio de 2007 pelo Inv. 2). 

 

Partilha leituras Para isso, facilitava que dessem uma vista de olhos nos dois documentos do Québec 

Educational Program (um em francês e outro em inglês – dizem o mesmo). É de leitura 

fácil e rápida. Vou deixar na Troca de Ficheiros os dois documentos. 
(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 de Maio 
de 2007 pelo Prof. D).   
“… Também sugeriu que consultes o site: 

http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.externato-penafirme.edu.pt/cfq.htm 

diz que têm vários relatórios de visitas de estudo que os alunos de várias escolas fizeram a 

Fábricas do género da que vais visitar.” 

 

 (Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 

de Maio de 2007 pelo Prof. L).   

 

Analisa fundamentos Ainda no que toca a avaliação de competências a desenvolver pelos alunos, o documento 

que a João deixou no fórum ASE_COMP_Colaboração.xls aponta já para avaliação de 

competências, nomeadamente, a competência transversal “coopera com os outros” 

prevista nas páginas do Québec Educational Program, constituindo os itens em 

avaliação (Adaptei-me a diferentes estilos de trabalho? Respeitei o trabalho dos colegas e 

ajudei-os quando necessário? etc.) objectivos que caracterizam componentes da 

competência e que simultaneamente servem de indicadores para avaliar a competência em 

uso.  

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 de 

Maio de 2007 pelo Prof. D).   

  

Integra novos conhecimentos 

noutros já existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.externato-penafirme.edu.pt/cfq.htm
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_55860_1/ASE_COMP_Colabora%E7%E3o.xls


Momentos do Processo de Avaliação – OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Categorias Indicadores Exemplos 
 

 

 Recolhe e organiza a 

informação 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona sistematicamente informação 

orientada para os objectivos e o referente 

estabelecido 

 

 

 

Utiliza estratégias e instrumentos de 

avaliação adequados aos objectivos e ao 

referente estabelecidos 

 

Após a presentação dos trabalhos pelos alunos e tal como havíamos combinado, foi-

lhes pedido que efectuassem o preenchimento do questionário que foi colocado 

na plataforma.  

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no 

dia 14 de Junho, pelo Prof. C)  

Aplica os instrumentos de avaliação 

respeitando as condições necessárias para 

tal 

 

 

 

 

Organiza a informação recolhida com a 

aplicação dos instrumentos de avaliação 

Se os alunos pudessem responder directamente na folha de cálculo e enviar para 

a professora seria o ideal facilitava o tratamento dos dados (evitava-se estar a 

introduzir os dados).  

 (Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no 

dia 23 de Maio de 2007 pelo Inv. 2). 

 

 

 

Confronta a 

informação recolhida 

com o referente 

 

Realiza uma avaliação ipsativa
1
 numa 

perspectiva construtivista humanista 

 

 

 

Interpreta a informação e faz juízos de valor 

de forma coerente com o referencial  

 

Vou colocar aqui o documento que elaborei a partir da análise das respostas dadas 

pelos alunos, para ficar disponível para todos. Assim, construí alguns gráficos 

para facilitar a leitura dos resultados obtidos e elaborei um texto simples 

contendo algumas considerações gerais. Que vos parece? Gostaria de saber as 

vossas opiniões. 

 

 (Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no 

dia 14 de Junho pelo Prof. C) 

 

Realiza diagnóstico dos factores que estão 

na origem das dificuldades dos alunos 

 

 



Produz feedbak aos 

alunos 

Realiza comentários que servem a avaliação 

reguladora
2 

 

 

 

 

 

Promove estratégias 

para o 

desenvolvimento da 

autoavaliação e hetero-

avaliação regulada 

 

Investe em estratégias que conduzem à 

apropriação dos critérios de avaliação pelos 

alunos 

 

 

Promove o questionamento Foi pedido que manifestassem as opiniões sobre os aspectos positivos e 

negativos da saída, sobre os aspectos que poderiam vir a ser melhorados de 

futuro, estiveram também a comparar a metodologia de trabalho utilizada, 
com a realizada anteriormente noutra saída efectuada pela turma, dificuldades 

encontradas, …” 

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no 

dia 2 de Junho, pelo Prof. C) 

 

Realiza uma abordagem positiva do erro 

 

 

Organiza e implementa a auto-avaliação 

 
 

Organiza e implementa a hetero-avaliação A propósito, na troca de ficheiros do grupo 3, a Ana Paula disponibilizou uma 

grelha (não será bem este o termo, porque se trata de um inquérito com escala 

de classificação) de avaliação (hetero-avaliação) da apresentação de trabalhos 

(competências de comunicação) que desenvolveu com os alunos dela. Poderá 

precisar de uns ajustes mas é um ponto de partida que me parece interessante.  

 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no 

dia 1 de Junho pelo Inv. 2) 

 

Desenvolve o processo 

de avaliação 

respeitando valores 

éticos 

 

 

 

Valoriza os ritmos de desenvolvimento dos 

alunos respeitando-os no processo de 

avaliação 

 

“Para as avaliar é necessário, por um lado, definir o “patamar” de competência a 

atingir pelos alunos (que a meu ver não pode ser rígido porque o grau de 

desenvolvimento inicial pode não ser o mesmo, dado depender dos contextos, 

dos alunos…),” 

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no 

dia 15 de Março, pelo Inv. 2) 

 



 

 

Revela preocupação com o 

desenvolvimento pessoal dos alunos 

 

 

Desenvolve o processo de avaliação 

recorrendo sempre que necessário ao 

trabalho colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos do Processo de Avaliação – REFLEXÃO 

 

Categorias Indicadores  Exemplos  
 
 

Reflecte sobre o 
processo de 

avaliação 

 
Faz uma reflexão sobre as várias etapas do 
processo de avaliação 

 

 
Reflecte sobre as dificuldades inerentes ao 
processo de avaliação 

“ Contudo, avaliar competências  em Educação Ambiental parece-me muito 
complicado, uma vez que uma correcta avaliação do "saber em acção" só se 
conseguiria na íntegra com uma avaliação de comportamentos a longo prazo. Antes 
de passarmos propriamente à planificação poderíamos discutir algumas formas de 
avaliação.”  
 
(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 13 de 
Março de 2007 pelo Prof. M). 
 

No entanto, vem agora a questão: Como podemos verificar se os alunos adquiriram ou não 
as competências que desenvolveram? Com que instrumentos o podemos fazer? Este é 
um problema com o qual nos deparamos, muitas vezes nas nossas escolas... 
Construímos os materiais didácticos, implementamos os mesmos e depois...como 
avaliamos as competências desenvolvidas pelos alunos?... (não pensámos 
nisso...implementamos e pronto...)  

(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 20 de 
Maio de 2007 pelo Prof. A) 

 



 
Por isso precisamos da ajuda e da clarificação dos nossos Investigadores... Sim, já 
lemos e relemos os documentos que nos foram disponibilizados na plataforma...mas a 
passagem dos conceitos neles apreendidos para a operacionalização no documento 
que estamos a elaborar constitui-se como uma etapa carregada de grandes receios, 
de grandes dificuldades...  
 
(Extracto de uma mensagem colocada no fórum plano de trabalho do grupo 2, no dia 28 de 
Outubro de 2007 pelo Prof. A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1 

Actualmente recomenda-se a formulação de juízos de valor tomando por termo de comparação os desempenhos anteriores do mesmo aluno (avaliação ipsativa), numa 

perspectiva construtivista humanista que dá a cada aluno direito à diferença. (Valadares & Graça, 1998).         

                      
2 
Assim considera-se que um comentário que sirva a avaliação reguladora deverá apresentar algumas características, como seja: 

 Ser claro, para autonomamente possa ser compreendido pelo aluno; 

 Apontar pistas de acção futura, de forma a partir dele o aluno saiba como prosseguir; 

 Incentivar o aluno a reanalisar a sua resposta; 

 Não incluir a correcção do erro, no sentido de dar a próprio a possibilidade de ser ele mesmo a identificar o erro e a alterá-lo de forma a permitir que aconteça uma 

aprendizagem mais duradoura ao longo do tempo; 

 Identificar o que já está bem feito no sentido não só de dar autoconfiança como igualmente permitir que aquele saber seja conscientemente reconhecido. 

Santos, L. (2003) Avaliar competências: uma tarefa impossível? in Educação e matemática pg 19
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ACTA da Reunião por videoconferência de 22 de Fevereiro de 2007 

PROJECTO IPEC 

A reunião realizou-se das 14 horas às 17h30 horas, e envolveu as três instituições (Universidade de Aveiro, Universidade de Évora e 

Lisboa).  

A ordem de trabalhos (OT) foi a seguinte: 

1. Informações; 

2. Situação dos diferentes grupos de investigadores/professores; 

3. Situação das tarefas distribuídas na última reunião; 

4. Encontro com o Consultor Prof. Rafael Porlan; 

5. Outros assuntos. 

Estiveram presentes: António Neto, Marília Cid, Luís Marques, Maria João Loureiro, João Praia, Teresa Bettencourt, Isabel Chagas, Teresa 

Oliveira e Cecília Guerra. 

 

No ponto 1 da OT, informações, o coordenador do projecto comunicou que: 

 O relatório de progresso do segundo ano do projecto IPEC foi enviado à FCT no passado dia 31 de Janeiro de 2007; 

 O relatório financeiro ainda não foi finalizado pelo GAP da Universidade de Aveiro (D. Enrieta) e em relação às verbas do 

POCI, tem que se devem apresentar despesas até 16 de Maio de 2007; 

 Foi solicitada, à Universidade de Aveiro, a renovação do contrato da bolseira técnica de investigação, Cecília Guerra, por 

mais 12 meses (contrato finaliza a 15 de Abril de 2008); 

A Teresa Oliveira informou que a Faculdade de Lisboa vai solicitar à Universidade de Aveiro nova tranche financeira. 

 

No ponto 2 da OT, situação dos diferentes grupos de investigadores/professores, o coordenador do projecto solicitou que cada 

investigador apresentasse um resumo do trabalho desenvolvido por cada grupo.  

 Grupo 1 

O António Neto referiu que, nos últimos tempos, os três elementos do grupo 1 (Aurora de Sá, Maria João Silva e Margarida Índias) não têm 

participado no IPEC, pois há dificuldade em conciliar este projecto com o projecto Noudar.  

Relativamente aos restantes elementos do grupo 1, a Marília encontrou-se com Filomena Valadas, onde foram explicados os objectivos 

gerais do projecto IPEC. Todavia, até à data, a Filomena Valadas não deu resposta sobre a sua disponibilidade em participar no projecto. A Ana 

avisou que só participará no IPEC a partir do 3º período do ano lectivo 2006/2007, uma vez que se encontra em licença de parto.  

A Teresa Bettencourt comunicou que, devido às recentes funções como secretária do CIDTFF, não tem tido possibilidade em acompanhar 

o grupo. A Maria João sugeriu que, apesar da Teresa Bettencourt estar muito ocupada, qualquer outro colega pode apoiar o grupo 1. 

Adicionalmente, sugeriu que os elementos do grupo 1 colocassem, na plataforma, tudo aquilo que forem produzindo do projecto Noudar. A 

Teresa Bettencourt referiu que a sua função no grupo 1 era a de catalizadora das interacções entre os elementos e como tem estado mais 

ausente, eles não sentem necessidade de colocar os documentos na plataforma. 

 

 Grupo 2 

O colega Luís Marques informou que se realizou uma reunião presencial no dia 10 de Fevereiro de 2007 com os seguintes elementos: Luís 

Marques, Dorinda, Maria João Pinto, Margarida Morgado, Ana Tavares, Isabel Fernandes.  

Nessa reunião, as professoras mencionaram que havia falta de clareza nos objectivos do trabalho a desenvolver pelos grupos, o que fez 

com que cada um sugerisse uma proposta de trabalho distinta. O colega Luís Marques relembrou que, partindo das sugestões da consultora 

Betty Collis, as reuniões presenciais com os elementos de cada grupo de trabalho são importantes para se fazer uma avaliação intermédia das 

percepções dos professores relativamente ao andamento do projecto. 

Todavia, duas professoras já iniciaram o trabalho com os seus alunos em Janeiro de 2007, disponibilizando os documentos utilizados na 

plataforma. O Luís Marques referiu que esses materiais poderão servir como um estudo piloto, ajudando à reflexão sobre o desenvolvimento da 

preparação dos materiais a implementar em Setembro/Outubro de 2007. Assim, tendo em conta a temática elegida para o desenvolvimento de 

recursos didácticos sobre “Minas abandonadas”, as professoras do grupo 1 solicitaram o apoio de uma pessoa que as orientasse numa saída de 

campo a Minas abandonadas.  

Adicionalmente, as professoras pediram apoio na revisão da literatura sobre as temáticas “Educação para a sustentabilidade” e 

“Desenvolvimento de competências”, solicitando aos investigadores do IPEC a disponibilização de artigos científicos alusivos a esses conceitos, 

solicitando que a selecção fosse criteriosa tendo em conta o facto de as professoras não terem tempo para seleccionar informação pertinente 
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sobre a temática. O João Praia relembrou que não basta disponibilizar apenas os materiais. Os investigadores devem ajudar os professores a 

apropriarem a informação patente nos artigos em conhecimento, que pode ser feito através do lançamento de discussão sobre certos artigos. A 

Isabel Chagas expôs que, durante o processo de construção e implementação dos recursos didácticos, será possível estabelecer essa reflexão, 

e onde o papel do investigador é, por um lado, mediar o diálogo que se vai estabelecendo entre os vários elementos do grupo, e sugerir leituras à 

medida que as necessidades vão surgindo. 

 

 Grupo 3 

A Teresa Oliveira referiu que a reunião presencial com os elementos do grupo foi um pontapé de saída para o desenvolvimento do 

trabalho, cuja metodologia está centrada na perspectiva de ensino por resolução de problemas. O problema que querem tratar nas práticas 

lectivas é “Como melhorar a gestão energética da Escola”. A Teresa Oliveira referiu que se trata de um grupo com elementos jovens, activos e 

bastante envolvidos no projecto. Apesar de não ter estado presente na reunião presencial, a Madalena Brandão integrou-se muito bem na 

dinâmica do grupo. 

Têm-se realizado reuniões síncronas, através da ferramenta chat da plataforma, todas as 3ªfeiras à noite, onde se definiram os principais 

aspectos metodológicos e logísticos do trabalho, tais como: a data e ano lectivo de implementação, que será Maio de 2007 e no 8º ano de 

escolaridade; a temática, que estará centrada na gestão dos recursos naturais renováveis (eólica, solar, hídrica, …). Neste momento estão a 

planificar as actividades didácticas, que serão fundamentadas do ponto de vista teórico. 

A Teresa Oliveira expôs que, relativamente à interacção no chat, os professores aparecem na liderança do grupo, e o papel dos 

investigadores é a de orientadores da discussão, organizando as ideias tratadas. Posteriormente a cada sessão, um dos professores faz uma 

síntese das principais ideias exploradas e disponibiliza na plataforma. 

 

 Grupo 4 

A colega Maria João (MJ) referiu que, desde a última reunião do IPEC (16/01/2007), os espaços de interacção estão praticamente parados 

(fórum, chat, Skipe….) e recordou que, uma vez que não havia consenso no tema, se tinha decidido em desenvolver um instrumento de 

avaliação utilizando a plataforma que está, neste momento, a ser utilizada nas Escolas (Moodle). 

A Ana Paula é o único elemento do grupo que tem mantido o contacto. A Maria Loureiro não tem tido tempo para se dedicar a este 

projecto, visto que é coordenadora TIC na escola onde lecciona. Relativamente ao Álvaro e ao Luís, não tem tido informações. A Teresa Oliveira 

informou que o Álvaro tem estado, por razões pessoais, ausente nos últimos tempos, mas continua interessado em desenvolver trabalho no 

âmbito deste projecto.  

O Luís Marques alegou que, nesta etapa do projecto, cada investigador deve fazer uma avaliação das expectativas dos professores em 

relação ao trabalho que se tem vindo a desenvolver, a fim de se avaliar se cada grupo tem, ou não, condições para continuar a trabalhar, e 

sugeriu que se contactasse, telefonicamente, os professores que não têm aparecido no IPEC. 

 

No ponto 3 da OT, situação das tarefas distribuídas na última reunião, o Luís Marques leu a acta da última reunião onde foram 

definidas várias tarefas. 

1- A compilação dos textos “As Comunidades de Práticas – T. Oliveira”, o “artigo em construção_Teresa Bettencourt” e o “Artigo 

ProjResentrevistas” a fim de se submeter a uma revista científica internacional ficou a cargo do Luís Marques. Para tal apresentou duas 

propostas para publicação científica:  

a) A primeira proposta é um artigo a apresentar numa revista científica nacional intitulada “Desafios na formação de professores num 

contexto de inovação e mudança”. Será organizado da seguinte forma: introdução; desenvolvimento profissional de professores - 

nesta parte irá integrar os textos produzidos pela Teresa Bettencourt e Teresa Oliveira; uma experiência de construção de uma 

comunidade prática on-line. Falta fazer o levantamento das dificuldades sentidas pelos professores e investigadores, a partir de um 

questionário a disponibilizar no IPEC. A Maria João irá enviar uma proposta para o questionário.  

b) A segunda proposta para publicação científica é um artigo a enviar a uma revista científica internacional intitulado “Science Education 

and practitioners. The academics’ views. Este será constituído essencialmente por duas partes: uma centrada no quadro teórico do 

projecto e outra com alguns resultados das entrevistas aos investigadores. O João Praia e a Teresa Oliveira combinaram trabalhar 

neste artigo numa próxima reunião em Aveiro. 

2- O documento da NARST foi enviado para o E-Media (no Canadá). Adicionalmente, com os necessários aperfeiçoamentos, este artigo 

pode ser submetido a uma revista de investigação internacional. 

3- O Luís Marques irá fazer uma proposta para o Encontro Nacional de Educação em Ciências (XII ENEC) em Vila Real 

(http://home.utad.pt/~enec2007/contribuicoes.php). As propostas de textos completos devem ser submetidas por correio electrónico até dia 15 de 
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Maio de 2007, para o endereço enec2007@utad.pt respeitando as indicações gerais de cada tipo de contribuição e os ficheiros modelo 

respectivos. 

 

No ponto 4 da OT, encontro com o Consultor Rafael Porlan, o coordenador enviou um convite (por e-mail e um fax), para participar 

numa reunião em Aveiro durante os meses de Maio ou Junho. Contudo, ainda não obteve resposta do Rafael Porlan.  

 

No ponto 5 da OT, outros assuntos, o coordenador referiu que a plataforma ainda está organizada numa lógica de investigação. Assim 

solicitou-se à Teresa Bettencourt, à Cecília e à Maria João que trabalhassem no sentido de reorganizarem o sítio do IPEC. 

Ainda não há nada definido para a avaliação do trabalho dos professores na acreditação da formação na modalidade de projecto, e este 

consultor foi escolhido porque tem experiência em projectos de investigação que envolvem professores.  

O coordenador sugeriu que a próxima reunião do IPEC se realizasse por vídeo-conferência no mês de Abril. 

Não havendo nenhum outro assunto a debater no ponto quatro da OT, o coordenador do projecto deu por encerrada a reunião da qual foi 

redigida a presente acta. 

 

Cecília Guerra 



Anexo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTO IPEC 
 

Acta da Sessão de Trabalho do Grupo 2  
 2 de Abril de 2007 

 
 

 

Decorrente da sessão de trabalho do grupo 2 do IPEC, que teve lugar no Departamento 

de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, a 10 de Fevereiro de 

2007, foi marcada uma saída de campo a uma mina, enquanto estratégia facilitadora da 

interacção dos elementos destes grupo, com vista à preparação de materiais a usar 

durante o presente projecto. Face a dificuldades ligadas à distância geográfica entre os 

elementos do grupo e à disponibilidade do Professor Alexandre Leite, da Universidade 

do Porto, a quem se solicitou colaboração para esta saída de campo, foi alterado o local 

a visitar. Assim, constituiu objecto da visita deste grupo a Pedreira da Quinta do 

Moinho situada em Canidelo – Vila Nova de Gaia. Nesta sessão de trabalho, que teve 

início pelas 10 horas da manhã, estiveram presentes os elementos do IPEC Luís 

Marques, Dorinda Rebelo, Margarida Morgado, Ana Tavares, Isabel Fernandes e ainda 

o professor Alexandre Leite, da UP. 

 

Momentos da Sessão 

 
1 – O professor Alexandre Leite fez uma pequena reflexão com os elementos do grupo 

sobre a problemática “Cidade (organização humana) – utilização de recursos naturais – 

qualidade de vida das populações”. Esclareceu que a utilização de recursos naturais, na 

busca de melhor qualidade de vida, tem levado a situações que interferem com os ciclos 

naturais que têm lugar no planeta. Essas interferências (dada a diferença que existe entre 

a  escala do tempo geológico e a escala do tempo biológico humano) a maior parte das 

vezes têm efeitos negativos gravosos. Minas ou pedreiras abandonadas são exemplos 

ilustrativos dessas situações. O professor Alexandre explicitou alguns dos processos 

físicos e químicos que são utilizados nestas indústrias e os efeitos decorrentes dos 

mesmos, nomeadamente, a contaminação de solos e águas e a descaracterização 

paisagística das zonas afectadas. Posteriormente forneceu dados históricos, 

organizacionais e funcionais relativos à Pedreira da Quinta do Moinho (ou Pedreira da 

Madalena) que iria ser objecto de visita do grupo de trabalho. A referida pedreira, em 

actividade há cerca de 30 anos, neste momento, está a ser alvo duma estratégia de 

recuperação paisagística, na medida que está a servir também como zona de depósito de 

resíduos previamente seleccionados (produtos de escavação e de demolição, terras e 

lamas de dragagem, misturas de resíduos de construção e demolição) desde 1996, de 

forma a preencher-se a depressão causada pela extracção de granito. 

 

2 – Após a reflexão e trocas de ideias, o grupo de trabalho procedeu à visita à referida 

pedreira. Na mesma foi possível observar as características da mesma no que toca a 

aspectos geológicos (tipo de granito, aspectos mineralógicos do granito e sua alteração, 

sistema de falhas, etc) e à actividade humana implementada (processos ligados à 

extracção e tratamento da rocha e depósito de resíduos (ver anexo). Durante a visita os 

professores foram trocando impressões sobre possíveis actividades a desenvolver com 

os alunos aquando duma visita de estudo a efectuar por uma turma da professora Isabel 

Fernandes, no âmbito do sub-tema “Exploração sustentada de recursos geológicos” a 

leccionar no 11º ano de escolaridade, na disciplina de Biologia e Geologia. O grupo de 



trabalho foi, ainda, recebido por um engenheiro da empresa exploradora da pedreira, o 

qual procedeu a explicações relativas ao funcionamento do local. A empresa foi criada 

com o intuito principal de produzir balastro para a construção das linhas de caminho de 

ferro. 

 

3 – No final da visita o grupo de trabalho procedeu a uma sistematização de estratégias / 

tarefas a desenvolver. Assim, por se entender como fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho deste grupo, dado o conhecimento que tem sobre esta 

problemática, o professor Alexandre Leite passará a colaborar com os professores deste 

grupo, quer através da plataforma Blackbord quer através de outro meio que se entenda 

oportuno. O mesmo irá disponibilizar materiais como: fotos da evolução da pedreira, 

carta topográfica da região e um artigo sobre geologia e sustentabilidade. O professor 

Luís Marques irá, igualmente, disponibilizar um artigo relativo a sustentabilidade 

publicado na revista “Enseñanza de las  Ciências”. Os elementos deste grupo 

comprometeram-se que, com estes materiais, bem como com os que já foram colocados 

na plataforma, ou outros que venham ainda a ser disponibilizados, procederão à 

elaboração duma planificação relativa a sustentabilidade, até ao próximo dia 5 de Maio. 

Esta mesma planificação deverá ser implementada, a título experimental, pela 

professora Isabel Fernandes com os seus alunos do 11ºano de Biologia e Geologia, 

durante o mês de Maio. Ficou o compromisso de os elementos deste grupo procederam 

ao comentário da proposta da professor, Isabel já colocada na plataforma, até quinta-

feira próxima. De forma a optimizar o trabalho a desenvolver, o grupo vai organizar-se 

em dois sub-grupos: as professoras Margarida e Dorinda procederão à planificação dum 

guião para a saída de campo dos alunos e as professoras Ana, Isabel e Maria João (não 

presente na reunião) responsabilizar-se-ão pela elaboração da planificação relativa a 

sustentabilidade. As professoras Dorinda e Margarida agendaram um encontro para o 

próximo dia 17 de Abril a fim de coordenarem as suas tarefas. Posteriormente o grupo  

procederá à marcação, através da plataforma, dum outro encontro com todos os 

elementos participantes.  

Não havendo mais nenhum assunto a tratar nesta sessão de trabalho deu-se por 

encerrada a mesma, tendo procedido à elaboração da presente acta. 

 

Ana Maria Tavares  
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Escola Secundária de S. Pedro da Cova 

Biologia e Geologia – 11º Ano de Escolaridade 

 

 

 

 

 
 
 
 

Planificação didáctica da actividade de 

Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho 

 

 

Como explorar recursos geológicos de forma 

sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pedreira da Quinta do Moinho (Pedreira da Madalena), Canidelo, Vila Nova de Gaia 
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RECURSOS MATERIAIS 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Computador + 

projector de vídeo + 

documento em 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Após uma breve discussão com os 

elementos do teu grupo de trabalho refere 

os aspectos da região da Pedreira da 

Quinta do Moinho que consideras mais 

importantes relativamente a: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Medidas visíveis que visem o 

ordenamento do espaço onde está 

implantada a pedreira; 

- Características do aterro de materiais 

inertes. 

 

2. Apresenta à Turma uma síntese dos 

aspectos que o teu grupo considerou mais 

importantes relativamente aos tópicos em 

estudo.  

 

3. Discute com os teus colegas de grupo 

possíveis estratégias que te possam 

ajudar a encontrar respostas para a 

questão: Como explorar recursos 

geológicos de uma forma sustentada na 

Pedreira da Quinta do Moinho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tendo em conta o tópico que foi 

sorteado para o teu grupo de trabalho, 

procura agora dar respostas para as 

seguintes questões: 

 - De que forma o tópico que o nosso grupo 

vai trabalhar nos pode ajudar a encontrar 

respostas para a questão problema que 

vamos investigar? 

- Como podemos obter no campo respostas 

para o tópico que estamos a estudar? 

- Que metodologia o nosso grupo precisa de 

implementar no campo? 

- Que material necessitamos de levar para o 

campo? 

 

 

 

 A professora apresenta um documento em PowerPoint com imagens que 

evidenciavam alguns dos aspectos característicos da Pedreira da Quinta do 

Moinho. Solicita aos alunos que registem pormenores que considerem 

relevantes, relativamente: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Medidas visíveis que visem o ordenamento do espaço onde está 

implantada a pedreira; 

- Características do aterro de materiais inertes. 

 

 

 

 

 Numa actividade de debate/discussão, os grupos de trabalho apresentam 

à Turma, os aspectos que consideram mais importantes relativamente aos 

tópicos em análise. 

 

 

 A professora coloca à Turma a seguinte questão: Até que ponto a 

Pedreira da Quinta do Moinho está a ser explorada de forma 

sustentada? E sugere aos grupos de trabalho que procurem dar respostas 

para esta questão. 

 A professora sugere aos alunos que, para poderem encontrar respostas 

devidamente fundamentadas para a questão: Até que ponto a Pedreira da 

Quinta do Moinho está a ser explorada de forma sustentada? É 

necessário que a Turma se desloque à pedreira para efectuar um estudo 

aprofundado dos seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Aterro de materiais inertes; 

- Exploração de recursos e ordenamento do território. 

 A professora procede ao sorteio dos tópicos acima mencionados para que 

cada um seja tratado e explorado por um grupo de trabalho. 
 

 

 A professora sugere aos alunos que procurem, com o seu grupo de 

trabalho respectivo, encontrar respostas para as seguintes questões: 

- De que forma o tópico que o nosso grupo vai trabalhar pode-nos ajudar a 

encontrar respostas para a questão problema que vamos investigar? 

- Como podemos obter no campo respostas para o tópico que estamos a 

estudar? 

- Que metodologia o nosso grupo precisa de implementar no campo? 

- Que material necessitamos de levar para o campo? 

 

 

PREPARAÇÃO DA SAÍDA DE CAMPO 
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RECURSOS MATERIAIS 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

 

 

 

Computador + 

projector de vídeo + 

documento em 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Apresenta à Turma as respostas que o 

teu grupo deu para as questões 

formuladas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Refere outros aspectos que gostarias 

de conhecer relativos à saída de campo 

que vai realizar. 

6. Prepara o material que consideras que 

vai ser útil para o teu grupo de trabalho 

realizar as actividades propostas na saída 

de campo. 

 

 Numa actividade de debate/discussão, todos os grupos de trabalho 

apresentam à Turma, os aspectos metodológicos que consideram 

pertinentes para poderem aprofundar o tópico em análise. 

 A professora, valorizando e integrando as opiniões dos alunos, dá a 

conhecer, com o auxílio de uma apresentação em PowerPoint: 

    - os objectivos da saída de campo; 

    - o percurso e os locais de paragem; 

     - a forma como a saída está organizada; 

    - o tempo de permanência nas paragens; 

    - a forma como os alunos vão trabalhar; 

    - os cuidados que os alunos devem ter. 

 A professora faz referência a outros aspectos que considere pertinentes e 

que podem ajudar os alunos a familiarizarem-se com o local onde vão 

efectuar a saída de campo, nomeadamente: o clima da região, os locais 

onde existe WC, a roupa e o calçado aconselhável, a hora e o local do 

almoço, entre outros. 

 A professora promoveu um debate, alargado a toda a Turma, sobre alguns 

aspectos da saída de campo que os alunos pretendiam ver mais clarificados. 

 

 Cada grupo de trabalho deve preparar o material que considera que vai 

ser útil para realizar as actividades durante a saída de campo. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 
 

SUGESTÕES METODOLÓGICAS 
 

 

1. Inicia a saída de campo. 

 

 

    Partida – Escola Secundária de S. Pedro da Cova 
 

 

Locais de paragem: 

              – Junto do Moinho de Vento 

              – Central de Britagem 

              – Fundo da Pedreira 

              – Junto do Aterro de Resíduos Inertes  

 

             

 

            Discussão das actividades desenvolvidas 

junto do Moinho de Vento 

 

     Regresso – Escola Secundária de S. Pedro da Cova  

 

2. Realiza, com o teu grupo de trabalho, as actividades 

propostas no guia de campo. 

 

 

 

 A Turma divide-se nos mesmos grupos de trabalho que desenvolveram as 

actividades na fase de preparação da saída de campo. 

 A cada aluno deve ser entregue, à entrada para o autocarro (Escola Secundária 

de S. Pedro da Cova), um guia de campo com uma placa rígida. (Cada grupo de 

trabalho deve-se fazer acompanhar do material que considerou que seria útil para 

as realizar as actividades durante a saída de campo). 

   Ao chegarem à Pedreira da Quinta do Moinho os grupos de trabalho são 

distribuídos pelos locais onde vão realizar as tarefas propostas no guia de campo. 

(Para o fundo da Pedreira e para o Aterro de Resíduos Inertes os alunos são 

transportados de jipe).   

   A professora desloca-se pelo espaço onde se encontram os grupos de trabalho 

para verificar a forma como decorrem as actividades propostas. Pode, ainda, dar 

algumas sugestões ou informações adicionais, que considere oportunas. 

 Depois dos grupos de trabalho terem terminado a realização das actividades 

propostas no guia de campo, regressam à zona do Moinho de Vento, onde cada 

grupo de trabalho apresenta à Turma as observações que efectuou, as conclusões 

obtidas e as dúvidas que ainda subsistem. Os outros grupos de trabalho registam 

as informações dadas pelos colegas e colocam as dúvidas que tiverem.  

 Algumas questões/dúvidas podem ficar em aberto para poderem ser retomadas 

na sala de aula, na fase de pós saída de campo.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

SAÍDA DE CAMPO 
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RECURSOS MATERIAIS 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

SUGESTÃO METODOLÓGICA 
 

 
 
 Fotografias 

tiradas no campo 

 Internet 

 Amostras de 

rochas e amostras 

de águas trazidas 

do campo 

 Material de 

laboratório para 

análise de águas 

 

 

 
 
 

 

 

 

1. Com o seu grupo de trabalho organiza 

os materiais e as informações que 

recolheste para depois apresentares à 

Turma.  

1.1. Se considerares necessário recorre à 

Internet para efectuares alguma pesquisa 

complementar e/ou recorre às 

informações dos outros grupos de 

trabalho. 

 

 

2. Apresenta à Turma as conclusões que 

obtiveste nas actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os grupos de trabalho organizam as informações que recolheram para 

posteriormente apresentarem à Turma.  

Nota: O grupo de trabalho que recolheu águas necessita de proceder aos 

testes de análise das mesmas. Estas informações podem ser partilhadas e 

úteis para o grupo que estudos o Aterro de Resíduos Inertes. O grupo de 

trabalho que estudou o Aterro de Resíduos Inertes necessita de pesquisar 

informações na Internet sobre o tempo de vida dos metais, dos plásticos e de 

outros materiais que foram encontrados no aterro durante a saída de campo. 

 

 Cada grupo de trabalho apresenta à Turma as principais conclusões 

obtidas nas actividades realizadas, procurando dar respostas às questões 

que foram levantadas durante a saída de campo. Nesta fase os alunos 

devem recorrer às fotografias tiradas durante a saída de campo para 

ilustrarem os aspectos e os fenómenos que pretendem apresentar.  

   A professora faz uma síntese dos elementos que considera mais 

importantes e que foram abordados durante a actividade de Trabalho de 

Campo.  

 

 

PÓS SAÍDA DE CAMPO 



Planificação 

 

1. Problema /sub-tema – Exploração sustentada de recursos geológicos 

1. Ideias prévias:  

1.1. Ideias conhecidas: 

- Noção de recurso energético 

- Noção de recurso mineral 

- Utilização dos recursos energéticos e dos recursos minerais. 

- Carácter finito e limitado de alguns recursos naturais. 

- Noção de recurso renovável e não renovável  

- Alterações climáticas associadas à utilização dos recursos energéticos  

1.2. Ideias detectadas: 

 

 

1.3. Forma de detecção: avaliação diagnóstico / discussão com os alunos sobre esta 

temática 

2.  

2.1 Competências curricularmente previstas: 

- Distingue recursos de reservas; 

- Distingue recurso renovável de não renovável; 

- Compreende o comportamento das águas subterrâneas em diferentes 

formações geológicas; 

- Conhece diferentes tipos de aquíferos; 

- Reconhece a necessidade de uma gestão eficaz e racional das águas 

subterrâneas; 

- Conhece diferentes tipos de recursos energéticos: combustíveis fósseis, 

energia nuclear e energia geotérmica; 

- Relaciona a excessiva utilização de alguns recursos e as alterações dos 

ecossistemas e provavelmente do clima; 

- Distingue minerais metálicos de não metálicos; 

- Define minério; 

- Define ganga; 

- Reconhece a importância de alguns recursos geológicos como matérias-

primas fundamentais para a sociedade; 



2.2. Competências (Percurso C.T.S.A.) 

- Reconhece que o conhecimento geológico pode ter uma aplicação directa nas 

diferentes actividades humanas, nomeadamente na localização e na 

exploração sustentada de recursos geológicos (energéticos, minerais e 

hidrogeológicos).  

- Expressa opiniões fundamentadas face ao impacte ambiental inerente à 

exploração de diferentes recursos minerais. 

- Reconhece a importância da preservação e valorização do património 

natural, particularmente o geológico e mineiro, assim como a necessidade de 

requalificação de áreas ocupadas por antigas explorações mineiras. 

- Desenvolve atitudes e comportamentos responsáveis perante o ambiente ( 

por ex. nomeadamente com a preocupação de separação de resíduos para 

reciclagem, tendo em vista a uma maior poupança de recursos naturais). 

- Reconhece os efeitos da sobreexploração e esgotamento de recursos, na vida 

à escala global. 

- Reconhece formas sustentáveis de produção de energia, alternativas à 

exploração de recursos naturais não renováveis. 

 

 

3. Estratégias: 

3.1. Estratégias preparadas: 

Recorrer ao CD educativo, Escola Virtual da Porto Editora, como uma primeira 

abordagem desta temática, visando a motivação e a discussão do problema inicial, ou 

eventualmente favorecer o aparecimento de outros problemas parcelares. 

 

3.2 Novas estratégias: 

Construção de um portfólio reflexivo. Este integraria documentos diversos como: 

textos, entrevistas, imagens, resumos, artigos de revistas ou jornais, mapa de 

conceitos….., onde seria explicitada a data e as condições de realização de cada 

documento seleccionado, para além de conterem uma pequena reflexão critica sobre 

cada documento inserido (contando sobre as suas motivações, as suas dificuldades e 

modo de superação das mesmas, ou as atitudes em relação ao trabalho). 



Aos alunos seriam explicitados também os objectivos de aprendizagem. Serão 

disponibilizados sites previamente seleccionados e indicada bibliografia existente na 

escola para que os alunos possam completar o seu saber. 

 

 É minha intenção alterar a sequência dos temas e iniciar pelos recursos energéticos, pois os 

alunos já têm vários conhecimentos sobre o assunto. Como estamos numa zona de antiga 

exploração mineira e as memórias desta actividade na população estão muito vivas ainda, 

elaborei uma ficha diagnóstico onde são relembrados alguns conceitos já adquiridos, partindo de 

um texto da net sobre S. Pedro da Cova, e onde se levantam algumas questões relativas ao 

impacte ambiental e a necessidade de requalificação destes espaços hoje abandonados. É minha 

intenção ainda, que os alunos façam alguma pesquisa e recolha de elementos sobre a laboração 

mineira em S. Pedro da Cova, sobre as condições de vida da época, sobre diversas manifestações 

operárias que caracterizaram essa época, as quais Mazola tão bem retrata nos seus poemas e 

escritos. 

 Ainda dentro deste tema, imprimi informações sobre o protocolo de Quioto sobre o qual os 

alunos podem reflectir sobretudo a nível das alterações ambientais/climáticas que são 

consequência da queima de combustíveis fósseis e imprimi algumas notícias sobre a situação 

portuguesa, relativa a este protocolo. 

 Era minha intenção que os alunos realizassem ainda pesquisas sobre as energias alternativas 

existentes em Portugal. 

 

 

 

 

4. Avaliação:  

- Avaliação formativa através de portfólio reflexivo (a entregar ao professor) 

com posterior apresentação à turma, em suporte digital, de um trabalho 

desenvolvido por cada um dos grupos, eventualmente com divulgação na 

página web da escola. 

 

5. Calendarização: 

Início do terceiro período. Nº de aulas ??? 

 

 

 

 



 

Sugestão de sites para consulta: 

Energia: 

http://ecoagents.pt.eea.europa.eu/airpollution/facts_view 

http://web.rcts.pt/~pr1008/poluicaoar.htm 

http://www.cfn.ist.utl.pt/pt/consultorio/listA.html 

http://www.historia-energia.com/por2/conteudos.asp?idTipoConteudo=15 

http://energiasrenovaveis.com/html/energias/geo_pt_actualidade.asp 

http://tudoenergia.home.sapo.pt/index.htm 

http://www.ageneal.pt/content01.asp?BTreeID=00/01&treeID=00/01&newsID=9#topo 

http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28060.htm 

Aquíferos: 

http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp?zona=continente&grupo=&tema=c_recaquif

eros 

http://www.ineti.pt 

http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultCategoryViewOne.asp?categoryId=632 

 

Recursos Minerais: 

http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&q=recursos+minerais+em+portugal&meta= 

http://www.janusonline.pt/1998/1998_3_19.html#2 

http://www.eps-cunhrivara.rcts.pt/biogeo/analuz/trabalhos_geo/rec_minerais/index.htm 

http://62.48.187.117/atlas/Cap3/Cap3b_8.html 

www.geopor.pt  

 

 

http://ecoagents.pt.eea.europa.eu/airpollution/facts_view
http://web.rcts.pt/~pr1008/poluicaoar.htm
http://www.cfn.ist.utl.pt/pt/consultorio/listA.html
http://www.historia-energia.com/por2/conteudos.asp?idTipoConteudo=15
http://energiasrenovaveis.com/html/energias/geo_pt_actualidade.asp
http://tudoenergia.home.sapo.pt/index.htm
http://www.ageneal.pt/content01.asp?BTreeID=00/01&treeID=00/01&newsID=9#topo
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l28060.htm
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Avaliação do Trabalho de Campo 

 

Adaptação do questionário “Evaluation of Fieldwork” de 

Marques, Kempa & Praia (2003) 

 

 
 

O presente questionário pretende averiguar o teu posicionamento face ao trabalho de campo que realizaste. O 

questionário é constituído por várias secções que exploram diferentes aspectos da tua experiência no campo.  

Não existem respostas certas nem erradas, pelo que te pedimos para responderes de forma sincera. Todas as 

respostas serão tratadas confidencialmente.  

Obrigado pela colaboração.  

 

1. Informações Gerais 

1.1. Nome da tua Escola: ______________________________________________________________________ 

1.2. Ano lectivo que frequentas: _________________ 

1.3. Idade (em anos): _________________ 

1.4. O teu género é...? (Assinala a opção correcta) 

Sexo feminino  

Sexo masculino  

 

1.5. Esta foi a tua primeira experiência na realização de trabalho de campo? (Assinala a opção correcta) 

SIM  

NÃO  

 
1.5.1. Se respondeste NÃO à questão anterior, indica o trabalho de campo que realizaste anteriormente:  
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Preparação do trabalho de campo 

Na Tabela I figura um conjunto de informações que te podem ter sido fornecidas pelo teu professor antes da saída de campo. 

Indica as informações que te foram cedidas antes saída de campo à Pedreira da Quinta do Moinho, colocando uma cruz na 

coluna que melhor traduz a tua opinião. 

 

ACTIVIDADES 

GRAU DE CONCORDÂNCIA 

MUITAS 

VEZES 
ALGUMAS 

VEZES 
POUCAS 

VEZES 
NUNCA 

2.1. Informações sobre o que ias encontrar e aprender durante a saída de campo.     

2.2. Informações sobre o local onde ias realizar a saída de campo.      

2.3. Informações sobre o que tinhas que fazer durante a saída de campo.     

2.4.  Informações sobre o comportamento que devias ter no campo.     

2.5. Informações sobre o vestuário que deverias vestir durante a saída de campo.      

2.6. Informações sobre o equipamento (martelo, material para recolha de amostras de 

rochas, águas ...) que necessitas de ter no campo. 
    

2.7. Informações sobre as amostras que deverias recolher durante a saída de campo.     

 
2.8. Refere outras actividades que tenhas realizado para prepares a tua saída de campo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2.9. Indica as dificuldades que sentiste na preparação da saída de campo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
3. Actividades desenvolvidas DURANTE a Saída de Campo 

Na Tabela II encontra-se um conjunto de actividades que podem ser efectuadas durante uma saída de campo. Indica as 

actividades para as quais foste solicitado a participar, no decorrer da saída de campo à Pedreira da Quinta do Moinho, 

colocando uma cruz na coluna que melhor traduz a tua opinião. 

 

ACTIVIDADES 
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

MUITAS 

VEZES 
ALGUMAS 

VEZES 
POUCAS 

VEZES 
NUNCA 

3.1. Observar / interpretar fenómenos geológicos (ex. fenómenos erosivos, formação 

de rochas, idade relativa de formações rochosas, etc.). 
    

3.2. Recolher amostras (ex. de rochas, de água, etc.).     

3.3. Registar dados sobre o que é observado e explorado durante a saída (ex. sob a 

forma de fotografias, de notas registadas no guia de campo). 
    

3.4. Realizar entrevistas a funcionários da pedreira para recolher informações sobre o 

modo de funcionamento da mesma. 
    

3.5. Discutir os resultados que advêm de observações ou medições efectuadas no 

terreno. 
    

3.6. Interpretar os resultados que advêm de observações ou medições efectuadas no 

terreno. 
    

 
 

Tabela I 

Tabela II 



3.7. Durante a saída realizada, tiveste oportunidade de realizar outras actividades que não constam na 
Tabela II?  (Assinala a opção correcta) 

 

SIM  

NÃO  

 

3.8. Se a tua resposta foi SIM descreve, resumidamente, as actividades realizadas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
3.9. Indica as dificuldades que sentiste durante a saída de campo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Actividades desenvolvidas APÓS a Saída de Campo 

Agora, gostaríamos que exprimisses a tua opinião sobre as actividades que foram realizadas após a saída de 

campo à Pedreira da Quinta do Moinho. Tendo em conta as actividades que figuram na Tabela III, indica as que, 

no teu entender, foram realizadas após a saída de campo. Coloca uma cruz na coluna que melhor traduz a tua opinião) 

 

ACTIVIDADES 

GRAU DE CONCORDÂNCIA 

MUITAS 

VEZES 
ALGUMAS 

VEZES  
POUCAS 

VEZES  
NUNCA 

4.1. Elaboração de relatórios escritos sobre a saída de campo.     

4.2. Realização de medições e observações nas amostras recolhidas.     

4.3. Realização de testes (ex. químicos) nas amostras de rochas e de água.     

4.4. Comparação dos resultados obtidos na saída com informações pesquisadas 
em livros, Internet, etc. 

    

4.5. Formulação de questões sobre os trabalhos realizados pelos outros grupos.     

4.6. Apresentação à turma dos trabalhos realizados por cada grupo durante a 

saída de campo. 
    

4.7. Discussão dos trabalhos apresentados por todos os grupos.        

4.8. Interpretação dos resultados obtidos na saída.     

 

4.9. Por favor, indica outras actividades que tenhas, eventualmente, realizado na sala de aula, relacionadas 

com a saída de campo que realizaste à Pedreira da Quinta do Moinho. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4.10. Indica as dificuldades que sentiste nas actividades realizadas na fase de pós saída de campo. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Tabela III 



 
5. Competências desenvolvidas durante a actividade de Trabalho de Campo 

Tendo em conta a forma como decorreu o trabalho de grupo, para cada colega e para ti próprio, para os itens 

apresentados na Tabela IV, coloca uma cruz na coluna que melhor traduz a tua opinião. 

 

ACTIVIDADES 
GRAU DE CONCORDÂNCIA 

MUITAS 

VEZES 
ALGUMAS 

VEZES  
POUCAS 

VEZES  
NUNCA 

5.1. Efectuei as tarefas de que fiquei responsável?     

5.2. Fui capaz de planificar o trabalho com os meus colegas?     

5.3. Negociei as estratégias de trabalho com os colegas?     

5.4. Realizei o trabalho juntamente com os meus colegas?     

5.5. Respeitei as regras de funcionamento do grupo?     

5.6. Adaptei-me a diferentes estilos de trabalho?     

5.7. Respeitei o trabalho dos colegas e ajudei-os quando necessário?     

5.8. Utilizei bem o tempo que me atribuíram para a realização da actividade de 

Trabalho de Campo? 
    

5.9. Reconheci que há tarefas que se fazem melhor em grupo?     

5.10. Avaliei a minha participação e a dos meus colegas?     

5.11. Identifiquei aquilo que ajudou ou prejudicou o nosso trabalho?     

5.12. Apontei o que era preciso melhorar?     

 

 
6. Percepções dos alunos sobre a aprendizagem que fizeram durante a actividade de Trabalho de 

Campo 

Tendo em conta a forma como decorreu a actividade de Trabalho de Campo que realizaste (preparação, saída de 

campo e pós saída de campo) para os itens apresentados na Tabela V, coloca uma cruz na coluna que melhor 

traduz a tua opinião. 

 
 

AFIRMAÇÕES 

 

GRAU DE CONCORDÂNCIA 
 

CONCORDO 

COMPLET. 

 

CONCORDO 
 

DISCORDO 
DISCORDO 

COMPLET. 

6.1. Esta actividade de Trabalho de Campo mostrou-me fenómenos 

geológicos que já haviam sido estudados nas aulas. 
    

6.2. Esta actividade de Trabalho de Campo deu-me informações que não 

conhecia anteriormente. 
    

6.3. As informações obtidas no campo eram bastante confusas.     

6.4. O que aprendi com esta actividade de Trabalho de Campo podia ter 

sido aprendido a partir dos livros. 
    

6.5. Esta actividade de Trabalho de Campo não me deu indicações claras 

acerca dos problemas ambientais que as pedreiras podem provocar. 
    

6.6. Eu penso que aprendo melhor a partir do Trabalho de Campo do que 

aprendo na sala de aula. 
    

6.7. O Trabalho de Campo é o melhor caminho pelo qual se podem 

realmente aprender os fenómenos geológicos. 
    

6.8. O Trabalho de Campo é o melhor caminho pelo qual se pode 

realmente tomar consciência dos problemas ambientais. 
    

 

 

Muito obrigada pela tua colaboração. 

Tabela IV 

Tabela V 



Anexo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

ACTA da Reunião de 20 de Julho de 2007 

PROJECTO IPEC 

 

A reunião realizou-se na Universidade de Aveiro, das 14 horas às 17h30 horas, e estiveram 

presentes elementos das três instituições (Universidade de Aveiro, Universidade de Évora e Lisboa): 

António Neto, Marília Cid, Luís Marques, João Praia, Maria João Loureiro, Teresa Oliveira, Isabel Chagas 

e Cecília Guerra. A ordem de trabalhos (OT) foi a seguinte: 

1. Informações; 

2. Desenvolvimento do Trabalho dos diferentes grupos; 

3. Avaliação; 

4. Visita do consultor Rafael Porlan; 

5. Outros assuntos. 

 

No ponto 1 da OT, informações, o coordenador do projecto comunicou que: 

 O pedido de transferência de verbas, solicitadas à FCT, em Novembro de 2006 foi 

autorizado; 

 Ainda não há resposta da FCT relativamente: 

o à autorização da transferência de verbas de 2007 para 2008; 

o à homologação da fase II do projecto POCI; 

 Há duas mais alunas de Mestrado de Geologia e Biologia, da Universidade de Aveiro, que 

irão desenvolver o trabalho de dissertação no âmbito deste projecto: uma irá avaliar o 

impacte do trabalho desta comunidade prática, a outra irá avaliar as aprendizagens dos 

alunos. 

 A Margarida Marques concorreu a Doutoramento pela FCT, e cujo trabalho seguirá na lógica 

do Mestrado, já apresentado nas reuniões anteriores. 

A colega Teresa Oliveira informou que a colega Conceição ainda não está em condições 

(pessoais e profissionais) para integrar o projecto IPEC.  

 

No ponto 2 da OT, Desenvolvimento do Trabalho dos diferentes grupos, o coordenador solicitou 

que cada investigador apresentasse um resumo do trabalho desenvolvido por cada grupo.  

 

 Grupo 1 

O colega António Neto comunicou que, neste momento, as professoras Aurora de Sá, Maria João 

Silva e Margarida Índias, estão muito sobrecarregadas nas Escolas e, portanto, não tem sido possível, 

para elas, acompanhar o projecto IPEC.  

Inicialmente, as professoras sugeriram que, após uma prévia selecção da informação produzida pelo 

projecto Noudar, iriam disponibiliza-los na plataforma IPEC. Todavia, têm tido dificuldade em fazer a 
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ligação entre o projecto Noudar e o projecto IPEC, visto que os recursos didácticos desse projecto não 

foram desenvolvidos em colaboração com os colegas António Neto e a Marília Cid. Assim sendo, neste 

momento, tem que se pensar como é que se vai avaliar o trabalho desenvolvido pelos elementos deste 

grupo.  

O colega Luís Marques sugeriu que, em Setembro de 2007, o grupo deverá ser reactivado através, 

por exemplo, da discussão sobre o trabalho desenvolvido no âmbito do projecto Noudar. Desta forma, 

terá que se pensar em elementos que não pertençam à mesma zona geográfica que as professoras para, 

desse modo, serem catalizadores das discussões na plataforma IPEC. Pensou-se nas colegas Teresa 

Bettencourt. e Marta Ribeiro, umas vez que poderão ser elementos fulcrais para incitar a discussão entre 

os elementos deste grupo. 

 

 Grupo 2 

O colega Luís Marques informou que se realizou uma reunião presencial, no dia 17 de Julho de 

2007, com os elementos do Grupo (Dorinda, Maria João Pinto, Margarida Morgado, Ana Tavares, Isabel 

Fernandes). O coordenador relembrou, a equipa, que este Grupo desenvolveu um estudo piloto sobre 

uma saída de campo a uma pedreira, e que esta foi auxiliada por um colega investigador da Universidade 

do Porto. Foram adaptados materiais didácticos, anteriormente desenvolvidos pelas professoras noutros 

contextos, e implementados numa das turmas da Isabel Fernandes, onde se avaliou a estratégia de 

ensino implementada, bem como as competências, de trabalho colaborativo, desenvolvidas nos alunos (4 

grupos de alunos). A partir da reflexão do grupo 1 sobre o trabalho desenvolvido neste estudo piloto, 

pode-se destacar os seguintes resultados:  

- será necessário fazer mais leituras pelos elementos do grupo, de forma a haver um reajustamento 

dos materiais didácticos implementados, nas turmas das colegas no próximo ano lectivo;  

- as professoras sentiram dificuldades na definição de competências, bem como na avaliação dos 

trabalhos dos alunos; 

- O grupo 1 solicitou que os investigadores organizassem, em Outubro de 2007, um workshop sobre 

avaliação das aprendizagens dos alunos/competências. 

 

 Grupo 3 

A colega Teresa Oliveira informou que as reuniões síncronas, através da ferramenta chat da 

plataforma, permitiram definir os principais aspectos metodológicos e logísticos do trabalho do grupo 3. 

No entanto, foi necessário realizar uma reunião presencial com os elementos do Grupo 3, para avançar 

com alguns assuntos que estavam “parados” nas discussões da plataforma.  

Os professores do grupo 3 implementaram a unidade didáctica, desenvolvida colaborativamente, no 

8º ano de escolaridade. A metodologia adoptada foi a perspectiva de ensino por resolução de problemas, 

e a temática centralizou-se na gestão dos recursos naturais renováveis (eólica, solar, hídrica, …). O 

problema foi “Como melhorar a gestão energética da Escola?”. Não foi possível, no entanto, estabelecer 
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a comunicação síncrona, através da plataforma Moodle, entre os alunos das diferentes turmas, devido a 

problemas logísticos das diferentes escolas. 

Para a avaliação deste processo, foi solicitado aos professores uma reflexão sobre o 

desenvolvimento dos recursos didácticos, a sua implementação e resultados. Para tal, a Maria João 

sugeriu que analisassem as interacções decorridas no grupo 2 após a implementação dos materiais 

didácticos, nomeadamente a parte da discussão/reflexão desencadeada pela Margarida.  

 

 Grupo 4 

A colega Maria João referiu que o grupo 4 desenvolveu um instrumento de “avaliação de trabalho de 

projecto utilizando a plataforma Moodle”. Neste momento, as competências que se pensa desenvolver 

com a implementação deste instrumento (tanto para os alunos, como para os professores) estão 

definidas. Ficou decidido que se iria agendar uma reunião presencial em Setembro de 2007, com todos 

os elementos da equipa, a fim de se tratar dos aspectos inerentes à avaliação do trabalho dos grupos de 

alunos. Paralelamente, a Maria João solicitou que os professores fizessem uma reflexão individual sobre 

o processo que levou à planificação do trabalho de grupo, todavia nem todos responderam. 

 

No ponto 4 da OT, Avaliação, após reflexão/discussão da equipa de investigadores decidiu: 

- realizar uma reunião presencial com a equipa de investigadores e três peritos em Avaliação (Maria 

do Céu Roldão, Cecília Galvão e Nilza Costa) – de 10 a 16 de Setembro de 2007.  

- realizar um workshop sobre “Avaliação das aprendizagens dos alunos”, em Lisboa, com professores 

e investigadores – 10 de Outubro de 2007. 

- desencadear uma discussão on-line sobre o tema após as reuniões presenciais. 

 

No ponto 5 da OT, Visita do consultor Rafael Porlan, o coordenador Luís Marques sugeriu que iria 

consultar o Rafael Porlan para vir Aveiro na semana de 10 a 16 de Setembro de 2007. Caso não seja 

possível, será sugerido a data de 20 a 30 de Outubro de 2007.  

 

No ponto 6 da OT, outros assuntos, os colegas João Praia e Teresa Oliveira informaram que estão 

a trabalhar no artigo “Science Education and practitioners. The academics’ views”, que é constituído por 

duas partes: uma centrada no quadro teórico do projecto e outra com alguns resultados das entrevistas 

aos investigadores. Este artigo estará finalizado até final de Novembro de 2007, a fim de se enviar a uma 

revista científica internacional.  

A avaliação da proposta de comunicação oral submetida pelo IPEC ao ENEC (Vila Real) foi negativa. 

Assim sendo, a equipa decidiu não apresentar o trabalho como poster (como foi sugerido pela comissão 

do ENEC). O António Neto irá redigir uma carta a justificar as razões pelas quais não se irá enviar a 

proposta para o ENEC.  
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Não havendo nenhum outro assunto a debater no ponto quatro da OT, o coordenador do projecto 

deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente acta. 

 

Cecília Guerra 
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Interacções da CoP2 recolhidas no fórum de discussão “Plano de trabalho do 
grupo 2” 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 35  

Date: Mon Oct 23 2006 12:55 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Arranque 

 

  

"Passei" hoje por este Forum para ver se havia algumas questões  em discussão. Não 
encontrei nada e por isso aqui estou a dizer da minha disponibilidade para contribuir para a 
clarificação do trabalho a desenvolver. Para isso é necessário haver questões. Venham elas! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 68  

Date: Mon Oct 23 2006 18:50 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Plano de trabalho 

 

  

Os nossos Investigadores não desistem!..Estão mesmo a puxar por nós!...Vamos lá arregaçar 
as mangas e começar a definir o plano de trabalho do nosso grupo... 

Temos que definir o plano de trabalho do grupo, de acordo com as sugestões que nos foram 
dadas pela Prof. Maria João (mensagem de 11/10/06). 

Assim, e começando pelo tema - penso que neste aspecto já não há muitas dúvidas - 
Sustentabilidade na Terra  

(na perspectiva da implementação de estratégias investigativas a nível do Ensino Secundário) 

Objectivos e competências a desenvolver... 

(aqui é que vamos ter que trocar algumas impressões entre todos os elementos do grupo... 

Que objectivos e que competências vamos definir para o trabalho que pretendemos 
desenvolver neste grupo de interacção? 

por exemplo - a título de discussão dos elementos do grupo - pensam que podem passar por: 

- Promover uma troca de materiais entre todos os elementos do grupo? 

- Desenvolver uma dinâmica de interacção, via plataforma, que vise o enriquecimento 
didáctico de todos os participantes? 

- ....?      colegas de grupo, por favor...acrescentem as vossas sugestões...) 

Áreas a aprofundar 

(que áreas necessitamos de aprofundar para desenvolver o trabalho do nosso grupo? 

...eu, particularmente, considero importante desenvolver a área da Educação em Ciências, 
nomeadamente no que diz respeito ao ensino das Ciências e às estratégias que nós 

 

mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DArranque%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DPlano%20de%20trabalho%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
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professores podemos e devemos implementar no ensino com vista a potenciar o 
desenvolvimento de competências dos alunos. 

...colegas de grupo, por favor...acrescentem as vossas opiniões...) 

Desenvolvimento e calendarização 

Quais são as etapas do nosso trabalho? Que actividades e tarefas pretendemos realizar em 
cada uma das etapas? 

...Vamos começar a estruturar o trabalho do nosso grupo?...deixem algumas sugestões, por 
favor... 

1º Etapa (Setembro - Outubro) - (..na verdade, passou por uma fase muito pouco interactiva, 
mas que no fundo levou à constituição do nosso grupo e às primeiras trocas de impressões 
entre todos os elementos...com vista à Contextualização da temática e à preparação do plano 
de trabalho...a este nível ainda temos muita coisa a definir...deixem aqui as vossas 
sugestões... 

2ª Etapa (Novembro) - está em aberto...vamos todos dar sugestões? 

3ª, 4ª Etapa... 

Avaliação do trabalho de grupo 

Como vamos efectuar a avaliação do trabalho do nosso grupo? Que instrumentos vamos 
utilizar? Em que momentos os vamos aplicar?... 

...deixem aqui sugestões, por favor... 

Acham que elas podem passar, por exemplo,de entre outras que todos vamos sugerir... 

Avaliação do trabalho individual (integrar as tarefas de cada um no trabalho do grupo; 
cooperação com o grupo; cumprimento do tempo estipulado; ...) 

Avaliação do trabalho do grupo (interacções entre os elementos do grupo; pertinência das 
interacções para a consecução dos objectivos do grupo; sugestões de leccionação da 
temática - Sustentabilidade na Terra; partilha de documentos entre os elementos do grupo; 
partilha da forma como decorre a implementação da temática no contexto da escola de cada 
elemento do grupo;...) 

...efectuem uma análise crítica das sugestões que aqui apresento e deixem mais sugestões, 
por favor....) 

Vou adiantar um prazo para apresentação de sugestões ao plano que aqui apresento...Que 
dizem até dia 20 de Outubro? Vamos ver se até ao final desta semana conseguimos ter o 
nosso plano de trabalho numa versão mais definitiva? 

Vamos a isso...esperamos pela contribuição de todos os elementos! 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 48  

Date: Wed Oct 25 2006 09:52 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Plano de trabalho 

 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Plano%20de%20trabalho%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
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Margarida, 

Estive a ler com atenção a tua proposta para o plano de trabalho do nosso grupo  e concordo 
plenamente com as tuas sugestões. 

Nos objectivos e competências a desenvolver pelos elementos do grupo, concordo com as 
que apresentaste e poderíamos acrescentar... 

- Promover uma dinâmica interdisciplinar entre os elementos do grupo? 

Quanto às áreas a aprofundar também concordo com a EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, pois a 
partir daí como estratégias para a implentação no ensino poderíamos tentar criar instrumentos 
diversificados. 

A calendarização, aqui era importante ouvir a opinião de todos os elementos do grupo, e 
...Novembro já está à porta... 

Quanto à avaliação, além da avaliação do trabalho individual e do trabalho de grupo, também 
podería passar pelos resultados obtidos pela implementação na sala de aula dos 
instrumentos criados pelo grupo.  

Espero que surjam mais sugestões.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 30  

Date: Wed Oct 25 2006 11:04 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: continuum 

 

  

A Margarida apresentou ontem uma contribuição, particularmente oportuna pois vai catalizar a 
discussão. Independentemente de, neste momento, não ter disponibilidade para comentar o 
documento, peço que todos os colegas do Grupo que sobre ele se debrucem. Estarei atento e 
participarei, prometo! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 44  

Date: Sat Oct 28 2006 18:24 

Author: (ipec), Isabel Chagas  <michagas@fc.ul.pt> 

Subject: Tarefas investigativas 

 

  

Dando resposta ao apelo do Luis, aqui vai o meu contributo desencadeado pela proposta da 
Margarida com a qual concordo inteiramente. O tema Sustentabilidade na Terra parece-me 
excelente dada a importância de que se reveste no programa do 3º ciclo e também concordo 
com a Maria João que pode ser a base para uma abordagem interdisciplinar, envolvendo a 
participação de membros do projecto provenientes de diferentes áreas científicas. 
 
Sugiro que o objectivo “Promover troca de materiais” seja completado com outro que envolva 
a troca de experiências relacionadas com a realização das tarefas investigativas nas aulas. 
 
Na área de Educação em Ciências a aprofundar creio ser importante pesquisar a literatura 
relacionada com a perspectiva dada pela Margarida, ou seja a realização de “tarefas 
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investigativas”. Para já, coloco a pergunta: o que são? Como se caracterizam? Também será 
importante identificar, ou melhor, clarificar os conceitos científicos que pretendemos 
aprofundar. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 81  

Date: Mon Oct 30 2006 23:00 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Projecto de trabalho Out..doc (23040 bytes) 

Subject: proposta de estrutura do trabalho de grupo 

 

  

Tenho estado já há algum tempo a pensar no modo como poderia dar a minha contribuição, 
de um modo mais concreto, para o arranque do nosso trabalho. 
Vão aqui em anexo algumas sugestãos de objectivos, competências e áreas de 
aprofundamento que gostaria de ver desenvolvidas no âmbito do trabalho. 
Assim tomei como base a estrutura que a Prof.Mª João nos enviou e tentei alinhavar algumas 
ideias para as quais gostaria de ver as vossas críticas e achegas. 
O subtema referido está a título exemplificativo. Reportei-me a conteúdos de 11ºano, que é o 
que estou a leccionar. Relativamente à avaliação e à calendarização deixei em aberto,porque 
me pareceu que talvez fosse conveniente serem itens a elaborar numa fase posterior quando 
já tivermos uma estrutura mais definida. Que vos parece? 
Como correu o seminário em Aveiro? Não me foi possivel estar presente,mas certamente que 
não irão faltar outras oportunidades. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 36  

Date: Fri Nov 10 2006 19:48 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: contribuição 

 

  

A Natureza é bela e, também por isso, temos de fazer um esforço para que seja  bem 
tratada.  E julgo que  estamos no caminho certo, porque um Grupo de Professores de 
Ciências que se dispõe a trabalhar o tema da sustentabilidade (O QUE É QUE NÓS 
ENTENDEMOS  POR ISSO ? SERÁ QUE PENSAMOS  TODOS O MESMO?  TEREMOS, 
PROVAVELMENTE, DE VOLTAR A ESTA QUESTÃO MAIS ADIANTE),  está bem orientado, 
não acham? 

Hoje estive a ler as interacções que decorreram neste grupo e constatei que foram sendo 
feitas algumas perguntas que ficaram sem resposta. Houve quem se interessasse por fazer 
algumas leituras  sobre a co-docência/par pedagógico.  Curiosamente, acaba de ser 
defendida, no Dep. de Didáctica e Tecnologia Educativa, uma tese de  Mestrado,  intitulada "A 
co-docência na área das Ciências Físicas e Naturais: em estudo de caso", da autoria da 
colega Ana Teresa Ferreira.  É um trabalho, que foi muito elogiado,  e do  qual estou a dar 
conhecimento. Ficam  a saber que está à disposição de quem estiver interessado. 

Quanto a informações sobre bibliografia relativa a trabalho de projecto, já disponibilizei duas 
ou três referências bibliográficas. 

Agora, alguns comentários relativamente à fase em que estamos, no que respeita ao trabalho 
dos Grupos - isto é à definição do seu plano de trabalho. Na minha opinião,  o documento que 
a  Margarida   avançou (como aliás já referi numa mensagem anterior)  é um contributo muito 
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significativo e  sobre o qual deixo uma ou outra questão para pensarmos e interagirmos. 

O Tema, que é um elemento central no trabalho, julgo que está claro. Acerca  dos objectivos  
julgo que há que pensar em dois níveis - um referente aos produtos que deverão ser 
produzidos e outro relativo ao enriquecimento pessoal  e profissional que se espera possa 
emergir do trabalho efectuado. Sobre as competências elas parecem-me  estar mais no  
segundo nível. Que acham? A Margarida explicitava mesmo, "Promover uma troca de 
materiais  entre todos os elementos do grupo" . Mas para quê? Com que finalidade? 

Agora acerca das áreas. A Margarida   refere a "Educação em Ciências". Julgo que estará  a 
pensar em  Educação em Ciência, até porque adiante fala, e do meu ponto de vista bem, em 
 "Ensino das Ciências". Parece-me que será necessário especificar algo mais. Está  a pensar 
em contribuições que vêm de algumas linhas de investigação em Didáctica das Ciências? 

A calendarização é importante, pois seria desejável que a implemnetação dos 
materiais  ocorresse ou na parte final deste ano lectivo, ou, então, no início do próximo. 
Quantas etapas deverão ser definidas? Vamos ser realistas, isto é, pensar nas nossas 
múltiplas actividades, para que possamos cumprir. Entretanto, penso que era necessário 
começar  trabalhar na construção de materiais, o mais tardar no início de Dezembro. 

Sobre a avaliação, sou de  opinião que as duas dimensões avançadas pela Margarida  - 
avaliação do trabalho individual e do trabalho de grupo - são adequadas. Isto, sempre numa 
óptica que nos permita conhecer a influência do trabalho interactivo efectuado no  nosso 
desenvolvimento pessoal e profissional.    

É tudo por agora! Digam coisas,  a fim  de podermos avançar.  Fico  à  espera.   

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 34  

Date: Wed Nov 15 2006 18:10 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: continuação 

 

  

Faço um apelo para que o Grupo 2 tenha em atenção o desafio da Margarida, lançado quase  
no fim do dia de segunda feira. Temos que avançar! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 40  

Date: Thu Nov 16 2006 12:47 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: mensagem da Isabel 

 

  

   

Isabel, 

 
Realmente eu também recebi  as tuas propostas, não respondi logo, pois estava a ver se 
chegavam propostas de todos os elementos, para depois organizarmos o plano de trabalho, 
numa versão mais definitiva.  
Mas, falavas que o tema Sustentabilidade é muito vasto...realmente é! Eu penso que, 
mediante a abordagem da temática - Sustentabilidade na Terra - temos depois que pensar em 
estratégias que possam ser adaptadas aos programas das várias disciplinas que leccionamos 
no Ensino Secundário.  
No meu caso concreto, vou abordar a temática da Sustentabilidade na Terra na disciplina de 
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Biologia e Geologia - 10º ano de escolaridade e na disciplina de Geologia - 12º ano de 
escolaridade. Estou a pensar abordar esta temática com estratégias diferentes, dependendo 
do nível de escolaridade a que se destinam.  
Por exemplo na turma de 10º ano vou em breve iniciar a leccionação desta temática. Então, 
em planificação elaborada com a outra colega que na minha escola lecciona a mesma 
disciplina em outras turmas, decidimos implementar a seguinte estratégia: 
1º  momento: Contextualização da temática (professor);  
2º momento: Dividisão da temática em 5 subtemas (professor):  
"Influência do Homem sobre os recursos hídricos" 
"Influência do Homem sobre os recursos geológicos" 
"Influência do Homem sobre os recursos atmosféricos" 
"Influência do Homem sobre os recursos energéticos" 
"Desastres naturais e ocupação de áreas de risco" 
3º momento: Distribuição de cada subtema a um grupo de trabalho (5 elementos); 
4º momento: Orientações breves aos grupos de trabalho para que possam efectuar as 
pesquisas que os conduzam à elaboração do trabalho; (professor; Em breve ponho à 
disposição do grupo as orientações que dei aos alunos) - prazo para pesquisa e elaboração 
do trabalho - 15 dias; 
5º momento: Cada grupo de trabalho apresenta à turma o trabalho elaborado. 
6º momento: Debate na turma sobre: "Sustentabilidade da Terra: Uma questão de cidadania 
individual e colectiva?" 
 
No 12º ano só vou abordar esta temática no terceiro período. Por isso até lá gostaria de 
discutir com o grupo e com os investigadores outras ideias que já tenho em mente, 
relativamente a outra possível forma de abordar esta temática. 
 
Mas agora, o mais urgente é mesmo deixarmos o nosso plano de trabalho pronto (se possível 
até ao final desta semana), para que depois possamos concretizar discussões ricas e 
profundas sobre outras metodologias de ensino que podem ser implementadas com vista à 
potenciação da aprendizagem dos alunos numa temática tão importante para o interesse de 
cada um, em particular, e da humanidade, em geral. 
 
Vamos tentar deixar na plataforma as nossas sugestões para que todos as possamos 
conhecer e discutir. 
 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 44  

Date: Fri Nov 17 2006 09:15 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: proposta para o início do projecto 

 

  

Eu li no início da semana o apelo da Margarida e comecei a tentar fazer um esboço do nosso 
projecto, só que tenho tido problemas com a internet em casa e só hoje, aqui na escola é que 
estou a ter acesso à internet. 

Aqui vai a minha proposta: 

Tema:  Sustentabilidade na terra 

Subtema: atmosfera na terra (pode ser abordado pelo secundário -10º ano ou pelo EB- 8ºano) 

Item do programa: Unidade 2 - na atmosfera da terra: radiação, matéria e estrutura (10º) 

                             Mudança Global (8º) 
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Disciplinas envolvidas: Biologia, Física e Química e TIC (10º) 

                                  C. Naturais, C. FQ, Geografia e TIC (8º) 

  

Objectivos e competências a desenvolver (pelo grupo2) 

- Desenvolver uma dinãmica de interacção, via plataforma, que vise o enriquecimento 
didáctico de todos os participantes; 

- Construir, implementar materiais curriculares que visem desenvolver capacidades, atitudes e 
valores inerentes à resolução de situações-problema de Ciências integradas em contextos 
reais; 

- Articular diferentes conteúdos disciplinares (FQ, Biol,  e outras) que favoreçam a 
compreensão integrada da Ciência. 

 

Área a aprofundar 

- Educação em Ciências: 

- Ensino das ciências; 

- Construção de materiais perspectivados para a resolução de situações- problema, 
integrados em contextos reais; 

- construção de instrumentos de avaliação diversificados e adequados. 

 

Desenvolvimento e calendarização 

1ª fase : Recolha de artigos recentes (jornais, revistas, livros, internet;etc) pelos diferentes 
elementos do grupo, para que a partir dos mesmos se possa construir materiais cirriculares; 

Data: até início de Dezembro 

2ª fase: Troca dos artigos recolhidos pelos elementos do grupo e selecção dos que irão ser 
utilizados, através da plataforma. 

data: até meados de Dezembro 

3ª fase: Construção de materiais: apresentação de textos(artigos) que permitam aos alunos: 

- explicitarem as suas próprias ideias ou pontos de vista; 

- interpretar/explicar acontecimentos 

- compartilharem as ideias com os colegas, de forma a aprenderem a aceitar  a crítica, 
reconhecer as discrepâncias e as limitações das suas ideias. 

Data: final de Dezembro, início de Janeiro 
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Gostaria que dizessem alguma coisa, se concordam se não concordam e as vossas ideias. 

Eu limitei-me a compilar as sugestões da Margarida, Isabel Fernandes e incluí as minhas. 

As datas propostas devem -se ao facto de eu iniciar essa uindade (2) no início de 2º período. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Mon Nov 20 2006 00:20 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: proposta para o início do projecto 

 

  

Acabei de ler as sugestões que aqui se apresentam. Parecem-me válidas. Vou pensar em 
tudo e tentar amanhã dar o meu contributo. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 32  

Date: Tue Nov 21 2006 21:34 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: plano de trabalho 

 

  

Estive a ler as mensagens da Margarida e da MªJoão referentes ao plano de trabalho e 
parece-me que há aqui já bastantes coisas em comum. 
Entretanto estive a dar uma vista de olhos nos programas e parece-me que o 12ªano de 
geologia trabalha alguns temas comuns com a B e G. de 11º, nomeadamente no que diz 
respeito aos recursos energéticos e minerais. Lembrei-me que talvez se pudessem trabalhar 
estes conteúdos, partindo de uma situação concreta existente no meio envolvente de cada 
uma das nossas escolas, por ex, e estou a lembrar-e da região onde está a minha onde 
existem minas onde se exploram lousas (Valongo), ou até nas antigas minas de S. Pedro da 
Cova (carvão) que estão hoje já esgotadas. 
Partindo daqui, poder-se-ia explorar os subtemas que antes referi. Que vos parece? A Física 
e Química, talvez pudesse "entrar" fazendo ligação ao aspecto da poluição. Que te parece Mª 
João? Que actividades experimentais se poderiam fazer na escola com os alunos, 
relativamente às emissões de CO2 associadas à queima de combustiveis fósseis? 
Uma outra possível estratégia poderia eventualmente ser uma visita às instalações mineiras. 
Que vos parece? 
Não seria bom nesta altura definir exactamente o módulo que vamos trabalhar para 
assentarmos que estratégias podemos desenvolver? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 33  

Date: Wed Nov 22 2006 12:49 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: continuação 

 

  

Hoje, ao fim da manhã, vim ler  as contribuições diversas que têm aparecido. Sobre o Plano 
de trabalho do Grupo parece-me que ele estará prestes a ser ultimado. Sublinho aqui a 
dimensão da avaliação. Como vai ser feito o acompanhamento, a fim de se ver com vão 
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andando as coisas?  

Também me parece que o documento que reflectirá o Plano de Trabalho deverá ser cuidado, 
quanto à sua formulação final. 

Relativamente aos prazos propostos, e atendendo  aos condicionalismos pessoais e 
profissionais, julgo que é realista e que nos obriga a actuar em confomidade. 

Sobre dúvidas em "Educação em Ciência", concretamente em que é que se está a pensar? 
Era possível especificar um pouco mais? 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Thu Nov 23 2006 00:53 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: continuação 

 

  

Comecei a elaborar uma quadro geral com o que as pessoas foram propondo nas diferentes 
dimensões sugeridas pela Joana. Penso que amanhã já poderei anexar para toda a gente 
ver, pensar e reformular.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 32  

Date: Thu Nov 23 2006 19:18 

Author: (IPEC), Maria João Silva  <mjota65@gmail.com> 

Subject: Re: plano de trabalho 

 

  

Isabel  

Parece-me uma excelente ideia. Não conheço o programa de Geologia de 12º ano mas sei 
que ao nível do 11º é possível trabalhar temáticas em conjunto com a Física e Química (2º 
ano). Infelizmente os meus alunos, do 11º ano, estão a iníciar a  FQ o que torna a interligação 
mais difícil. No entanto parece-me estimulante interligar diferentes disciplinas dos diferentes 
anos. Afinal é este o espírito do projecto, não é? 

De facto os recursos energéticos e minerais  são temas do 11º ano e estão na ordem do dia. 
Poderão dar boas situações problema para desencadear aprendizagens que se 
relacionam com o dia a dia dos alunos. Mas a resolução de (bons) problemas, acho, é muito 
difícil de desenvolver, daí a importancia de nos entreajudarmos.  

Acho que a poluição pode ser uma ideia  a considerar nesta altura em que estamos a 
engendrar o nosso plano de trabalho (ver na troca de ficheiros do grupo 1).Gostava de mais 
dados sobre a medição de CO2 e que outras situações experimentais se poderiam 
desenvolver.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Fri Nov 24 2006 10:21 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Dorinda, onde andas? 
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Dorinda, 
 
O projecto do nosso trabalho de grupo deve ser finalizado este fim de semana...Precisamos 
da tua colaboração e das tuas sugestões...por favor vê se consegues dar-nos a tua opinião 
sobre as propostas que já foram apresentadas, para que se possa ultimar o projecto este fim-
de-semana! 
 
Ficamos a aguardar as tuas sugestões!  
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 36  

Date: Sun Nov 26 2006 18:39 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Dorinda, onde andas? 

 

  

Com os vossos contributos tentei organizar o nosso plano de trabalho (Proposta de Plano de Trabalho para o Grupo 2). 

(nesta proposta procurei integrar o contributo dos restantes colegas do grupo e investigadores) 
  
1. Tema: Educar para a Sustentabilidade num contexto CTSA 
 

O conteúdo programático sugerido pelos diferentes elementos do grupo foi Sustentabilidade na Terra, tema esse que é susceptível de ser abordado em 

diferentes anos de escolaridade (7º , ..., 10º, 11º 12º)  e em várias áreas disciplinares e/ou disciplinas (Ciências Naturais, Biologia e Geologia,  Física e 

Química, Geologia), bem como em áreas não disciplinares como, por exemplo, na Área de Projecto dos ensinos Básico e Secundário. Ao sugerir este 

Tema para o nosso Plano de Trabalho pretendia criar algum afastamento em relação aos conteúdos programáticos e criar alguma aproximação às grandes 

metas veiculadas no documento - Decénio das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável  ((22000055--22001144,,  UUNNEESSCCOO,,  22000033))..    

  

2. Objectivos e competências a desenvolver 
 
- Promover o diálogo e a cooperação entre os professores do grupo de trabalho,  e os restantes participantes no projecto, contribuindo para que 
determinadas áreas temáticas possam ser tratadas de uma forma integrada e participada, numa perspectiva interdisciplinar, permitindo uma visão holística 
das questões científicas. 
 
- Contribuir para a conceptualização e organização de estratégias de ensino e aprendizagem centradas em metodologias de pesquisa e que relevem as 
interacções Ciência – Tecnologia – Sociedade. 
 
- Promover a discussão e troca de materiais didácticos entre os elementos do grupo de trabalho e restantes elementos que integram o projecto. 
 
- Desenvolver uma dinâmica de interacção, via plataforma, que contribua para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. 
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-... 
   
 
3. Áreas a aprofundar 
  

As nossas práticas lectivas são condicionadas pela nossa própria concepção de Ciência. Segundo alguns autores (Cachapuz et al.) “o professor deve 

contactar com as principais concepções de ciência, reflectir nelas, discuti-las, confrontá-las... daí retirando indicações, orientações e ensinamentos quanto 

ás estratégias, métodos e procedimentos a adoptar no seu trabalho docente”. Como tal, considero que seria interessante clarificar/ aprofundar alguns 

aspectos relacionados com a Epistemologia, nomeadamente: a construção do conhecimento científico; a teoria em Ciência; a observação em Ciência; a 

experiência em Ciência; o “método científico”. Seria, pois, interessante reflectirmos e confrontarmos a visão Empirista e Racionalista relativa a cada um dos 

aspectos referidos. 

Em relação às Ciências existem várias Perspectivas de Ensino, penso que também seria interessante conhecermos melhor os pressupostos que estão por 

trás de cada uma dessas perspectivas ( EPT, EPD, EMC, EPP), pois elas coexistem nas nossas escolas e nem sempre temos consciência de que fazem 

parte das nossas práticas.  

Outra Área, que na minha opinião podíamos aprofundar é a Perspectiva CTS no Ensino das Ciências,  pois pode ajudar-nos a clarificar aspectos como: 

Quais as grandes metas do ensino das Ciências numa perspectiva CTS? O que se entende por Ensino numa perspectiva CTS? Como conceber e 

organizar estratégias numa perspectiva CTS? 

... 
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4. Desenvolvimento e calendarização 
 
 

Fases Actividades/tarefas a desenvolver Datas previstas 

Fase 1 

Formação do Grupo de 
Trabalho e Selecção do 

Tema 

 - Partilha de interesses, dificuldades, conteúdos 
programáticos/ disciplinas e anos leccionados entre os 
diferentes professores envolvidos. 

Setembro 

a 

Novembro 

Fase 2 

Elaboração do Plano de 
Trabalho 

- Troca de ideias e sugestões sobre os diferentes aspectos 
que devem integrar o Plano de Trabalho (Tema, objectivos 
e competências a desenvolver, áreas a aprofundar, fases 
do plano e avaliação do trabalho de grupo). 

Novembro 

a 

Dezembro 

Fase 3 

Aprofundamento das 
áreas de interesse 

- Leitura e análise de documentos sobre Epistemologia, 
Perspectivas de Ensino, Perspectiva CTS no Ensino  das 
Ciências. 

- Análise e discussão de materiais didácticos, encontrados 
na bibliografia e avaliação das suas potencialidades do 
ponto de vista educacional.   

  

Dezembro 

a 

Janeiro 

Fase 3 

Construção de Materiais 
Didácticos numa 

Perspectiva CTSA 

- Construção de materiais didácticos inovadores: 

    Selecção de um contexto real com significado 
para os alunos (que pode ser o mesmo para os 
diferentes anos de escolaridade e disciplinas e/ou 
áreas disciplinares); 

    Definição do grau de abertura das tarefas a 
propor aos alunos, tendo em conta o seu nível 
etário e as competências que já possuem); 

    Definição das competências que pretendemos 
que os alunos desenvolvam com a actividade; 

    Elaboração do documento(s) a fornecer aos 

  

  

Janeiro 

a  

Março 
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alunos, tendo em conta o seu nível etário e a 
disciplina/ área disciplinar leccionada; 

    Definição dos instrumentos/documentos a   
utilizar na avaliação das aprendizagens dos 
alunos nessa actividade. 

  

Fase 4 

Implementação e 
avaliação dos Materiais 
Didácticos construídos 

- Implementação dos materiais didácticos construídos, nas 
turmas leccionadas pelos professores envolvidos no 
projecto. 

- Avaliar os materiais didácticos construídos e, se 
necessário, proceder à sua reformulação 

  

 

 5. Avaliação do trabalho do Grupo 

  

Em relação à avaliação do trabalho desenvolvido pelo grupo (grupo 2), esta podia contemplar os seguintes aspectos: 

-      Participação na discussão, via plataforma 

-      Reflexões crítica individuais (ex. no final de cada fase) que traduzissem a experiência vivenciada por cada um dos participantes, ou seja, as 

expectativas e apreensões em relação às tarefas propostas, dificuldades sentidas (gestão do tempo, meios informáticos, articular as tarefas 

individuais com as de grupo, ...), conquistas efectuadas, ...   

-      Portfolio em grupo que integrasse os diferentes documentos produzidos (incluindo diferentes versões do mesmo documento), a fundamentação 

das opções tomadas, análise crítica em relação á implementação dos materiais didácticos, ...)  

  Fico a aguardar a vossa opinião. Introduzam as alterações que considerarem necessárias. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 37  

Date: Mon Nov 27 2006 04:23 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Dorinda, onde andas? 

 

  

 Foi bom ler a proposta da Dorinda pela organização das ideias apresentadas. 
  
A proposta do tema “Educar para a sustentabilidade num contexto CTSA” parece-me pertinente e oportuno. O mesmo obriga-nos a sair da nossa “concha disciplinar” 
e a ir mais longe, isto é, leva-nos a questionar porque queremos fazer aprender determinados conteúdos e para quê. Remete-nos para a necessidade de pensarmos 
de uma forma mais holística, mesmo sendo professores de ciências. Fica a noção que a nossa acção se entrosa em outras tantas que constituem a teia das 
relações humanas. Por este facto, parece-me pertinente que nas áreas a aprofundar pelos elementos do grupo se reflicta em torno de Currículo, Gestão de Currículo 
e Modos de Aprendizagem. Na verdade, o que este grupo se propõe é fazer uma gestão de currículo a nível de ciências. Aquilo que se quer fazer aprender, porque 
é entendido como importante (currículo), tem mudado ao longo do tempo decorrente dos quadros conceptuais que foram aparecendo. Seria, sem dúvida, 
interessante fazer-se uma abordagem a todas as temáticas propostas. No entanto, parece-me pouco viável, em termos de tempo útil disponível, debruçarmo-nos 
sobre todas elas. Deste modo, penso que aprofundar a Perspectiva CTS no Ensino das Ciências é aquela que me parece mais pertinente associada a “Tarefas 
Investigativas” e “Resolução de Problemas” já anteriormente propostos e relevantes face à abordagem CTSA. 
  
No que toca ao desenvolvimento e calendarização, tendo em conta que a nível de 10º ano de Bio-Geo tem que se terminar o tema “A Terra, um planeta proteger” 
antes do fim de Janeiro (o programa de 10º ano é muito longo), a fase 3 tem que ser iniciada ainda em Dezembro.  
  
Quanto à avaliação julgo ser adequado o que foi proposto pela Dorinda. 
  
E termino pelo princípio: objectivos e competências. Quer nesta proposta, quer em outras sugestões feitas anteriormente, os dois conceitos aparecem associados, 
sem que no entanto se esclareça o significado dos mesmos e que relação existe entre ambos. Entendo que este poderá ser, também, um tópico de reflexão, tanto 
mais que se trata de aspectos que orientarão o trabalho a desenvolver. O Luís fez uma observação, quanto a objectivos, que me parece importante. Na definição 
destes, há que distinguir o que se pretende em termos de produtos produzidos e o que se pretende em termos de enriquecimento pessoal e profissional e que 
necessariamente deverão encontrar reflexo na avaliação feita.  
  
A terminar junto envio uma tabela onde tentei coligir o que foi sendo sugerido antes da proposta da Dorinda. Como poderão constatar, a mesma é apenas uma 
amálgama de ideias. Apenas pretende evitar que tenham que voltar a ler o que consta nas diversas mensagens e poderá a ajudar a elaborar o documento final 
deste grupo.  
  
Quanto a bibliografia referente a currículo/competências/objectivos sugiro, entre vários, “Gestão do Currículo e Avaliação de Competências” (Editorial Presença) e 
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“Os professores e a Gestão do Currículo” (Porto Editora), ambos de Maria do Céu Roldão. Acessíveis e de leitura fácil. No que toca a tarefas investigativas, o artigo 
“Contributos para uma utilização mais fundamentada do trabalho laboratorial no ensino das ciências”, de Laurinda Leite, que integrou a brochura Cadernos 
Didácticos de Ciências – vol.1 publicado pelo antigo DES, constitui um contributo interessante. Esta brochura foi enviada para todas as escolas secundárias pelo 
DES. No que toca a outras temáticas, por favor digam alguma coisa. 
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SUSTENTABILIDADE   NA  TERRA 

Competências a 
desenvolver pelos 

elementos do grupo 
  

Objectivos a atingir 
pelo grupo 

Ano de escolaridade/ 
disciplina/temática 

Etapas – tarefas 
calendarizadas 

Áreas de 
aprofundamento 

Avaliação 

Grupo 
Moment/instr. 

Individual 
Moment/instr 

Saber promover 
situações de 
aprendizagens 
centradas na resolução 
de problemas 
  
Saber adoptar 
diferentes estratégias 
de ensino 
/aprendizagem no 
ensino das ciências 
adequadas à resolução 
de problemas 
  
Ser capaz de produzir 
materiais didácticos em 
consonância com as 
novas orientações 
curriculares 
  
Ser capaz de utilizar 
instrumentos de 
avaliação diversificados 
e em consonância com 
diferentes experiências 
educativas 
  
Ser capaz de utilizar as 
TIC  como ferramentas 

Nível - produtos que 
deverão ser produzidos 

Nível - enriquecimento 
pessoal  e profissional 

  

Promover uma troca 
de materiais entre 
todos os elementos do 
grupo? 

- Desenvolver uma 
dinâmica de 
interacção, via 
plataforma, que vise o 
enriquecimento 
didáctico de todos os 
participantes 

Promover uma 
dinâmica 
interdisciplinar entre os 
elementos do grupo 

troca de experiências 
relacionadas com a 

10ºano Bio/Geo A Terra, 
um planeta a proteger   
  
11ºano Bio/Geo 
Sustentabilidade na Terra  
-  
Recursos hídricos 
/recursos geológicos 
  
10ºano  FQ 
Sustentabilidade na Terra –
Atmosfera na terra 
  
  
12º ano Geologia 
- recursos energéticos e 
minerais 
  
  
  
  
  
  
  
FQ –poluição 
  
  
  
  

1º Etapa (Setembro - 
Outubro) 
  
2ª Etapa (Novembro) 

  
  
  
  
EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS/ciência 
-“tarefas investigativas”. 
Para o que são? Como se 
caracterizam? 
  
Trabalho prático (lab e 
exp) – 
potencialidades/limitações 
do V de Gowin 

  
  
  

clarificar os conceitos 
científicos que 
pretendemos aprofundar. 
  
Contextos CTSA – 
promoção eficaz do 
debate/pensamento 
reflexivo – sua avaliação 
  
Resolução de problemas 
em contextos de 
aprendizagem 
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de 
ensino/aprendizagem 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

realização das tarefas 
investigativas nas 
aulas. 

  

  
  
  
  
  
11º ano - recursos 
energéticos e minerais  
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Mon Nov 27 2006 13:30 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: mapas de conceitos 

 

  

Pesquisando os artigos que a professora Mª João recomendou como leituras aconselhadas, 
deparei-me com um artigo que gostei bastante de ler , relativo à aplicação de mapas de 
conceitos com estaratégia de ensino/aprendizagem.  
Realmente é uma estratégia que tenho usado com alguma frequência nas minhas turmas e 
que tenho observado que "obriga" os alunos a reflectirem sobre os conceitos estudados e a 
relacionarem-nos. È o tipo de actividade que quando trabalhada em grupo, estimula bastante 
a cooperação, participação e o empenho no trabalho. Pode também funcionar como momento 
de avaliação para os alunos e para o profssor.  
Vou coloca-lo na troca de ficheiros para que estiver interessado. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 42  

Date: Tue Nov 28 2006 12:14 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: continuação 

 

  

O período de menor interacção e mais "silêncio" entre os elementos do Grupo já é passado! 

Congratulo-me, não só com as participações dos últimos dias, mas também com o seu 
conteúdo. Depois de uma leitura das várias intervenções deixo aqui algumas notas: 

(i) em termos de calendarização temos mesmo de fazer um esforço por terminar o plano de 
trabalho do Grupo até ao fim de Novembro. Não me parece difícil; 

(ii) haverá necessidade de algumas clarificações, como por exemplo, os conceitos de 
objectivos e competências que não surgem, do meu ponto de vista, na proposta da Dorinda, 
suficientemente distintos. Julgo que na referida listagem faltam aspectos relacionados, por 
exemplo, com a necessidade de fomentar uma reflexão crítica. Não podemos esquecer que, 
em termos de investigação, vamos ter necessidade de conhecer os vários elementos do 
processo de desenvolvimento interactivo que decorrerá entre nós e a reflexão crítica é 
essencial. Eu sei que a Dorinda fala concretamente em “promover o diálogo e a cooperação 
entre os professores do grupo de trabalho ..." (faltam aqui os investigadores, que também 
integram os grupos, certo?). Mas não vos parece que explicitar a "reflexão crítica" tem outras 
implicações? Também uma atenção especial aos valores e atitudes será relevante, até pelo 
tema em estudo. Para concretizar melhor estes aspectos, sugiro a leitura da bibliografia sobre 
competências para ensinar que a João Loureiro deixou no espaço Troca de Ficheiros Grupo 
2; 

iii) Não há referência a atitudes e valores, de particular relevância no tema em questão. 

(iv) Ao ler o útil contributo da Dorinda vi que, logo no início, que ela refere a possibilidade do 
tema (Sustentabilidade) ser "susceptível de ser abordado em diferentes anos de escolaridade 
… não disciplinares  …”. Isso faz-me pensar que seria útil reflectir-se sobre o conceito e 
natureza da sustentabilidade. Deixo dois textos no espaço “Troca de Ficheiros” deste grupo. 

(v) Acerca das perspectivas de ensino sou de opinião que valia a pena fazer alguma 
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discussão em termos da perspectiva de ensino por pesquisa, até porque temos no grupo um 
dos responsáveis por tal proposta de trabalho, o que é uma mais valia!. Além disso essa 
discussão abriria as portas a um aprofundamento do CTS e da RP que eu, pessoalmente, 
penso necessitar de ser tratado em articulação íntima. Aliás, na oportuna síntese da Ana,  
também  é referido a conveniência em aprofundar conceitos como “tarefas investigativas” e 
CTS; portanto, há confluência de interesses; 

(vi) acham que é preciso colocar na plataforma a bibliografia da autoria da Maria do Céu 
Roldão acerca do Currículo? 

vii) Entretanto, em relação às questões epistemológicas que a Dorinda refere iremos deixar 
dois textos nas ferramentas de trabalho do grupo 4. 

As necessárias leituras poderão decorrer também na fase em que se começar a pensar na 
elaboração de materiais.  

João e Luis 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 36  

Date: Thu Nov 30 2006 01:19 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: continuação 

 

  

Foi bom encontrar a “continuação” do Luís e do João.  
  
Muito pertinente a observação sobre “reflexão crítica”, “valores” e “atitudes”. Faço uma 
pequena correcção: os textos deixados pela João Loureiro estão no fórum de discussão do 
grupo 4 e não no 2. Entretanto, não consegui abrir o doc do Gil Peréz nem o site do texto das 
competência do Perrenoud (é preciso ver o que se passa). 
  
O esclarecimento sobre sustentabilidade também se põe – importantes os textos deixados na 
troca de ficheiros deste grupo, tendo eu já conhecimento de dois deles. Uma reflexão em 
torno do ensino por pesquisa é, na minha perspectiva, também relevante na medida que a 
mesma pode introduzir a problemática CTS e RP, estando estas últimas interligadas com as 
questões de sustentabilidade. E havendo “a prata da casa” em casa, há que aproveitar!  
Continuo, no entanto, a pensar que é também importante esclarecer as questões 
relacionadas com currículo. Alguns dos textos de Maria do Céu Roldão mostram de que forma 
factores como os saberes científicos (por exemplo no âmbito das ciências do ambiente onde 
estão presentes concepções de ciência integrada) ou a representação social e pedagógica do 
aluno (para o qual contribui o saber das ciências da educação) são determinantes para aquilo 
que se ensina e como se ensina na escola. Intimamente ligado com estas questões põe-se a 
questão das competências (nossas, discentes e deles, discentes) e da sua avaliação. Penso 
que todas estas leituras/reflexões se potenciam umas às outras possibilitando-nos ter uma 
visão mais fundamentada e alargada do que nos propomo-nos fazer. 
  
Quanto ao passar à acção, isto é, terminar esta nossa proposta de projecto, não tenho 
possibilidade antes do fim-de-semana. Será que nos podíamos encontrar no chat? 
  
Digam coisas...  
  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 42  
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Date: Fri Dec 01 2006 16:21 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Biblio sobre competências  

 

  

Ana, 

Consigo abrir tanto o texto do Gil-Pérez como o do Perrenoud (ambos acessíveis a partir do 
fórum das ferramentas de trabalho do grupo 4). Não me parece que seja problema da 
plataforma. Mande uma mensagem à Cecília a pedir ajuda, ok? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 30  

Date: Sun Jan 07 2007 10:59 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Biblio sobre competências  

 

  

Cá estamos de novo, agora numa nova fase do nosso projecto. Já acertámos e aferimos os 
detalhes no nosso plano de trabalho, agora precisamos de lhe dar continuidade... 

Com penso que já tinha partilhado com os elementos do grupo, este ano estou a leccionar a 
disciplina de Biologia e Geologia no 10º ano de escolaridade e a disciplina de Geologia no 12º 
ano de escolaridade. 

Nas planificações que elaborei e que já implementei para o 10º ano e na temática: "A Terra, 
um planeta muito especial", onde são abordadas as questões da sustentabilidade na Terra, 
propus a seguinte estratégia: 

1º  momento: Contextualização da temática (professor);  
2º momento: Dividisão da temática em 5 subtemas (professor):  
"Influência do Homem sobre os recursos hídricos" 
"Influência do Homem sobre os recursos geológicos" 
"Influência do Homem sobre os recursos atmosféricos" 
"Influência do Homem sobre os recursos energéticos" 
"Desastres naturais e ocupação de áreas de risco" 
3º momento: Distribuição de cada subtema a um grupo de trabalho (5 elementos); 
4º momento: Orientações breves aos grupos de trabalho para poderem efectuar as pesquisas 
que os conduzissem à elaboração do trabalho; ( prazo para pesquisa e elaboração do 
trabalho - 15 dias); 
5º momento: Cada grupo de trabalho apresentou à turma o trabalho elaborado. 
6º momento: Promovi um debate na turma sobre: "Sustentabilidade da Terra: Uma questão de 
cidadania individual e colectiva?" 
  
Na avaliação breve que faço da metodologia que implementei, penso que ela foi muito 
importante, na medida em que: 
- permitiu que os alunos pudessem desenvolver várias competências relativas à forma como 
pesquisaram a informação, a seleccionaram e a organizaram para posterior apresentação aos 
colegas; 
- permitiu que os alunos pudessem desenvolver competências associadas à utilização das 
novas tecnologias da informação e da comunicação, nomeadamente com o recurso à Internet 
e à utilização do Powerpoint; 
- permitiu que os alunos desenvolvessem competências relacionais com os colegas da turma, 
na apresentação que fizeram dos seus trabalhos e nas interacções que estabeleceram com 
os colegas da turma; 
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- permitiu que os alunos desenvolvessem capacidades relacionadas com os conteúdos 
conceptuais que foram tratados; 
- permitiu que os alunos desenvolvessem atitudes e valores inerentes ao trabalho 
colaborativo; 
- permitiu que os alunos desenvolvessem atitudes e valores face aos problemas da 
sustentabilidade da Terra. 
- (...) 
Atendendo à forma como os alunos avaliaram esta actividade prática (em termos de empenho 
pessoal e do grupo, em termos do quanto eles consideraram positiva para a sua 
aprendizagem), considero que foi uma metodologia válida e que possivelmente vou 
implementar no futuro. 
Gostaria, no entanto, de contar com a vossa análise crítica a esta metodologia para que no 
futuro ainda a possa melhorar mais... 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 32  

Date: Sun Jan 07 2007 11:13 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: E agora para o 12º ano? 

 

  

No seguimento da planificação que fiz para o 10º ano (ver mensagem anterior)... surge-me 
agora a questão...Posso, devo e quero implementar a mesma metodologia, acerca da 
sustentabilidade da terra, para os alunos de Geologia do 12º ano de escolaridade? 

Posso? acho que sim! Devo?...talvez não! Quero?...a resposta é não! 

Pois é...queria implementar uma actividade algo diferente, mais abrangente e onde os alunos 
se envolvessem...como que em pequenos projectos, integrados num projecto maior que 
visasse efectuar um estudo acerca da sustentabilidade da região onde a escola está 
inserida... 

Em concreto já esvoassam pelo meu pensamento algumas ideias, nomeadamente os alunos 
poderem envolver-se num trabalho mais vasto na região onde vivem, com o estudo da 
qualidade das águas; a qualidade dos solos; a qualidade do ar; a exploração dos recursos 
geológicos. Através de pequenos trabalhos de pesquisa, documental e nos locais de 
interesse, pudessem dar-nos a conhecer e nos conduzissem à reflexão acerca dos problemas 
da sustentabilidade desse recurso natural na região... É claro que nesta metodologia gostaria 
de levar a cabo uma saída de campo onde fossem os alunos os orientadores de toda a saída 
(saída não dirigida). 

Como veêm esta estratégia de leccionação da temática da sustentabilidade na terra no 12º 
ano de Geologia, ainda está numa fase muito embrionária. Só será implementada lá para 
Abril, Maio de 2007. Mas até lá...conto com a vossa ajuda, com as vossas sugestões, com as 
discussões que até lá vamos ter! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 38  

Date: Tue Jan 09 2007 11:01 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: discussão 
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Vou tentar, ainda hoje, dar  o meu contributo à dsicusssão  sonbre os documentos que têm 
chegado ao Grupo 2. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 51  

Date: Tue Jan 09 2007 19:29 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Attachment: quadro síntese dos acidentes - sustentabilidade.doc (44032 bytes) 

Subject: Re: Biblio sobre competências  

 

  

 Aproveito para informar que na semana passada tive oportunidade de conversar um pouco 
com o Luís, via telefone. Abordei a questão de o nosso grupo estar parado e a necessidade 
premente de avançar, a nível de 10º de Bio-Geo, com os conteúdos programáticos, 
nomeadamente, a temática “Intervenções do Homem nos subsistemas terrestres”. Sugeriu ele 
que avançasse com as propostas de trabalho em que tinha pensado e que as pusesse aqui 
para discussão, tal como fez a Margarida agora.  
A maneira como pensava abordar o tema seria algo semelhante ao que a Margarida fez, uma 
vez que foi essa a estratégia que adoptei há 3 anos quando leccionei o 10º. Os alunos dessa 
época desenvolveram trabalhos que lhes possibilitou desenvolver, em parte, as 
competências, capacidades, atitudes e valores por ela citadas. Digo em parte na medida do 
seguinte: 
  

-     o tempo disponível para desenvolver o trabalho foi restrito; 
-     depois de feito o trabalho, o mesmo ficou “depositado” e “fechado” no suporte em que 

foi elaborado, sem mais utilidade no desenvolvimento das competências, 
capacidades, atitudes e valores que se esperam promover – a preocupação que 
dominou foi apresentar o “trabalho feito” e não o que se aprendeu com ele,  (cumprir 
calendário!); 

-      cada grupo, em relação aos trabalhos dos outros grupos, mostrou um interesse 
limitado em relação aos tópicos abordados pelos colegas (e como não estudaram “a 
fundo” a temática, não a dominavam, perdendo, assim,  a noção do conjunto   da 
problemática global que é posta em reflexão aquando a apresentação dos trabalhos 
dos grupos); 

-      por outro, lado alguns dos conceitos necessários a uma compreensão adequada aos 
temas dos grupos apenas foram estudados em anos posteriores, o que limitou a 
riqueza dos trabalhos, bem como as competências que os alunos podiam ter 
desenvolvido – é frequente os alunos ficaram pela compilação de informação, duma 
forma organizada, não havendo posteriormente a produção dum conhecimento 
resultante duma reflexão sobre a informação coligida. 

  
Uma pesquisa na net sobre impacto ambiental levou-me a vários sites e a informações que, 
confesso, me surpreenderam e me mostraram quanto limitada era a percepção que eu tinha 
sobre estas questões do impacte da acção do Homem no mundo em que vive.  Se a minha 
visão é limitada, como seria a dos alunos? perguntei-me. Esta situação, aliada aos motivos 
por mim acima descriminados, fez-me pensar. Dessa reflexão cheguei à conclusão que 
deveria mudar a minha proposta de trabalho aos meus alunos. Assim, irei proceder da 
seguinte maneira: 
  

-     Organizarei 5 grupos de trabalho; 
-     A cada grupo fornecerei um pequeno artigo que retirei da net  sobre um grande 

desastre cujo  impacte foi relevante; 
-     A leitura e análise do mesmo possibilitará conhecer factos, contextualizados numa 

época com determinados valores e em determinada zona do planeta;  diferentes 
elementos (ano, localização, tipo de acidente, etc) deverão ser sistematizados por 
cada grupo de forma a posteriormente todos os grupos, em assembleia geral, possam 
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confrontar os mesmos, 
-     A partilha entre grupos permitirá percepcionar a diversidade de situações bem como 

aspectos comuns a todas; dessa partilhar elaborar-se-á uma quadro global, tipo 
documento que anexo, o qual poderá/deverá ser alargado em relação aos itens 
descrição; com este quadro pretende-se que os alunos levantem questões que 
norteiem posteriores pesquisas a efectuar. A discussão e trabalho em torno deste 
material possibilita a emergência dos conceitos que são considerados estruturantes 
no programa (crescimento populacional, risco geológico, impacto ambiental, recursos 
renováveis e não renováveis, desenvolvimento sustentável, poluição, reciclagem); 

-     Com este material cada grupo irá iniciar a construção dum portfólio, o qual será 
alargado com o trabalho do grupo ao longo do ano; neste trabalho, por um lado, 
procurar-se-á responder às questões levantadas pelos alunos relacionadas com os 
acidentes apresentados nos textos inicialmente fornecidos, e por outro lado, procurar-
se-á fazer a identificação, sempre que possível, de situações equiparáveis a nível do 
nosso país, bem como a nível da zona de proveniência dos discentes. Far-se-á um 
ponto da situação próximo do final do segundo período e a apresentação do produto 
obtido no final do terceiro período. 

  
Uma vez que por princípio continuarei a trabalhar com este grupo de alunos até ao 12º é 
minha intenção que retomemos no 11º e no 12º estes portfólios, de forma a alargar o quadro 
conceptual dos mesmos (uma vez que nestes anos a temática “Sustentabilidade” é retomada 
com maiores graus de aprofundamento). Deste modo penso que, em parte, algumas das 
limitações que percepcionei no trabalho desenvolvido com os alunos dos anos anteriores 
poderão ser minoradas. Julgo que esta opção de trabalho se encontra mais consentânea com 
algumas das reflexões que constam na perspectiva de ensino por pesquisa proposta por João 
Praia, António Cachapuz e Manuela Jorge.  
  
Fico a aguardar os vossos comentários 
 
PS - se entenderem que é pertinente colocar aqui os documentos que vou fornecer aos 
alunos por favor digam. 
  
  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Thu Jan 11 2007 16:21 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: E agora para o 12º ano? 

 

  

Eu também estou a desenvolver uma estratégia semelhante à tua no 10º. Logo que tenha 
material mando-te. E estou a dar 12º Geologia e portanto pensei também trabalhar neste 
sentido. Podemos ir conversando. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 32  

Date: Mon Jan 15 2007 00:15 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: discussão 

 

  

Deixo uma mensagem que o Luís Marques tinha disponibilizado, por engano, no fórum do 
grupo de trabalho do G4. 
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Congratulamo-nos com as contribuições que vão chegando e apelamos a todos para que 
possamos intensificar as nossas presenças nestes espaços.  

Vamos tentar estabelecer um ponto de ordem para depois nos orientarmos. 

Pensamos que: 

(i)    a intervenção da Dorinda, através do documento enviado é orientadora do Trabalho 
do Grupo, contendo uma secção com os “objectivos e competências a desenvolver”, 
outra com “Áreas a aprofundar”, ainda outra com “Desenvolvimento e calendarização” 
e, finalmente, uma relativa à “Avaliação”.   

(ii)  eu e o João Praia apontámos para a necessidade de introduzir alguns 
aperfeiçoamento no documento e propusemos algumas leituras  a fazer; 

(iii) entendemos a intervenção da Ana como indo ao encontro destas sugestões. (A 
propósito Ana., já estão resolvidas as querstões técnicas? E onde é que estão os 
seus documentos que, ao telefone, me disse ir ter de usar?); 

(iv) as propostas da Margarida, bem como as respectivas perguntas, que vêm na 
sequência  duma conversa que tive com ela,  na sexta-feira, acerca de materiais que 
já tinha construído  para a Sustentabilidade e que poderiam servir para fomentar a 
discussão, estão muito centradas na elaboração de  documentos. Ora, esta é a parte 
que no documento da Dorinda está incluída no ponto 4. 

(v)  parece-nos, assim,  dever chamar  a atenção para a necessidade de proceder, no 
imediato, a uma discussão, aqui no Grupo 2, sobre  dificuldades sentidas por nós 
todos acerca da temática da sustentabilidade,  aspectos/conceitos a clarificar, .... A 
seguir, viria  então sobre a construção de materiais, eventualmente a partir de alguns 
que já existam (Margarida, Ana, ...); 

(vi) também julgamos que nesta última etapa (construção) se terá de ser muito mais 
concreto do que é a Margarida na descrição que  que nos fez; 

Por favor, digam o que se vos oferece sobre tudo isto. 

Agora outro assunto. Acham que seria útil fazermos uma reunião, ao vivo, em Aveiro, para 
acertarmos melhor alguns aspectos e definirmos certos rumos futuros? Como a Margarida 
vem a Aveiro às sextas-feiras, não seria possível pensar-se nesse dia, eventualmente de 
manhã. 

João e Luis. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Mon Jan 15 2007 14:58 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: discussão 

 

  

Estive lendo a mensagem que a a Joana aqui deixou, da autoria do Luís. No que respeita à 
dinâmica deste grupo, penso que precisamos de "agitar" um pouco as ideias. Sinto que não 

 

mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3DRe%3A%20discuss%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29


 26 

estamos a interagir como seria desejável, talvez porque não existam as "pontes psicológicas" 
entre os elementos deste grupo que nos levem a sentir necessidade de comunicar. 
Eventualmente, a diversidade das nossas tarefas profissionais também podem estar a 
dificultar esta mesma interacção. Um encontro em Aveiro talvez possa "ajudar a quebrar o 
gelo".  

 No que toca à abordagem da temática sustentabilidade, vou iniciar o trabalho sobre a mesma 
amanhã, sem ter retorno por parte do grupo. Digam coisas, por favor. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Mon Jan 15 2007 19:15 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Comentário 

 

  

Ana, 

Li com muito apreço a proposta que tu vais implementar nas tuas turmas do 10º 
ano...sobretudo porque é uma metodologia que valoriza o partir de situações relatadas nos 
meios de comunicação e que permite explorar, pela forma como a pretendes implementar, 
todos os conteúdos programáticos relativos à temática da sustentabilidade e, acima de tudo, 
desenvolver um conjunto de competências alargadas que visam potenciar a aprendizagem 
dos alunos. Mas, o que mais me surpreendeu na tua proposta foi o facto de os alunos 
iniciarem a construção de um portfolio, como estratégia de avaliação e de formação. 

Sabes...numa disciplina que estou a frequentar na Universidade de Aveiro também estou a 
elaborar um portfolio reflexivo e considero que este pode ser um instrumento de formação 
extremamente válido para o nosso crescimento! Neste momento também já me surgiu na 
mente a possibilidade de no futuro vir a propor aos meus alunos a elaboração de um portfolio 
como uma estratégia de avaliação e de formação... 

Fiquei, por conseguinte, muito agradada pelo facto dos teus alunos irem começar já esse 
processo de construção do portfolio. Gostaria que discutíssemos aqui a forma como o vais 
fazer, com que estratégias, que tipo de materiais vais pedir aos alunos, com que frequência o 
vais fazer? Como vais conseguir que os alunos se impliquem na construção do seu portflolio?  

Considero que a construção de um portfolio pelos alunos...na temática da 
sustentabilidade...poderá ser uma forma muito válida de os implicar no seu crescimento e 
sobretudo numa auto-implicação para as questões da sustentabilidade, não só globais, mas 
acima de tudo locais, possibilitando-te a ti e aos alunos, ao longo de 3 anos de leccionação da 
temática da sustentabilidade, fazer o acompanhamento, analisar a evolução do pensamento 
dos alunos relativamente à temática e a implicação dos alunos em acções que visem 
contribuir para a sustentabilidade da região onde vivem.  

Que tudo corra pelo melhor na implementação da estratégia que connosco partilhaste! Dá-nos 
conta da forma como os alunos estão a reagir… 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Thu Jan 18 2007 13:36 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: discussão 
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Tenho participado pouco na plataforma, mas não tenho deixado de tentar aplicar nas minhas 
aulas algumas estratégias na abordagem da sustentabilidade. 

- Na abordagem do tema da evolução e composição da atmosfera, aproveitei par lançar um 
debate sobre os gases de estufa, efeito de estufa (teoricamente os alunos pensam que 
sabem o que é, mas quando se pede para explicar verificamos que não é assim), para isso 
pedi aos alunos (divididos em grupos) que fizessem uma recolha de informações relacionadas 
com o tema. Alguns alunos apresentaram alguns artigos com interesse para o debate, outros 
não trouxeram nada e a maioria trouxe artigos iguais retirados das mesmas páginas da 
internet, sem grande interesse.  

(tenho alguma dificuldade em avaliar correctamente este tipo de actividades de pesquisa, 
porque acho que os alunos não tiram proveito nenhum) 

- Outra aboradagem que fiz, e aí resultou em pleno foi a vizualização do filme" O dia depois 
do amanhã" pedindo aos alunos para preenvherem um guião previamente fornecido por mim. 
Os alunos que a maioria já tinha visto o filme, gostou muito da actividade e gerou-se um 
debate muito interessante nas aulas. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Sun Jan 21 2007 11:08 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: bibliografia sobre portfólios 

 

  

Realmente o nosso trabalho tem andado um pouco parado e provavelmente a ideia do Prof. 
Luís Marques no sentido de nos reunirmos em Aveiro, poderia ser benéfica para 
empreendermos uma nova dinâmica. 
Relativamente à planificação dos conteúdos a trabalhar no 11º ano e após ter lido as vossas 
propostas, pensei em fazer uma abordagem similar com os meus alunos. Nunca trabalhei 
com os alunos na construção de portfolios nem sei muito bem como se estruturam nem como 
se avaliam. Gostaria bastante de aprender mais coisas neste campo, por isso parece-me esta 
uma boa oportunidade. Assim, pensei desdobrar o tema "Exploração sustentada de recursos 
geológicos" em três subtemas - Recursos hidrogeológicos, Recursos energéticos e Recursos 
minerais, subtemas estes que serão trabalhados por grupos de alunos através de pesquisas 
que poderão ter origens variadas. Os alunos construiriam um "Diário" e no final elaborariam 
uma apresentação, talvez em suporte informático, onde dariam conta dos resultados da sua 
investigação à turma. O que vos parece? Naturalmente que estas ideias precisam de um 
maior amadurecimento mas gostava de saber as vossas opiniões. 
Parece-me que poderia ser util, antes de enveredar por estas estratégias ler um pouco sobre 
portfólios, para entrar com maior segurança.  Assim,gostaria de ter alguma indicação vossa 
relativamente a este assunto ou talvez o prof. Luís Marques possa deixar aqui alguma 
sugestão. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Tue Jan 23 2007 16:52 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: bibliografia sobre portfólios 
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Isabel, 

  

Começaria por sugerir que disponibilizasses uma foto tua para a lista de participantes. É, 
também, uma forma de nos conhecermos melhor.  

Quanto à tua ideia, penso que a melhor forma de aprender e de aprender melhor é 
experimentando. Por isso vai em frente. No que toca a referências sobre portfólios deixo aqui 
algumas. Os endereços electrónicos dão acesso a documentos que nunca utilizei (mas faz-
se referência a Idália Sá-Chaves, professora e investigadora da UA, que é uma referência no 
que toca a portfólios). No entanto, o primeiro endereço dá acesso a uma tese de 
doutoramento em que o capítulo 3 traz uma revisão bibliográfica bastante profunda sobre a 
temática. Achei muito interessante. Se quiseres, entretanto, ler alguma coisa podemos trocar 
impressões e assim dar-me-ás uma ajuda no trabalho que finalmente iniciei com os meus 
alunos do 10º ano. 

 

SÁ-CHAVES, Idália (org.), Os “ Portfolios” reflexivos (também) trazem gente dentro. 
Reflexões em torno do seu uso na humanização dos processos formativos, Porto: Porto 
Editora, 2005. 

  

Sá-Chaves, I. (2000). Portfólios Reflexivos: estratégia de formação e de supervisão. Aveiro: 
Universidade de Aveiro. 

  

Nunes, Jorge .O professor e a acção reflexiva – Portfólios, “Vês” heurísticos e mapas de 
conceitos como estratégias de desenvolvimento pessoal. Porto: Asa Editores, 2000. 

  
  
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/888/1/TESE_CD_IEC_UM.pdf 
  
http://www.uepg.br/olhardeprofessor/pdf/revista72_artigo01.pdf 
  
http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/leonirpessatealves.rtf 
  
http://www.fcsh.unl.pt/english/Docs/portfolio.pdf 
  
http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
85572002000200005&lng=pt&nrm=is&tlng=pt 
  
http://www.revista-til.net/afi/pdf/CM.pdf 
 

 

 
 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 32  

Date: Tue Jan 23 2007 18:52 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: reunião 

  

  

Um pouco a  correr,  venho perguntar a todos os elemento do Grupo  que me digam com 
abrevidade possível da vossa disponibilidade para uma reunião  em Aveiro - dias e horas! 
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http://www.fcsh.unl.pt/english/Docs/portfolio.pdf
http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572002000200005&lng=pt&nrm=is&tlng=pt
http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572002000200005&lng=pt&nrm=is&tlng=pt
http://www.revista-til.net/afi/pdf/CM.pdf
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Tue Jan 23 2007 19:06 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: reunião 

 

  

Eu concordo com uma reunião em Aveiro com todos os elementos do Grupo 2 e com os 
nossos Investigadores, pois penso que ela se pode tornar vantajosa para podermos 
incrementar mais a interacção entre os elementos do nosso grupo, e para além disso para 
podermos avançar mais com a concretização do nosso projecto. 

Espero que brevemente possamos reunir para alimentarmos de forma mais positiva as 
interacções potenciadoras da eficácia do nosso projecto! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Tue Jan 30 2007 10:34 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: reunião 

  

  

Ontem a mensagem, cujo texto segue abaixo, e à qual já começaram a responder ficou num 
sítio menos adequado. 

Luis 

Digam-me, por favor,  se é possivel  marcarmos a reunião presencial em Aveiro para o dia 10 
de Fevereiro, sábado! 

Luis 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Wed Jan 31 2007 19:14 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Reunião dia 10... 

 

  

Isabel, 

Já leste alguma coisa sobre portfólios? Quando o fizeres diz qualquer coisa para trocarmos 
ideias. Já implementei a primeira parte do trabalho  (grupos comunicarem à turma informação 
sobre os artigos que leram e a respectiva sistematização de informação). Foi interessante 
verificar que o facto de se referirem palavras que os alunos desconheciam gerou questões. 
Após este trabalho expliquei que o mesmo era o pontapé de saída para uma meta:  
construção dum portefólio de grupo  sobre a temática  "Sutentabilidade na Terra versus 
Intervenção no Homem nos Subsistemas Terrestres". Informei-os que  no fim do período 
voltariam a fazerem comunicações à turma após um trabalho a desenvolver por eles e que eu 
acompanharia quer por solicitação deles ou por minha iniciativa. Também expliquei que 
este trabalho visava atingir objectivos e que apesar de já ter definido alguns gostava que eles 
tb definissem (por isso não lhes comuniquei ainda os que tinha pensado). Igualmente foi 
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explicitado que a ideia era eles "partirem" no sentido que quisessem tendo por base o artigo, 
mas que esse trabalho devia ter em conta  as noções de "crescimento populacional", "risco 
geológico", "impacto ambiental", "recursos naturais renováveis/não renováveis", 
"desenvolvimento sustentável", "poluição" e "reciclagem", os quais de algum modo deveriam 
estar reflectidos no trabalho.  

E é neste ponto que estou.  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Thu Feb 01 2007 19:26 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Reunião dia 10... 

 

  

Olha Ana eu aproveito para agradecer as sugestões sobre portfólios que deste pois eu 
também lá fui espreitar.  
Os meus alunos de 10º ano também estão a trabalhar essa temática, desenvolvendo 
projectos de trabalho sobre o assunto. Têm sessões de trabalho de grupo às quintas-feiras à 
tarde na aula de turnos onde aproveitam para trabalhar em grupo sob a minha orientação 
que, normalmente é (ou não) soliciatada por eles. Pedi-lhes que construissem um portfólio 
que vou avaliar no final da apresentação dos trabalhos e, como espero ser professora deles 
para o ano ia servir de ponto de partida para trabalharem a mesma temática no 11º ano. 
Estão a construir principalmente powerpoints para apresentarem os trabalhos à turma, mas 
há um grupo que está a construir uma maquete e uma página na net. Se quiseres pode lá ir 
espreitar. O endereço é www.tobias.com.sapo.pt 
Depois podemos ir conversando. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Mon Feb 05 2007 10:17 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: reunião do grupo 2 

  

  

A reunião do grupo 2 será no dia 10 de Fevereiro às 10h30 no DDTE da Universidade de 
Aveiro. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Mon Feb 05 2007 12:44 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Reunião dia 10... 

 

  

Ana, 
 
Tenho lido algumas coisas sobre portfolios, sobretudo as referências que me deixaste. Há no 
entanto um livro, penso que editado pela Porto Editora da Idália Sá-Chaves, que me parece 
importante mas ainda não consegui encontrar. 
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Entretanto "descobri" um outro que me pareceu igualmente interessante e que te deixo aqui a 
referência: Portfólio, uma escola de competências de Carla Bernardes e Filipa Miranda. 
Penso que foi editado a partir de uma tese de mestrado e pareceu-me interressante 
sobretudo para quem se inicia nestas práticas, uma vez que apresenta a definição e 
estruturação de um portfólio de um modo bastante sintético, acrescentando diversas 
sugestões de trabalho. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Tue Feb 06 2007 00:06 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Portfolios_referência 

 

  

Mais uma referência sobre portfolios, que tenho, embora emprestada: 
The Power of Portfolios: What Children Can Teach Us About Learning and Assessment by 
Elizabeth A. Hebert, de 2001, da John Wiley & Sons Inc. 
É de fácil leitura e muito didáctico. Contudo, é mais adequado para trabalho com meninos 
pequenos. 
Posso pedir para devolver se quiserem. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 27  

Date: Tue Feb 13 2007 10:06 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: bibliografia sobre Educação para a Sustentabilidade 

  

  

O Professor Luís pediu para informá-los que está a preparar a bibliografia sobre Educação 
para a Sustentabilidade (referida na reunião presencial do dia 17/02). Será disponibilizada na 
pasta “BIBLIOGRAFIA” na sub-pasta “EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE”.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 37  

Date: Fri Feb 16 2007 17:34 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: sequência da reunião presencial 

 

  

Na sequência do nosso trabalho de sábado: 

(i) contactei o prof. Alexandre Leite que nunca  está disponóvel  ao sábado tendo em atenção 
compromissos  assumidos. Disponibilizou-se, contudo, a preparar um PP relativo às 
implicações ambienatais  das minas abandonadas e pô-lo à  discussão; 

(ii) em relação às competências, a nossa colega Nilza vai entregar-me instrumentos sobre a 
respectiva avaliação e dispõem-se a interagir com o Grupo, com base em questões 
levantadas.  

Na segunda-feira conto, com a Maria João, disponibilizar outra doumentação sobre 
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competências; 

(iii) No  livro  Analysing Exemplary Science Teaching  de que vos falei, há um capítulo que 
pode ser interessante - Motivating the unmotivated: relevance ans empowerment  througha  
town hall debate. Vou pedir á Cecília que o coloque na plataforma.  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Mon Feb 19 2007 17:51 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Portfolios_referência 

 

  

Professora MªJoão: 
Será que é possivel disponibilizar a obra sobre portfólios a que se refere? Gostaria de me 
documentar mais sobre este tema.Neste momento estou a iniciar a leitura de:"Os portfólios 
reflexivos também trazem gente dentro" de Idália Sá-Chaves. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Tue Feb 20 2007 23:06 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Portfolios_referência 

 

  

Tanta formalidade! 
O livro a que fiz referência, está com uma aluna de mestrado. Vou pedir que o traga. No 
entanto, há muita informação disponível na Internet. Deixei alguns artigos sobre avaliação, 
incluindo portfolios na área da bibliografia. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Wed Feb 21 2007 15:35 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Implicações ambientais das minas abandonadas 

  

  

Na sequência da conversa do Professor Luís Marques com o Professor Alexandre Leite (UP), 
a propósito da temática "Implicações ambientais das minas abandonadas", venho por este 
meio informá-las que o mesmo está a preparar uma apresentação em PowerPoint, a fim de o 
poder disponibilizar aos professores da Comunidade Prática. 

Logo que o tenha, disponibilizo na pasta bibliografia. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Thu Feb 22 2007 18:40 
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Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

  

Foi sendo disponibilizado, na área da bibliografia, alguma documentação geológica no âmbito 
da sustentabilidade, bem como dois artigos de índole mais geral.  

Na subpasta sobre avaliação, estão quatro textos sobre aspectos mais gerais e relativos ao 
tema portfolios. 

Espero, amanhã,  poder disponibilizar documentação sobre  avaliação de competências, 
como foi solicitado. 

O PP  que o Prof. Alexandre Leite está a preparar só deverá estar concluído na apróxima 
semana. 

Agradecia que nos dessem a vossa opinião sobre a utilidade dos 
documentos disponibilizados.   

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Thu Feb 22 2007 22:47 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

  

Este fim-de-semana vou começar a ver com cuidado o que tem aqui sido deixado, na 
sequência do nosso encontro em Aveiro. Depois deixarei aqui o meu contributo. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Fri Feb 23 2007 19:28 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

  

Cá estou eu a reiniciar (quase iniciar) as minhas visitas ao Forum. Os documentos 
dispolibilizados parecem-me interessantes e vou lê-los com atenção. Fico a aguardar com 
alguma expectativa os documentos que o Eng Alexandre vai disponibilizar. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 25  

Date: Sun Feb 25 2007 15:46 

Author: (IPEC), Ana Rijo  <anarijo@hotmail.com> 

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

  

Ca estou eu de volta ao forum, depois de uma lomga ausência!!! 
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Tenho estado a ler os documentos disponibilizados e parecem-me bastante interessantes, 
quando acabar a leitura deixarei aqui alguns tópios que me parecem interessantes para a 
discussão, nomeadamente os que se prendem com a avaliaçãode competências em 
educação ambiental. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Wed Feb 28 2007 12:48 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

  

Andamos todos na fase da leitura. Estou também a ler os documentos que foram 
disponibilizados e ando a fazer uma recolha de informações sobre  minas abandonadas e 
mais concretamente as minas de S. Pedro da Cova e de Pejões. 

Assim que tiver algo mais de concreto para apresentar, apresento na plataforma. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Wed Feb 28 2007 17:41 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Minas da Panasqueira 

  

  

O Professor Luís pediu-me para questionar a vossa disponibilidade numa saída de campo, 
com a colaboração do Professor Alexandre,  no próximo dia 1 de Abril (domingo), com partida 
às 8h00 de Aveiro, às Minas da Panasqueira.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Thu Mar 01 2007 15:05 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Colóquio 

 

  

Divulgação: Colóquio - A indústria mineira: passado e futuro 
 
 
O Departamento de Ciências da Terra da FCTUC e os Institutos de História Económica e 
Social, Arqueologia e Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra vão realizar, em colaboração com o Centro de Geociências, Centro de Estudos 
Geográficos e Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da UC e o Centro de 
Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto, o Colóquio”A Indústria 
mineira: passado e futuro”.  
 
(...) 
  
Recebi este mail hoje. Vem a propósito.  
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Fri Mar 02 2007 10:50 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Luís Marques 

  

  

Por favor respondam à pergunta feita anteontem relativamente à visita ao campo porque o 
Prof Alexandre precisa de saber com alguma urgência como vai ser o seu (dele) dia 1 de 
Abril. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Sat Mar 03 2007 19:43 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Powerpoint sobre minas 

 

  

Acabei de deixar na troca de ficheiros do nosso grupo um powerpoint sobre minas que tinha 
feito no ano lectivo passado, no âmbito da leccionação do referido conteúdo programático na 
disciplina de Geologia no 12º ano de escolaridade. 

..ainda continuo nas leituras, mas já tenho algumas ideias...logo vou tentar sistematizá-las 
para as deixar aqui na plataforma para discussão! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Sat Mar 03 2007 22:17 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Questões para reflexão... 

 

  

Depois de ter efectuado as leituras recomendadas e que foram disponibilizadas na plataforma 
gostaria de deixar algumas questões para reflexão e que foram despertadas pelas leituras 
que fiz: 

1ª - Que contributos podem dar as disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e Química 
para o desenvolvimento de competências que levem os alunos à promoção do 
desenvolvimento sustentável da região onde vivem? 

2ª - Que articulação pode ser efectuada entre os conteúdos programáticos de Biologia e 
Geologia e de Física e Química de modo a que possam potenciar nos alunos o 
desenvolvimento de competências que vise a promoção do desenvolvimento sustentável da 
região, do país e do mundo? 

3ª - Que estratégias podem ser implementadas para promover o desenvolvimento de 
competências que permitam que os alunos desenvolvam atitudes que os levem a ter um 
papel mais activo e interventivo na promoção do desenvolvimento sustentável da sua região? 

As questões acima enunciadas poderão ser orientadoras da concepção da metodologia que 
pretendemos implementar no conteúdo programático: "Geologia, problemas e materiais do 
quotidiano - Recursos minerais" da disciplina de Biologia e Geologia (11º ano de 
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escolaridade)? 

Se puderem deixem aqui a vossa opinião e reflexão... 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Sat Mar 03 2007 23:05 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Pesquisas S.Pedro da Cova 

 

  

Criei uma pasta, que está na troca de ficheiros do nosso grupo, com as pesquisas que fiz 
sobre as minas de S. Pedro da Cova. 

Deixei aqui também as vossas pesquisas para mais facilmente termos acesso a todos os 
materiais relativos à temática. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Mon Mar 05 2007 10:28 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: S. Pedro da Cova 

 

  

Na sequência da leitura dos documentos disponibilizados pela Margarida, gostaria de deixar a 
indicação do site do Parque Paleozóico de Valongo- www.paleozoicovalongo.com que está 
bastante interessante para conhecer a história geológica da região em que a escola se insere.  
O autor do poema que a Margarida deixou é natural de S. Pedro da Cova, ainda está vivo e 
deixou todo o seu espólio à Biblioteca da nossa escola. Então, para além de entrevistas, os 
alunos poderâo consultar muitas das coisas que ele etem escrito sobretudo, sobre a vida dos 
mineiros. 
Gostaria de acrescentar que gostei bastante do PP realizado pela Margarida, está bem 
interessante. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Mon Mar 05 2007 23:11 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Questões para reflexão... 

 

  

Tenho andado a ler os documentos aqui colocados (troca de ficheiros e bibliografia). 
Decorrente de algumas dessas leituras acabei por encontrar três documentos que me 
pareceram ser interessantes para a nossa reflexão e que adicionei na pasta troca de ficheiros. 
Dois são da professora Teresa Fidélis da UA (que não conheço). Ainda não tive oportunidade 
de ler na íntegra o que está no formato pdf. Os outros dois penso que dão algumas pistas 
para uma questão que queria colocar a propósito das questões pertinentes deixadas pela 
Margarida:  

 - quais as competências que deverão os alunos desenvolver no âmbito da educação para o 
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desenvolvimento sustentável?   

Parece-me que sem definirmos isto torna-se mais complicado avançar com a nossa reflexão. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Tue Mar 06 2007 14:12 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: S. Pedro da Cova 

 

  

Adorei ler o poema de Serafim Gesta sobre as funções das mulheres nas minas de S. Pedro 
da Cova...mas, saber que o poeta deixou todo os espólio poético à escola onde a Isabel 
trabalha e onde vão ser implementados os materiais didácticos que pretendemos 
construir...ainda melhor! 

É uma oportunidade única que, na minha opinião, não podemos perder... Considero que 
nos materiais didácticos que pretendemos construir podemos e devemos integrar a geologia 
com a poesia. Podemos pensar em algo diferente, motivante e potenciador da aprendizagem 
dos alunos e, sobretudo, potenciador do desenvolvimento de competências que levem os 
alunos a valorizar o espólio geológico, numa interacção com o espólio poético da sua 
região...e que ainda por cima está guardado na escola onde estudam... 

O que acham desta minha sugestão?... 

Isabel, se puderes partilha aqui na plataforma outros poemas de Serafim Gesta sobre as 
minas de S. Pedro da Cova...Para irmos pensando na forma como os podemos integrar na 
abordagem dos conteúdos programáticos de geologia - recursos minerais. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Tue Mar 06 2007 14:39 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Questões para reflexão... 

 

  

Considero que a Ana tem toda a razão... Já definimos os conteúdos programáticos e 
seleccionamos os alunos/professora/escola onde vão ser implementados os materiais 
didácticos que vamos construir.  

Acho, em concordância com a Ana, que devemos definir quais as competências que 
queremos que os alunos desenvolvam, para a seguir podermos passar à construção de 
propostas de possíveis estratégias metodológicas. 

Da leitura que fiz do programa da disciplina de Biologia e Geologia do 10º/11º anos de 
escolaridade e de Geologia do 12º ano de escolaridade considero que os alunos devem 
desenvolver - na área da sustentabilidade - competências do domínio do saber ciência 
(aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias relativos à 
temática da sustentabilidade); competências do domínio do saber fazer (desenvolvimento de 
destrezas cognitivas associadas à implementação de actividades de trabalho prático 
diversificadas (laboratorial, de campo, de pesquisa, de lápis e papel, etc.) e competências do 
domínio do saber ser (adopção de atitudes e valores relacionados com a consciencialização 
pessoal e social e de decisões fundamentadas, visando uma educação para uma cidadania, 
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mais activa e mais interventiva, nas questões relativas ao desenvolvimento sustentável da 
mina, da região, do país e do mundo). 

Deixem aqui também as vossas opiniões... 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 37  

Date: Tue Mar 06 2007 17:02 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Competências 

 

  

Estive a ler as mensagens deixadas pela Margarida e pela Ana e estou de acordo convosco. 
É necessário começar a definir competências que os alunos deverão desenvolver dentro da 
temática que estamos a planificar. Assim, aqui vão algumas sugestões: 
 
Competências do domínio do saber ser, como escreve a Margarida, adopção de atitudes e 
valores relacionados com a consciencializaçaõ pessoal e social, visando uma educação para 
a cidadania activa, informada, interventiva e consciente, nas questões que se relacionam com 
o desenvolvimento sustentável, ou seja, pensar local, pensar global(Percurso C.T.S.A.):  
-  Reconhece que o conhecimento geológico pode ter uma aplicação directa nas diferentes 
actividades humanas, nomeadamente na localização e na exploração sustentada de recursos 
geológicos (energéticos, minerais e hidrogeológicos).  
-  Expressa opiniões fundamentadas face ao impacte ambiental inerente à exploração de 
diferentes recursos minerais. 
-  Reconhece a importância da preservação e valorização do património natural e cultural, 
particularmente o geológico e mineiro, assim como a necessidade de requalificação de áreas 
ocupadas por antigas explorações mineiras. 
-  Desenvolve atitudes e comportamentos responsáveis perante o ambiente( ex. nas salas de 
Biologia, C. Naturais e Geologia estamos a proceder à separação dos resíduos para posterior 
reciclagem, tendo em vista a uma maior poupança de recursos naturais). 
-  Reconhece os efeitos da sobreexploração e esgotamento de recursos, na vida à escala 
global. 
-  Reconhece formas sustentáveis de produção de energia, alternativas à exploração de 
recursos naturais não renováveis. 
 
Para além destas poderiamos definir as que estão previstas no curriculo. 
Competências curricularmente previstas: 
-  Distingue recursos de reservas; 
-  Distingue recurso renovável de não renovável; 
-  Compreende o comportamento das águas subterrâneas em diferentes formações 
geológicas; 
-  Conhece diferentes tipos de aquíferos; 
-  Reconhece a necessidade de uma gestão eficaz e racional das águas subterrâneas; 
-  Conhece diferentes tipos de recursos energéticos: combustíveis fósseis, energia nuclear e 
energia geotérmica; 
-  Relaciona a excessiva utilização de alguns recursos e as alterações dos ecossistemas e 
provavelmente do clima; 
-  Distingue minerais metálicos de não metálicos; 
-  Define minério; 
-  Define ganga; 
-  Reconhece a importância de alguns recursos geológicos como matérias-primas 
fundamentais para a sociedade; 
 
Que vos parece? Mandem a vossa opinião e as vossascriticas. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Sat Mar 10 2007 17:04 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Competências 

 

  

Após a fase da leitura e pesquisa de informações sobre minas da carvão (preocupei-me mais 
em recolher informações relacionadas com a física ou química), apresento algumas propostas 
para as questões apresentadas pela Margarida, que considero pertinentes. 

1 -  os contributos que as disciplinas de Biologia, Geologia e FQ, no desenvolvimento das 
competências.... 

o Desenvolver atitudes e comportamentos responsáveis perante o ambiente  
o Reflectir sobre a importância social e económica das indústrias (actividades) da região  
o Reconhecer as implicações sobre o ambiente que os produtos e subprodutos dessas 

indústrias(actividades) ocasionam 

2 - Que articulação será possível fazer entre as disciplinas...... 

No caso das minas de carvão abandonadas, os principais impactos ambientais:  

o decorrem da deposição de resíduos sólidos estéreis que são ricos em sulfuretos de 
ferro, que oxidam em presença do ar e água e desencadeiam o processo de 
acidificação. O estudo das reacções de ácido-base e oxidação - redução, que 
fazem parte dos conteúdos programáticos de FQ 11º ano, poderiam servir para 
explicar o processo de acidificação das águas e solo 

o A contaminação das águas superficiais e subterrâneas com a possível destruição do 
habitat aquático e a dificuldade em recuperar essas áreas.Outro dos conteúdos 
propgramáticos de FQ -11º ano é a análise das águas, poderia-se aproveitar para 
fazer a análise das águas dessa região ou proximidades e se houvesse tempo fazer 
também a análise do solo.  

3 - Estratégias que podem ser implementadas..... 

o Visita com os alunos á mina abandonada  
o Antes da saída, os alunos deveriam fazer uma recolha de informações sobre as 

caracterísiticas da mina a vários níveis (sociais, económicos, científicos, etc.) . esta 
recolha seria devidamente orientada pelo professor  

o No local(mina abandonada) seria entregue um guião aos alunos para os orientar nas 
actividades e recolha de dados  

o Poder-se-ia proceder á recolha de amostras de solo, água das proximidades(e outros 
elementos que fossem importantes para a Biologia e geologia) que poderiam ser 
transportadas para a escola ou analisadas no local, se houver na escola um Kit de 
análise de água e solo  

o Após tratamento dos dados recolhidos, promovia-se uma discussão na turma sobre os 
resultados.  

o Eventualmente podia-se divulgar à comunidade escolar os resultados obtidos. 

Espero que tenha ido ao encontro daquilo que pensam fazer, fico á espera de comentários 
vossos. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Tue Mar 13 2007 12:35 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Competências 

 

  

Achei muito interessante e pertinente o contributo dado pela Maria João!Ficámos a saber, que 
afinal, a Física e Química podem entrar num enriquecimento maior da nossa planificação 
didáctica. Agora sim, penso que já podemos partir para a planificação articulada entre os 
conteúdos programáticos de Geologia e de Física e Química, tendo em vista a mina como 
local de estudo. 

Vamos agora pensar nas possíveis planificações e colocá-las aqui na plataforma para as 
podermos discutir e enriquecer.  

Começem a colocar aqui os esboços das planificações assim que possam... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Tue Mar 13 2007 15:53 

Author: (IPEC), Ana Rijo  <anarijo@hotmail.com> 

Subject: Re: Competências 

 

  

A definição de competências neste âmbito não me parece o mais dificil, uma vez que é uma 
temática que pode ter inúmeras abordagens e articulações, nomeadamente como ja foi 
referido co a física e química. Contudo, avaliar competências  em Educação Ambiental 
parece-me muito complicado, uma vez que uma correcta avaliação do "saber em acção" só 
se conseguiria na integra com uma avaliação de comportamentos a longo prazo. Antes de 
passarmospropriamente à planificação poderiamos discutir algumas formas de avaliação. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 38  

Date: Thu Mar 15 2007 00:31 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Competências 

 

  

A discussão está animada! A minha intervenção relaciona-se com o comentário da Ana, dado 
que discordo que a avaliação de competências, mesmo na área em que vão trabalhar, só 
possa ser avaliada a longo termo. Temos que discutir isto melhor, começando por explicitar o 
que quer dizer. As competências listadas pela Maria João, bem como outras, são 
desenvolvidas ao longo da escolaridade (e não só). Para as avaliar é necessário, por um 
lado, definir o “patamar” de competência a atingir pelos alunos (que a meu ver não pode ser 
rígido porque o grau de desenvolvimento inicial pode não ser o mesmo, dado depender dos 
contextos, dos alunos…), por outro, é necessário clarificar as situações problemas com as 
quais os alunos serão confrontados. 
Para verem exemplos concretos do que pretendo dizer, relativamente ao primeiro aspecto e 
no que respeita a competências transversais dêem uma vista de olhos nas páginas do 
Québec Educational Program, onde são definidas as competências a desenvolver e os perfis 
de saída: 
1 – ensino educação infantil e ensino primário - 
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http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prfor
m2001-020.pdf (não tem em Inglês) 
2 – ensino secundário - 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep2004/chap
ter3.pdf 
 
Se vos escapar alguma coisa, cá estou! 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 35  

Date: Mon Mar 26 2007 10:24 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Viagem 

 

  

As minhas novas funções têm-me impossibilitado, por completo, de ir prestando atenção às 
interacções do Grupo.  Vou tentar, depois destas duas  semanas inicias, ser um pouco mais 
organizado em termos de distribuição das minhas tarefas,  pelo tempo disponível. 

Hoje quero falar-vos sobre a viagem ao campo. Primeiro, dizer que, com o Professor 
Alexandre Leite, pensei que era preferível, para todos,  que a saída  se realizasse na segunda 
feira, dia 2 de Abril ,em vez de ser no domingo. Agradecia que reagissem a esta alteração. 

Segundo, que o local primeiramente recomendado pelo Alexandre tinha, do meu ponto de 
vista,  alguns inconvenientes. Se do ponto de vista científico se trata de um óptimo local , é 
verdade que o facto de ser  longe  dificulta eventuais visitas. Assim, procurámos uma 
alternativa. Ele acha que S. Pedro da Cova (tem presentemetnte muitíssimo pouco que ver) é 
do ponto de  vista didáctico muito pouco apelativo.  Como  a preocupação  do Grupo é de 
natureza eminentemente ambiental, ele sugeriu que nos voltássemos para a Pedreira da 
Madalena  (granítica)  na Quinta do Moinho, no Canidelo. Trata-se de uma exploração que 
está ser efectuada de acordo com  directirzes ambientalmente adeaquadas, que é possível 
visitar com os alunos  e que  permite fazer  a discussão que nós pretendemos. Aliás, parece-
me  que é possível começar por falar em minas como locais fonte de reservas  naturais, 
estabelecer depois articulação com outros espaços também fontes de outros produtos e  
depois  articular com  a questão ambiental e da sustentabilidade. Em termos de tempo, esta 
saída não ocuparia o dia todo. 

Agradecia que interagissem  acerca deste assunto, com a brevidade possível.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Thu Mar 29 2007 15:25 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Viagem 

 

  

Combinei com o Prof. Alexandre Leite sair, às 9 horas e 30 minutos, de segunda-feira, da 
portaria da Faculdade de Engenharia. Os telemóveis podem servir  para o encontro com 
quem vai directamente para o local de trabalho. 

Era bom que cada um confirmasse se vai ou não ter á Engenharia para depois, não haver 
perda  de tempo à espera de quem, afinal, não vem! 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Thu Mar 29 2007 18:25 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Viagem 

 

  

Professor Luís, não seria vantajoso que o grupo que vai de Aveiro marcasse encontro aí em 
Aveiro para podermos fazer a viagem juntos? Que diz estarmos às 8h30 em frente ao 
Departamento de Didáctica? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Fri Mar 30 2007 14:51 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Viagem 

 

  

Vamos então ultimar o horário para segunda feira. 

Quem: 

(i) sair de Aveiro, deverá estar junto ao Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa,   
às 8 horas e 20 minutos. 

(ii) sair do Porto, deve estar junto à entrada principal da Faculdade  de Engenharia,  às  9 
horas e 30 minutos; 

(iii) quem quiser ir ter ao local de trabalho deve esperar pelos outros elementos do Grupo, 
junto à Escola  E.B2,3 do Canidelo (perto do nó do Fojo). Deveremos chegar por volta das 9 
horas e 40 minutos. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 53  

Date: Fri Mar 30 2007 16:59 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: planificação-sustentabilidade.doc (47616 bytes) 

Subject: Planificação da unidade- Exploração sustentada de recursos 

 

  

Aqui vai em anexo aquilo que me foi surgindo como planificação relativa a esta unidade. Para 
já planifiquei o que diz respeito a recursos energéticos e estou já com algumas ideias 
relativamente aos hidrogeológicos que se lhe seguem. Tenho lido os documentos sobre 
portfólio e realmente o que mais me costrange é, como já anteriormente me tinha parecido, a 
dificuldade de avaliar de forma correcta, um trabalho que considero ser muito subjectivo. Mas 
mesmo assim gostava de fazer a experiência. 
Gostei bastante das ideias da Mª João relativamente à possivel articulação com a Física e 
Química. Assim, já falei com a colega que lecciona esta disciplina nas turmas e ela mostrou-
se bastante colaborante, pois os alunos no 3º período vão estudar a qualidade das águas. 
Já agora aproveito para perguntar à Mª João, se ela tem conhecimento das normas de 
análise de sulfuretos, uma vez que parece que são estes os principais poluentes em minas de 
carvão. 
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Vejam se concordam com as minhas sugestões e fico a agurdar as vossas.Talvez na 2ªfeira 
já dê para discutirmos um pouco sobre isto aproveitando que estamos juntas. A ficha 
diagnóstico que preparei mando mais logo que ainda quero dar-lhe alguns retoques. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 33  

Date: Tue Apr 03 2007 11:19 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Ficha diagnóstico.doc (974336 bytes) 

Subject: Ficha diagnóstico 

 

  

Aqui vai a prometida ficha diagnóstico, enquadrada na planificaçaõ que inicialmente tinha 
traçado. Claro está que se acharem que o desenvolvimento da planificação deve ir noutro 
sentido, digam e alteramos o que for necessário 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Tue Apr 03 2007 11:31 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Revista Ensenanza de las Ciencias 

  

  

Na pasta BIBLIOGRAFIA > EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE > TEMÁTICAS 
DENTRO DA SUSTENTABILIDADE foi disponibilizado um artigo da Revista Ensenanza de 
las Ciencias sobre recursos naturais. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 46  

Date: Thu Apr 05 2007 20:38 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Attachment: PROJECTO IPEC - acta.doc (25088 bytes) 

Subject: acta 

 

  

Aqui vai a acta que me comprometi a fazer da nossa sessão de trabalho. 

Também aqui fica dois endereços relativos à pedreira e que têm informação relevante para o 
guião da visita. (Dorinda e Margarida).   

http://www.netresiduos.com/cir/contactos/fichas/solusel.htm 
http://apgeologos.pt/docs/geol_verao/guia_pedreira_moinho.pdf 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 25  

Date: Thu Apr 05 2007 21:06 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Attachment: PROJECTO IPEC - acta - ANEXO.doc (28323840 bytes) 
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Subject: Re: acta 

 

  

Aqui vai o anexo à acta que nela refiro.  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Mon Apr 09 2007 15:02 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Planificação da unidade- Exploração sustentada de recursos 

 

  

Isabel, 

Estive a ler a tua planificação para a leccionação dos recursos energéticos e achei uma ideia 
muito interessante utilizares como ponto de partida as minas de S. Pedro da Cova, dado que 
a escola onde leccionas se encontrar muito perto das referidas minas. Além disso, como a 
escola tem algum do espólio poético de Mazola...acho muito interessante os alunos utilizarem 
o referido material para conhecerem e caracterizarem as Minas de S. Pedro da Cova e 
os recursos energéticos que foram retidados das minas... (uma sugestão: parece-me que a 
construção de um portfolio reflexivo é um processo muito prolongado no tempo, pois leva a 
que os alunos e a professora tenham que se adaptar e interiorizar todo o processo, muitas 
vezes complexo, de construção de um portfolio... implementar esta estratégia no 3º período 
pode trazer algum "stresse" para os alunos e a professora (esta é a minha opinião...). Talvez 
pudesses dividir a turma em grupos, onde cada grupo pesquisasse alguns aspectos 
particulares da mina, como local de extração de recursos energéticos (carvão), e depois 
podiam apresentar à turma e elaborar uma pequena exposição para darem a conhecer à 
comunidade escolar os aspectos relativos às Minas de S. Pedro da Cova. Outra sugestão: 
não poderás também na divisão dos subtemas para a pesquisa distribuir já os recursos 
hídricos e a forma como a extração mineira os pode afectar? 

Achei muito interessante a ficha de diagnóstico que deixaste aqui na plataforma! 

Vou agora continuar na trabalhar na construção de propostas de actividades para o guia de 
campo da Pedreira da Quinta do Moinho... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Wed Apr 11 2007 00:23 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Planificação da unidade- Exploração sustentada de recursos 

 

  

Ainda não tive oportunidade de ver com cuidado a planificação da Isabel; vou procurar fazê-lo 
durante esta semana. Entretanto deixo aqui o acesso à pasta onde estão os documentos que 
organizei para a construção do portfólio com os meus alunos. Faltam ainda grelhas para a 
avaliação do mesmo, uma vez que ainda estou em reflexão acerca delas: 

portfólio - sustentabilidade  

Aproveito para deixar aqui mais duas dicas que podem ser proveitosas. Uma é a utilização do 
Google Earth para a localização e exploração de características do sítio onde se pretende 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%20da%20unidade-%20Explora%E7%E3o%20sustentada%20de%20recursos%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
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realizar a saída de campo, na preparação dessa mesma saída. Por exemplo fica aqui duas 
imagens que eu obtive sobre a pedreira da Qta do Moínho - pedreira Qta do Moínho ; mas 
como sabem é um programa interactivo e em aula é uma boa ferramenta para explorar. 

A outra dica diz respeito a um site sobre recursos minerais e sustentabilidade: 
http://geologia.fc.ul.pt/FormProf/RMS/ , nomeadamente os documentos de apoio 
http://geologia.fc.ul.pt/FormProf/RMS/documentosapoio.htm onde consta muitos dos 
conceitos que temos vindo a falar e materiais que podem ser um ponto de partida para 
materiais a produzir para a planificação da Isabel. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 14  

Date: Wed Apr 11 2007 00:51 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: ajuda cecília 

 

  

Cecília: 

Na mensagem que deixei antes coloquei ligações para duas pastas que não consigo que 
estejam acessíveis para serem consultadas. Não sei onde estou a fazer erro. Preciso da sua 
ajuda. Obrigada. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed Apr 11 2007 22:24 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação da unidade- Exploração sustentada de recursos 

 

  

Isabel, 

Após a leitura da planificação da unidade - Sustentabilidade, e aproveitando o facto de a tua 
colega de Física e química mostrar-se disponível para colaborar contigo, acho que pode ser 
muito proveitoso para ambas as partes esta articulação Biologia-Geologia e Física -Química. 

Os tópicos que pensas abordar com os alunos: Protocolo de Quioto-alterações ambientais...; 
Energias alternativas, foram já abordados pelos alunos no 10º ano na disciplina de FQ, pelo 
que a tua colega poderia participar também. 

Relativamente à análise das águas e tendo em conta os equipamentos que as escolas 
possuem para este tipo de análises, sugeria a realização de análises mais simples, como a 
Temperatura, pH, STD (sólidos totais dissolvidos), dureza, alcalinidade (que são análises 
rápidas e com recurso a material existente nos laboratórios das escolas).  

Relativamente à análise de sulfuretos, não tenho protocolo nem normas (eventualmente 
poderei tentar encontrar) mas (se não estou enganada...) nas minas de carvão encontra-se 
o enxofre associado ao carvão (sulfureto de carbono) e o sulfureto de ferro estes sulfuretos 
são facilmente oxidados e alguns atacados por ácidos transformando-se em sulfatos, daí ser 
mais vulgar fazermos a análise de sulfatos nas águas do que sulfuretos(eu tenho as normas 
para a análise dos sulfatos). 

Por outro lado, na eventualidade de não ser possível fazer a análise de sulfatos ou sulfuretos, 
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poder-se-ia discutir o perigo da oxidação dos sulfuretos (oxidação- redução) isto é a 
mineração de muitos minérios de ferro, cujos sulfuretos de ferro não podendo ser 
aproveitados , extrai-se o sulfureto e é "colocado de lado"onde acaba por se oxidar com o ar, 
formando dióxido de enxofre e sulfureto de hidrogénio(ácido) que são grandes poluentes do 
ambiente. 

Achei uma excelente ideia a Ana ter colocado a acta da vossa viagem à mina, assim fiquei 
com uma ideia do que foi feito.  

Estou a tentar contribuir para o guião que a Dorinda e a Margarida estão a fazer. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 27  

Date: Thu Apr 12 2007 11:58 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: TC_Pedreira do Moinho1ªver.doc (2551296 bytes) 

Subject: Saída de Campo - Guião para alunos 

 

  

Margarida, 
Segue em anexo a tentativa de uma primeira versão diferente do que se costuma fazer. Em 
que cada grupo realiza apenas as actividades propostas para uma das paragens. Na 
discussão é que todos tomam nota sobre o trabalho dos restantes grupos e colocam 
questões/dúvidas aos colegas. As paragens não estão numeradas pois não existe uma 
sequência de realização das mesmas. Na paragem relativa aos materias produzidos, seria 
interesante os alunos realizarem uma entrevista a um técnico da pedreira sobre os materiasi 
produzidos, os fins a que se destinam, etc... 
Pensa de que modo a tua proposta se poderá articular com esta que é um pouco radical. Já 
enviei a proposta à Maria João para ela dar sugestões relativas à Química. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Thu Apr 12 2007 13:50 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: GuiaCampo.zip (2821932 bytes) 

Subject: Re: Saída de Campo - Guião para alunos 

 

  

Dorinda,  
Estive a alinhavar uma 1ª versão de um possível guia de campo...mando-to para veres o k já 
fiz e para se quiseres já o utilizares como ponto de partida para a introdução de outras 
questões... (É claro que ainda há aqui muita coisa para alterar... vou ver se até Sexta-feira 
consigo fazer algumas alterações...) 
Espero-te na Sexta-feira ao fim da tarde! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Thu Apr 12 2007 13:59 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: TC_Pedreira do Moinho.zip (3274370 bytes) 
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Subject: Re: Saída de Campo - Guião para alunos 

 

  

Dorinda, 
Achei muito interessante a ideia de fazer um guia de campo diferente, numa modalidade em 
que os alunos têm um papel mais autónomo. 
Estive a analisar a tua proposta e envio-te já uma nova reformulação, onde introduzi algumas 
questões da minha proposta de guia de campo e novas questões...ainda não está 
completo...mas aqui vai para já efectuares uma análise crítica do mesmo e introduzires novas 
questões. (sabes...acho que deviamos introduzir estas mensagens que estamos a trocar por 
email na plataforma, mesmo as versões revistas do guia de campo, não te parece?) 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Thu Apr 12 2007 22:16 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: TC_Pedreira do Moinho3ªver.doc (3527680 bytes) 

Subject: Re: Saída de Campo - Guião para alunos 

 

  

Margarida, 
Só consegui introduzir algumas alterações nas duas primeiras paragens. Segue em anexo a 
nova versão. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Fri Apr 13 2007 15:04 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Planificação da unidade- Exploração sustentada de recursos 

  

  

Ana, 

Pode comprimir a pasta e deixar na troca de ficheiros dentro deste grupo.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Sat Apr 14 2007 11:44 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Construção do guia de campo 

 

  

Ontem ao final da tarde estivemos (a Margarida e a Dorinda) reunidas em Aveiro para 
fazermos o ponto da situação sobre as propostas que já elaborámos do guia de campo para a 
visiata à Pedreira da Quinta do Moinho (Vila Nova de Gaia). Reflectimos sobre o material já 
construído e discutimos a introdução de novas actividades em algumas paragens... Agora, até 
Domingo a Dorinda vai introduzir essas sugestões de propostas de actividades e 
eventualmente outras que entretanto lhe ocorram.  

Considerámos que dado que tinhamos estado a elaborar o guia de campo e que a fase da 

 

mailto:dorinda.rebelo@netvisao.pt?Subject%3DRe%3A%20Sa%EDda%20de%20Campo%20-%20Gui%E3o%20para%20alunos%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_54257_1/TC_Pedreira%20do%20Moinho3%AAver.doc
mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%20da%20unidade-%20Explora%E7%E3o%20sustentada%20de%20recursos%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DConstru%E7%E3o%20do%20guia%20de%20campo%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29


 48 

preparação e de pós saída têm que estar em consonância com as actividades propostas no 
guia de campo seria vantajoso que nós apresentássemos também a proposta de actividades 
para a fase de preparação e de pós saída...Na reunião que tivémos ontem já alinhavámos 
algumas sugestões que agora eu vou passar para o papel para estarem prontas até Domingo. 

Na Terça-feira (17 de Abril) a Dorinda vai com o Professor Luís ao Porto para levarem as 
propostas elaboradas e as analisarem e discutirem com o Eng. Alexandre Leite. 

Até Terça-feira (17 de Abril) também vamos deixar o material que já construimos aqui na 
plataforma, para que todos os colegas possam ler as referidas propostas, possam analisar e 
introduzir as alterações que considerarem oportunas. 

Vou agora elaborar a 1ª versão das propostas para a fase de preparação e de pós saída de 
campo...  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 34  

Date: Sat Apr 14 2007 16:29 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Planificação didáctica do TC.pdf (174973 bytes) 

Subject: Planificação da actividade de TC 

 

  

Estive a trabalhar na versão da planificação da actividade de Trabalho de Campo...trata-se de 
uma primeira versão...leiam-na e apresentem as vossas sugestões e alterações à mesma. 

Fico a aguardar a análise crítica da proposta... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Mon Apr 16 2007 15:44 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: reunião para tratar da saída de campo  

  

  

Boa tarde 

A reunião para tratar da saída de campo está confirmada para amanhã (17/04/2007) no Dep. 
Engenharia de Minas  da Fac. Eng  do Porto, às 16 horas.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Mon Apr 16 2007 21:53 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: TC_Pedreira4ver.zip (3271847 bytes) 

Subject: Saída de Campo Versão 4 

 

  

Como a Margarida já referiu eu fiquei de ultimar uma nova versão (versão 4) da saída de 
campo à Pedreira da Quinta do Moinho. É esta versão que amanhã vamos discutir na reunião 
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a realizar no Porto. Dêm a vossa opinião ... 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 25  

Date: Mon Apr 16 2007 21:59 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: TC_Pedreira4ver.zip (3271847 bytes) 

Subject: Re: Saída de Campo Versão 4 

 

  

Penso que o anexo não contém o guião da saída. Vou enviar outro  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Fri Apr 20 2007 04:13 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Planificação da actividade de TC 

 

  

Caras colegas tenho estado a espreitar o vosso trabalho e vocês trabalham a uma velocidade 
alucinante.  
Acho que está um bom trabalho. 
Queria só perguntar uma coisa: 
nesta vossa planificação referem que os alunos em grupo discutem assuntos relacionados 
com a exploração de pedreiras. Esta discussão é feita só baseada em conhecimentos prévios 
dos alunos ou discutem apoiados por internet ou por pesquisas prévias ou mesmo usando o 
manual. 
Desculpem esta minha pergunta que pode não ter razão de ser, mas a mim surgiu-me a 
dúvida. 
De resto, continuem. 
Nós pelo grupo 4 estamos agora a olear as máquinas para ver se andamos e produzimos 
materiais ligados à avaliação que eventualmente também vos podem ser úteis. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Fri Apr 20 2007 09:58 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Reunião no Porto... 

 

  

Como correu a reunião no Porto? Quem esteve presente? Que sugestões de alteração dos 
materiais construídos apresentaram?  

.Deixem aqui notícias do que se passou! 

Fico a aguardar... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  
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Date: Sat Apr 21 2007 18:32 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Desenvolvimento Sustentável 

 

  

O Site que a seguir envio pode ser muito útil para todos nós...se queremos dar o nosso 
contributo para o desenvolvimento sustentável do planeta Terra... 
 
http://www.oei.es/decada/ 
 
...não fiquemos indiferentes! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Sat Apr 21 2007 18:44 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: PedreiraGaia1.zip (3093541 bytes) 

Subject: Fotos da Pedreira 

 

  

Vou deixar aqui as fotos que tirei no dia em que o nosso Grupo foi fazer a 1ª saída de campo 
à Pedreira da Quinta do Moinho, no dia 2 de Abril de 2007... 

Podem ser úteis para qualquer elemento do Grupo ou do Projecto.. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Sat Apr 21 2007 18:55 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: PedreiraGaia2.zip (2865568 bytes) 

Subject: Re: Mais fotos 

 

  

Mais fotos...  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Sat Apr 21 2007 19:05 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: PedreiraGaia3.zip (3383850 bytes) 

Subject: Mais fotos1 

 

  

mais fotos...  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 14  

Date: Sat Apr 21 2007 19:15 
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Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: PedreiraGaia4.zip (3681920 bytes) 

Subject: mais fotos... 

 

  

últimas fotos tiradas na Pedreira...  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Sun Apr 22 2007 19:45 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: TC_Pedreira5ver.zip (2882859 bytes) 

Subject: Pedreira - Guião5ª versão 

 

  

Cá estou eu novamente. Agora com a 5ª versão do roteiro para a saída de campo. Esta 
resultou da introdução na 4º versão das alterações discutidas na reunião no Porto. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Sun Apr 22 2007 23:51 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Attachment: planificação-sustentabilidade - proposta da isabel (alterações).doc (44544 bytes) 

Subject: Re: Pedreira - Guião5ª versão 

 

  

Tive oportunidade de este fim-de-semana de ler algumas linhas referentes ao nosso trabalho. 
Começava por colocar uma questão: o local a visitar é mesmo a pedreira ou é a mina? A 
planificação e a ficha diagnóstico apresentadas pela Isabel centram-se na mina... é preciso 
definir isso para se poder trabalhar estes documentos. 
  
Agora em especial para a Isabel: 
  
Há uns tempos atrás coloquei a questão de se definirem competências para os alunos.  
Estive consultando os sites indicados pela Mª João Loureiro, tendo a informação 
contante revelado muito interesse. Da consulta dos mesmos cheguei a outros que considero 
de relevada importância para o nosso trabalho: escalas de níveis de competência 
(http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/echellessec.htm; 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/13-4609.pdf)  
e avaliação (de competências) no secundário 
(http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/cadresec.htm 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/cadresecondaire_prelim.pdf). Também tive 
oportunidade de ler um pequeno livro “Desenvolver competências-chave em educação” de 
Rychen e Tiana, Ed. Asa. O mesmo faz uma apresentação do conceito e de projectos em que 
esteve em causa competências e sua avaliação (por exemplo PISA). Era importante que 
desses uma vista de olhos a estes docs para podermos avançar com o trabalho a que nos 
comprometemos. Será possível até 4ª? Entretanto estive lendo o que tinhas na tua 
planificação no que toca a competências. Pus a cor verde os que são objectivos, mudei 
algumas a palavras, deixando a vermelho o que lá tinhas para perceberes. Outras 
competências fico na dúvida se o serão, face à noção que me ficou de competência: sistema 
complexo que envolve aptidões cognitivas e não cognitivas e atitudes. Juntei também a 
proposta da Mª João e depois reformulei de acordo com esta noção. Isto apenas pretende ser 
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um pontapé de saída para o nosso trabalho. Vou pôr também nos ficheiros partilhados os 
docs relativos ao portfólio que estou a implementar com os meus alunos (tenho em mãos um 
outro livro que não tive tempo para consultar, mas que poderá ser também uma ajuda – 
“Portefólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico” de Benigna Mª de Freitas Villas Boas, Ed. Asa). 
Fico aguardando notícias tuas... 
  
Outro aspecto que acabou por nunca ser aqui discutido nem analisado foi a noção se 
sustentabilidade. Será claro para todos? 
  
No que toca ao guião deixado pela Dorinda fazia duas sugestões: que na temática “A 
exploração de recurso e o ordenamento de território” a questão 2 fosse retirada uma vez que 
a questão 3 a engloba (o impacte da pedreira necessariamente se faz sentir nas casas 
próximas). A outra sugestão relaciona-se com a linguagem, isto é, uma questão de 
uniformidade na formulação das questões (maioritariamente as perguntas colocadas 
começam com o verbo). 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Mon Apr 23 2007 13:11 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Reunião na FEUP-17 de Abril.doc (23552 bytes) 

Subject: reunião do dia 17 de Abril 

 

  

Aqui fica o documento referente à nossa reunião na FEUP do dia 17 de Abril. 
Já dei uma vista de olhos pela planificação da saída, mas ainda não consegui chegar a 
conclusões definitivas. Logo que possa, envio as sugestões de alteração. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Mon Apr 23 2007 22:53 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: TC_Pedreira5final.doc (3130880 bytes) 

Subject: Revisão da 5ªversãoGuiaCampo 

 

  

Deixo aqui a revisão que fiz à 5ªversão do guia de trabalho de campo. 

As alterações que fiz foram, sobretudo, na formatação do texto. 

Continuem a efectuar uma análise detalhada ao mesmo, pois ainda podem ter "escapado" 
alguns aspectos... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 30  

Date: Tue Apr 24 2007 01:19 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Avaliação de competências 
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Informação fresca sobre ligações relacionada com o tema no grupo 4.  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Tue Apr 24 2007 13:43 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Comentário 

 

  

Finalmente a interacção está a acontecer e ... a bom ritmo! Com base na leitura rápida que fiz 
das variadas contribuições  e apesar do tempo que tenho disponível, queria deixar alguns   
comentários e interrogações: 

(i) do meu ponto de vista, a conceptualização  do roteiro  orientador da saída contém em si 
alguma inovação que  registo com agrado. O facto de propor  actividades diferenciadas,  e de 
natureza diferente para os vários Grupos,  permite uma  articulação saudável de actividades 
mais académicas (Secção " O Recurso Geológico" ) com outras mais contextualizadas 
socialmente (Secção " A Exploração de Recursos e Ordenamento do Teritório", ou a própria 
"Entrevista").  Além disso, questões como a Q.4 da secção "O Aterro de Resíduos Inertes" 
permitem uma articulação  efectiva com outra área disicplinar  - neste caso a Química. 

(ii) há  questões como, por exemplo, a Q.5 da secção " A Exploração de Recursos  e o 
Ordenamento do Território" que podem perfeitamente ser discutidas num período pós viagem, 
o qual é muito importante e eu ainda não vi onde está tratado. Foi lapso meu?   

(iii) naturalmente que a fase de preparação da saída é crucial, e isso é reconhecido quando 
no próprio roteiro se escreve "Deves realizar, juntamente com o teu Grupo de  Tabalho, as 
actividades propostas  para a temática que te foi destinada na preparação  da saída".  
Contudo, pergunto, onde estão orientações relativas à fase de preparação? Prevejo que nela 
se proceda à abordagem de temas que depois deverão ser mobilizados na saída, mas não sei 
onde é que estão tais orientações. É outro lapso meu? 

(iv) indo do particular para o geral,  deixo agora outro comentário acerca da própria 
planificação que, confesso, não pude analisar com o detalhe que gostaria. Onde está o 
enquadramento conceptual da planificação que deverá ter em conta, uma reflexão que 
incorpore, também, a rica experiência dos elementos do Grupo, para além de leituras  
efectuadas e contribuições diversas? Onde está a definição da questão de partida? Aliás, é 
de notar a importância das intervenções que sugerem leituras a fazer sobre aspectos 
específicos, pois não podemos esquecer que da riqueza do quadro conceptual  que for sendo 
elaborado emerge o aperfeiçoamento da produção realizada. Ainda acerca da questão de 
partida e pensando muito concretamente no trabalho de campo (ou em Actividades Exteriores 
à Sala de Aula - AESA, como lhe chamei nas minhas Provas de Agregação), recordo uma 
afirmação de quem alguns de nós muito consideramos - Nir Oroin - quando diz que "uma  
saída tem de ter sempre uma história para contar". Temos todos na cabeça qual é a"nossa  
história" aqui? 

(v) agora a questão das competências. Já há tempo que li  intervenções que íam no 
sentido  da  formulação ou melhor, reformulação de uma listagem previamente proposta. 
Recordando um documento (oriundo do Departamento Curricular do Canadá, se não estou 
em erro) já há muito colocada na plataforma sobre competências, penso que alguns dos 
exemplos apontados são aqui  úteis. Por exemplo, o uso de informação (ligação com a fase 
de preparação), a apreciação crítica de actividades (articulação também com o pós saída), a 
adopção de metodologia de trabalho adequadas (saída propriamente),  a cooperação com os 
outros (SEMPRE). Estão lá indicados critérios de avaliação que podem ter aqui cabimento. 
Pergunto se estão bem clarificadas as competências  a desenvolver  através do nosso 
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trabalho?  

E por agora não posso mesmo ficar mais tempo! 

Continuem a pensar e a escrever!  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Tue Apr 24 2007 14:16 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: TC_Pedreira5final.doc (3130880 bytes) 

Subject: Re: Pedreira - Guião5ª versão 

 

  

Depois de ontem ter enviado a 5ª versão do guia de campo detectei uma incorrecção no 
cabeçalho do mesmo... 

Aqui vai a última versão...para analisarem com cuidado e procederem às alterações que 
considerarem pertinentes. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Tue Apr 24 2007 14:27 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Planificação didáctica do TC.doc (2188288 bytes) 

Subject: Planificação da actividade de TC 

 

  

Vim agora aqui à plataforma e verifiquei que o Prof. Luís tinha estado cá há pouco tempo 
atrás. Li a mensagem e procurei integrar já algumas sugestões/recomendações dadas pelo 
Professor Luís na proposta de planificação que agora aqui deixo. Vou deixar o documento em 
word para que qualquer elemento do grupo possa efectuar as alterações que achar mais 
convenientes. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Tue Apr 24 2007 17:29 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Planificação didáctica do TC_proposta de alteração.doc (2166784 bytes) 

Subject: Planificação da saída de campo 

 

  

Fiquei de adaptar a planificação realizada pela Margarida e pela Dorinda, à turma que vai 
efectuar a saída. 
Fiz um balanço relativamente ao nº de aulas e a conteúdos a leccionar até ao fim do ano e 
constatei que o tempo não é demasiado para tudo o que pretendemos fazer. 
Assim, depois de analisar a planificação efectuada, que diga-se de passagem me agradou 
bastante, tentei sobretudo na fase de preparação, encurtar algumas das actividades. Também 
me pareceu que a questão problema lançada aos alunos deveria estar consonante com a que 
aparece no guião e o iten que aborda as questões associadas à legislação talvez se 
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pudessem abordar na discussão durante o pós-viagem, que vos parece?  
Entretanto estive a ler as questões que o Prof. Luis Marques deixou aqui na plataforma e vou 
tentar reflectir sobre elas. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Tue Apr 24 2007 17:41 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Competências 

 

  

Ana, 
Gostei de ler o que deixaste na plataforma, mas tenho andado mais dedicada à planificação 
do guião tal como tinhamos combinado na reunião no Porto e à construção do Power Point 
que vai ter que ser elaborado para implementar a saída. Assim, agora vou poder dedicar-me 
um pouco mais às competências. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Tue Apr 24 2007 23:58 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: Análises da água.doc (26112 bytes) 

Subject: análises da água 

 

  

Após ter lido a planificação apresentada pela Margarida e o guião elaborado pela Dorinda e 
Margarida, fiz uma recolha de análises da água que poderão ser efectuadas na escola após a 
saída de campo. 

Ontem estive com a Dorinda e estivémos a discutir o contributo da Química nesta actividade, 
e como a Isabel referiu o tempo disponível não é muito, fiz uma seleção de algumas análises 
da água, simples e  que poderão ser explorados em fisica e quimica A do 11º ano, porque 
estão dentro dos conteúdos a leccionar na disciplina. 

Os alunos durante a  saída de campo, podem recolher a água (segundo as NP 409) envio em 
anexo, e depois na escola quando procederem à análise poderiam ter um branco, que 
consistia em ter um recipiente com água e granito. Fariam as mesmas análises nas duas 
águas branco (granito + água) e água da pedreira e comparavam os resultados. A discussão 
desses resultados permitiria saber se houve contaminação ou não. 

Espero que seja possível este contributo da química, se a Isabel precisar de mais alguma 
coisa, como os protocolos eu poderei enviar. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Wed Apr 25 2007 17:27 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Comentário 
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Disponibilizei bibliografia variada (que poderá ser sempre completada mas serve de ponto de 
partida) que pode ajudar na procura de respostas às inquietações do Luís, que partilho. Há 
aspectos de fundamentação, de tomada de consciência das nossas intenções enquanto 
professores (que se prendem com a clarificação das competências a desenvolver pelos 
alunos e pelas estratégias e actividades a propor), que devem ser explicitadas, até para poder 
definir como será efectuada a avaliação. 
Continuo sempre atenta. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Wed Apr 25 2007 22:18 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Comentário 

 

  

Luis,  

Estive lendo os seus comentários... as questões que foi levantando parte delas são aspectos 
a tratar na planificação de que eu, a Isabel e a Mª João ficamos de fazer... de acordo com a 
divisão de tarefas... mas o tempo não estica e pelos vistos é parte que requer mais tempo do 
que a preparação do documento para a saída de campo. Vamos a ver se conseguimos 
conciliar as coisas, pelo menos eu e a Isabel. Até sexta não vou tempo de ver mais nada. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Mon Apr 30 2007 19:47 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Comentário 

 

  

Vejo que a participação no Projecto  vai fazendo parte das nossas preocupações quotidianas, 
o que apraz registar. 

Cá vamos  construindo o  enquadramento  da planificação  e desenvolvendo  a 
correspondente articulação entre  as suas várias dimensões visando igualmente  o 
crescimento pessoal e profissioanl de cada um. Julgo que devemos compaginar a inovação 
reflectida com o a funcionalidade e não podemos esquecer que a Isabel  precisa,   como aliás 
nos fez recordar na sua última particpação, de avançar. Assim, e atendendo que estamos 
num estudo piloto, que terá importantes implicações metodológcas  penso que quando a 
Isabel achar que não pode esperar mais deve iniciar a implementação. Seria bom que 
estivessem claras as competências  a trabalhar, a questão/questões de partida, a linha 
orientadora das estratégias a seguir que terão, até pelas contribuições já assinaladas,  
uma tendência para a transversaluidade. 

Continuem a dizer coisas!   

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed May 02 2007 18:44 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: ponto de situação 
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Acabei agora de ler a mensagem do Prof. Luís e gostaria de fazer um balanço relativamente à 
situação actual. Assim, já dei início à leccionação do tema da exploração sustentada de 
recursos geológicos na turma que vai realizar a saída à pedreira, mais propriamente os 
recursos energéticos, tal como haviamos pensado. Seguidamente, é necessário iniciar os 
recursos minerais metálicos e não metálicos e aqui podemos inserir então a saída à pedreira. 
Era necessário durante a próxima semana "entrar" nas actividades de preparação da saída. 
Estou a terminar o P. Point que pensei elaborar com as fotos e a planificação que foi sendo 
feita. Conto que amanhã, já o possa colocar aqui na plataforma, para darem as vossa 
opiniões. 
A saída está já confirmada para dia 16 de Maio da parte da tarde. 
Relativamente ao documento da planificação, o que acharam das alterações, pode-se 
avançar assim? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 13  

Date: Thu May 03 2007 11:37 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Re: ponto de situação 

  

  

Isabel, 

Se necessitar de ajuda na elaboração do pp (formatação, animações, layout, ...) diga, ok? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 25  

Date: Thu May 03 2007 20:02 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Pedreira da Quinta do Moinho.zip (5871926 bytes) 

Subject: Power Point para apoio da prep.saída 

 

  

Aqui vai o P.P. que elaborei a partir da planificação e do guião da saída.Será a partir dele que 
se dará uma panorâmica geral do local de visita e onde tentei colocar as qyestões que irão 
nortear a discussão e o desenvolvimento da preparação da saída de campo. 
Digam o que vos parece e sugiram as alterações que acharem pertinentes. Penso começar 
talvez na próxima 4º feira.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Sat May 05 2007 10:41 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Power Point para apoio da prep.saída 

 

  

Isabel,  

Estive a ver o powerpoint que enviaste e achei-o muito interessante para ajudar a preparar os 
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alunos para a saída de campo. Só deixo aqui referência a três aspectos para pensares: 

- A questão -problema não foi alterada no guia de campo para: "A Pedreira da Quinta do 
Moinho está a ser explorada de forma sustentada?" verifica este aspecto e, se assim for, ela 
deve ser alterada no powerpoint; 

- És tu que vais abordar na preparação da saída aspectos relativos à forma como a saída de 
campo está organizada e à metodologia de trabalho? Ou são os alunos (dentro de cada grupo 
de trabalho) que vão pensar sobre isso e depois partilham com a turma? Toda a turma deve 
saber a forma como todos os grupos vão trabalhar durante a saída de campo. 

- Durante a preparação da saída os alunos vão efectuar actividades de pesquisa (internet, 
documentos vários, etc.) sobre os tópicos que vão ser aprofundados durante a saída? 
Apresentam depois os principais aspectos relativos à informação que recolheram à turma? 
Discutem esses aspectos com a turma? 

 São estes os aspectos que gostaria que procurasses clarificar... 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Thu May 10 2007 19:25 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Power Point para apoio da prep.saída 

 

  

Margarida, 
Estive a ler a tua mensagem e reparei realmente que coloquei a questão problema que estava 
contida na planificação e não no guião, por isso obrigada pela chamada de atenção. 
Relativamente ao desenrolar da preparação da saída e das actividades a serem realizadas 
pelos alunos vou tentar seguir o que está delineado na planificação que foi elaborada. Assim, 
tudo o que diz respeito à organização do trabalho a realizar no campo, a metodologia a seguir 
e todos os procedimentos necessários, será tratado pelos alunos em grupo seguido de 
discussão/partilha em grupo alargado (turma). 
Amanhã vamos dar início à preparação da saída e então deixo aqui as minhas impressões 
sobre o modo como os alunos reagiram. 
 
Tentei que o P point não tivesse muitos conteúdos para assim permitir uma maior observação 
e comentários das diferentes imagens. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 27  

Date: Mon May 14 2007 02:28 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Avaliação do piloto 

 

  

Sem querer ser repetitiva mas porque considero de extrema importância, ao consultar o 
material disponibilizado parece-me poder dizer que as questões relativas à avaliação do piloto 
não estão definidas (pelo menos explicitadas). Estou certa ou não? Se sim, é fundamental 
pensar no assunto mas para isso e a montante é necessário definir as competências que 
pretendem ajudar os alunos a desenvolver.  
Estou pronta para discutir o assunto e tenho material que vos pode ser útil (algum já 
disponível no nosso espaço). Aguardo as reacções. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Tue May 15 2007 08:55 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Avaliação do piloto 

 

  

Esta  minha intervenção  hoje  visa essencialmente corroborar as preocupações da Maria 
João.  Quer em termos de formação, quer no que respeita à investigação  é essencial dar-se 
atenção à avaliação do processo em curso. As competências em causa  parecem dever ser 
as que  foram identificadas aquando da planificação. Quanto a  instrumentos a usar julgo que 
devem passar por aqueles que possam recolher informações a partir dos alunos e, também, 
por registos feitos pela Isabel acerca da forma como  está a decorrer a experiência.  Alguma 
experiência adquirida em trabalhos anteriorers pode aqui ser útil. É ou não verdade Dorinda? 
Poderia dizer algo sobre isto. 

Neste ponto  era preciso a colaboração de todos mas em TEMPO ÚTIL, isto é Já! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Tue May 15 2007 21:47 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Avaliação do piloto 

 

  

Em particular para a Isabel... Sei que já estás a implementar a planificação da actividade de 
trabalho de campo, em concreto a preparação da saída de campo (que se vai realizar 
amanhã...). Como é que os alunos estão a reagir aos materiais didácticos e às estratégias 
que neles são sugeridas? Estás a fazer ajustes à planificação da saída? O que é que te leva a 
fazer ajustes?...Os alunos?... O tempo escasso?  Conta-nos... 

Consideras que as estratégias para a preparação da saída de campo podem ser 
enriquecidas? Que sugeres?...Deixa aqui as tuas impressões, pois elas vão ser úteis para 
podermos enriquecer a planificação elaborada! Dá-nos conta de todos os pormenores, para 
que possamos, em conjunto, repensar algumas estratégias... 

Faço votos para que a saída de campo amanhã corra pelo melhor! 

..dá-nos conta da forma como correu, assim que possas! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Wed May 16 2007 00:59 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Avaliação do piloto 

 

  

Eu não faço votos de que tudo corra pelo melhor (calma não se escandalizem!!!!) porque 
tenho a certeza de que é o que vai acontecer. Apesar disso, creio que haverá, há sempre, 
aspectos a melhorar. Queremos saber tudo!!! Embora possa constituir-se como um peso 
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acrescido (discutimos hoje isso com os colegas de Évora e de Lisboa), acho que seria 
interessante fazer registos, o mais circunstanciados possível, do que se vai passando para 
aqui deixar. Óbvio que se derem resposta às inquietações do Luís e às perguntas da 
Margarida “ouro sobre azul” mas o “pano de fundo” deverão, a meu ver, ser as finalidades da 
planificação e as competências visadas, certo? 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Thu May 17 2007 22:23 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Trabalho de campo 

 

  

Chegou ontem o dia da tão esperada visita à Pedreira da Quinta do Moinho. Vou tentar deixar 
aqui as minhas impressões sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com a minha 
turma desde a preparação até à saída propriamente dita, mas não é fácil transmitir aqui tudo 
o que se gostaria.  
Relativamente às aulas que foram destinadas à preparação da visita, tentei seguir de perto a 
planificação que haviamos previamente combinado, mas sempre com bastante flexibilidade. 
Assim, através do P.point, tentei dar uma panorãmica geral do que os alunos iriam encontrar 
no local de visita, no sentido de reduzir um pouco o impacto de um novo espaço em que iriam 
trabalhar. À medida que iamos analisando as imagens começaram imediatamente a colocar 
algumas questões que de certa forma se relacionavam com as que já tinhamos definido para 
o guião. 
Penso que passou de forma clara para os alunos, qual a questão-problema para a qual teriam 
de procurar encontrar uma resposta e a necessidade de realização da visita. 
Foram constituidos quatro grupos que iriam trabalhar cada uma das temáticas previamente 
definidas. 
Os alunos mostraram-se bastante motivados e envolvidos nas actividades, excepto o grupo 
que ficou com o aterro de resíduos, pois foram os últimos a escolher e não ficaram nada 
entusiasmados com o tema. Aliás durante a visita continuaram bastante desmotivados, 
apesar dos meus esforços para tentar contrariar esta postura. Durante a preparação ficou 
delineado como iriam ttarbalhar, os materiais que necessitariam de levar,... Fizeram também 
pesquisas na net sobre a pedreira e o grupo dedicado ao aspecto do ordenamento do 
território consultou e reflectiu sobre a legislação que rege o funcionamento e exploração das 
pedreiras. 
Relativamente à visita, esta decorreu nos moldes em que tinhamos planeado. O Engº 
Alexander Leite não nos pode acompanhar, o que foi pena, mas fomos acompanhados por 
outro pertencente à empresa. Os grupos de trabalho foram para os locais respectivos, 
excepto o do aterro, pois tivemos que fazer todo o trajecto a pé na pedreira e as distãncias 
são bastantes significativas, o que reduziu o nosso tempo útil de trabalho. Este grupo foi 
fazendo as observações ao longo do percurso para o fundo da pedreira. 
No final, quando nos reencontramos no moinho os grupos estavam bastante entusiasmados, 
mas não pudemos fazer o encontro de ideias que estava previsto, pois estava na hora de 
regresso. Assim, numa próxima aula, irá ser realizada por sugestão dos alunos, uma 
apresentação P.P. à turma do trabalho realizado por cada grupo durante a visita. Está já 
combinado também com a colega de Física e Química a realização das análises da água 
recolhida. 
Esta saída de campo foi delineada para que os alunos trabalhassem em grupos de forma 
independente e temas diferentes, o que na minha opinião foi bastante interessante pois eles 
envolvem-se mais e de forma mais participada e autónoma do que nos moldes habituais. No 
entanto observei que ficaram com pena de não terem acompanhado a visita aos outros locais 
de trablho pelas questões que foram colocando uns aos outros no trajecto de regresso. 
O texto já vai bastante longo e espero que tenha passado as ideias que pretendia de uma 
forma clara. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Sun May 20 2007 16:39 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Trabalho de campo 

 

  

Aguardava com muita expectativa as notícias da Isabel, acerca da forma como está a 
decorrer a implementação da actividade de Trabalho de Campo, nomeadamente a fase de 
preparação e da saída de campo. Fico muito contente ao saber que as actividades estão em 
bom ritmo e que os alunos estão entusiasmados com as mesmas...eles são um elemento 
importantíssimo na validação dos materiais que estão a ser construídos e nos possíveis 
ajustes para uma implementação mais alargada no próximo ano lectivo. 

Isabel, por favor, está atenta a todos os detalhes e regista aqui na plataforma tudo aquilo que 
achares que possa ser útil para a nossa reflexão, pois tudo o que possas aqui deixar (a forma 
como está a decorrer a implementação das actividades, a forma como os alunos estão a 
reagir, as sugestões que os alunos possam dar, as críticas às actividades propostas, o tempo 
disponibilizado para a realização das mesmas, os constrangimentos sentidos por ti e pelos 
alunos,etc.) serão, com certeza, muito úteis para que até ao próximo ano lectivo nós 
possamos reformular os materiais agora construídos e implementados na tua turma. 

Isabel, da mensagem que aqui deixaste depreendo que os alunos ficaram com pena de não 
terem estado em todas as paragens... acredito que isso se possa ter tornado um pouco 
"frustrante" para todos os grupos de trabalho...mas penso que pode ser colmatado com a 
actividade que nós tinhamos proposto e que os alunos também sugerem para a fase de pós 
saída de campo...em concreto, a apresentação em Powerpoint do trabalho desenvolvido 
por cada grupo de trabalho, seguida de um momento de discussão e de reflexão conjunta na 
turma... Este momento poderá ser muito útil pois só neste momento é que o "puzzle" na 
mente de cada aluno pode começar a adquirir uma configuração mais definida, onde as 
partes se constituem no todo... Na medida do possível, explora ao máximo este momento de 
discussão na turma, deixa que ele flua pelos percursos que os grupos de trabalho efectuaram, 
pelos resultados obtidos, pelas dúvidas e sugestões dos alunos,... 

Se precisares da nossa ajuda...solicita-a sem problemas...  

Se necessitares de reformular as estratégias para a fase de pós saída...pede também a nossa 
ajuda! 

E, na medida do teu tempo, regista aqui todas as tuas impressões, e se possível as dos 
alunos! 

Deixo aqui uma dúvida/sugestão para todo o grupo: 

Que acham da ideia dos alunos da Isabel no final da implementação da actividade de trabalho 
de campo responderem a um pequeno questionário onde possam avaliar a forma como 
decorreu a implementação desta actividade de trabalho de campo, sobre o contributo que 
esta actividade teve para a aprendizagem deles... (Talvez os resultados deste questionário 
nos pudessem ajudar a reformular, ou não, as actividades que temos planeadas...). Se 
optarmos por passar este questionário penso que facilmente conseguimos organizar um 
questionário e em pouco tempo, pois tanto eu como a Dorinda já passámos questionários do 
género quando fizemos as nossas teses de mestrado... 

Dêm a vossa opinião acerca desta sugestão que aqui deixo (sobre a passagem de 
um questionário aos alunos da Isabel, no final da implementação da actividade de Trabalho 
de Campo) 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Sun May 20 2007 16:53 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Competências.ppt (99328 bytes) 

Subject: Competências 

 

  

Relativamente à mensagem deixada na plataforma pela Professora Maria João, penso que se 
reveste de particular relevância, pois a sugestão para a actividade de trabalho de campo que 
apresentámos foi elaborada tendo por base as competências definidas pelos autores do 
programa de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) para a leccionação desta temática 
do programa. (Apresento em anexo a esta mensagem um documento em Powerpoint onde 
estão explicitados os conteúdos conceptuais, procedimentais e atitudinais que nós 
procurámos abordar na planificação que elaborámos) 

No entanto, vem agora a questão: Como podemos verificar se os alunos adquiriram ou não as 
competências que desenvolveram? Com que instrumentos o podemos fazer? 

Este é um problema com o qual nos deparamos, muitas vezes nas nossas escolas... 
Construímos os materiais didácticos, implementamos os mesmos e depois...como avaliamos 
as competências desenvolvidas pelos alunos?... (não pensámos nisso...implementamos e 
pronto...) 

Vamos ter tema para pensar durante as nossas férias... de modo a que até ao próximo ano 
lectivo possamos vir a construir instrumentos que nos ajudem a verificar se os alunos 
adquiriam ou não as competências que se pretendiam... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Sun May 20 2007 17:31 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: questionário.doc (113664 bytes) 

Subject: Questionário 

 

  

Estive a fazer pequenos ajustes no questionário final que apliquei aquando do 
desenvolvimento da minha tese de mestrado, sobre as implicações do trabalho de campo na 
aprendizagem dos alunos. Vou aqui disponibilizá-lo, pois pode/ou não... servir como ponto de 
partida para a possível construção e aplicação de um questionário na turma da Isabel.  

Deixo à consideração do grupo a discussão e a reformulação do mesmo, para aplicação aos 
alunos que desenvolveram a actividade de Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do 
Moinho. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Tue May 22 2007 18:45 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Questionário 
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As minhas saudações a toda a gente que tem participado  mas, também, aos que ainda o não 
fizeram!  

Quando a Maria João disse numa das últimas mensagens que tinha  a certeza  que a saída ía 
correr bem eu subscrevia tal opinião. E fundamentado em quê?  No cuidado demonstrado por 
 todos os que colaboraram na planificação da saída e também na motivação,  na experiêcia e 
nos saberes profissionais da Isabel, a quem competia a tarefa mas exigente  mas, igualmente 
mais gratificante. Pelo que vejo na descrição da Isabel  não nos enganámos. Registo a 
questão que se passou com um dos Grupos (o que tratou da problemática do aterro). Penso 
que tal como a Margarida sugere as dificuldades podem ser atenuadas com a  apresentação 
e discussão do PP. Gostava de chamar a atenção  para o facto de tal actividade poder 
contribuir para o desenvolvimento de uma competência relevantíssima,  como é a da 
comunicação. Mas voltemos ao texto da Isabel. Obrigado pela informação prestada que é 
muita e voltada para a descrição do que se passou. Eu sugeria que agora nos seus registos, 
os quais  depois poderá partilhar connosco, procurasse pensar em pontos como os seguintes:  

. como decoreu  o trabalho de grupo em termos de colaboração intragrupo; 

. que autonomia ganharam os grupos; 

. como se empenharam os alunos nas actividades. Que diferenças entre os grupos; 

. qual o tipo de registos dos alunos, expresso no roteiro da viagem; 

. que aprendizagem de conteúdos  foi alcançada; 

. que atitudes revelaram os alunos em termos do trabalho de campo realizado, o qual não é  
frequente. 

 ... 

Acerca da avaliação  global do processo,  temos o documento que a Margarida apresentou  
para discussão. Contudo,  existe um questionário já administrado  a alunos  depois de uma 
saída, o qual  foi usado num Projecto que coordenei  " A Investigação como instrumento para 
a mudança das práticas". O que é que  Dorinda tem a dizer? Irei providenciar para que seja 
posto aqui na plataforma.  Poderiamos estabelecer uma discussão,  de forma a conseguirmos 
um bom instrumento. Contudo, o tempo urge. Quando precisa dele Isabel?  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Wed May 23 2007 00:29 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Questionário 

 

  

Estive lendo os contributos que aqui foram deixados enquanto me encontrei ausente por 
motivo de ter andado doente... Vamos a ver se até ao fim desta semana poderei dar alguma 
achega. 

Voltando à questão levantada pela Maria João e pelo Luis, será possível Isabel trocarmos 
algumas ideias quanto a competências e avaliação das mesmas? Já leste alguma coisa sobre 
isso? Aguardo notícias tuas. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Wed May 23 2007 00:45 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Attachment: ASE_COMP_Colaboração.xls (23040 bytes) 

Subject: Re: Questionário 

 

  

Mais uma achega relativamente à forma como se pode recolher informação para 
avaliar/analisar as mais valias e aspectos a melhorar nas actividades implementadas. 
Aqui fica uma ligação em que são descritos os itens de um questionário de avaliação de 
ensino e como tratar os resultados: The eVALUate instrument - 
http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf 
Trata-se de um questionário muito diferente do que a Margarida partilhou e mais centrado na 
avaliação do ensino.  
Para avaliação das competências de colaboração intragrupo (instrumentos a ser preenchido 
pelos alunos e cujos resultados podem ser cruzados com as notas da Isabel relativas ao 
funcionamento dos grupos), deixo em anexo um outro instrumento. Se os alunos pudessem 
responder directamente na folha de cálculo facilitava o tratamento dos dados e enviar para a 
professora seria o ideal (evitava-se estar a introduzir os dados).  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Wed May 23 2007 10:44 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Questionário 

 

  

Estive a ver o questionário que a Professora Maria João deixou aqui na plataforma e achei-o 
muito interessante, debruçando-se essencialmente sobre as competências desenvolvidas 
pelos alunos durante o trabalho de grupo realizado e sendo inovador na forma como os 
alunos o podem preencher e enviar para o email da professora! Podiamos avançar para esta 
modalidade de questionário, que acham? 

Penso, no entanto, que um aspecto inovador na planificação da actividade de Trabalho de 
Campo que elaborámos e que a Isabel implementou na sua turma foi a forma como estava 
organizada, onde os grupos de trabalho trabalhavam autonomamente com subquestões 
específicas... Não acham que seria importante também introduzir no questionário 
disponibilizado pela Professora Maria João, questões relativas à forma como a saída de 
campo estava organizada, quer a nível da preparação, da saída e da fase de pós saída?... As 
respostas dos alunos poderiam dar-nos indicadores acerca da forma como a actividade de 
Trabalho de Campo foi organizada que nos poderiam ser úteis para uma possível 
reformulação e aprofundamento no próximo ano lectivo... Que acham sobre este aspecto? 

Deixem aqui a vossa opinião, com alguma urgência...para que possamos efectuar ou não 
reformulações ao questionário... pois as aulas da Isabel terminam dia 8 de Junho... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Wed May 23 2007 12:30 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 
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Attachment: Questionário Alunos.doc (86528 bytes) 

Subject: Questionario Alunos 

  

  

O Professores Luís e João Praia pediram-me para disponibilizar este instrumento de recolha 
de dados, implementado com alunos. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Wed May 23 2007 23:05 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Questionário 

 

  

Tenho-me mantido um pouco silenciosa relativamente às actividades do grupo, mas tenho 
andado atenta ao que se vai fazendo. Tenho de reconhecer que apesar do nosso tema ser 
Sustentabilidade, o trabalho desenvolvido está mais dirigido para Biologia, de maneira que a 
minha contribuição acaba por ser muito limitada. 
Gostei imenso de saber as "novidades" da Isabel relativamente à forma como decorreu a 
saída de campo.  
Quanto ao questionário apresentadao pela Professora Maria João, achei também muito 
interessante e concordo com a ideia da Margarida de avançarmos com esta modalidade, e 
acrescentarmos questões relativas à forma como foi organizada a saída de campo, pois com 
base nas respostas dadas pelos alunos poderíamos poderíamos proceder às respectivas 
alterações para o próximo ano lectivo. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Thu May 24 2007 01:00 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Avaliação do piloto 

 

  

Temos acordo relativamente ao instrumento (é mais uma escala de classificação) que 
disponibilizei. 
Não viram a ligação? No projecto evaluate o que propõem é uma avaliação global das 
estratégias, actividades, condução das actividades, etc., mais global. Se houver tempo era de 
lhe pegar. No entanto, como já está disponível um questionário para avaliação da saída de 
campo em particular, pode ficar para outras núpcias. 
Que dizem? Isabel, aguardamos as tuas reacções e novidades. Os “meninos” já começaram 
a apresentar os trabalhos? Não dá para gravar, nem que seja só em áudio? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Thu May 24 2007 18:17 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Avaliação do piloto 

 

  

  

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_55868_1/Question%E1rio%20Alunos.doc
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Question%E1rio%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DAvalia%E7%E3o%20do%20piloto%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DRe%3A%20Avalia%E7%E3o%20do%20piloto%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
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Em primeiro lugar quero dizer à Ana que não está esquecido o combinado relativamente à 
definição das competências como haviamos pensado. Acontece que estes dias têm sido um 
pouco preenchidos e ainda não consegui chegar ao fim da leitura sobre as competências, daí 
ainda não ter dado andamento a este aspecto do nosso trabalho. De qualquer forma vi as 
tuas sugestões no documento que deixaste na plataforma e estou de acordo, que há alguma 
mistura de competências com objectivos. 
Amanhã os alunos vão apresentar os seus trabalhos e partilhar com a turma as suas 
observações no campo e colocar questões que tenham ainda ficado eventualmente por 
resolver.Vamos ver como se saem! Estive também a ver o questionário que a prof. Mª João 
sugere, e se acharem bem posso fornecê-lo aos alunos, para posteriormente fazermos a 
análise dos resultados, uma vez que não dispomos já de muito tempo.  
Vou tentar que eles possam enviar as respostas por mail, embora alguns alunos não 
disponham de computador. As sugestões da Margarida no sentido de se colocarem algumas 
questões relativas ao modo como se implementou esta saída de campo também me parecem 
importantes. O ideal era na próxima semana, no início, ficar pronto. 
Relativamente aos pontos de reflexão que o Prof. Luis sugere, eu gostaria de ver o 
desempenho dos alunos na apresentação dos trabalhos que vai decorrer amanhã e 
posteriormente deixo aqui as minhas impressões. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Thu May 24 2007 22:55 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Quest_saída de campo 

 

  

Isabel, 
Pode acontecer que os parceiros de luta não te respondam. Acho melhor pedir aos alunos 
que preencham os instrumentos de avaliação disponibilizados que considerares adaptados. 
Sem sobrecarregar os alunos com muitos questionários, é melhor recolher o máximo de 
informação. A propósito, viste o questionário que a Cecília disponibilizou para avaliar a saída 
de campo. Também está “pronto” a usar e pode dar feedback muito interessante. 
Espero que a sessão de amanhã seja muito profícua! Estamos ansiosos pelas novidades. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Sat May 26 2007 12:29 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (137216 bytes) 

Subject: QuestionárioAlunos 

 

  

Li, atentamente, as mensagens deixadas por todos os elementos do grupo, relativamente à 
elaboração e aplicação de um questionário aos alunos que implementaram a actividade de 
Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho, e destas leituras tirei as seguintes 
elações: 

- estamos numa fase muito importante dos trabalhos...pois é de todo conveniente obter o 
feed-back dos alunos relativamente à actividade de Trabalho de Campo que realizaram...pois 
poderá dar-nos indicadores para procedermos a alterações nos referidos materiais para 
serem implementados no próximo ano lectivo (lembro que este era um "estudo piloto"); 

- a Isabel referiu que havia dificuldade em alguns alunos terem acesso à Internet para 

 

mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DQuest_sa%EDda%20de%20campo%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DQuestion%E1rioAlunos%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_55960_1/Question%E1rioAlunos.doc
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preenchimento do questionário por esta via; 

-foram disponibilizados 3 questionários (Prof. Luís, Prof. Maria João e Margarida), onde todos 
eles pretendiam avaliar aspectos diferentes do envolvimento dos alunos na actividade de 
trabalho de campo; 

...tendo por base estes dados...e atendendo a que o tempo de construção para um 
questionário mais aprofundado seria mais longo do que aquele que dispomos (pois a Isabel 
deveria aplicar o referido questionário na próxima semana)... apresento em anexo a esta 
mensagem uma proposta de um questionário que pretende: 

- ao adquir a forma escrita...que todos os alunos o possam preencher; 

- conciliar elementos dos três questionários disponibilizados (pois a sua finalidade principal 
passa, em meu entender, por recolher o máximo de informação dos alunos...para que ela nos 
possa servir de ponto de partida para a reformulação, ou não, das actividades construidas). 

Aguardo os vossos comentários...na medida do possível, urgentes! Pois a Isabel precisa de 
implementar o questionário na próxima semana.  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Sun May 27 2007 11:18 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: QuestionárioAlunos 

 

  

Depois da apreciação das inúmeras intervenções e apesar  da ausência de outras que seriam 
bem vindas e, de certeza, úteis, julgo que temos de ser ambiciosos e práticos. Estamos num 
estudo piloto, o que sem deixar de exigir rigor e procedimentos metodologicos adequados, 
nos dá algum espaço de manobra para melhorar no futuro.  

A Isabel precisa do questionário com brevidade, a Maria João e eu próprio, disponibilizámos 
documentos  de apoio mais ou menos próximos da situação que temos em mãos, a Margarida 
está a propor um trabalho síntese (a lista na tabela de competñcias não será um pouco 
extensa?), então porque não avançar com base neste último?  A Isabel tem  uma opinião a 
dar? Concorda com este documento síntese? 

Não esquecer que também é importante conhecermos o que se passou em termos de 
aprendizagens conseguidas, e isso não virá deste instrumento. Será, contudo,  possível 
contemplar este aspecto a partir da contribuição do teste final e é viável recorrer também  á 
análise dos roteiros escritos pelos alunos durante a saída. 

Que as interacções continuem e se alarguem!! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Sun May 27 2007 18:20 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: QuestionárioAlunos 

 

  

mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Question%E1rioAlunos%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DRe%3A%20Question%E1rioAlunos%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
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Estive agora a ver os questionários aqui deixados e sobretudo o da Margarida que tentou 
juntar num só documento os questionários do Prof.Luis e da Prof. Mª João, não é assim? 
Ao ler este questionário há algumas considerações que me parecem importantes e que deixo 
aqui para ter a vossa opinião: globalmente parece-me que o questionário está bastante longo, 
talvez se pudessem encurtar alguns itens, por outro lado o item nº 3 que diz respeito a 
actividades desenvolvidas durante a saída parece-me um pouco desfasado da questão-
problema que colocamos e que nos levou à realização da saída a esta pedreira, que era 
sobretudo questões que se prendiam com a sustentabilidade da sua exploraçaõ e impacte 
ambiental. Parece-me que os itens 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,e 3.8, seriam mais condizentes com uma 
saída de campo cujo objectivo primordial se prendesse mais com o estudo da história 
geológica do local, que vos parece? 
Na sexta-feira passada iniciámos as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos, mas só tivemos tempo para ver a apresentação de dois grupos. Na próxima terça 
conto terminar as que ficaram por fazer. Constatei que o grupo que trabalhou o tema dos 
"materiais produzidos" trabalhou muito bem e realizou com desenvoltura a sua apresentação 
com intervenção de todos os elementos que verifiquei se encontravam bastante por dentro 
dos assuntos que tinham ficado de trabalhar. Responderam inclusivé a questões e abordaram 
assuntos que não estavam contemplados no guião. Gostaram muito da entrevista que fizeram 
ao Sr. Braga que atendeu e respondeu com agrado a tudo que as alunas haviam questionado 
durante a visita. Já o grupo que trabalhou o recurso geológico, mostrou bastante dificuldade 
em expor as suas observações, com algumas incorrecções científicas nos textos que 
apresentaram e demonstraram dificuldade em responder às questões que lhes foram 
fazendo, chegando ao ponto de serem corrigidos por elementos de outros grupos sobre 
assuntos relacionados com o seu trabalho. 
Um dos aspectos que penso que correu menos bem na saída tem que ver com a necessidade 
de haver um maior apoio do professor nos diversos grupos, sobretudo aqueles que sentem 
mais dificuldade em centrar-se nas aobservações e actividades no campo (foi o caso do 
grupo I). No caso da pedreira as distância a percorrer (a pé) não facilitaram esse apoio. Por 
outo lado, considero que teria sido importante fazer o ponto de situação no final antes de 
abandonar o local, o que não foi possível pois tinhamos horas marcadas para o regresso. 
Logo que possam deixem as vossas opiniões sobre os questionários. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Mon May 28 2007 18:52 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: avaliação 

 

  

Gostaria de voltar às preocupações da Maria João no que toca a avaliação. Ela aponta para a 
necessidade da definição das competências (“a montante é necessário definir as 
competências que pretendem ajudar os alunos a desenvolver.”). O Luís dentro deste contexto 
referiu que “As competências em causa  parecem dever ser as que  foram identificadas 
aquando da planificação.” A João voltou mais tarde a reforçar que “o pano de fundo” deverão, 
a meu ver, ser as finalidades da planificação e as competências visadas”. 
A Margarida noutra mensagem, entretanto, refere que “a actividade de trabalho de campo que 
apresentámos foi elaborada tendo por base as competências definidas pelos autores do 
programa de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) para a leccionação desta temática 
do programa. Do que a Margarida deixou em powerpoint transcrevo de seguida. 
  

Objectivos didácticos 
Analisar situações-problema relacionadas com aspectos de ordenamento do 
território e de risco geológico. 
Compreender a génese das rochas (magmáticas, …). 
Classificar as rochas com base em critérios genéticos e texturais. 
(…) 
Identificar recursos geológicos e respectiva aplicabilidade numa perspectiva 

 

mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3Davalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). 
Desenvolver atitudes de valorização do património geológico (memória da 
Terra). 
Conteúdos procedimentais    
Identificar elementos constitutivos da situação-problema 
Problematizar e formular hipóteses 
Testar e validar ideias 
Planear e realizar pequenas investigações teoricamente enquadradas 
Observar e interpretar dados 
Usar fontes bibliográficas de forma autónoma – pesquisando, organizando e 
tratando informação 
Utilizar diferentes formas de comunicação oral e escrita  
  
Conteúdos atitudinais 
Reconhecer as contribuições da geologia nas áreas da: prevenção de riscos 
geológicos, ordenamento do território, gestão de recursos ambientais e 
educação ambiental. 
Assumir opiniões suportadas por uma consciência ambiental com bases 
científicas. 
Aceitar que muitos problemas podem ser abordados e explicados a partir de 
diferentes pontos de vista. 
Assumir atitudes de rigor e flexibilidade face a novas ideias. 
Ver na investigação científica, também, uma via importante que pode contribuir 
para a resolução de muitos problemas –Desenvolver atitudes e valores 
inerentes ao trabalho individual e cooperativo. 
Assumir atitudes de defesa do património geológico. 
  

Levanto a questão se os objectivos didácticos/conteúdos procedimentais/conteúdos 
atitudinais deverão ser entendidos como competências. Seria essa a intenção dos 
autores? 
  
Estive lendo os programas do 10º e 11º ano de Biologia-Geologia na sua parte 
introdutória e apenas no 10º há referência a competências a desenvolver. No âmbito da 
geologia (p.10, do fascículo que acompanha o livro da Porto Editora) são referenciadas 
3 competências e no âmbito da biologia (p.60) são apontadas 4. Aliás, a Margarida em 
certo momento, numa das suas mensagens, refere as do âmbito da biologia (“Da leitura 
que fiz do programa da disciplina de Biologia e Geologia do 10º/11º anos de 
escolaridade e de Geologia do 12º ano de escolaridade considero que os alunos devem 
desenvolver - na área da sustentabilidade - competências do domínio do saber 
ciência (aquisição, compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias 
relativos à temática da sustentabilidade); competências do domínio do saber fazer 
(desenvolvimento de destrezas cognitivas associadas à implementação de actividades 
de trabalho prático diversificadas (laboratorial, de campo, de pesquisa, de lápis e papel, 
etc.) e competências do domínio do saber ser (adopção de atitudes e valores 
relacionados com a consciencialização pessoal e social e de decisões fundamentadas, 
visando uma educação para uma cidadania, mais activa e mais interventiva, nas 
questões relativas ao desenvolvimento sustentável da mina, da região, do país e do 
mundo)).  
  
No entanto a redacção das mesmas revela-se um pouco confusa, nomeadamente 
tendo presente a concepção de competência que é possível encontrar nas diversas 
fontes que foram sendo deixadas aqui neste fórum (competência é a faculdade de 
mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc) 
para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações – Perrenoud; 
competência – ser capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, 
seleccioná-los e integrá-los adequadamente perante uma situação, problema, questão 
– Roldão; competência – capacidade de satisfazer com sucesso exigências complexas, 
actividade ou tarefas, correspondendo a uma combinação de competências práticas e 
cognitivas inter-relacionadas, conhecimento, motivação, valores, ética e atitudes, 
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emoções – Rychen; competência – integra conhecimentos, capacidades e atitudes e 
que pode ser entendida como saber em acção ou em uso – DEB – M.E.; etc). Em 
qualquer das definições a competência implica um contexto ou situação que permite a 
sua visibilidade, pois como diz Roldão, parafraseando Perrenoud, competência é um 
saber em uso.  
  
Voltando aos objectivos didácticos/conteúdos procedimentais/conteúdos atitudinais, os 
mesmos não podem ser confundidos com competências uma vez que objectivos “é 
aquilo que se pretende que o aluno aprenda, numa dada situação de ensino e 
aprendizagem face a um determinado conteúdo” (Roldão, 2004), conteúdos 
procedimentais e atitudinais correspondem a componentes de competências que, 
nomeadamente, se encontram discriminadas nos documentos referidos pela João em 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform200
1/prform2001-020.pdf (não tem em Inglês) 
2 – ensino secundário - 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep200
4/chapter3.pdf  (páginas do Québec Educational Program) 
  
Assim, face ao que foi dito antes, parece-me que continuamos com nosso problema 
inicial: falta-nos definir as competências que queremos os nossos alunos desenvolvam  
com a planificação que foi prevista para esta temática. Aliás, estas é que deveriam ter 
ditado as estratégias a implementar, mas face à premência temporal teve que se 
avançar com alguma coisa.  
Recordo que tínhamos falado inicialmente que essas competências a desenvolver seriam no 
âmbito da educação para o desenvolvimento sustentável. Em relação a esta dimensão da 
educação, penso que não houve reflexão entre nós que nos possibilitasse clarificar o que se 
pode entender por desenvolvimento sustentável. Na planificação da unidade que a Isabel 
implementou o conceito é apresentado como um dado adquirido. Pergunto, sê-lo-á para os 
alunos, a fim de que possam encontrar respostas para o problema “Como explorar recursos 
geológicos de uma forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho?” ? Para mim, só 
depois de ler alguns documentos a noção ficou mais clara (ex: 
http://www.aspea.org/agenda21_desenv_susten.htm; 
http://www.debatereducacao.pt/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=&func=view&cati
d=2&id=317#317; 
http://www.rieoei.org/rie40a01.htm; etc.... 
  
Coloca-se agora a questão da avaliação. Que pretendemos avaliar? Para já, a 
aquisição (ou não), por parte dos alunos, de competências decorrentes da 
implementação das estratégias previstas na planificação levada a cabo, com vista a 
uma educação para o desenvolvimento sustentado. Outras coisas poderão ser 
avaliadas. É o que se constata no questionário da Margarida ou o questionário do Luís 
e do João Praia em que se pretende avaliar o trabalho de campo e o efeito que 
determinadas características organizacionais desta estratégia têm na aprendizagem 
dos alunos, de forma a melhorar a eficácia da mesma. Igualmente se pode avaliar o 
desempenho do professor em várias dimensões, tal como consta do documento 
referenciado pela João em http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf . Fica ao 
nosso critério decidir o que avaliar dado que este projecto (IPEC) pretende que se 
desenvolva trabalho em várias vertentes – precisamos de pensar nisso. 
Ainda no que toca a avaliação de competências a desenvolver pelos alunos, o 
documento que a João deixou no fórum ASE_COMP_Colaboração.xls aponta já para 
avaliação de competências, nomeadamente, a competência transversal “coopera com 
os outros” prevista nas páginas do Québec Educational Program, constituindo os itens 
em avaliação (Adaptei-me a diferentes estilos de trabalho?, Respeitei o trabalho dos 
colegas e ajudei-os quando necessário?, etc) objectivos que caracterizam componentes 
da competência e que simultaneamente servem de indicadores para avaliar a 
competência em uso. 
  
Deixo aqui esta reflexão no sentido de optimizar o pouco tempo que a Isabel tem face 
ao ano escolar que se aproxima do fim. Penso que se poderia pegar em parte das 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-020.pdf
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http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep2004/chapter3.pdf
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competências previstas no Québec Educational Program e adaptá-las à temática que 
escolhemos “Sustentabilidade na Terra” enquadrada na problemática “Exploração 
sustentada de recursos geológicos”; sugiro as seguintes: 

-          Explora informação; 
-          Resolve problemas; 
-          Usa pensamento crítico; 
-          Coopera com os outros; 
-          Comunica adequadamente. 

  
Depois de fazermos a contextualização, proceder-se-ia à selecção das componentes 
das competências que fossem pertinentes, bem como os respectivos objectivos, 
obtendo-se, assim, indicadores para se proceder à avaliação. Deste modo se torna 
mais fácil escolher os instrumentos que possibilitam a obtenção de informação para a 
constatação do grau se consecução da competência em avaliação. Para isso, facilitava 
que dessem uma vista de olhos nos dois documentos do Québec Educational Program 
(um em francês e outro em inglês – dizem o mesmo). É de leitura fácil e rápida. Vou 
deixar na Troca de Ficheiros os dois documentos. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Wed May 30 2007 11:19 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (122880 bytes) 

Subject: Questionário (versão final?) 

 

  

Li, com atenção, as sugestões apresentadas pela Isabel, relativamente ao questionário. De 
acordo com as reflexões apresentadas pela Isabel, procedi a pequenas alterações no 
questionário, de modo a torná-lo mais adaptado a esta saída de campo realizada pelos alunos 
e a torná-lo menos extenso. 

Por favor, façam uma apreciação crítica do mesmo, procedam às alterações que acharem 
convenientes e, com a maior brevidade possível, deixem aqui a versão definitiva para que a 
Isabel o possa aplicar (as aulas do 11º ano de escolaridade terminam dia 8 de junho).  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed May 30 2007 12:45 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Questionário (versão final?) 

 

  

Estive a ver o questionário e parece-me que de acordo com a planificação que fui cheirando e 
o outro este tem realmente previstas as competências. 
Embora o aluno ao preencher este questionário acabe por reflectir naquilo que fez e no que 
aprendeu, de uma maneira simplificada, pergunto se não seria útil vocês preverem ( ou se 
calhar previram e escapou-me) uma reflexão escrita (individual ou em grupo) tendo por base 
a pré-saida, a saída, a pós-saída, o preenchimento do questionário. 
Isto pode parecer mais trabalho para os alunos e, provavelmente, este ano lectivo até nem dá 
tempo para implementar, mas parece-me muito útil que os alunos desenvolvam a 
competência de reflectir sobre o seu trabalho. 
Estou a leccionar Área de Projecto no 12º ano e uma das grandes dificuldades e batalhas que 
tive foi precisamente conseguir que eles fizessem relatórios de avaliação em grupo e 
individualmente como deve ser. Talvez porque nunca trabalharam nestas áreas. Seria, 
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portanto, uma mais valia para os alunos começarem a fazer estas reflexões logo no 10º atrvés 
de pequenos trabalhos. Depois seria mais fácil. 
Desculpem esta minha intromissão, se calhar, fora de tempo, mas do que tenho lido pareceu-
me importante partilhar. 
Entretanto, deixo na troca de ficheiros um documento com algumas indicaçoes para a 
relaização de relatório que utilizei em AP ( penso que já enviei para a Isabel), mas como não 
tenho a certeza vou lá deixar. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Wed May 30 2007 17:55 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Questionário (versão final?) 

 

  

Estivemos, tentando dar resposta ao alerta da Margarida, a rever as últimas interacções. Ai 
vai o ponto e propostas, tendo em conta a nossa reflexão e tentando apontar caminhos 
pragmáticos, dado a actividade estar a chegar ao fim. 
Há uma série de aspectos a que a Ana Tavares alude que não vamos poder equacionar 
agora mas que ficam agendados para reflexão à posteriori, aquando da avaliação da 
planificação e implementação do estudo piloto. Parece-nos que têm todo o sentido e deverão 
ser equacionadas quando prepararmos o estudo principal. 
Considerando os questionários disponibilizados (Margarida, Luís e João Praia e MJL) e o 
esforço da Margarida (que louvamos) de integrar estes diferentes contributos mas também a 
mensagem deixada pela Ana Paula Mendes, sugerimos que se utilize o questionário (versão 
final) que a Margarida disponibilizou, embora com ligeiras alterações que passamos a expor: 
1 – acrescentar nos grupos 2, 3, 4 e 5, uma pergunta que permita identificar as dificuldades 
sentidas pelos alunos; 
2 – alterar o cabeçalho do grupo 6, dado o que pode ser avaliado com as perguntas 
enunciadas são as percepções dos alunos sobre a sua aprendizagem. 
3 – no mesmo grupo (6), convém deixar claro que a actividade de Campo inclui a preparação, 
a saída e o após, nomeadamente as apresentações do trabalho desenvolvido. 
Com estas alterações, o questionário já nos permitirá avaliar as estratégias exploradas, as 
competências de cooperação/colaboração desenvolvidas e as percepções dos alunos 
relativamente ao trabalho de campo. As competências a que a Ana se refere ficarão para as 
próximas núpcias. 
Relativamente à avaliação das aprendizagens, cremos que a Isabel a partir das notas de 
campo, que foi tomando e connosco partilhando, das respostas aos guiões, das 
apresentações e discussão dos trabalhos realizadas pelos alunos e de duas ou três perguntas 
a fazer num teste (reforçando aqui uma proposta já anteriormente avançada por um de nós), 
terá elementos suficientes (que podem ou não, reflexão a fazer, estar em consonância com o 
que está nas orientações curriculares). 
 
Luís Marques e MJL 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 27  

Date: Wed May 30 2007 22:56 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (126976 bytes) 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Acabei de ler a mensagem deixada pelo Prof. Luís e a Professora Maria João, que com muita  
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pertinência sugeriram pequenas alterações no questionário. Acabei de introduzir as sugestões 
apresentadas na versão final do questionário para a Isabel poder aplicar aos seus alunos. 
Segue em anexo a versão final! 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Wed May 30 2007 23:41 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Margarida, 

Como refere a João tem sido meritório o teu esforço em tentar em tempo útil dar um 
contributo para que o trabalho da Isabel possa avançar. Efectivamente, o que a João afirmou, 
o tempo agora é "menos que pouco" e as questões que coloquei exigem mais tempo para 
serem trabalhadas e discutidas. Ficam para as próximas "núpcias". 

Quanto ao questionário "final" eu deixava aqui uma sugestão relativamente ao grupo 5. As 
questões  

5.1. Participei activamente no trabalho do grupo? 

5.2. Efectuei as tarefas de que fiquei responsável? 

acabam por abordar o mesmo aspecto, isto é, se o aluno responder que efectuou as tarefas 
pelo qual ficou responsável está a participar activamente. Por outro lado o 
termo "activamente" é um conceito que introduz um maior grau de relatividade ao que se quer 
apurar e por isso maior subjectividade. Penso que a primeira questão não acrescenta nada de 
novo à segunda e por isso poderá ser retirada. Fica aqui a sugestão. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Thu May 31 2007 00:43 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Antes de mais quero dar os parabéns ao grupo pelo trabalho que desenvolveu nos últimos 
dias, quer pelo ritmo com que o fizeram quer pela qualidade do mesmo. 

Estive a ler o questionário com atenção e parece-me adequado ao tipo de saída de campo 
que foi realizada, pois permite recolher dados sobre as diferentes  fases da saída 
(preparação, saída e pós-saida). Penso que esta pode ser a versão a administrar aos alunos 
da Isabel.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Thu May 31 2007 13:32 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (125440 bytes) 
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Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Tomei nota das sugestões dadas por todos os colegas de grupo e, em concreto, as últimas 
sugestões apresentadas pela Ana. Introduzi-as no questionário que agora reenvio já com as 
alterações sugeridas, para que a Isabel o possa aplicar na sua turma. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 12  

Date: Thu May 31 2007 19:26 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: QuestionárioAlunos 

 

  

Chegaste a pensar na hipótese de pedir relatório de reflexão aos alunos? 
e as apresentações usaste a grelha de análise 
tenho outra reformulada vou enviar 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Fri Jun 01 2007 00:53 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Peço desculpa mas uma última leitura do questionário suscitou-me duas dúvidas: 
1 – relativamente aos itens abaixo, parece-me haver redundância. O item 4.8 engloba o 4.1 e 
o 4.6, i.e., se os alunos discutem os trabalhos, discutem o que foi observado e explorado e as 
questões que, eventualmente levantaram no decurso da saída, certo? Proponho que se retire 
o 4.1 e em vez do 4.6, se pergunte aos alunos se levantaram questões sobre os trabalhos 
apresentados pelos colegas (o que de acordo com os relatos da Isabel 
aconteceu).                                 
4.1. Realização de discussões na turma sobre o que foi observado e explorado durante a 
saída.                          
4.6. Realização de discussões sobre as questões que foram levantadas durante a 
saída.                 
4.8. Discussão dos trabalhos apresentados por todos os grupos de 
trabalho.                                 
 
2 – Se use escalas só de quatro níveis, o que implica tirar a coluna tenho dúvidas, do grupo 6. 
 
Expresso aqui também os meus parabéns pelo trabalho efectuado, tendo em conta a altura 
do ano e a sobrecarga de trabalho que acarreta para todos. 
 
Não posso deixar de endereçar uma palavra de apreço à Ana Paula Mendes pela 
preocupação que tem demonstrado em deixar contributos para o trabalho dos diferentes 
grupos. A propósito, na troca de ficheiros do grupo 3, a Ana Paula disponibilizou uma grelha 
(não será bem este o termo, porque se trata de um inquérito com escala de classificação) de 
avaliação (heteroavaliação) da apresentação de trabalhos (competências de comunicação) 
que desenvolveu com os alunos dela. Poderá precisar de uns ajustes mas é um ponto de 
partida que me parece interessante. 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Fri Jun 01 2007 18:17 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (123904 bytes) 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Li a mensagem que a Prof. Maria João deixou...e introduzi as sugestões dadas na "última" 
versão do questionário...que agora aqui partilho. 

(o questionário segue em anexo) 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Sat Jun 02 2007 22:25 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Estive agora a ler as várias intervenções deixadas na plataforma sobre o questionário para a 
avaliação do trabalho de campo, assim como as diferentes versões que foram sendo aqui 
deixadas. Um abraço especial à Margarida que tem realmente sido incansável a fazer as 
diversas alterações que foram sendo sugeridas. A propósito disso, continuo um pouco 
reticente em relação à colocação de alguns itens, como por exemplo o 3.1, 3.2, 4.2, 4.3. 
Atendendo ao modo como se desenvolveu no campo o trabalho de cada grupo de 
alunos,estes itens não podem ser respondidos da mesma forma por todos os alunos da 
turma. Relembro que cada grupo tinha tarefas muito diferentes e especificas a realizar no 
campo. Estarei errada? 
Acabei no fim da semana que terminou as apresentações dos trabalhos dos dois grupos que 
faltavam. Tal como eu estava a prever o grupo que trabalhou o aterro de resíduos não se saiu 
muito bem. O trabalho apresentado continha algumas incorrecções, apresentaram os 
resultados das análises de água (ph, quantidade de resíduos sólidos, alcalinidade e 
quantidade de ferro) que tinham feito na disciplina de F.Química, mas não apresentaram 
qualquer conclusão. Constatei que o grupo teve dificuldades em trabalhar em power point e 
não tentaram colmatar essa dificuldade por outra via. 
O grupo que se dedicou às questões de ordenamento de território saiu-se bastante bem.  
No final, estivemos em conjunto a fazer um balanço do modo como tinham decorrido as 
actividades.  
Foi pedido que manifestassem as opiniões sobre os aspectos positivos e negativos da saída, 
sobre os aspectos que poderiam vir a ser melhorados de futuro, estiveram também a 
comparar a metodologia de trabalho utilizada, com a realizada anteriormente noutra saída 
efectuada pela turma, dificuldades encontradas,... 
No inicio da próxima semana (3ª feira) irei distribuir o questionário de avaliação aos alunos- 
última versão. Se acharem que se deve alterar mais algum aspecto deixem as vossas 
opiniões. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Thu Jun 14 2007 17:47 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Resultados da avaliação.doc (439296 bytes) 

Subject: resultados da aplicação do questionário de avaliação 
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Após a presentação dos trabalhos pelos alunos e tal como haviamos combinado, foi-lhes 
pedido que efectuassem o preenchimento do questionário que foi colocado na plataforma. 
Vou colocar aqui o documento que elaborei a partir da análise das respostas dadas pelos 
alunos, para ficar disponivel para todos. Assim, construi alguns gráficos para facilitar a leitura 
dos resultados obtidos e elaborei um texto simples contendo algumas considerações 
gerais.Que vos parece? Gostaria de saber as vossas opiniões. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Fri Jun 15 2007 19:39 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Isabel, 

"Ganda mulher"!!!! Muito trabalho feito. Prometemos debruçarmo-nos sobre os resultados e 
dar a nossa contribuição para a sua discussão, no início da próxima semana. 

Convidamos todos as(os) colegas a fazerem o mesmo. 

MJL e Luís Marques 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Tue Jun 19 2007 12:52 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Isabel, 

Parabéns pela forma empenhada com que implementaste a actividade de trabalho de campo, 
que foi fundamental para este "estudo piloto" dos materiais didácticos já construídos. O teu 
contributo foi e vai continuar a ser muito importante para que possamos efectuar uma reflexão 
aprofundada acerca dos materiais didácticos construídos. 

Quanto aos questionários, também te felicito pela forma cuidada e trabalhada com que 
apresentaste os resultados neles obtidos. Deste modo vamos ter a análise muito mais 
facilitada... Acabei de imprimir o tratamento dos dados que nos deixaste aqui na 
plataforma...vou tentar esta tarde fazer uma análise reflexiva dos mesmos para depois deixar 
aqui na plataforma o feedback... 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Thu Jun 21 2007 16:13 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 
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Isabel, 

Vou ver com calma o documento que aqui deixas a fim de dar o meu parecer. Chegaste a 
pedir aos alunos a elaboração dum portefólio como tinhas pensado inicialmente? Quanto à 
minha turma no que diz respeito ao portefólio, estou desapontada com os meus alunos. Mas 
isto poderá ser um ponto de reflexão para todos nós quando estivermos mais libertos do 
trabalho de fim de ano. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 14  

Date: Sat Jun 23 2007 09:44 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Ana, 
 
Nesta altura provavelmente era o momento de prosseguirmos o trabalho que deixamos um 
pouco em suspenso, relativamenta à definição das competências, não te parece Ana?  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Tue Jun 26 2007 22:16 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Estive a efectuar uma breve análise das respostas dadas pelos alunos ao questionário que foi 
administrado aos alunos que implementaram a actividade de Trabalho de Campo à Pedreira 
da Quinta do Moinho e considero que os mesmos revelam indicadores relevantes 
relativamente: 

- à forma como os alunos valorizaram a diversidade das actividades propostas e a 
metodologia implementada; 

- à forma como os alunos se empenharam nas actividades propostas (na fase de preparação, 
na saída e no pós saída de campo); 

- à forma como os alunos valorizaram as actividades propostas para o desenvolvimento de 
competências; 

- à percepção que os alunos fazem da importância que as actividades propostas tiveram na 
melhoria da sua aprendizagem; 

Penso que estes indicadores são extremamente importantes pois, de certa forma, ajudam-nos 
a "validar" os materiais didácticos construídos e a considerar que os mesmos poderão ser 
relevantes para serem utilizados e implementados por professores da região norte do país e, 
também, podem ser adaptados para outras regiões do país. 

Agora penso que seria importante conhecer a opinião da professora implementadora dos 
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materiais didácticos - a nossa querida colega Isabel! 

... Pois é...esquecemo-nos de elaborar um questionário para conhecer a forma como a 
professora implementadora dos materiais didácticos os avalia e os considera relevantes para 
a aprendizagem dos alunos... Vocês não acham que será relevante conhecer a opinião da 
Isabel relativamente aos materiais didácticos e à forma como decorreu a implementação dos 
mesmos, de uma forma mais detalhada? 

...Vou deixar aqui algumas perguntas para a Isabel nos responder: 

- Que dificuldades sentiste na implementação dos materiais didácticos e/ou nas estratégias 
sugeridas? 

- Que potencialidades consideras que têm os materiais didácticos construídos para o 
ensino/aprendizagem das Ciências? 

- Que alterações sugeres aos materiais didácticos/estratégias implementadas? Porquê? 

- Consideras que os materiais didácticos implementados podem ter receptividade por parte 
dos professores das nossas escolas? Que podemos nós fazer para que os mesmos possam 
ser utilizados por outros professores? 

Quando tiveres um tempinho, dá-nos a conhecer a tua opinião!  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Tue Jun 26 2007 23:06 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Viva gente trabalhadora. 
  
Esta mensagem visa só dar sinal de vida e pedir desculpa por não termos feitos o que a 
Margarida adiantou, isto é, reflectir sobre os resultados do piloto implementado pela Isabel. 
Para a semana, com o Luís, lá iremos. 
 
Entretanto e tendo em vista, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo grupo, deixo como 
sugestão que se faça uma troca e discussão de opiniões sobre o trabalho desenvolvido até 
agora. Não importa saber só como decorreu a implementação do piloto com os alunos mas 
também sobre o processo que levou à elaboração das estratégias e materiais explorados pela 
Isabel, bem como as dificuldades encontradas. Vai ser também necessário analisar o que 
pode ser melhorado e como. Mais, é importante reflectir sobre as competências didácticas 
que o trabalho efectuado permitiu desenvolver ou não e porquê? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Fri Jul 06 2007 17:28 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 
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Estimados Comapanheiros e Companheiras de viagem do  IPEC: 

Não temos tido contactos e há coisas importantes  a fazer. Proponho uma reunião presencial 
em Aveiro. Possibilidadres: 

(i) segunda feira, dia 9 de Julho às 16 horas e 30 minutos ou 17 horas; 

(ii) terçafeira, dia 10 de Julho  às mesmams horas. 

 Ficamos a aguardar notícias 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Mon Jul 09 2007 08:13 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Estimadas Colegas: 

 Atendendo a que: 

(i) não temos a  resposta da Isabel, que é imuito mportante  que esteja na reunião; 

(ii)  não é possivel artici«ular a  disponibilidade da  Dorinda e da Maria João; 

(iii9  qualquer dos dias é  pouco conveniente para a Ana,  

entendo que há que procurar outro  dia e hora.  

Qual é a vosssa disponibilidade para o dia 13, sexta-feira ás 18 horas e 30 minutos?  E para o 
dia 15 de Julho? 

Ficamos a aguardar. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Mon Jul 09 2007 09:13 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Há meia hora atrás deixei uma mensagem no telemóvel da Isabel para que ela pudesse vir à 
plataforma urgentemente...Vamos ver que disponibilidade ela tem, pois a sua presença na 
reunião é imprescindível.  

Continuo disponível para uma reunião hoje ou amanhã ao fim do dia. 

No dia 13 de Julho era uma data excelente, pois nesse dia vou estar todo o dia em Aveiro e 
estarei disponível a essa hora... No dia 15 de Julho aindanão sei se posso, dado que na 
minha escola só vão afixar o serviço de vigilãncias para os exames da 2ª fase no dia 11... 
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Mas se tiver mesmo que ser neste dia, vou procurar fazer uma troca de serviço de vigilância 
com alguma colega. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 13  

Date: Tue Jul 10 2007 22:01 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

  

Peço desculpa pelo meu silêncio mas estive fora nestes últimos dias. 
Já li as mensagens anteriores e pelo que me foi dado ver, estão a tentar combinar datas para 
reunião em Aveiro.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 14  

Date: Wed Jul 11 2007 15:18 

Author: (IPEC), Ana Rijo  <anarijo@hotmail.com> 

Subject: Completamente leste...... 

 

  

Como já anteriormente referi, este ano lectivo não tive componente lectiva, por isso não 
consegui realizar as actividades propostas, mesmo porque as visitas foram um pouco longe 
para os alunos do ALENTEJO! Neste contexto penso que não fará sentido ir à reunião, até 
porque é bastante longe e eu não tenho resultados para apresentar. 

Contudo, no próximo ano lectivo, se ainda for em tempo de apanhar a "carruagem", estou 
completamente disponivel para continuar o projecto. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Thu Jul 12 2007 01:46 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Completamente leste...... 

 

  

Ana, bem vinda! 
Era muito pertinente que pudesse estar presente para ficar a par do trabalho desenvolvido 
pelo grupo este ano (planificação e implementação, estudo piloto de uma saída de campo) 
que será objecto de reflexão e aprofundamento para implementar para o ano, de preferência, 
nas turmas de todos os membros do grupo. 
Ainda não temos é data de reunião. Vá estando atenta s.f.f.. 
 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Thu Jul 12 2007 18:32 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Nova proposta de data 
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Cá estamos! Que dizem a marcarmos para dia 17 (terça da próxima semana), às 10:00 horas 
de la matina. 

Por favor, respondam até amanhã às 20:00 e façam um esforço por estar presentes. A 
reunião visaria fazer um ponto de situação relativamente ao trabalho desenvolvido e 
organizar/discutir estratégias para aprofundar e melhorá-lo. Convém, portanto, vir munidas de 
contribuições concretas a este nível. Bale??? 

MJL e Luís Marques 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Fri Jul 13 2007 19:57 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

A Margarida e a Dorinda também podem na terça de manhã. 

Assim sendo, só falta a Ana Tavares e a Ana Rijo. Não dá para fazer uma forcinha? Vá lá! É 
importante que estejamos todos. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Sat Jul 14 2007 15:26 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Não é má vontade da minha parte. Eu passo a explicar: a reunião que tenho implica um grupo 
de professores (para quem foi difícil encontrar um tempo possível para todos, face ao serviço 
que tivemos) que vão precisamente trabalhar em torno de competências e sua avaliação para 
o básico e secundário (já preparação do próximo ano a começar em Setembro e que tem que 
ser aprovado na reunião de pedagógico, na próxima sexta-feira). 

Quanto à vigilância, é um pouco difícil trocar com alguém uma vez que 17 é precisamente o 
último dia de exames, tendo eu já na segunda, 16, coadjuvância de 12º e que não posso 
trocar com ninguém... Qualquer das maneira, na segunda vou ver se é possível alterar 
alguma coisa... a problabilidade é muito pouca. Não daria ser na quarta em vez da terça?. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Mon Jul 16 2007 11:55 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Acabei de chegar da escola...  recebi uma convocatória para uma reunião na quarta às 10  
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horas, no CAE, a fim de corrigir exames de 12º ano. Concluindo: continuo com 
indisponibilidade na terça e quarta de manhã. 

 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Tue Jul 17 2007 00:10 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Já agora deixo aqui alguma informação que penso ser importante.  

Encontrei as duas obras, da Asa, que passo a referenciar e que li e que constituem bons 
instrumentos sobre competências: 

Pedagogia das Competências - da Teoria à Prática - Aníbal Barreira, Mendes Moreira 
(http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828165); 

Avaliação de Competências em Ciências – Sugestões para professores dos ensinos 
básico e secundário - Ana Ferreira, Cecília Galvão, Pedro Reis, Teresa Oliveira  
  
(http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828194&origem=autor&id_autor=1748). 
  
Estes guias apresentam uma parte teórica de fundamentação e noutra parte fazem propostas 
de instrumentos para desenvolver e avaliar competências. Registo que as autoras da 
segunda obra são as mesmas que definiram as competências essenciais para ciências para o 
Currículo Nacional do Ensino Básico. 
  
Entretanto, como uma outra questão se coloca neste projecto, a definição de competências a 
desenvolver por nós professores participantes, coloquei na Troca de Ficheiros um doc sobre 
um estudo com professores que encontrei na net e que me pareceu interessante: "Matriz de 
competencias del docente del educación básica". 
  
Mais outra achega sobre competências a desenvolver pelos alunos: Pedagogia das 
competências: conteúdos e métodos em 
  
http://www.senac.br/INFORMATIVO/BTS/273/boltec273e.htm 
  
  
Bom trabalho e dêem notícias de como correram as coisas. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Thu Jul 19 2007 00:40 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Síntese da reunião 

 

  

A reunião correu muito bem! 
 
Fez-se um ponto de situação, tendo a Isabel sido metralhada com perguntas, e pensou-se no 
que podemos ir fazendo nos próximos tempos, tendo em conta as fragilidades reconhecidas 
ao trabalho desenvolvido. 
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Grande surpresa!!!!! Em que vamos trabalhar? Já adivinhaste? Pois é isso mesmo, 
aprofundar o conceito de competência (comprometi-me a deixar um documento de trabalho 
em que ando a trabalhar aqui no nosso sítio, para discutirmos), tendo em vista reflectir sobre 
as competências que os alunos poderão desenvolver com as actividades de saída de campo 
planificadas, e a avaliação de competências.  
 
As referências que deixaste caem que nem “abelha no mel”. Esperamos (penso poder “falar” 
em nome de todos) que partilhes connosco as tuas reflexões num futuro próximo. 
 
Avançou-se com a ideia de se promover um workshop sobre avaliação de competências, a ter 
lugar no início de Outubro. A proposta é fazer uma sessão de trabalho em que se descreverá 
metodologias e instrumentos de avaliação explorados (casos de práticas concretas nossas, 
eu avanço com uma experiência que fiz este ano) que serão discutidas com peritos no 
assunto (Nilza, Maria do Céu Galvão, …). 
 
Voilà! Se alguém tiver algo a acrescentar, fill free to do it. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Thu Jul 19 2007 14:06 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Joana, 

Obrigada pelo teu cuidado em deixares aqui resposta ao meu pedido. 

 Entretanto, lembrei-me dum aspecto que era fundamental não ser esquecido, a fim de 
optimizar os momentos de nos encontrarmos aí em Aveiro, isto é,  ficou alguma coisa 
pensada para que as nossas escolas nos libertem, por exemplo, a tarde de sexta-feira? Ainda 
neste mês vai ser feita a distribuição de serviço e depois começam-se a elaborar os horários, 
que depois de fechados pela equipa de horários muito dificilmente voltam a ser alterados por 
motivos que não decorram de interesses directos da escola. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Thu Jul 19 2007 18:49 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Falaremos  sobre a reunião presencial que tivemos na passada segunda feira, mas hoje 
queria pedir a todas  o favor de responderem,  logo que possível, ao quastionário  que foi 
colocado na plataforma há já uns dias.  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Thu Jul 19 2007 19:17 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 
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Sou eu outra vez! A ideia da Ana, aliás na sequência do que ela já havia dito  no dia em que 
fomos ao campo, acho que é excelente.  Indiquem rapidamente qual o dia que, em vossa 
opinião, é mais favorável. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Thu Jul 19 2007 21:49 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Acho a ideia da Ana muito boa, pois assim poderemos fazer coincidir uma tarde livre para 
todos os elementos do grupo para podermos trabalhar, por vezes, presencialmente. 

Eu também vou pedir a 6ª feira livre! 

(eu já respondi ao questionário!)  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Thu Jul 19 2007 21:56 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Análise de competências 

 

  

Esta mensagem é sobretudo para a Ana, para lhe dar conta que na última reunião em 
Aveiro ficou estabelecida uma tarefa que deveriamos trabalhar nos próximos dias... e que 
consta do seguinte: 

Procedermos a uma análise da planificação das actividades de Trabalho de Campo para a 
Pedreira da Quinta Moinho (preparação, saída e pós saída) e tentarmos efectuar um 
levantamento das competências transversais e específicas que pretendemos desenvolver 
com as actividades propostas... 

...Depois deixa aqui a tua opinião, para que ela, tal como as nossas, possam ser objecto de 
discussão por parte de todos os colegas. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Thu Jul 19 2007 23:02 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Para mim o melhor dia seria a 6ª  feira, de tarde, uma vez que tenho que fazer viagens mais 
longas do que qualquer dos outros elementos e assim no sábado podia recuperar... é que dar 
aulas às 8.30 do dia seguinte... é mais complicado!   
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E então seria para fazer o que o Luis falou de contactar através duma circular os conselhos 
executivos? 

Quanto ao questionário já o fiz há 3 dias atrás. 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Thu Jul 19 2007 23:10 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Análise de competências 

 

  

Margarida, 

Obrigada pela tua mensagem. Agora estou a corrigir provas de exame, mas a partir de 
segunda-feira vou debruçar-me sobre o que ficou combinado entre vocês e deixarei o meu 
contributo com todo o gosto. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Sat Jul 21 2007 22:37 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Estive a ler a proposta da sexta livre no próximo ano para dar hipótese de trabalhar algumas 
vezes presencialmente e parece-me bem. Penso que será importante surgir um documento 
nas escolas nesse sentido,o mais breve possível. 
 
Também já respondi ao questionário há já alguns dias. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 14  

Date: Tue Jul 24 2007 19:15 

Author: (IPEC), Aurora de Sá  <lolasa@iol.pt> 

Subject: Um olá do grupo1 

 

  

Boas férias para todos!  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Wed Jul 25 2007 11:33 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

  

  

Encarregou-me o Professor Luís Marques de lhes questionar se é necessário que o DDTE  
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envie um pedido formal às várias escolas, no sentido de disponibilizarem a 6ªfeira para 
trabalharem no IPEC. 

Digam qualquer coisa, por favor.  

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed Jul 25 2007 17:37 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: contacto escolas 

 

  

Obrigado pela vossa resposta rápida. É bom sinal, por óbvias razões! 

Amanhã farei seguir  a carta. A Cecília já me disse ter as direcções das respectivas escolas. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Sun Jul 29 2007 17:40 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

  

Logo após o nosso encontro em Aveiro, estive fora de modo que só agora fiquei a saber da 
proposta de tentarmos ter, pelo menos uma tarde livre comum (para mim a 6ª feira também 
está bem). Acho a ideia óptima e concordo com a ideia de se enviar para as escolas um 
documento a mencionar esse facto. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Mon Jul 30 2007 14:35 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: carta 

  

  

Já enviámos as cartas aos conselhos executivos das vossas escolas. Vão directamente para 
a direcção.  

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/01 15H23m 

Autor: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Doc competências 

 

  

Antes de uns dias de férias, queria dizer que as cartas para os Conselhos Executivos  das 
escolas onde trabalham a solicitar a sexta-feira de tarde livre, seguiram  na semana passada. 
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Vamos continuar a aparecer por aqui, sempre que possível, mas aceitando que  merecemos 
todos uns dias de descanso. Em Setembro há muito que fazer! 
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Mon Sep 03 2007 17:05 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Encontro de Lisboa 

 

  

Neste momento ainda não sei qual vai ser o meu horário na Escola, no entanto irei fazer 
todos os possíveis para poder estar presente na reunião de Lisboa! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Mon Sep 03 2007 23:21 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

 

  

Eu estou com o mesmo problema da Margarida, porque ainda não sei o meu horário, mas vou 
fazer os possíveis por ir a Lisboa, assistir á sessão. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Tue Sep 04 2007 09:40 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

  

  

Os vossos conselhos directivos receberam a carta do Professor Luís Marques a solicitar a 
dispensa da 6ªfeira à tarde? 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Tue Sep 04 2007 12:47 

Author: (IPEC), Ana Rijo  <anarijo@hotmail.com> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

 

  

Neste momento ainda não conheço o meu horário, mas penso que conseguirei estar presente 
em Lisboa, pois este tema interessa-me bastante. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed Sep 05 2007 17:49 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 
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Só na próxima semana é que saberei o meu horário, mas farei todo o possível para estar no 
workshop de Lisboa. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Wed Sep 05 2007 18:59 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

 

  

Em princípio tenciono participar no encontro em Lisboa sobre avaliação. 

Aproveito esta mesma mensagem para referir que já estive a ler a proposta deixada pela 
Margarida quanto às competências a desenvolver com o trabalho implementado pela Isabel, 
bem como as questões levantadas sobre sustentabilidade, para além das questões 
levantadas pela Joana e pelo Luís. Uma vez que houve uma interrupção temporal senti 
necessidade de voltar a ler partes do livro "Avaliação de competências em ciências" de 
Cecília Galvão e outros, a fim de melhor poder comentar os docs aqui deixados. As ideias 
andam aqui, ainda, em rodopio (salvo seja). Vou fazer o esforço de amanhã deixar aqui 
alguma reflexão. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Tue Sep 11 2007 19:20 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

 

  

Já recebi o meu horário hoje e tenho a 6ª feira de tarde livre, de modo que pretendo participar 
no Encontro sobre Avaliação. 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed Sep 12 2007 20:55 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

 

  

Recebi hoje o meu horário na escola...e felizmente tenho a Sexta-feira livre! Contém comigo 
no encontro de dia 12 de Outubro em Lisboa! 

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Mon Sep 17 2007 20:37 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 
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Tenho a sexta-feira livre, portanto contem comigo para o encontro em Lisboa.   

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Wed Sep 19 2007 16:33 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Encontro de Lisboa 

 

  

Cá estou eu novamente para vos dizer que estou disponível para ir a Lisboa no Dia 12 de 
Outubro (tenho a 6º feira livre).  

 

 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Wed Sep 26 2007 13:49 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Transporte Lisboa 

  

  

O transporte de Aveiro-Lisboa será assegurado pelo Professores Luís Marques e Maria João 
Loureiro. Podem deixar os carros próximo do Departamento de Didáctica e Tecnologia 
Educativa. Em princípio, a hora de partida será às 8h00.  

Na próxima semana daremos mais indicações.  

 

 

 

 
 
 
 

mailto:dorinda.rebelo@netvisao.pt?Subject%3DRe%3A%20Encontro%20de%20Lisboa%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29
mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3DTransporte%20Lisboa%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Plano%20de%20trabalho%20do%20grupo%202%29


Interacções da CoP2 recolhidas no fórum de discussão “Reflexão sobre o estudo 
piloto” 
 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/07/24 16H11m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Materiais produzidos 

 

  

Creio que não seria má ideia sistematizar e disponibilizar aqui o material produzido. 
Que dizem? 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/07/24 16H54m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Anexo: Resumo_A interpretação ambiental na promoção da educação para a 
sustentabilidade.doc (79360 bytes) 

Assunto: Dissertação Carla Nunes 

 

  

As incursões ao mundo sem fim da Internet por vezes reservam-nos surpresas que podem ser 
interessante, dado ter uma planificação de um trabalho de campo identificando as 
“competências” a desenvolver pelos alunos. Foi orientada pelo Mário Freitas, da Univ. do 
Minho. 
Nunes, C. (2004). A interpretação ambiental na promoção da educação para a 
sustentabilidade: um estudo com alunos do 7º ano centrado no percurso das Brandas no 
Parque Nacional Peneda-Gerês. Dissertação de mestrado. Universidade do Minho. Disponível 
na WWW em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/697 
Em anexo fica o resumo.  
Boas leituras. 
 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/07/25 19H12m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Doc competências 

 

  

Disponibilizei o documento de que vos falei na reunião na área da bibliografia (pasta 
competências). Todas as sugestões, questões... são bem vindas. 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/07/31 00H01m 
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Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: Re: Doc competências 

 

  

Joana: 

Estive vendo o que deixaste... está muito bem... apanha o que é pertinente ter presente. No 
entanto alerto para a apresentação ppt... a mesma aparece desformatada, isto é, há elementos 
que aparecem por trás de elementos da frente, tornando-se confuso o acesso à informação 
contida nos diapositivos. 

Vou continuar a ver o resto. 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/06 19H00m 

Autor: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Assunto: Re: Doc competências 

 

  

Tenho andado a ler os documentos sobre competências deixados na plataforma e adquiri um 
livro da ASA que a Ana tinha recomendado - Avaliação de competências em Ciências de 
Cecília Galvão e outros, que estou a ler neste momento. Tenho achado bastante interessante e 
com uma linguagem bastante acessível. Contém uma retrospectiva sobre ensino em Portugal 
que achei curiosa até porque me revi como aluna e como professora em algumas das 
passagens que li. 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/11 10H31m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Doc competências 

 

  

Estou de volta, ao trabalho...e nos próximos dias vou-me debruçar sobre os documentos 
deixados na plataforma e sobre as solicitações que foram efectuadas na última reunião em 
Aveiro...Assim que possa deixarei aqui as minhas contribuições! 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/15 18H31m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: Competências Planificação didáctica do TC.doc (2225664 bytes) 

Assunto: 1ª proposta sobre competências 
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Debrucei-me sobre as tarefas que tínhamos ficado em fazer, após a última reunião de Aveiro.  

Nos últimos dias tenho andado a fazer a leitura dos documentos que foram disponibilizados na 
plataforma sobre competências. Decorrente das leituras efectuadas emergiram dados e 
informações preciosas que procurei integrar na planificação da actividade de trabalho de 
campo que elaborámos para a Pedreira da Quinta do Moinho. 

Em anexo a esta mensagem envio a 1ª proposta de explicitação das competências que 
pretendemos que os alunos desenvolvam no decorrer da referida actividade de Trabalho de 
Campo. 

É necessário, contudo, que todos os elementos do grupo procedam a uma análise critica da 
mesma e que introduzam as alterações (e as discussões) que considerarem necessárias.  

Relembro que todas as alterações devem ser introduzidas no documento que aqui deixo (ou 
em outro que entretanto venha a ser elaborado) e que deve ser colocado sempre na plataforma 
para que todo o grupo possa ter acesso sempre à versão "final". 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/21 15H41m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Obrigados, Margarida, pela iniciativa.  
 
O contributo deixado é de toda a relevância e levanta-nos algumas questões que, desejamos, 
sirvam também para alimentar a discussão do documento. Não temos respostas acabadas, 
contudo ainda vamos sabendo perguntar. Ai vai: 
1 - em que documentos, leituras, se fundamentam as suas propostas; 
2 - apesar da terminologia ser retirada das orientações curriculares vigentes, terá sentido e 
será funcional fazer a distinção entre competências essências, gerais e específicas? Como 
diferenciam? 
3 – no pressuposto de que cada área científica da especialidade (neste caso sobretudo a 
geologia) contribui de forma idiossincrática para o desenvolvimento de competências (p.ex. a 
saída de campo efectuada pode concorrer para o interpretação do tempo geológico ou para 
desenvolver a competência de orientação geográfica), não seria de procurar que as 
competências definidas (ou outras) espelhassem esta especificidade? 
 
Lembramos a todos os colegas que para além de estarmos todos em formação (estamos 
sempre) estamos num projecto de investigação. Assim, apelamos à participação de todos, sem 
a qual pomos em causa a natureza dos nossos objectivos. 
 
Luís Marques, João Praia e MJL 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/22 11H55m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 
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Assunto: Sustentabilidade 

 

  

...Caros Investigadores...muito agradeço as questões que foram deixadas na plataforma e que 
em breve vou procurar dar resposta!  

Na sequência de um trabalho que estou a fazer para a Faculdade, onde uma das temáticas 

que estou a aprofundar é a Sustentabilidade na Terra deixo, aqui na plataforma, registadas 

algumas questões que considero que podem ter alguma relevância para a discussão, tanto 

neste grupo, como nas nossas escolas no início do ano lectivo que se está a aproximar… 

As Nações Unidas respondendo a uma dupla necessidade – às fundamentadas chamadas 

de atenção por parte dos especialistas e de sectores dinâmicos da sociedade acerca da 

gravidade dos problemas que actualmente a humanidade enfrenta que obrigam a falar de uma 

autêntica emergência planetária; e à constatação de que estas chamadas de atenção que vêm 

acontecendo há algumas décadas, não estão a ter, em geral, o devido eco nem na sociedade, 

nem nos seus representantes políticos – definiram a Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). A UNESCO foi designada como órgão responsável 

pela promoção da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). De 

acordo com a UNESCO: 

“a Década das Nações Unidas para a educação com vista ao desenvolvimento sustentável pretende 

promover a educação como fundamento de uma sociedade mais viável para a humanidade e integrar o 

desenvolvimento sustentável num sistema de ensino escolar a todos os níveis. A Década intensificará 

igualmente a cooperação internacional em favor da elaboração e posta em comum de práticas, políticas e 

programas inovadores de educação para o desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2004). 

Apela-se para que toda a educação, formal e não formal, preste sistematicamente atenção 

à situação do mundo, contribuindo para proporcionar uma percepção correcta dos problemas e 

possíveis soluções e procure fomentar atitudes e comportamentos favoráveis para o sucesso 

de um futuro sustentável. Recomenda-se, também, a implementação de projectos que mostrem 

e aprofundem o carácter global de muitos dos problemas e desafios a que a humanidade há-de 

fazer frente para encarar o seu futuro.  

 

É no seguimento deste pequeno enquadramento que gostaria de deixar aqui algumas questões 

para reflexão: 

- Conhecemos este plano de intervenção que está a ser promovido pela UNESCO? Os colegas 

da nossa Escola conhecem-no? 

- Que responsabilidade teremos nós em promover a sua divulgação no nosso grupo disciplinar? 

Será que não poderia ser um tema a abordar/reflectir na 1ª reunião de Grupo, já em Setembro? 

- Vamos deixar “escapar” a oportunidade da Década para o Desenvolvimento Sustentável? Que 

 

http://www.oei.es/decada/index.html
http://www.oei.es/decada/index.html


medidas podem ser tomadas no nosso grupo disciplinar, no nosso departamento e na nossa 

escola, no sentido de poder promover o conhecimento desta temática e de pensar em medidas 

de intervenção, no contexto se sala de aula e no contexto da comunidade na qual a escola está 

integrada? Será que não era uma excelente oportunidade para “derrubarmos as barreiras 

disciplinares” e pensarmos em estratégias conjuntas nos nossos departamentos? 

- Que acções podemos dinamizar que sejam exequíveis e que impliquem a comunidade 

educativa? 

- Como podemos tornar eficaz e concretizável um programa de acção no contexto das nossas 

turmas e no contexto da nossa escola numa área que, acima de tudo, procura o 

desenvolvimento de competências transversais e procura a mudança de atitudes no sentido de 

uma participação mais fundamentada, mais crítica e mais activa? 

 

Boas reflexões e que elas se transformem em acções, na plataforma e nas Escolas! 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/28 19H40m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Sustentabilidade 

 

  

Tal como a Margarida, também nós temos muitas questões em aberto, relacionadas com a 
iniciativa a que se refere (Década para a Sustentabiblidade). Por meu lado, já dei um 
contributo, ainda que pequeno, na orientação de um trabalho que passa pelo desenvolvimento 
de um recurso informático. O Luís também orientou algumas dissertações em que a temática 
era trabalhada, pelo menos ao nível das percepções dos professores. Estes trabalhos deixam 
interrogações às quais se deverá responder através de leituras. A propósito já lemos aqueles 
que foram disponibilizados na plataforma já vai para uns tempos? A pergunta surge, dado não 
haver traço de inquietações, dúvidas ou comentários que eventualmente possam ter suscitado. 

Discuss this very important issue and raise questions!!!!! 

Luís e MJL 

 

 

 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/09/09 01H52m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Venho deixar aqui o meu contributo para a nossa reflexão. 
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Começaria por aproveitar as questões deixadas pelo Luís, João e Joana em 21/8/07. Como de 
certo já tiveram oportunidade de ler alguns documentos sobre competência e competências, 
puderam certamente verificar os múltiplos sentidos que os conceitos podem assumir. Penso 
que seria importante assentarmos qual o ou os conceitos que suportarão o nosso trabalho, a 
fim de estarmos todos na mesma “onda”. À primeira vista, para mim faz todo o sentido adoptar, 
para o ensino secundário, aqueles que constam do Currículo Nacional para o ensino básico. 
Os mesmos basearam-se no quadro conceptual desenvolvido por Perrenoud em 1997, tal 
como refere Galvão e outros (2006). Assim, distingue-se competências essenciais 
(competências gerais comuns a todas as disciplinas) 
( http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/CompetenciasGerais.pdf) 
 de competências específicas (dependentes do contexto da área disciplinar, mas que 
concorrem para o desenvolvimento das essenciais) 
(http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/CienciasFisicasNaturais.pdf). 
A leitura das competências gerais permite constatar que as mesmas adequam-se não só a 
alunos do ensino básico, mas também do ensino secundário:  
  
(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do quotidiano; 
(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 
tecnológico para se expressar; 
(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 
estruturar pensamento próprio; 
(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 
para apropriação de informação; 
(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 
objectivos visados; 
(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 
mobilizável; 
(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 
(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 
(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 
(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 
interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 
  
A leitura dos docs do Québec Educational Program deixados pela Joana, que se reportam a 
ensino básico e ensino secundário, mostram que também foram adoptadas mesmas 
competências gerais para os dois ciclos. As diferenças situam-se nos perfis de 
desenvolvimento dessas mesmas competências, que são mais elaborados para o secundário.  
Quanto às competências específicas, as mesmas são do domínio do conhecimento 
(substantivo, processual, epistemológico), do raciocínio, da comunicação e das atitudes, 
contextualizadas nos quatro temas propostos (Terra no Espaço, Terra em transformação, 
Sustentabilidade na Terra, Viver melhor na Terra), e “decompostas” em objectivos (aquilo que 
se pretende que os alunos aprendam face a um determinado conteúdo, na situação de ensino-
aprendizagem – Roldão, 2004), para os diferentes ciclos em que os alunos se encontram.  
Penso que, igualmente, se pode adoptar para o secundário as mesmas competências 
específicas (domínio do conhecimento, do raciocínio, da comunicação e das atitudes), 
contextualizadas no sub-tema “Exploração sustentada de recursos geológicos”, do tema  
“Geologia, problemas e materiais do quotidiano”. Este sub-tema está relacionado com o tema 
“Sustentabilidade na Terra” do ensino básico, tendo sido estabelecidas para o mesmo as 
seguintes competências específicas: 
  
1• Reconhecimento da necessidade humana de apropriação dos recursos existentes na Terra 
para os transformar e, posteriormente, os utilizar; 
2• Reconhecimento do papel da Ciência e da Tecnologia na transformação e utilização dos 
recursos existentes na Terra; 
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3• Reconhecimento de situações de desenvolvimento sustentável em diversas regiões; 
4• Reconhecimento que a intervenção humana na Terra afecta os indivíduos, a sociedade e o 
ambiente e que coloca questões de natureza social e ética; 
5• Compreensão das consequências que a utilização dos recursos existentes na Terra tem 
para os indivíduos, a sociedade e o ambiente; 
6• Compreensão da importância do conhecimento científico e tecnológico na explicação e 
resolução de situações que contribuam para a sustentabilidade da vida na Terra. 
 
 
1• Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra, ao nível da exploração, 
transformação e gestão sustentável dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico 
em diferentes áreas . 
2• Discussão sobre as implicações do progresso científico e tecnológico na rentabilização dos 
recursos. 
3• Compreensão de que a dinâmica dos ecossistemas resulta de uma interdependência entre 
seres vivos, materiais e processos. 
4• Compreensão de que o funcionamento dos ecossistemas depende de fenómenos 
envolvidos, de ciclos de matéria, de fluxos de energia e de actividade de seres vivos, em 
equilíbrio dinâmico. 
5• Reconhecimento da necessidade de tratamento de materiais residuais, para evitar a sua 
acumulação considerando as dimensões económicas, ambientais, políticas e éticas. 
6• Conhecimento das aplicações da tecnologia na música, nas telecomunicações, na pesquisa 
de novos materiais e no diagnóstico médico. 
7• Pesquisa sobre custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas para os 
indivíduos, para a sociedade e para o ambiente. 
8• Reconhecimento da importância da criação de parques naturais e protecção das paisagens 
e da conservação da variabilidade de espécies para a manutenção da qualidade ambiental. 
9• Tomada de decisão face a assuntos que preocupam as sociedades, tendo em conta factores 
ambientais, económicos e sociais. 
10• Divulgação de medidas que contribuam para a sustentabilidade na Terra. 
  
Penso que as competências gerais e específicas, bem como os objectivos acima discriminados 
são um bom ponto de partida para o nosso trabalho, podendo, inclusivamente, serem 
seleccionadas as competências gerais nº 1,2,3,5,6,7,8,9, as competências específicas 
nº1,2,4,5,6 e os objectivos nº 1,2,3,4,5,7,9,10. Poder-se-á acrescentar outros(as) e/ ou ajustar 
estes(as).  
  
Após termos clarificado esta questão das competências/objectivos será possível pensarmos 
como avaliarmos os(as) mesmos(as). Isto também vai dar que pensar, pois isto de avaliar é 
complicado! Tenho todo o interesse em discutir toda esta problemática pois este ano vou 
leccionar 11º ano e gostaria de aplicar estes materiais na minha turma. 
  
Voltando à proposta da Margarida, face às leituras feitas julgo que poder-se-á juntar na mesma 
coluna as competências essenciais e as gerais e apresentar duas outras colunas, uma para os 
objectivos e outra para se descriminar como será a avaliação. 
  
Hoje fico por aqui, com a promessa de continuar a reflexão. Pedem-se comentários...  
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Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Estive a ver com detalhe o documento que a Margarida deixou relativo à definição das 
competências a desenvolver na actividade de saída de campo à Pedreira da Quinta do Moinho 
e a pensar sobre os documentos que tenho lido, que foram disponibilizados aqui na plataforma.  
Então aqui vão as minhas sugestões:  
Tomando como referência as nove competências gerais definidas pelo Programa de formação 
da escola quebequia, parece-me que relativamente às competências gerais definidas pela 
Margarida, eu sugeria em sua substituição, as que acrescentei a magento na planificação que 
ela disponibilizou. Pareceu-me que algumas competências gerais aí definidas poderão ser 
incluídas na categoria de competências específicas.  
No respeitante às competências essenciais, parecem-me bem e acrescentaria ainda o uso de 
linguagem científica adequada e a cooperação no trabalho efectuado quer pelo grupo quer pela 
turma. A resolução de problemas incluiria preferencialmente nas competências gerais e não 
nas essenciais. 
Entretanto já reparei que a Ana deixou aqui bastantes reflexões sobre o assunto e que vou 
passar a ler. 
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Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Relativamente às últimas mensagens deixadas pelos elementos do grupo tenho a referir o 
seguinte: 

- Na mensagem deixada pela Professora Maria João, Professor Luís Marques e Professor João 
Praia foram colocadas algumas questões que gostaria de dar resposta. Assim, o documento 
que apresentei (de indicação de algumas competências a desenvolver com os materiais 
didácticos que foram produzidos), baseei-me nas leituras decorrentes do material que foi 
disponibilizado na plataforma. Em particular, recorri às definições de competências 
apresentadas num documento de Powerpoint elaborado pela Professora Maria João. Em 
concreto, a distinção entre competências essenciais, gerais e específicas, bem como aos 
exemplos que nelas eram apresentadas. 

Na procura de um enriquecimento de exemplos de competências a desenvolver, tentei 
enriquecê-las com alguns exemplos de competências que eram apresentadas no Québec 
Education Program, bem como com exemplos apresentados no anexo do documento relativo 
ao Projecto TICCT (penso que da autoria da Professora Maria João). 

Foi da procura de um enriquecimento, o mais completo possível, que resultou a 1ª proposta 
apresentada na plataforma. 

No entanto, e depois de ter lido a última mensagem deixada pela Isabel, estou totalmente de 

 

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DRe%3A%201%AA%20proposta%20sobre%20compet%EAncias%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Reflex%E3o%20sobre%20o%20estudo%20piloto%20...%29
http://elearning.ua.pt/@@88b2d8ef83af8e2a911d228bf5e1e8a0;/courses/1/ipec/db/_63043_1/Compet%EAncias%20Planifica%E7%E3o%20did%E1ctica%20do%20TC-sugest%F5es%20de%20Isabel.doc
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%201%AA%20proposta%20sobre%20compet%EAncias%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Reflex%E3o%20sobre%20o%20estudo%20piloto%20...%29


acordo com a introdução das competências que a Isabel sugeriu. 

- No seguimento da segunda questão colocada pela Professora Maria João, Professor Luís 
Marques e Professor João Praia, relativa ao sentido que havia em separar as 
competências...efectivamente eu tive alguma dificuldade em conseguir separar as 
competências gerais das competências essenciais, muitas vezes fiquei com dúvidas... e, por 
isso estou totalmente de acordo com a sugestão efectuada pela Ana, em que poderíamos 
pensar na integração apenas de dois tipos de competências: as competências 
gerais/essenciais e as competências específicas. Esta opção também considero que está mais 
adequada com as próprias sugestões do programa da disciplina de Biologia e Geologia (10º e 
11º anos de escolaridade), onde vêm, de uma forma implícita, referidas as competências gerais 
(transversais a todos os conteúdos programáticos) e as competências específicas (associadas 
aos conteúdos procedimentais e atitudinais a desenvolver em cada unidade programática)... E 
aqui acho que melhor que ninguém...a Dorinda nos pode ajudar a tornar clara esta separação e 
clarificação dos vários tipos de competências que vêm explicitados no programa... 

- Relativamente à última questão deixada pela Professora Maria João, Professor Luís Marques 
e Professor João Praia, relativa à introdução de outras competências específicas relativas à 
interpretação do tempo geológico e ao desenvolvimento de competências de orientação, estou 
totalmente de acordo que elas sejam introduzidas no documento. (Esta semana vou introduzi-
las no documento...no entanto acho que era importante conhecer a opinião de todos os colegas 
do grupo, de modo a podermos depois passar para a reformulação da 2ª versão do documento 
já apresentada pela Isabel.) 

- Ainda há um outro aspecto que gostaria de referir a propósito da mensagem deixada pela 
Ana, em que referia que devia ser introduzida uma coluna no documento com os objectivos que 
pretendemos alcançar...Relativamente a este aspecto considero que, talvez, em vez de 
objectivos se pudesse designar Indicadores de "performance" (tal como a Professora Maria 
João apresenta no documento do Projecto TICCT)...isto é, a forma mais detalhada que vamos 
utilizar para desenvolver as referidas competências... (Mas acho que é importante conhecer a 
opinião de todos os colegas, relativamente a este aspecto...) 

- Quanto à avaliação...esse é também um ponto fraco que sinto...Como avaliar as 
competências gerais e específicas? Com que instrumentos?...Daí que o encontro de Lisboa em 
Outubro, venha mesmo a calhar!!! 

-Ana, eu este ano lectivo também vou leccionar a disciplina de Biologia e Geologia ao 11º ano 
de escolaridade e gostava muito de implementar os referidos materiais didácticos... Talvez não 
na Pedreira da Quinta do Moinho, pois dou aulas em Viseu e tenho uma pedreira a 4/5km de 
Viseu...talvez pense em adaptar os materiais a esta pedreira de Viseu. 

Boas reflexões e colaborações! 
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Começo por referir que ainda não tinha visto o doc Projecto TICCT (não me tinha apercebido  
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que a Joana o tinha colocado na pasta da Bibliografia). Estive a lê-lo e considero-o uma 
excelente reflexão sobre competências, tendo-me alertado para algumas nuances que ainda 
não tinha percebido. Esta leitura permitiu verificar que a concepção de competência essencial 
referido no doc “Competências gerais e transversais”, do Ministério da Educação (1999, 
http://phoenix.sce.fct.unl.pt/jmmatos/EDUMAT/GESTFLEX/BGERAL.HTM #Competências 
%20Transversais) não é a mesma que foi adoptada no Currículo Nacional do Ensino Básico 
(http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/LivroCompetencias Essenciais.pdf), 
aprovado em 2001. As competências essenciais neste doc são entendidas como competências 
específicas disciplinares. As competências gerais também não coincidem nos dois documentos 
(quanto ao que é tido como competência a ser desenvolvida durante o ciclo). 

Penso, tal como a Margarida refere, que é necessário que as pessoas do grupo cheguem a 
consenso para que se possa avançar com o trabalho de reformulação desta planificação. A 
proposta que fiz de se partir das competências gerais/transversais/essenciais e das 
competências específicas definidas no currículo nacional para o ensino básico parece-me que 
faz sentido de acordo com o trabalho de Perrenoud e reflectido nos doc aprovados no Quebec. 
Tal perspectiva é igualmente defendida no doc “Competências gerais e transversais”, do 
Ministério da Educação (1999). No fundo as competências do currículo nacional não deixam de 
ser as que a Margarida e a Isabel colocaram na planificação, apenas com uma redacção 
ligeiramente diferente.  

Quanto aos indicadores “de perfomance” que constam no doc Projecto TICCT, os mesmos 
parecem-me ser objectivos que se pretende que o aluno atinja a fim de se consubstanciar a 
competência que se deverá desenvolver, tal como se constata no doc “O CONCEITO DE 
COMPETÊNCIA” deixado pela Joana na pasta Bibliografia, e explicitado por Roldão (2004): 

COMPETÊNCIA: Saber orientar-se numa cidade desconhecida  
OBJECTIVOS  
Reconhecer a importância da leitura de cartas  
Compreender a relevância do conceito de escala  
Identificar procedimentos relativos à manipulação da bússola. 

  
A aplicar este material na minha turma também seria em contexto duma pedreira perto de 
Lamego... é uma caso a pensar e amanhã vou falar com as minhas colegas que também vão 
ter 11º ano. 
  
Aproveito também para informar, a propósito do repto deixado pela Margarida no âmbito da 
Década para a Sustentabilidade, que já há tempos que deixei na pasta “Troca de ficheiros”  3 
docs interessantes (No meu quintal não; Contributos da educação ambiental; Educação para o 
desenvolvimento sustentável). Entretanto andei a dar umas voltas na net e encontrei um 
caderno muito bem organizado sobre a questão da educação para a sustentabilidade, sua 
contextualização histórica e como implementar um projecto de eco-escola. Neste momento há 
cerca de meia dúzia de escolas onde isso está a ser implementado (muito pouco quando 
comparado com escolas estrangeiras). Penso que é um bom elemento de trabalho e por isso 
na reunião que tive ontem de departamento dei a conhecer o tal caderno (vou colocar na pasta 
de “troca de ficheiros”). Como já esperava, as pessoas mostraram-se retraídas, pois significa 
um pouco mais trabalho e não há um clima de aceitação para fazer coisas diferentes. Vamos 
ver o que vai acontecer.  
   
(Comentários, please...) 
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Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Acabei de chegar da escola onde estive a trabalhar com as colegas que vão leccionar 11º. A 
boa noticia é que as mesmas acolheram de bom grado realizarmos a saída de campo à 
Pedreira do Moinho prevista na planificação e desenvolver trabalho com base na mesma. Tal 
situação poderá, eventualmente, fornecer mais dados de avaliação para o projecto em que nos 
encontrarmos envolvidos. 

Também falamos na possibilidade de avançarmos com a implementação de actividades com 
base no caderno Agenda 21 que referi ontem... vamos ver em que é que isto vai dar. Como 
referi ontem, deixei na troca de ficheiros este doc bem como outro  (Educação ambiental, 
Agenda 21 e desenvolvimento sustentável). 
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Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Estive a ler atentamente os documentos que foram disponibilizados na plataforma sobre 
competências, o que me permitiu por um lado esclarecer dúvidas que eu tinha sobre esse 
conceito, mas por outro, continuo a ter, em determinadas situações dificuldades em separar as 
competências gerais/transversais das essenciais, porque umas podem ser as outras. Por isso 
concordo com a Ana, quando sugere, na planificação, agrupar numa só coluna as 
competências gerais/ essenciais. 
Relativamente à introdução de uma coluna na planificação, com os objectivos ou com os 
indicadores de " performance" (tal como os apresentados no doc. do projecto TICCT), 
pessoalmente agrada-me mais os indicadores de "performance" porque nos apresenta uma 
forma mais detalhada o modo como iremos desenvolver as competências. Mas fico um bocado 
na dúvida se os indicadores não serão também os objectivos: " Identificar, aceder e consultar 
diferentes fontes de informação"????? 
Este ano, vou leccionar o 11º ano de FQ A e gostaria de implementar os materiais didácticos, 
provavelmente teria de fazer algumas adaptações na proposta de trabalho, talvez introduzindo 
a utilização do GPS para seguir uma rota (percurso da escola à pedreira), porque a 
componente de FQ é muito escassa, e eu não encontro mais conteúdos no programa que se 
adaptem a esta saída de campo. 
Já falei com os meus colegas de Biol/Geol que vão leccionar o 11º ano, mas eles ainda não me 
disseram concretamente se participarão nesta actividade ou não, amanhã terei reunião de 
departamento e vou fazer a planificação do 11º ano com eles, talvez já fique a saber mais 
alguma coisa. 
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Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

  

Estive a trabalhar esta tarde na planificação anual do 11º ano de escolaridade (Biologia e 
Geologia) e as minhas colegas mostraram-se muito receptivas à concretização da actividade 
de Trabalho de Campo que construímos a uma pedreira aqui nos arredores de Viseu! Este 
facto, tal como a Ana referiu, vai ser excelente pois vai: 

- levar a que façamos adaptações dos referidos materiais a outros locais do país (Lamego, 
Viseu, etc); 

- sensibilizar os colegas da nossa escola que connosco vão participar na planificação e 
implementação dos referidos materiais; 

- permitir obter dados muito diversos junto dos alunos e dos colegas com quem vamos 
trabalhar; 

-...e esperemos que a reflexões interessantes e profundas acerca da pertinência e das 
potencialidades dos mesmos na aprendizagem dos alunos; 

- ... 

...os indícios que temos neste 2º ano do projecto são bastante animadores, vamos ao trabalho! 
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Interacções da CoP2 recolhidas no fórum de discussão “Grupo 2 no ano lectivo 
2007/2008” 
 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 31  

Date: Sun Sep 16 2007 18:25 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Plano de trabalho  

 

  

Após ter estado a colaborar com os meus colegas de Biol/Geol na planificação "conjunta" de 
FQ-A e Biol/Geol, e ter falado nos materiais didácticos que temos estado a produzir, eles 
mostraram-se receptivos em colaborar na implementação dos mesmos.  
Com base na nossa planificação, consideramos que a altura mais indicada para realizar a 
saída de campo (após a preparação dos alunos) será no início do 3ºPeríodo. 
Espero que nas vossas escolas o grupo de FQ também esteja interessado em colaborar. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 30  

Date: Fri Oct 19 2007 19:54 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: UE5-Act1 - Avaliação.doc (2778112 bytes) 

Subject: Partilha de material 11º ano  

 

  

Cá estou eu depois das 2ªJornadas do IPEC, que na minha opinião foram muito interessantes 
e proveitosas, não só pelo troca de experiências que proporcionaram, mas também pela 
aprendizagens realizadas, para dar sequência ao trabalho desenvolvido nas Jornadas vou 
partilhar convosco a forma como abordei a unidade Crescimento e Renovação Celular 
(componente de Biologia do 11º ano). Segue em anexo o documento que forneci aos alunos e 
que orientou o trabalho deles ao longo de toda a unidade e a matriz que elaborei para avaliar 
as competências que manifestaram no dossier que elaboraram. 

Bom trabalho (prometo voltar em breve!!) 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 28  

Date: Fri Oct 19 2007 19:58 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: UE5-Act1.doc (2752000 bytes) 

Subject: Re: Partilha de material 11º ano  

 

  

Cá vai o documento que falta  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 25  

Date: Tue Oct 23 2007 20:57 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Partilha de material 11º ano  

 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DPlano%20de%20trabalho%20%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:dorinda.rebelo@netvisao.pt?Subject%3DPartilha%20de%20material%2011%BA%20ano%20%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Partilha%20de%20material%2011%BA%20ano%20%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29


 2 

  

Também lecciono 11º ano e tenho algumas questões a colocar: 

 Os alunos realizam estas actividades nas aulas previstas para o conteúdo em 
ambiente de sala de aula ou em casa?  

 Caso seja na aula está prevista alguma alternativa caso a net não funcione o que 
acontece muitas vezes, pelo menos aqui na minha escola?  

 Cada grupo trabalha um aspecto ou todos?  

 Quantas aulas estão previstas para esta actividade? São realizadas unicamente nas 
aulas de 135 minutos?  

 Que registos diários fazes do trabalho dos alunos?  

 Estão previstos mecanismos de auto-avaliação?  

 Estes trabalhos entrarão nos agora tão falados 30%?  

 Como são diferenciadas as notas entre os vários elementos do grupo?  

 Não serão muitas as variáveis para nós enquanto professores observarmos na aula? 
Daí a questão de grelhas de observação mais ou  menos pormenorizadas  

 Os alunos reagiram bem a esta estratégia? 

Desculpa tantas perguntas mas eu também estou a trabalhar um pouco desenvolvendo um 
ensino por competências (propus duas webquest aos alunos que não foram feitas por mim de 
raiz). Alguns alunos reagem mal pois ainda preferem o professor veiculador de 
conhecimentos.  

Obrigado pela partilha 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 19  

Date: Wed Oct 24 2007 23:40 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: webquest_ana paula 

 

  

Se quiserem ver e comentar, nomeadamente no que respeita à avaliação, as webquest a que 
a Ana Paula se refere, vejam a minha mensagem "Avaliação_webquest", de 2007/10/24 
23H33m, no fórum "grupo 4 do ano 2007/08" (dentro das ferramentas do referido grupo).  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 30  

Date: Sat Oct 27 2007 00:03 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Competências Planificação didáctica do TC-final.doc (2252800 bytes) 

Subject: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Decorrente da reunião que tivemos em Lisboa e da provocação lançada pela Professora 
Maria João...não consegui ficar indiferente... Voltei a (re)ler o documento que elaborámos 
sobre as competências que pretendíamos desenvolver com a actividade de Trabalho de 
Campo à Pedreira da Quinta do Moinho... procurei integrar muitas das sugestões práticas que 
foram apresentadas pela Professora Teresa Oliveira e procedi a alterações significativas que 
agora submeto à vossa apreciação e análise... Esta versão está aberta a todas as sugestões 
que venham da equipa do IPEC...  
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Mas, por favor...reflictam, comentem e acrescentem o que considerarem pertinente, tendo em 
conta as finalidades do nosso trabalho e do projecto do IPEC... (peço, também que o façam 
sempre com cores diferentes das que são apresentadas, de modo a que possamos ter uma 
percepção das sugestões de cada um). Se todos derem a opinião poderemos conseguir 
melhorar ainda mais esta versão que aqui deixo na plataforma, de modo a que em breve 
possamos começar a pensar na forma como podemos adaptar estes materiais às regiões 
onde pretendemos levar os nossos alunos. 

Boas reflexões e rápidas intervenções nesta versão do documento... 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 26  

Date: Sun Oct 28 2007 16:08 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Margarida, 
Bem sei que sugeriste fazerem-se as alterações no documento, mas após tentativa verifiquei 
que os quadros ficam muito alterados e talvez seja melhor deixar em texto como aqui vou 
deixar. 
Em primeiro lugar, devo confessar que após a leitura do teu documento, voltei a reler alguns 
documentos sobre competências e confesso que ainda me surgiram muitas dúvidas, 
sobretudo para destrinçar competências gerais de essenciais, que a meu ver podem ser 
coincidentes. 
Assim, no primeiro quadro relativo aos objectivos gerais, eu sugeriria acrescentar - "Promover 
o trabalho colaborativo". 
No que diz respeito ao quadro das Competências gerais, eu seleccionaria: habilidade na 
resolução de problemas, facilidade de cooperação com os outros, facilidade de comunicação, 
utilização de técnicas de informação e comunicação, capacidade de emitir juízos de valor e de 
usar adequadamente a língua materna (que em meu entender deve ser transversal a 
qualquer área). 
No que diz respeito às competências essenciais ou genéricas, parece-me que vão de certa 
forma sobrepor-se às anteriores, por isso eu tenho alguma dificuldade em as formular sem 
haver alguma repetição do anteriormente definido. Talvez a professora Mª João me consiga 
dar umas dicas para sair do imbróglio. 
No que diz respeito às específicas, que se situam mais no domínio de cada disciplina 
concordo com o que elaboraste: conhecimento substantivo, conhecimento processual, 
raciocínio, comunicação, atitudes pessoais e acrescentaria uso adequado da linguagem 
científica. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 42  

Date: Sun Oct 28 2007 16:50 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Competências Planificação didáctica do TC-final.doc (2254848 bytes) 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Isabel, 

Obrigada pela tua prontidão de resposta e pelas tuas sugestões. Já as introduzi na grelha 
"final" e coloquei-as a cor-de-rosa, de modo a que todos os elementos do grupo possam ir 
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visualizando as alterações que vão sendo introduzidas. 

Voltamos a "bater na mesma tecla"... as dificuldades que temos em nos adaptarmos a uma 
avaliação por competências são o espelho das nossas dificuldades conceptuais no 
entendimento que fazemos dos conceitos de competências gerais, essenciais, específicas... 

Por isso precisamos da ajuda e da clarificação dos nossos Investigadores... Sim, já lemos e 
relemos os documentos que nos foram disponibilizados na plataforma...mas a passagem dos 
conceitos neles apreendidos para a operacionalização no documento que estamos a elaborar 
constitui-se como uma etapa carregada de grandes receios, de grandes dificuldades...  

...Temos medo de não estar a ler bem, temos medo de não estar a fazer aquilo que se 
pretende... temos medo(s)... Medos que não nos vão levar à paralização do trabalho, nem 
pensar!...mas medos que nos levam a pedir ajuda aos nossos Investigadores!!! Ajudem-nos, 
por favor!!!!.... 

Isabel, falavas que nas competências específicas se devia introduzir o rigor da linguagem 
científica... na minha opinião esta competência entra do domínio das competências de 
comunicação que já são contempladas... Mas era bom ouvir também, neste aspecto em 
particular, a opinião dos outros elementos do grupo. 

Vou anexar a esta mensagem a actualização que fiz no documento inicial, após o contributo 
dado pela Isabel. 

Continuação de boas reflexões e de rápidas contribuições! 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 26  

Date: Mon Oct 29 2007 19:23 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Estive com a Maria João a pensar algum tempo nas intervenções recentes e nas muitas 
dúvidas e medos assinalados. 

Amanhã contamos ter disponibilidade para concretamente vos falarmos sobre o que 
pensamos e sobre as incertezas que também nos assistem! 

MJL e Luís 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 21  

Date: Tue Oct 30 2007 19:42 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Acabei de ler o documento relativo à avaliação de competências, bem como os comentários 
realizados pela Isabel. Ainda não estou em condições de comentar o que li, pois preciso de 
reflectir sobre o referido documento. No entanto, gostava desde já de dar os parabéns às 
colegas que contribuíram para a sua elaboração. Nos próximos dias vou tentar dar a minha 
opinião em relação ao documento. 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 28  

Date: Wed Oct 31 2007 13:18 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Depois de juntar a nossa voz à da Dorinda mas também de a felicitar 

pelo esforço que tem desenvolvido (depois da reunião de Lisboa já é a 

segunda mensagem que deixa) no sentido de ter um papel mais visível 

(não queremos dizer activo, reparem bem!!!!!) e analisadas e 

discutidas, a dois e a três (até envolvemos uma colega das línguas), 

as últimas versões da planificação, aqui ficam as algumas das nossas 

reflexões: 

 
1 – quanto à terminologia, tal como referiu a Profª Maria do Céu 

Roldão, pensamos os dois que será melhor simplificar, ou seja, a 

utilização de vários termos, competências gerais, essenciais… só 

complica e o melhor é falar de competências “tout court” e pronto. 

Isto leva a que antes dos quadros se coloque só uma coluna em que se 

defina as competências visadas (as que se considera possível 

desenvolver com o conjunto de actividades propostas), que poderiam 

ter uma formulação muito geral (competências de trabalho de grupo, de 

resolução de problema, de pesquisa, tratamento e organização de 

informação…). Por forma a que o leitor, possa perceber como se prevê 

promover o seu desenvolvimento, poder-se-ia remeter para as 

actividades.  

Ex – uma das competência (que não nos parece estar relacionada com o 

conhecimento substantivo, embora seja ai que aparece. É pois 

necessário repensar isso!!!!!!) visada é a de pesquisa, tratamento e 

organização de informação. Poder-se-ia indicar que essa competência 

poderá ser desenvolvida em actividades como a três – pesquisa na 

Internet...; 

 
2 – a planificação terá a nosso ver que ter uma introdução que a 

contextualize do ponto de vista das orientações curriculares, indique 

e justifique as opções didácticas efectuadas e apresente as 

finalidades. Quanto aos objectivos, o que está formulado são 

objectivos de ensino. Há que reflectir se serão de manter? Não 

provocam repetições? Temos de pensar!  

 
3 – relativamente ao conteúdo dos quadros não chegámos a um acordo. 

Para mim (Maria João/Joana), a planificação está feita adaptando a 

planificação por colunas, formato muito explorado na planificação por 

objectivos. Os objectivos e conteúdos foram substituídos por 

competências, certo?  

Para o Luís, esse é um formato que vos é familiar e pode ser 

problemático estar a introduzir mais uma mudança. Além disso é um 

formato que não impossibilita trabalhar com competências e 

objectivos. Eu (Maria João) tem dúvidas mas não sou dogmática. No 

entanto, o que se encontra na Internet, que se reporta sobretudo a 

projectos de integração das TIC (muitos em contextos de Educação em 

Ciência) é apresentado por tópicos e sequencial.  

Embora muitas vezes as relações entre os diferentes aspectos não 

sejam estabelecidas, pode-se fazê-lo usando letras e números (como 

está feiro para as propostas de trabalho); 
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4 – indo aos quadros e ao que está definido como sendo competências 

específicas, temos muitas dúvidas. O que lá está não são competências 

definidas em termos gerais? Não gera repetições ao longo da 

planificação? Algumas, como a da pesquisa não estão fora de sítio? Se 

estas questões têm sentido, isto revela que ainda não houve 

apropriação do que é conhecimento substantivo, processual e por ai 

fora. Isto é, para a Maria João essas competências deviam ter uma 

relação mais próxima com as propostas de trabalho. Temos que pensar 

num exemplo!!!! Aliás deixamos o desafio a que articulem alguns dos 

comentários que deixamos com situações concretas da planificação, a 

fim de objectivarmos a nossa discussão. Quem avança?  

Já o Luís receia que isso seja espartilhar demais as coisas e que se 

pode cair nos objectivos. A reacção da Maria João a esta objecção é 

que se calhar é melhor especificar, porque se não, não se pode 

definir depois o que se deve avaliar. 

A conversa com a nossa colega de Didáctica das Línguas veio reforçar 

a convicção da Maria João. Pelos vistos nessa área têm feito as 

planificações definindo as competências a nível muito geral e depois 

explicitando os objectivos a atingir para promover o seu 

desenvolvimento. Aliás, ela acha (e a Profª Mª do Céu também foi isto 

que defendeu) que os objectivos (podemos chamar-lhes indicadores de 

aprendizagem) são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de 

competências. Será que não podemos optar por caminho semelhante? 

Vamos discutir tudo isto com base em exemplos? A ideia é. Mantendo o 

formato de quadro, substituir o título de competências específicas, 

por objectivos ou indicadores de aprendizagem (learning outcomes) e 

definir quais os indicadores no que respeita ao conhecimento 

substantivo, processual… de uma forma mais específica.  

 
Esperamos que esta longa mensagem seja perceptível. Venham as dúvidas 

e reacções. 

 
MJL e Luís 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 19  

Date: Sun Nov 11 2007 12:19 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Então? 

 

  

Não há reacções?  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 31  

Date: Tue Nov 27 2007 19:00 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Reunião 

 

  

Após as Jornadas de Lisboa e para nossa surpresa, nota-se uma crise acentuada de 
interacção. Várias tentativas têm sido feitas, por alguns dos parceiros, que registamos com 
agrado, mas que não foram suficientes para fazer alterar a dinâmica do grupo e avançar a 
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reflexão necessária sobre o estudo realizado no ano anterior. Como é URGENTE acelerar 
este processo, propomos uma reunião presencial em local a combinar (AVEIRO, PORTO, 
LAMEGO ou VISEU). Notar que se for fora de Aveiro, temos de regressar antes das 18:00 
horas. Que tal dia 7/12, às 10:00? A segunda alternativa é dia 14/12, que nos parece já muito 
perto das férias do Natal (fim de período!!!) A ordem de trabalhos seria: 

1 - reflexão sobre as razões subjacentes às dificuldades de interacção ultimamente sentidas; 

2 - ponto de situação sobre a reflexão em torno da planificação efectuada no ano anterior; 

3 - distribuição de tarefas para os próximos seis meses; 

4 - outros assuntos (este ponto pretende ser um espaço para o levantamento de 
questões/dúvidas/problemas que os vários participantes entendam ser pertinente discutir). 

Aguardamos reacções de TODOS!!!!!  

Luís e MJL 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 20  

Date: Wed Nov 28 2007 12:52 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

Concordo, plenamente, com a realização de uma reunião presencial entre todos os elementos 
do grupo 2, de modo a podermos discutir os assuntos agendados e que esperemos que nos 
possam levar a uma mais frequente interacção conceptual e prática entre todos os elementos 
do nosso grupo. 

Contem com a minha presença! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Wed Nov 28 2007 18:19 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

Pois parece que o inferno está cheio de boas intenções! Eu própria deixei aqui a promessa do 
meu contributo. Anda há mais de quinze dias, na minha pasta, uma cópia da proposta da 
Margarida já com as alterações da Isabel, bem como os pareceres da Joana, e no entanto as 
mesmas têm andado a passear da escola para casa e de casa para a escola! Acaba sempre 
para ficar para depois... e o tempo foi passando. 

Quanto à reunião, só preciso de saber a hora e local.  

Entretanto, vou fazer um esforço para ler os papéis "viajantes" para que a próxima reunião 
seja mais produtiva. 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Thu Nov 29 2007 09:17 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

De facto a interacção não tem sido a desejada, mas tal facto não me surpreende e a 
confirmá-los algumas das respostas que já foram dadas neste tópico: a sobrecarga de 
trabalho a que os professores estão a ser sujeitos.  

Também a mim me tem sido difícil dar seguimento às tarefas que têm sido propostas, pese 
embora o facto de vir cá cuscar; depois torna-se difícil arranjar tempo para sentar e reflectir e 
produzir.  

Quanto à reunião dia 7 ou dia 14, penso que é importante o contacto pessoal dos 
intervenientes do projecto, mas na minha modesta opinião não irá desencravar o processo, 
pois o que dificulta a interacção é a falta de tempo das pessoas, mas não custa tentar. 
Quanto à minha presença é impossível, pois à sexta-feira tenho aulas todo o dia e teste 
marcado (já para não falar dos entraves que o meu presidente põe às faltas) e dia 14 temos 
actividades na escola algumas delas da minha responsabilidade. 

Peço desculpa mas realmente não posso. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Fri Nov 30 2007 16:45 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Critérios de AvaliaçãoRelatórios.doc (62976 bytes) 

Subject: Dispositivos de avaliação 

 

  

Considero que o repto deixado pela Professora Maria João e a Ana Paula Mendes, 
relativamente à partilha/discussão/reflexão dos critérios/instrumentos/dispositivos de 
avaliação que são utilizados nas nossas escolas, é extremamente pertinente e poderá levar a 
uma melhoria dos mesmos de modo a que estejam mais adaptados às novas orientações 
curriculares, em concreto a valorização da avaliação de competências através de um 
incremento das actividades práticas e de metodologias de ensino em que o aluno tenha um 
papel mais activo. 

Aqui deixo, por isso, os instrumentos/dispositivos de avaliação que são utilizados na minha 
escola pelo meu grupo disciplinar (520). 

Espero que eles possam ser úteis para outros colegas e ao mesmo tempo possam servir 
como motor de uma discussão que esperemos que seja rica e produtiva! 

Comentem o material que aqui deixo, em anexo a esta mensagem... Gostaria muito de 
conhecer a vossa opinião acerca dos mesmos, de modo a que com as vossas 
contribuições possam ser melhorados! 

Aguardo as vossas intervenções! (por favor, façam-nas...pois eu venho todos os dias à 
plataforma...e fico triste quando não há intervenções dos colegas).  

 

 
 

 

mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Reuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DDispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71352_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oRelat%F3rios.doc
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 23  

Date: Fri Nov 30 2007 18:18 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Plan aula a aula 2007 - 2008.doc (123904 bytes) 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Deixo, em anexo a esta mensagem, a planificação que fizemos este ano lectivo na minha 
escola para a disciplina de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade)...neste caso 
concreto para a componente de Biologia (a componente da Geologia ainda não foi planificada 
de forma detalhada, tal como se apresenta já a componente de Biologia). 

Espero que possa ser útil como ponto de partida para comentários e reflexões 
enriquecedoras!  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Fri Nov 30 2007 19:24 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Margarida, 

Como sempre em cima do acontecimento mas olhe que hoje tivemos por aqui um dia de 
truz...  

Quanto aos materiais, na segunda tentaremos dar algum feedback. 

Luís e MJL 

PS - Esperamos que haja outras contribuições também brevemente. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Fri Nov 30 2007 19:34 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

Depois de vários contactos e dado parecer haver maior disponibilidade da parte da tarde, 
confirmamos a reunião para dia 7/12, às 14:30, aqui no departamento. 

Contamos com a VOSSA PRESENÇA e muitas ideias e propostas para discutir. 

Luís e MJL 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Mon Dec 03 2007 19:35 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71364_1/Plan%20aula%20a%20aula%202007%20-%202008.doc
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Reuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Grelha de avaliação de Competências(T.Exp_Lab)2ªversão.doc (75264 bytes) 

Subject: reunião 

 

  

Em primeiro lugar quero deixar expressa a minha disponibilidade para estar na reunião do dia 
7 de Dezembro, pois ao que parece a minha última intervenção "desapareceu" da plataforma. 
Por outro lado vou deixar em anexo a grelha de avaliação da componente prática e/ou 
experimental que estamos a elaborar no grupo, mas que ainda não está completa, uma vez 
que faltam as ponderações de cada item e que será realizado em reunião de grupo próxima. 
Para todos os efeitos penso que o principal está definido e gostaria muito que dessem as 
vossas opiniões. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Mon Dec 03 2007 20:22 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: grelha 

 

  

Só queria esclarecer que a grelha se destina à observação de actividades experimentais e 
laboratoriais e as leituras sobre "avaliação de competências em ciências de Cecília Galvão e 
outros estiveram na base da sua execução. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 21  

Date: Tue Dec 04 2007 19:40 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Com 24 horas de atraso mas cá estamos a reagir aos documentos partilhados pela 
Margarida. 
 
Critérios de AvaliaçãoBioGeo11º.doc 
1 – Parece-nos que o documento poderia ser melhorado se fosse tido em atenção os 
exemplos avançados pela Teresa Oliveira (ver ppt das 2ªas Jornadas). Concretizando 
relativamente às atitudes: as que estão definidas são gerais. Ora a Teresa apresenta no 
diapositivo nº.8 vários exemplos de atitudes científicas a desenvolver. Não esquecer que o 
contexto é o de Educação em Ciência!  
2 – Não seria necessário definir também indicadores para as “Provas de avaliação escrita”? 
3 – Sobre o primeiro quadro, perguntamos qual a razão que vos levou a não incluir as atitudes 
e valores nas competências. Estará de acordo com a definição que temos vindo a usar de 
competência? 
4 – Ainda sobre o mesmo quadro, não percebemos muito bem o que entendem por “acção”. 
Será que significa mobilização de conhecimentos? Não é a competência, também, o 
conhecimento em acção? A ponderação 70/10 parece-nos desequilibrada. Expliquem-nos as 
razões subjacentes a esta distribuição para podermos discutir com mais fundamento. 
5 – A atribuição dos pesos relativos entre as “provas de avaliação escritas” e as “actividades” 
reflectem uma postura relativa à avaliação no bom sentido. Para poder fazer um juízo de valor 
mais apropriado teríamos que poder analisar essas provas, desafio que deixamos para o 
futuro.  
 

 

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3Dreuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71621_1/Grelha%20de%20avalia%E7%E3o%20de%20Compet%EAncias(T.Exp_Lab)2%AAvers%E3o.doc
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3Dgrelha%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@9e72ba4f0b28423b37ea386837109d48;/courses/1/ipec/db/_71353_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oBioGeo11%BA.doc
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Critérios de AvaliaçãoTrabalhos.doc 
Relativamente a este instrumento, surgiu-nos uma pergunta. Como aparece entre parênteses, 
pesquisa, apresentação powerpoint, modelos analógicos, isso significa que este instrumento 
visa avaliar de uma forma global a preparação de actividades práticas (pesquisa?????), a 
actividade em si (isto não é feito no relatório????) e a respectiva apresentação 
(powerpoint???). Este instrumento foi pensado para avaliar todas as actividades práticas 
previstas na planificação (jogos de papeis, mapa de conceitos, fichas de trabalho… ?) 
  
Avaliação de relatório – comparem com os critérios e indicadores que apresentamos a seguir. 
Alertamos para o facto de os critérios definidos terem de ser ajustados a relatórios efectuados 
no contexto de Educação em Ciência! 
CRITÉRIOS INDICADORES (Exemplos…) 
Adequação da estrutura 
As diferentes partes do trabalho são equilibradas e encontram-se organizadas com uma 
sequência lógica. 
Rigor e correcção da linguagem e da informação 
A informação veiculada apresenta rigor na utilização dos conceitos e a linguagem têm 
correcção formal, patenteando uma argumentação clara e lógica. 
Profundidade de tratamento do tema 
O tema foi explorado indo além da documentação fornecida, demonstrando capacidades de 
análise e síntese e de relacionamento dos tópicos abordados. 
Fundamentação da informação 
Os autores consultados são referidos de acordo com as normas de referência. 
Inovação e criatividade São mobilizados exemplos, utilizando a informação de forma 
criativa. 
Autonomia 
Os problemas encontrados são solucionados, os pedidos de ajuda são pertinentes e 
demonstram que foi realizada uma reflexão prévia sobre o assunto. 
  
Luís e MJL 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 25  

Date: Wed Dec 05 2007 19:51 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Critérios_de_AvaliaçãoBioGeo11º.doc (65024 bytes) 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Foi com um enorme agrado, atenção e cuidado que li a mensagem que me enviaram, como 
resposta aos dispositivos que partilhei e que são utilizados na minha Escola pelo meu Grupo 
Disciplinar... As observações que apresentaram são de uma enorme pertinência, quer em 
termos conceptuais quer em termos pedagógicos... e claro deram-me e vão continuar a 
dar um outro olhar mais crítico e cuidado sobre os mesmos... Inclusivamente esta tarde já 
troquei algumas impressões com alguns colegas do meu grupo disciplinar e do grupo 
disciplinar da Física e Química acerca de algumas observações que foram deixadas na vossa 
mensagem... 

Relativamente ao documento "AvaliaçãoBioGeo11º.doc" gostaria de referir que me enganei 
no envio e mandei uma versão que já foi entretanto modificada no último Conselho 
Pedagógico...por isso nesta mensagem envio a versão modificada e actualmente em vigor na 
minha Escola... É claro que isso não muda o essencial do dispositivo que é utilizado... 

Efectivamente, e atendendo à formação que adquirimos nas 2as Jornadas do IPEC e nas 
leituras que entretanto foram sendo por mim realizadas, concordo com a observação 
efectuada acerca da inclusão das atitudes e valores nas competências... Posso dizer-vos que 

 

http://elearning.ua.pt/@@9e72ba4f0b28423b37ea386837109d48;/courses/1/ipec/db/_71354_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oTrabalhos.doc
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71934_1/Crit%E9rios_de_Avalia%E7%E3oBioGeo11%BA.doc
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a minha concordância com a vossa opinião não irá ficar por aqui... vou procurar nos próximos 
tempos discutir este assunto em algumas reuniões do meu grupo disciplinar, de modo a que 
possamos submeter à aprovação do Conselho Pedagógico uma nova grelha... onde 
possamos ser mais precisos nos termos que utilizamos, nomeadamente no tipo de 
competências que vamos procurar desenvolver nos alunos. Esta grelha, tal como o 
reconhecem na vossa mensagem, procura romper com uma avaliação em que eram 
utilizados sobretudo os testes de avaliação para atribuição da classificação dos alunos...mas 
ainda precisa de ser muito alterada e modificada (apesar de já estar a ser utilizada nos 
últimos anos lectivos na minha Escola...parece um contra-senso...mas é a realidade). 

Chamavam à atenção para a necessidade de se definirem indicadores para as "provas de 
avaliação escrita", o que eu penso que é extremamente importante vir a fazer num tempo 
muito próximo... Neste momento o que fazemos na minha Escola é reunir para definir quais 
os conteúdos programáticos que vão ser objecto de avaliação em cada prova... (há ainda um 
longo trabalho pela frente, reconheço...) 

No que se refere ao documento "Critérios de AvaliaçãoTrabalhos.doc": 

-Reconheço que para quem está de fora surjam as dúvidas colocadas... No âmbito da 
leccionação dos conteúdos programáticos de cada ano de escolaridade procuramos 
desenvolver um conjunto muito diversificado de actividades práticas... Surge, assim, pelo 
menos uma vez por período, uma actividade prática em que o Professor divide a turma 
em 5/6 grupos e posteriormente distribui um tema/subtema/tópico para os alunos 
desenvolverem um trabalho de pesquisa que culmina na elaboração de um powerpoint, na 
construção de modelos analógicos, na realização de 
actividades laboratoriais/experimentais, na elaboração de posters, outros.. e posteriormente 
procede-se à apresentação/discussão destes mesmos materiais na turma. (Devo referir que 
na minha Escola os professores aderiram muito bem a este tipo de estratégia e, normalmente, 
os alunos empenham-se muitíssimo neste tipo de actividade e têm efectuado trabalhos 
extremamente interessantes... Por vezes chegam mesmo a apresentá-los a alunos de outros 
anos de escolaridade, nomeadamente do Ensino Básico). 

- Relativamente ao documento: "Avaliação de Relatório"...agradeço imenso as sugestões 
apresentadas na vossa mensagem...vão, por certo, levar a uma discussão dentro do meu 
grupo disciplinar e a uma reformulação do mesmo documento... Quando estiver reformulado, 
partilharei aqui na plataforma a referida reformulação. 

Muito obrigada pelas Vossas sugestões, sempre tão pertinentes e atempadas! Vão, por certo, 
ser motivo de reflexão no meu grupo disciplinar e, claro, espero que também aqui na 
plataforma entre todos os elementos do projecto do IPEC. 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Fri Dec 07 2007 08:51 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: reunião 

 

  

Contrariamente ao que tinha previsto, não me vai ser possível estar na reunião de hoje.  
De qualquer das formas, gostaria de poder estar o mais possível a par das vossas reflexões. 
Se quiserem deixar depois aqui uns tópicos sobre o ponto da situação, agradeço. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 20  

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3Dreuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Date: Mon Dec 10 2007 15:50 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Attachment: ACTA da Reunião do Grupo 2 do dia 7 de Dezembro de 2007.doc (74240 bytes) 

Subject: Acta da reunião de 7/12/2007 

  

  

Deixo aqui o "apanhado" da última reunião presencial do grupo 2. 

Digam-me se acham que está tudo bem, por favor. 

Se quiserem, alterem o documento, e anexem de novo à mensagem. 

Disponibilizei a gravação da reunião na troca de ficheiros (têm que gravar e depois 

abrir com o windows media player). 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Tue Dec 11 2007 10:48 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Attachment: forum Avaliacao _ grupo 4.doc (664064 bytes) 

Subject: Lista de mensagens do grupo 4 sobre "Avaliação de competências" 

  

  

Aqui segue o resumo do fórum de discussão sobre avaliação do grupo 4.   

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Tue Dec 11 2007 17:35 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Leituras 

 

  

Finalmente consegui aceder à plataforma e ter internet em casa. Na escola não conseguia ter 
tempo nem computador para poder ler e escrever na plataforma. 
Vou fazer a recolha e leitura dos documentos, tal como prometido. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 22  

Date: Tue Dec 11 2007 17:40 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: DPS -Departamento de Formação.doc (51712 bytes) 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Margarida, 
 
segue em anexo a grelha que estamos a utilizar na nossa escola para avaliação do domínio 
social e pessoal. 

 

mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3DActa%20da%20reuni%E3o%20de%207%2F12%2F2007%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_72488_1/ACTA%20da%20Reuni%E3o%20do%20Grupo%202%20do%20dia%207%20de%20Dezembro%20de%202007.doc
mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3DLista%20de%20mensagens%20do%20grupo%204%20sobre%20%27%27Avalia%E7%E3o%20de%20compet%EAncias%27%27%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_72588_1/forum%20Avaliacao%20_%20grupo%204.doc
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DLeituras%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_72650_1/DPS%20-Departamento%20de%20Forma%E7%E3o.doc
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Wed Dec 12 2007 14:55 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Maria João, 

Muito obrigada pela partilha da grelha que é utilizada na tua escola...Está muito interessante 
e, muito mais funcional do que a que utilizamos na minha Escola... Vou reflectir sobre a 
mesma e procurar em breve propor algumas alterações na grelha que é utilizada na minha 
Escola. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Thu Dec 13 2007 18:06 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Tal como a Maria do Céu, tenho dúvidas se estes aspectos devem ser classificados (a 

“grelha” é para isso, certo?). Não vou discutir a escala definida. Quanto ao que têm em 

conta e dado tratar-se de dimensões transversais, contraponho as do Québec, de nível 

pessoal (as sociais estão na competência de cooperação): 

1- expressa os seus sentimentos, valores, opiniões em interacção com outros 

2- avalia o seu potencial (capacidades) 

3- reconhece o impacto das suas acções no seu sucesso e/ou dificuldades 

4- demonstra perseverança. 

Relembro que na apresentação da Teresa Oliveira têm exemplos de atitudes específicas 

para o Ensino das Ciências e deixo a questão da avaliação formativa (que me parece 

ser a mais importante). Como a fazem? 

Última picadela!!!! As discussões são para ter lugar aqui. Não vale dizer que está tudo 

bem e que se vai pensar depois. Já agora, João, estás satisfeita com o doc. 

disponibilizado? Se sim, porquê? Caso negativo, o que pode ser melhorado? Vamos lá 

ao murro!!!! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Thu Dec 13 2007 18:10 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Avaliação-discussão no G4 

 

  

Tendo em conta o aviso que eu própria deixei cá no IPEC, as discussões em torno das 
questões da avaliação, deviam ter lugar de preferência nos fóruns do G4. 

 

 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DAvalia%E7%E3o-discuss%E3o%20no%20G4%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 44  

Date: Sun Dec 16 2007 18:23 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: Planificação -trabalho de campo.doc (2237440 bytes) 

Subject: Planificação  

 

  

Estive e ainda estou a ler os livros e os documentos sugeridos (mas têm de se ir lendo...) 
contudo surgiu-me uma ideia e baseada sobretudo no documento do Dr. Luis e Dra. Mª João 
e nas competências de Québec, alterei apenas a pág. 3 (está a azul) do documento 
apresentado pela Margarida. 
Pensei que talvez fosse mais prático para a implementação, colocar uma coluna com as 
competências (transversais), mas tal como foi sugerido e acho que muito bem, só designei 
por competências e outra com os indicadores de aprendizagem para cada actividade ou 
tarefa. 
Assim para a actividade inicial que seria uma revisão de conceitos anteriormente adquiridos e 
análise com a presentação à turma do documento em Powerpoint eu sugeria as 
competências apresentadas no documento. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 24  

Date: Tue Dec 18 2007 01:00 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Na continuação da reflexão da João 

 

  

Acho a ideia excelente e que o primeiro ensaio vai no bom sentido, no que toca a 
competências transversais. Era muito interessante que este exercício fosse sendo feito com 
esta metodologia. Avançar com a fundamentação, fazer um exercício e disponibilizar para ser 
discutido. Que pensam? 
 
Voltando à reflexão sobre a planificação, continuo com interrogações no que toca a aspectos 
mais específicos. Vejamos! A primeira actividade proposta visa que os alunos, em grupo, 
revisitem conceitos, recorrendo a aprendizagens supostamente efectuadas anteriormente. 
Assim sendo, eu avançaria que dado que se propõe que o trabalho seja efectuado em grupo, 
os alunos têm que desenvolver competências relacionadas com 1) colaboração ou 
cooperação, dependendo da forma como o trabalho de grupo for organizado, com 2) 
organização e sistematização das aprendizagens feitas anteriores, e com 3) métodos de 
trabalho (aqui tenho dúvidas!!!!). Terão ainda que 4) caracterizar os locais de extracção dos 
recursos geológicos, com o que isso implica (como se caracterizam esses locais ????), e 
para cada um desses locais 5) apontar as vantagens da referida extracção e as 6) 
consequências para o ambiente (quais são????). Penso que é necessário dar respostas a 
estas questões para poder precisar os indicadores de aprendizagem mais específicos. Estou 
certa ou estou errada???? 
 
Que dizem? Cá ficamos à espera de reacções. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 16  

Date: Tue Dec 18 2007 18:17 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Na continuação da reflexão da João 

 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DPlanifica%E7%E3o%20%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_74146_1/Planifica%E7%E3o%20%20-trabalho%20de%20campo.doc
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Estimadas Companheiras de Jornada! 

É bom ver  a dinâmica da interacção reforçada. Amanhã procurarei dar uma opinião 
circunstanciada do que se vai passando.  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 16  

Date: Thu Dec 20 2007 15:41 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Na continuação da reflexão da João 

 

  

Primeiramente, queria responder à Dra. Mª João, que não foi assim muito complicado 
elaborar esta primeira fase, tentei apenas apresentar uma proposta resultante da minha 
reflexão. 
Efectivamente, na realização da primeira actividade, há mais competências que as que eu 
coloquei que se pressupõe que os alunos devam desenvolver, poderemos acrescentar para 
depois definirmos melhor os indicadores de aprendizagem. Só que eu nesta fase, e estou a 
tentar definir as competências para cada actividade, já estou (se calhar mal) a pensar na 
forma como depois as podemos avaliar... 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 12  

Date: Thu Dec 20 2007 16:43 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Na continuação da reflexão da João 

 

  

Também penso que a última proposta que a Maria João avançou é bastante mais simples do 
que a anterior e isso é bom sinal. Isto no pressuposto, claro, de que simplificação não implica  
redução de qualidade!!  

E já que estamos em maré de concordâncias, também estou em sintonia com a sugestão da 
outra Maria João, quando refere que é importante concretizar. Eu direi, a fim de nos 
habituarmos  a um permanente diálogo entre a dimensão conceptual e a dimensão da prática 
(atenção que o que acabo de escrever não é isento de possível discussão!!). 

A Maria João falou na questão do trabalho de grupo   mas a questão poderia estender-se a 
outros aspectos  como, por exemplo, os de natureza mais conteudal. Vamos a isto? 

Avancem com opiniões ! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Thu Dec 20 2007 22:37 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: resposta da João 

 

  

João.  

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Na%20continua%E7%E3o%20da%20reflex%E3o%20da%20Jo%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Na%20continua%E7%E3o%20da%20reflex%E3o%20da%20Jo%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3Dresposta%20da%20Jo%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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O comentário não era relativamente à reflexão que desenvolveste mas a deixar o teu 
contributo (vencer a barreira!!!!) e queria meter-me contigo.  
 
Minha gente, vamos deixar o “titalos” de fora. Eu sou Maria João ou Joana (o que talvez seja 
melhor para não haver confusão de narizes). 
 
Estamos a aguardar novas reacções e desenvolvimentos com ansiedade (controlada, pois 
está claro!!!!). 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Fri Dec 21 2007 23:47 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Retomar as interacçãoes 

 

  

Tenho andado um pouco arredada da plataforma e dos nossos trabalhos de planificação, 
sobretudo devido a problemas familiares relacionados com a saúde e a ocupações 
relacionadas com a escola. Vou fazer as leituras das mensagens deixadas aqui na tentativa 
de me colocar nos próximos dias um pouco mais dentro das novidades. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 30  

Date: Sat Dec 22 2007 19:10 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Introduçaõ e Obj. Gerais.doc (22016 bytes) 

Subject: Planificação 

 

  

Estive a reler as últimas mensagens e a acta da última reunião realizada em Aveiro. Por outro 
lado estive a ler atentamente as criticas deixadas pela prof. MªJoão em 31 de Outubro sobre 
a planificação que havíamos feito até então. Relativamente ao ponto 2 dessa mensagem, 
sugere-se que se faça uma introdução tendo em vista a contextualização nas orientações 
curriculares. Assim, reli o documento das Orientações Curriculares para o 3º ciclo e o 
Caderno de materiais Didácticos 2 - Ensino Experimental das Ciências, enviado para as 
escolas em 2000 e tentei elaborar uma introdução com a justificação das nossas opções 
didácticas na realização desta actividade e formulação de alguns objectivos gerais, que na 
minha opinião (será que estou enganada?), não serão tanto objectivos de ensino como a profª 
M joão indicava na altura. Será que é isto que se pretende? Que vos parece? 
Também na mesma mensagem se fazem outras propostas de melhoria da planificação, 
nomeadamente no sentido de se simplificar as grelhas e na disposição das competências. 
Vou tentar trabalhar um pouco as dicas deixadas sobre a disposição das competências, pois 
aparecem um pouco repetidas ao longo da planificação. Talvez em coluna simplifique mais a 
leitura das mesmas. Quando tiver algum trabalho "palpável" deixo aqui para saber da vossa 
opinião. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 19  

Date: Sun Dec 23 2007 22:51 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Reformulação Planf..doc (2241024 bytes) 

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DRetomar%20as%20interac%E7%E3oes%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DPlanifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_74979_1/Introdu%E7a%F5%20e%20Obj.%20Gerais.doc
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DPlanifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Subject: Planificação 

 

  

Tenho estado a trabalhar na reformulação das nossas planificações. Após leitura das 
indicações da prof. Mª João, tentei pegar no documento da planificação realizada pela 
Margarida e das sugestões deixadas pela Mª João e tentei ir ao encontro do que nos é 
sugerido. Mas muitas dúvidas ainad ficam, pois sugere-se que se coloquem as competências 
gerais e na coluna onde se expressam as competências especificas, substituir por indicadores 
de aprendizagem, aos quais se designam por objectivos e mais à frente pede que se definam 
os indicadores no que respeita ao conhecimento substantivo, processual, ....A minha dúvida é 
se colocamos objectivos ou competências específicas. Que grande baralhada, não sei se me 
fiz entender!!! 
De qualquer forma deixo em anexo a minha tentativa nas duas primeiras páginas da 
preparação da saída de campo, para dizerem o que vos parece, ok? 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Wed Dec 26 2007 18:35 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Dúvida... 

 

  

...Finalmente me (re)conecto na plataforma de Blackboard... na adesão que efectuei ao 
programa e-escolas alterei o servidor de net e... acabei por ficar uma semana sem ela! Depois 
o novo portátil tem o Windows Vista instalado e consigo aceder à plataforma mas não consigo 
enviar mensagens... 

...Cecília, é possível aceder a todas as funções da plataforma utilizando o Windons Vista? 

...no meu caso não consigo responder às mensagens colocadas na plataforma nem adicionar 
um novo tópico...será normal? 

Cecília, se puder esclareça-me as dúvidas que aqui coloco... 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 23  

Date: Wed Dec 26 2007 18:43 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Introduçaõ_e_Obj._Gerais.doc (31232 bytes) 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Isabel, 

...Sentimos a tua falta na reunião de Aveiro... no entanto compreendemos a tua ausência... A 
Cecília deixou na plataforma a acta da reunião de modo a que estivesses a par do que foi 
tratado... e já vejo que sim, pois o trabalho já recomeçou com intensidade no nosso grupo! 

Relativamente às sugestões que apresentas sobre o texto introdutório e os objectivos gerais 
constituem-se como um excelente ponto de partida para a discussão e para o contributo de 
todos os elementos do grupo... Estive a ler o que já tinhas feito e procedi a algumas 
alterações, no sentido de dar o meu contributo para clarificar o texto introdutório e os 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DD%FAvida...%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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objectivos gerais... e que envio em anexo a esta mensagem... 

...Dá a tua opinião relativamente às propostas de alterações que nele apresento e, claro, este 
documento precisa da contribuição de todos os elementos do grupo... venham elas! 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 24  

Date: Wed Dec 26 2007 18:52 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Reformulação_Planf..doc (2216448 bytes) 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Mais uma vez a Isabel, apesar de não ter estado pessoalmente na reunião de Aveiro, já deu 
avanços significativos e muito construtivos na proposta de planificação para a actividade de 
trabalho de campo à Pedreira da Quinta do Moinho...tal como a Maria João (FQ)! 

... Decorrente da leitura que fiz da planificação deixada pela Isabel lanço uma nova proposta, 
que envio em anexo a esta mensagem... Isabel, a proposta que apresento decorre da tua 
proposta (na íntegra)...apenas transformo os G1,G2, G3, etc... nas respectivas 
competências...pois considero que é muito mais prático que elas venham especificadas nas 
colunas para evitar que nós andemos sempre a ver a "legenda"... 

...Até ao final desta semana vou ver se consigo avançar na proposta apresentada, de modo a 
ficar toda nos mesmos moldes... 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Thu Dec 27 2007 10:33 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dúvida...técnica 

  

  

Olá Margarida. 

Se calhar é melhor trazeres cá o teu portátil para vermos o que se passa. Não me 

parece que tenha a ver com o Windows Vista …  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Thu Dec 27 2007 13:18 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Vamos  ver se conseguimos ser curtos na intervenção, incisivos  e claros. 

1. Em relação à INTRODUÇÃO.  Visando uma possível publicação da planificação,  parece 
que esta secção deveria incluir a organização do próprio documento, o seu principal objectivo, 
o contexto de desenvolvimento, a natureza das propostas pedagógico didácticas que estão 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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pensadas. O que é que dizem  a isto? 

Parece-nos que uma boa parte do que está avançado pela Isabel, e aperfeiçoado pela 
Margarida, poderá constituir  a base de uma secção com o enquadramento  conceptual das 
propostas. 

2. No que respeita à questão da Isabel relativa às competências e objectivos, diremos que 
nos parece que a proposta da Maria João (F/Q)  tem vantagens do ponto de vista operacional. 
Também nos parece bem a inclusão no quadro da designação das competências na medida 
em que facilita  leitura. 

 Somos de opinião que o exercício está agora no bom caminho, com produtos à  vista. 
Estarão, no entanto, claros os processos subjacentes? Ana e Dorinda, o que  dizem? 

Muitos dos indicadores de aprendizagem, para a actividade que está em análise (a primeira),  
parecem-nos equilibrados e passíveis de ser facilmente operacionalizados, tendo em vista o 
desenvolvimento de instrumentos de avaliação. A Joana ainda tem dúvidas em relação a 
alguns que acha muito gerais (ex. a linguagem científica e das atitudes, ...). 

3. Temos uma dúvida mais de fundo. Gostaríamos de saber  em que medida o processo de 
desenvolvimento curricular em  que estamos  todos envolvidos é pragmático, isto é, acham 
que é compatível com as tarefas dos professores? Bem, não esqueçam que estamos a 
trabalhar em GRUPO e isso é uma mais valia. A pergunta tem a ver, também,  com o facto 
 de estarmos num projecto de investigação que pretende ter impacte ao nível das práticas dos 
professores. 

Joana e Luis 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Fri Dec 28 2007 21:25 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Aterro de resíduos inertes.zip (1527919 bytes) 

Subject: Trabalhos dos alunos 

 

  

Aqui vão os trabalhos dos alunos que fiquei há um tempão de os colocar na plataforma. 
Aqui vão eles!! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Fri Dec 28 2007 21:27 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: ordenamento do territorio.zip (3880909 bytes) 

Subject: PPT 

 

  

Aqui vai outro  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 11  
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Date: Fri Dec 28 2007 21:29 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Os Materiais Produzidos (pedreira).zip (4655530 bytes) 

Subject: PPT 

 

  

O terceiro  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 11  

Date: Fri Dec 28 2007 21:30 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: recurso geológico 1.zip (2497862 bytes) 

Subject: PPT 

 

  

Este é o último  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Fri Dec 28 2007 22:07 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Margarida, 
 
Estive a ver os documentos que foram deixados de novo aqui na plataforma. Vi as tuas 
sugestões para a alteração da introdução e parecem-me bem. Relativamente aos objectivos 
gerais que te parece de acrescentar também: "Reconhecer a importância do trabalho de 
campo no processo de ensino-aprendizagem". Parece-me pertinente olhando à totalidade do 
trabalho que tem sido desenvolvido. 
Ainda relativamente aos objectivos que propões, o quarto suscitou-me algumas dúvidas, pois 
não sei até que ponto pelo trabalho que desenvolvemos até agora, será possível avaliar o 
impacte que os materiais produzidos poderão ter na mudança de atitudes e na melhoria do 
desempenho profissional dos professores que os aplicarem. Que te parece? 
Relativamente ao segundo objectivo se acrescentássemos construir e ficaria: Conceber, 
construir e implementar materiais didácticos diversificados para a leccionação do conteúdo 
programático: “Exploração sustentada de recursos geológicos”? 
Ainda no que respeita à planificação, se for realmente este o caminho a seguir aquele que 
sugerimos ultimamente, podemos dividir tarefas pois o que há para fazer ainda rende 
bastante. Diz qualquer coisa! Eu só trabalhei sobre as duas primeiras páginas para saber a 
vossa opinião, ok? 
 
Li também as achegas dadas pelos profs e fiquei com bastantes dúvidas, sobretudo no que 
diz respeito ao primeiro ponto e alguns itens tais como: "o contexto de desenvolvimento" e a 
"natureza das propostas pedagógico didácticas". Será que se pretende com este último que 
se explique um pouco da metodologia subjacente à estruturação e implementação da saída 
de campo (modelo de Orion)? Será que poderiam explicitar um pouco melhor o conteúdo do 
ponto 1? 

 

 

 

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DPPT%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_75118_1/Os%20Materiais%20Produzidos%20(pedreira).zip
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DPPT%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_75119_1/recurso%20geol%F3gico%201.zip
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29


 22 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 12  

Date: Sat Dec 29 2007 13:40 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Estive a ler os documentos apresentados na plataforma. 
Começando pela introdução, tal como a Isabel também fiquei com dúvidas sobre o que os 
profs sugeriam, seria apresentarmos as razões que nos levaram a construir o documento, 
para desenvolver o nosso tema central " Sustentabilidade"? 
Relativamente aos objectivos gerais apresentados, o que vos parece acrescentar: "promover 
a comunicação com os outros e o trabalho de equipa" dado que na realização das actividades 
existe muito trabalho de grupo e posterior apresentação à turma. 
Quanto à planificação, agradou-me a ideia da Isabel de dividirmos as tarefas, cada uma 
ficaria responsável por uma actividade, apresentava na plataforma e discutíamos. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Sat Dec 29 2007 15:53 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Do que depreendi da mensagem deixada pelos Professores Maria João e Luís Marques e, no 
que se refere à introdução, é que precisamos de pensar num texto mais completo e 
devidamente enquadrado em bibliografia de referência que nos justifique a pertinência da 
actividade de Trabalho de Campo que desenvolvemos e da temática da Sustentabilidade da 
Terra que nela aprofundamos...aspectos tão bem explicitados e enquadrados nas orientações 
dos novos programas de Biologia e Geologia (10º e 11º ano de escolaridade). 

O que eu sugiro é que cada elemento do nosso grupo procure pensar durante os próximos 
dias (de preferência até final da próxima semana) em pequenos textos que enquadrem a 
actividade de Trabalho de campo que propomos: 

 - nas linhas de Investigação em Didáctica (justificando a pertinência do trabalho de campo 
enquanto estratégia privilegiada no Ensino/aprendizagem das Ciências); 

- nos desafios actuais da Educação em Ciência (fundamentando a selecção da temática 
"Sustentabilidade na Terra"); 

- no programa das disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e Química A e nas 
sugestões metodológicas apresentadas pelos autores dos programas. 

Assim, se cada elemento do grupo procurasse elaborar um pequeno texto sobre estes 
aspectos e sobre outros que considere pertinentes...lá para o final da próxima semana 
poderíamos colocá-los à disposição de todos aqui na plataforma para que depois 
pudéssemos elaborar um texto único e o mais completo possível. 

Quanto à sugestão apresentada pela Isabel e corroborada pela Maria João acho excelente a 
divisão de tarefas... Que acham da seguinte proposta? 

-uma vez que a Maria João e a Isabel já iniciaram os trabalhos na "Fase de preparação da 
saída de campo" ... que dizem de uma de vocês dar continuidade à mesma... e outra passar 
para a "Fase da Saída de Campo" (aqui talvez fosse melhor ser a Isabel, dado que esteve no 

 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29


 23 

campo com os alunos e talvez tenha uma percepção mais aprofundada de possíveis 
competências que os alunos possam desenvolver) 

- eu ficaria com a reestruturação da "Fase de pós saída de campo"... irei procurar seguir a 
metodologia proposta pela Maria João e pela Isabel e que foi corroborada pelos Professores 
Maria João e Luís Marques. 

E depois todos daríamos opinião acerca das propostas de todos... 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 26  

Date: Mon Dec 31 2007 11:42 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Re_Planf.PósSaída.doc (2149376 bytes) 

Subject: Pós Saída de Campo 

 

  

Dando cumprimento à informação da última mensagem que deixei na plataforma ...avancei 
com a reestruturação da Fase de Pós saída de Campo e que envio em anexo a esta 
mensagem. 

Deixo-a à consideração de todos os colegas e está aberta a todas as propostas de alteração 
que possam emergir das leituras que dela fizerem. Aguarda uma coconstrução enriquecedora 
da parte de todos! (Dado que a Isabel  implementou os materiais didácticos construídos a 
opinião que der será muito válida pois estará mais "apta" para proceder a uma análise das 
competências em função da forma como os alunos reagiram no decorrer desta fase...) 

..Este ano não trabalho mais...vou recuperar energias para no próximo ano dar o meu 
melhor!  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Wed Jan 02 2008 12:10 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Margarida e Mª João, 
 
Estive a ler as vossas últimas mensagens e tal como ficou sugerido eu vou então trabalhar a 
parte da planificação que diz respeito à saída de campo, ok? 
Durante o meu mestrado tive ocasião de trabalhar um pouco as questões que se relacionam 
com o TC como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino das Geociências. Vou procurar 
elaborar em texto sobre isso e disponibilizá-lo aqui. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Wed Jan 02 2008 13:55 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação 
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Concordo com a divisão das tarefas apresentada pela Margarida, vou-me dedicar à fase de 
preparação da saída de campo e mal tenha algo, coloco na plataforma. 
Quanto ao texto para a introdução vou tentar pensar e apresentar. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Thu Jan 03 2008 23:38 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: TC-Estratég -Janeiro-2008-versão II.doc (37376 bytes) 

Subject: Textos de enquadramento do TC 

 

  

Na sequência da mensagem da Margarida deixada aqui na plataforma, no dia 29 de 
Dezembro, ficamos de pensar textos que enquadrassem a nossa actividade de trabalho de 
campo. Tal como a Margarida refere, parece importante a justificação da pertinência do 
trabalho de campo como estratégia de ensino/aprendizagem das geociências. Como já 
trabalhei um pouco sobre esta temática, elaborei um texto (talvez esteja um bocadinho longo) 
adaptado do meu trabalho de mestrado. Fica aqui disponível na plataforma e vejam o que vos 
parece. Deixem as vossas críticas e achegas sobre o assunto. Entretanto vou pegar na 
planificação. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Fri Jan 04 2008 11:41 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Dúvida...técnica 

 

  

Cecília, 

No computador em que tenho instalado o Windons Vista mantém-se o problema de não 
conseguir introduzir novas pastas na plataforma nem de conseguir responder às mensagens 
colocadas. 

Esta tarde tenho uma reunião às 14h com o Professor Luís aí no Departamento. Depois da 
reunião terminar passo pelo teu Gabinete para ver se se consegue resolver o 
problema... (levo o referido computador que me está a dificultar a interacção na plataforma). 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Sun Jan 06 2008 20:39 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: ref. planif.doc (92160 bytes) 

Subject: preparação da saída de campo 

 

  

Vou colocar em anexo, a reformulação da planificação que fiz para a preparação da saída de 
campo. Está a cor-de-rosa. 
Isabel, já vi que colocaste um texto para a introdução, mas não tive tempo para o ler. Preferi 
adiantar a planificação agora porque vou ter uma semana muito ocupada. 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 20  

Date: Mon Jan 07 2008 12:19 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: preparação da saída de campo 

 

  

Peço desculpa a todos os que têm dado o seu melhor para que o trabalho avance, pela minha 
ausência. A mesma se tem devido a um cansaço bastante grande e a uma incapacidade da 
minha parte para conseguir gerir tudo de modo satisfatório. Ontem estive a imprimir tudo o 
que foi sendo aqui deixado a fim de me poder integrar no "comboio". Entretanto já vi que a Mª 
João deixou mais alguma coisa hoje, que já tb imprimi. Durante esta semana vou então ler 
tudo e tentar fazer da minha participação algo mais activo. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 16  

Date: Mon Jan 07 2008 17:07 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Estivemos a ler as últimas mensagens e sobre isso oferece-se-nos  dizer o seguinte: 

(i) Quando se fala em contextualização, pretende-se referir, por um lado, a situação de 
colegialidade em que decorre  o trabalho, bem como o facto de  estarmos a usar as 
tecnologias. Um outro aspecto da contextualização, prende-se com a caracterização do local 
onde decorre a visita de estudo; 

(ii) Quanto aos objectivos gerais, eles referem-se NÃO à planificação, mas SIM ao trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido pelo Grupo e que continuará. Assim, compreende-se que o 
"quarto"  objectivo fosse impossível de equacionar apenas a partir da análise da planificação. 
Este, naturalmente, que será analisado a partir das reflexões que vierem a ser efectuadas. 
Por outras palavras, este é um objectivo da investigação, de nós todos! Tal como estão 
definidos, não seria até de os retirar da planificação? Pensem nisso! 

(iii) Relativamente à forma como o trabalho tem evoluído, não podemos deixar de vos felicitar. 
Achamos bem a sugestão para divisão de tarefas, pensando naturalmente, que acabarão 
numa discussão mais alargada e envolvendo TODA  A GENTE!. 

MJL e Luis  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Mon Jan 07 2008 17:09 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Pós Saída de Campo 

 

  

 Como o material a analisar  é extenso, vamos tratar de o estudar com calma para depois  
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podermos dar a  nossa opinião. 

Talvez lá para o fim da semana...! 

MJL e Luis 

  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 12  

Date: Fri Jan 11 2008 17:45 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Prometemos mais.... 

 

  

Minha gente!!! 

 

Para cumprir com o prometido e dar-vos uma palavra antes do final desta semana, aqui 

ficam algumas notas relativas às últimas versões da planificação e ao texto que a Isabel 

partilhou. Assim, demos já uma olhadela, ainda que transversal ao trabalho realizado 

pela Margarida e pela Mª João. As alterações introduzidas vão no sentido de nos 

aproximarmos de uma versão do documento, a nosso ver, muito interessante. No 

entanto, nota-se algumas discrepâncias, pequenas, que com o tempo se afinarão. O 

João Praia vai-se debruçar mais atentamente sobre os docs no fim-de-semana e no 

início da próxima semana voltamos ao assunto neste espaço. 

Quanto ao texto da Isabel, ainda que nos pareça bem, enquanto fundamentação para a 

saída de campo, principal estratégia adoptada, é de considerar uma sintetização das 

ideias e da linguagem. Não podemos perder de vista que o documento a divulgar, 

veremos como, deverá ser claro e sucinto, de maneira a aumentar a sua 

compreensão/acessibilidade por parte de outros docentes do ES (pelo menos). 

 

João Praia e MJL 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 11  

Date: Fri Jan 11 2008 18:59 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Prometemos mais.... 

 

  

Tive um problema com o acesso à plataforma, penso que agora já está resolvido. Já li alguns 
documentos que foram colocados e também alguns dos comentários. Vou tentar nos 
próximos dias olhar novamente para a proposta de campo que foi implementada pela Isabel 
no ano passado. Logo que o tenha feito coloco os meus comentários na plataforma. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Sat Jan 12 2008 22:12 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 
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Attachment: Refor_ Planf._Saída.doc (2189824 bytes) 

Subject: Planif.Saída de Campo 

 

  

Aqui fica a minha sugestão de planificação da saída de campo. O que vos parece? Deixem as 
vossas críticas. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Sun Jan 13 2008 22:55 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Tal como o prometido, já consegui ler (e fi-lo várias vezes pois é muita a informação para 
descodificar!) todo o material e intervenções aqui deixadas. Estou neste momento a tentar 
escrever o meu contributo no que toca aos documentos aqui deixados. Para já queria aqui 
deixar uma questão à Isabel sobre o texto "A relevância do trabalho de Campo...", uma vez 
que não entendi muito bem o que se pretendia transmitir, isto é, penso que percebi, mas a 
construção do texto, na minha perspectiva pode levar a uma leitura contrária. Passo, assim, a 
transcrever o trecho para ser mais fácil explicar. 

"A unidade de preparação orienta-se basicamente para a execução de tarefas concretas, 
realizadas pelos alunos, tendo por finalidade a redução daquilo que o autor designa por 
novidade do espaço que engloba três factores: cognitivo, geográfico e psicológico. O factor 
cognitivo pode ser minimizado através de actividades como a observação e a identificação de 
amostras de mão de rochas e/ou minerais provenientes da área que se pretende estudar, a 
realização de trabalhos experimentais, a análise de cartas geológicas e o manuseamento de 
instrumentos de orientação, entre outros. Nesta etapa, é importante que os alunos realizem 
actividades que lhes permitam adquirir conceitos geológicos remobilizáveis de forma 
autónoma durante as actividades a executar no campo.O factor geográfico pode ser 
minimizado ambientando o aluno antecipadamente às diversas características da área em 
estudo, fornecendo-lhe, por exemplo, indicações por meio de cartas topográficas, fotos, filmes 
ou diapositivos, sobre a situação geográfica da área a visitar, a distância a que se encontra da 
escola, a definição do percurso e as paragens previstas. O factor psicológico pode ser 
reduzido pela preparação e planeamento da saída em conjunto com os alunos, em que se 
detalham os diferentes aspectos associados à organização da saída, designadamente os 
seus objectivo, o material necessário e a constituição de equipas de trabalho." 

Da forma que o texto está escrito parece que as actividades propostas para cada um dos 
factores não irão reduzir o factor, antes pelo contrário; penso que fica mais claro que se se 
escrever antes "A novidade do factor cognitivo pode ser minimizada...." - uma vez que é a 
novidade (a nível das três dimensões) que se quer ver diminuída. Também no quarto 
parágrafo do mesmo texto ...."Por isso, importa “…valorizar e dar voz ao trabalho de campo, 
enquanto ferramenta de aprendizagem de forte riqueza heurística, para que os estudantes 
aprendam o que é esta disciplina científica e adquiram competências conceptuais…” a 
palavra sublinhada é confusa na medida em que se vem falando em trabalho de campo, o 
qual não é uma disciplina científica, mas sim uma estratégia/ferramenta de trabalho. 

Quanto propriamente à planificação deixada pela Isabel (e posteriormente alterada pela 
Margarida) percebo as dúvidas dela no que toca às competências específicas e/ou objectivos 
a pôr na coluna dos indicadores. Creio que ainda subsiste algumas ideias menos claras nas 
nossas cabeças, pese as 2ªs jornadas em Lisboa - uma coisa é falar, outra é tentar pôr no 
papel aquilo que se pensava ter entendido. Achei muito mais prática a forma como agora se 
encontram expressas as competências gerais, bem como os indicadores de aprendizagem 

 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_76004_1/Refor_%20Planf._Sa%EDda.doc
mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3DRe%3A%20Planifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29


 28 

face às propostas de trabalho e sugestões metodológicas. No entanto, os indicadores de 
aprendizagem discriminados parecem-me ser objectivos, segundo Roldão (2004) ("objectivos 
é aquilo que se pretende que o aluno aprenda, numa dada situação de ensino e 
aprendizagem face a um determinado conteúdo" ) e não competência(s) (que é o "objectivo 
último dos vários objectivos para que para ela contribuem" segundo esta mesma autora, e 
que deverá sempre ter um carácter complexo, integrador e dinâmico, como referem vários 
autores). Questiono agora onde devem, então, serem colocadas e expressas as 
designadas competências específicas na presente planificação, e que a professora Teresa 
Oliveira e os seus colegas referem que os alunos devem desenvolver com o contributo das 
ciências. Depois de ler atentamente a planificação na sua primeira parte (preparação da saída 
de campo) e comparando o que vem expresso relativamente às competências específicas 
para o 3º ciclo no que toca ao grande tema "Sustentabilidade na Terra" parece-me que 
algumas das competências especificas aí expressas se "encaixam" na planificação. Passo a 
explicar: por exemplo, a competência específica "Reconhecimento de que a intervenção 
humana na Terra, ao nível de exploração, transformação e gestão sustentável dos recursos, 
exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes áreas"será uma que pode ser 
atingida com os objectivos descriminados a nível do conhecimento (substantivo e processual) 
e do raciocínio. Tal também se torna compreensível se se tiver em conta que as 
competências específicas contribuem para o desenvolvimento das competências gerais, tal 
como se referencia no documento relativo à reorganização curricular do ensino básico. Que 
pensam desta reflexão? Encaixar ou não as competências específicas da disciplina? E onde? 

Hoje fico por aqui, mas já a pensar como responder a estas questões, bem como reflectir 
sobre a tal introdução que o Luís e a Joana referiram. Há também que pensar nos 
instrumentos de avaliação que terão que necessariamente acompanhar esta planificação. 

Mais uma vez falei às minhas colegas na implementação deste material e a adesão é plena.  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 5  

Date: Tue Jan 15 2008 11:14 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Tenho estado um bocado ausente, porque estou sem computador e sem internet em casa, o 
mau tempo que se fez sentir cá pela zona de Ovar danificou-me esse equipamento. De 
qualquer modo, vou tentando na escola sempre que me for possível aceder à plataforma. 
Já verifiquei que a Ana, apresentou as suas reflexões, que eu já imprimi e vou ler. 
A Dorinda já deu sinais de vida, que óptimo. 
 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/16 20H33m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: silêncio e coisas giras... 

 

  

Uma mensagem curta mais para alimentar a continuidade da interacção, justificar o 

nosso silêncio e, sobretudo, partilhar coisas. 

 

1 – Estamos sem o nosso querido chefe (o dito, Luís Marques, mata-me quando ler 

isto, he, he!!!!). 
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2 – Pela minha parte, participação em várias reuniões de projectos a tempo inteiro 

(com colegas em minha casa), entre outros (exames, ver trabalhos, etc.). Não digo até 

que enfim, não senhora, porque gosto e muito, nomeadamente porque se contacta com 

outros contextos. A última reunião era de um projecto de formação de formadores para 

a intercompreensão em línguas românicas, em contextos online, que vem na sequência 

de outro – Galanet – www.galanet.be (se clicarem no menu do canto superior direito, 

podem ver tudo em Português). Giro!!!! Imaginem aqui o “je”, Maria João (Joana) que 

vem da tecnologia e derivou para a Didáctica das Ciências/Tecnologia + exploração 

das TIC, metida com pessoal da Didácticas das Línguas, com Linguistas, … !!???? 

Tudo por causa das interacções a distância. Aprendo e divirto-me imenso! Sabem o 

que são palavras opacas e palavras transparentes?  

 

3 – O nosso querido Prof João Praia é homem de muita reflexão, coisa que precisa de 

tempo. Estou a inventar mas deve ser isso!!! Vou ver se lhe telefono e depois digo 

coisas. 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/18 23H45m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: ReformulaçãoIntegral.doc (2230272 bytes) 

Assunto: Reformulação Integral da Planificação 

 

  

Tendo em conta o trabalho repartido desenvolvido pela Isabel, pela Maria João (FQ) e pela 
Margarida de adaptação da planificação às considerações e intervenções que entretanto 
foram efectuadas acerca da planificação da actividade de Trabalho de Campo considerei que 
era necessário procurar integrar todos os contributos num único documento para facilitar os 
trabalhos futuros de discussão do mesmo. Integrei, por isso, os três documentos num só e 
que apresento em anexo a esta mensagem. Lembro que procedi a pequenas sugestões de 
alteração em todos os documentos e que se encontram registadas com a cor vermelha. Se 
considerarem que as sugestões que apresento são adequadas podem mudá-las para a cor 
preta e integrarem-nas num novo documento que deve ser colocado na plataforma, de modo 
a que possamos sempre trabalhar sobre a "última versão". 
Lembro, também, que na versão que hoje aqui deixo ainda não estão definidos os objectivos 
gerais e, ao mesmo tempo, que o texto da introdução precisa de ser completado...  
 
Aceitam-se sugestões e contribuições de todos os elementos do IPEC. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/18 23H58m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: 1ª Saída a uma Pedreira da região de Viseu 

 

  

No âmbito do plano de trabalho que o nosso grupo definiu para o "estudo principal" e que 
pressupunha a adaptação dos materiais didácticos construídos para a Pedreira da Quinta do 
Moinho (V. Nova de Gaia) a Pedreiras da região onde a escola de cada uma de nós se 
encontra integrada...partilhei com as Colegas que na minha Escola que leccionam a disciplina 
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de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) a vontade que tinha de concretizar uma 
saída de campo a uma Pedreira que se encontra muito próxima da cidade de Viseu. As 
minhas Colegas mostraram-se muito receptivas e disponíveis para também elas 
implementarem os referidos materiais didacticos (com as necessárias adaptações).  
Assim, se as condições climáticas o permitirem, na próxima Quarta-feira (dia 23 de Janeiro) à 
tarde vamos proceder a uma primeira saída de campo para ver se a Pedreira que 
pretendemos visitar reúne as condições necessárias para a implementação dos materiais 
didácticos construídos. 
Assim que esta visita de reconhecimento se concretize deixarei aqui na plataforma as minhas 
impressões acerca da mesma, bem como algumas questões que as minhas Colegas me 
possam colocar. 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/19 20H42m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: Re: Reformulação Integral da Planificação 

 

  

Dado um tempinho que posso disponibilizar para o ipec, continuo nas minhas leituras e neste 
momento encontro-me a escrever, a partir do contributo da Isabel e da Margarida, e tendo em 
conta as sugestões deixadas pelo Luis em 27/12/2007, a introdução para este documento. 
Penso que amanhã já poderei aqui deixar alguma coisa para poderem comentar. Estive a ver 
rapidamente a reformulação da planificação deixada pela Margarida. Penso que a introdução 
deve ser apresentada antes da planificação, ainda de acordo com as sugestões do Luis, em 
27/12/2007, isto é, a introdução ser uma secção, a planificação ser outra secção e considerar 
outras secções, como por exemplo, os resultados da aplicação da planificação, etc. 

Verifico que também não há comentários à questão por mim levantada sobre as 
competências específicas. Devem elas, ou não, aparecer explicitadas na planificação? Se 
não, avaliam-se só competências gerais numa disciplina que apresenta as  suas 
especificidades? Os indicadores de aprendizagem são ou não objectivos? Eu insisto na 
clarificação destes pormenores porque sendo minha intenção utilizar estes materiais com as 
minhas colegas de escola, é de todo o interesse que não se gere situações que possam ser 
interpretadas como confusas, incoerentes, pouco práticas, etc. Isso será meio caminho 
andado para que as pessoas não queiram experimentar e não queiram saber de propostas 
que se faça. É tal situação não é desejada de todo! 

Margarida, vou ler com mais tempo a tua reformulação e depois deixarei os meus 
comentários. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/19 23H12m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: ReformulaçãoIntegral.doc (2245120 bytes) 

Assunto: Nova Reformulação Integral 

 

  

Decorrente da mensagem deixada pela Ana e das questões que nela coloca - a questão das 
competências específicas que não se encontravam explícitas - efectivamente considero que 
elas se depreendem dos indicadores de aprendizagem, no entanto também considero que 
para que outros colegas possam implementar estes materiais didácticos elas devem vir 
explícitas no documento. Por isso tomei a iniciativa de criar um novo documento onde as 
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mesmas vêm explícitas (não nas tabelas, pois considero que era muito complicado estar a 
introduzir novas colunas...mas são apresentadas antes da planificação da actividade, tal 
como podem constatar no ponto 1.4 do documento). 
Relativamente aos objectivos...será que eles têm mesmo que vir explicitados? Não basta as 
competências gerais, as competências específicas e os indicadores de aprendizagem? 
Aliás,os indicadores de aprendizagem não têm subjacentes objectivos e competências? 
Lembro que o documento que agora coloco em anexo é a última versão com as últimas 
actualizações introduzidas... No entanto ainda não está completo. Necessita de sugestões de 
alteração da parte de todos e é necessário pensar nos objectivos gerais e nos instrumentos 
de avaliação. Agradecia que os restantes elementos do grupo pensassem nestes aspectos e 
os introduzissem no documento (pode ajudar a consulta do livro sobre Competências da 
Professora Teresa Oliveira). 
Aguardo sugestões e troca de ideias! 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/20 23H51m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Anexo: Introdução.2.doc (32256 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Integral da Planificação 

 

  

Pelos vistos o Luis está um pouco em baixo... que recupere depressa pois a sua colaboração 
é necessária!  

Como o prometido aqui fica o meu contributo para o texto da introdução. No mesmo, o que 
está a vermelho corresponde às partes escritas pela Isabel e pela Margarida... o restante são 
sugestões com base nas orientações deixadas aqui pelo Luis. Comentários, please... 

Penso que os objectivos gerais descriminados: 

- Promover a criação de uma actividade interdisciplinar (Biol/Geol. e Fís/Quim) sobre 

a temática: “Exploração sustentada de recursos geológicos”; 

  

- Conceber e implementar materiais didácticos diversificados para a leccionação do 

conteúdo programático: “Exploração sustentada de recursos geológicos”; 

  

não são objectivos desta planificação mas antes do trabalho que estamos a 

desenvolver no projecto IPEC, tal como outros que a Maria João propôs aqui na 

plataforma numa intervenção que fez em 17/11/2006 -  

- Desenvolver uma dinâmica de interacção, via plataforma, que vise o enriquecimento 
didáctico de todos os participantes; 

- Construir, implementar materiais curriculares que visem desenvolver capacidades, atitudes e 
valores inerentes à resolução de situações-problema de Ciências integradas em contextos 
reais; 

- Articular diferentes conteúdos disciplinares(FQ, Biol,  e outras) que favoreçam a 
compreensão integrada da Ciência 

- Construção de materiais perspectivados para a resolução de situações- problema, 
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integrados em contextos reais; 

- construção de instrumentos de avaliação diversificados e adequados.  

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/21 17H19m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: Nova Reformulação Integral 

 

  

Estive a ler os documentos apresentados aqui na plataforma. 

Relativamente à última reformulação da planificação, com as devidas alterações feitas pela 
Margarida, com base nas questões colocadas pela Ana, fiquei um pouco confusa. Acho que a 
contextualização e a apresentação dos objectivos gerais estão bem, mas não colocaria as 
competências específicas antes da planificação, elas já se encontram explícitas nos 
indicadores de aprendizagem.  

Quanto aos objectivos gerais, não concordam que poderíamos acrescentar "Promover o 
trabalho de grupo", porque esta actividade envolve muito o espírito de equipa e grupo. 

Quanto à introdução apresentada pela Ana, acho que está  bem e parece-me ir de encontro 
com o que o Dr. Luis e Dra. Mª João sugeriam. 

 

 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/21 21H35m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: Introdução.2.doc (36864 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Estive a ver o texto que a Ana elaborou e penso que está muito interessante e que vai ao 
encontro daquilo que o Professor Luís e a Professora Maria João pediram. Fiz pequenas 
alterações (assinaladas com a cor verde), mas penso que precisamos da ajuda da Maria João 
(FQ) para fazer uma pequena reformulação no texto. Em minha opinião, um dos aspectos 
interessantes destes materiais didácticos é a perspectiva da interdisciplinaridade entre a 
Biologia/Geologia e a Física/Química...e este aspecto não está contemplado no texto. Além 
disso a Maria João (FQ) necessita de nos dizer em que conteúdo programático de FQ esta 
actividade vai encontrar sustentação programática... 
Tenho esta noite imensas coisas para fazer, mas vou procurar pensar num pequeno texto 
(1ou 2 paragrafos) sobre a perspectiva interdisciplinar desta actividade. 
Votos de bom trabalho e de frequentes interacções (tal como já está a acontecer e que está a 
permitir avancarmos mais com os trabalhos)! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 01H43m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Silêncio 2 
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Agora quem anda muito arredado somos nós. Grandes marotos! Como a Ana referiu o Luís, 
além de ter estado fora, veio doente mas logo passa. 
 
A minha pessoa tem andado feita barata tonta, entre mil coisas. No período entre semestres, 
temos que aproveitar para avançar nas leituras das teses e na escrita de artigos. A 
dissertação da Margarida Marques, que é sobre Comunidades de Prática online (nós, IPEC) e 
Gestão Curricular Intencional (a do grupo 2) está quase. Se a defesa não for em Fevereiro, 
será no início de Março. Logo dizemos!!! 
 
Já tenho comigo os comentários do João Praia, que são gerais e apontam no mesmo sentido 
que alguns dos que eu e o Luís já avançamos. De qualquer forma, amanhã deixo-os aqui. 
 
Veremos se encontramos um espaço do dia para ver as novas versões da planificação com 
calma, bem como a introdução. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 13H15m 

Autor: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Anexo: G2_introdução_planificação+enquadramento.doc (47104 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Como indicado ontem, cá estivemos a debruçar-nos sobre a saudável e profícua 

interacção dos últimos tempos. Isto é que é dar-lhe :-))) 

Como o tempo não deu para mais, centramo-nos na introdução, tendo, no entanto, 

dado uma vista de olhos na última versão da planificação (comentários a fazer num 

futuro próximo). 

Quanto à Introdução, a partir do texto da Ana com contribuições da Margarida, 

deixamos em anexo uma proposta. Sublinhamos que a proposta que deixamos vem na 

sequência de uma mensagem anterior em que propusemos que a introdução fosse 

curta, incisiva e clara, contendo a finalidade do documento, contexto, bem como as 

partes o constituem. Procurámos explicitar nos comentários introduzidos a estrutura da 

introdução. 

 

Aguardamos comentários e prometemos voltar á carga. 

 

Luís e MJL 

 

PS – Quando deixam o “Prof.” de lado? Assim não brincamos mais!!!!!!!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 21H07m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: 1ªVisita à Pedreira de Viseu 

 

  

Aqui estou eu a dar notícias da visita que esta tarde fiz com mais três colegas da minha  
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escola à Pedreira dos Arredores de Viseu... 
 
Contextualização 
A Pedreira da Feifil situa-se a 6/7km do local da minha Escola com uma maravilhosa janela 
aberta para a Serra da Estrela... Encontra-se a laborar há 40 anos e preve-se que continue a 
laborar por mais 100, extraindo o recurso geológico predominante na região... granito de 
textura grosseira com fenocristais de feldspato. Este recurso é depois transformado na própria 
pedreira e uma parte é vendida directamente para as construções (habitações, estradas, 
entre outras) e outra parte é lavada para que depois possa ser misturada com cimento (nas 
próprias instalações da pedreira) e vendida como "argamassa" para a construção civil da 
região. Na base da pedreira está a ser colocado um enchimento de lamas que resultam da 
lavagem das britas utilizadas na "argamassa"...que não têm um cheiro muito agradável... 
Atendendo a que só se espera fechar a pedreira daqui a 100 anos...ainda não existe um 
plano de recuperação para o referido espaço. 
(Tirei imensas fotografias que em breve vou colocar aqui na plataforma...para que todos 
possam ter um primeiro contacto com esta pedreira). 
 
Metodologia 
1º- Partimos da minha escola por volta das 14 horas de hoje (23 de Janeiro), 4 professoras de 
Biologia/Geologia munidas com martelos, bússolas, sacos de plástico, a planificação da 
actividade de Trabalho de Campo e o guia de campo (que tinhamos construído para a 
pedreira da Qta do Moinho). 
2º - Antes de entrarmos na pedreira procedi (junto da pedreira) a uma contextualização do 
projecto do IPEC, dos materiais didácticos que já foram implementados na Pedreira da Qta do 
Moinho e dos resultados obtidos no estudo piloto, das finalidades da 2ª fase do nosso estudo 
(adaptação dos materiais às pedreiras da nossa região), valorizando o contributo que as 
colegas da minha escola podem dar na adaptação dos materiais didácticos... Neste momento 
expliquei, também, toda a metodologia que se pretende implementar no decorrer desta 
actividade de Trabalho de Campo. (as colegas mostraram-se muito receptivas a connosco 
colaborarem nesta adaptação dos materiais à Pedreira da Feifil) 
3º- Foi com vontade e entusiasmo que solicitámos autorização para entrarmos na Pedreira da 
Feifil...que imediatamente nos foi concedida e nos foi dada total liberdade para circularmos 
por onde nos quiséssemos... 
4º- Fizemos um primeiro reconhecimento do espaço da pedreira e da maquinaria que nela 
estava a laborar. Deslocámo-nos, de seguida, para a base da Pedreira e aí nos sentámos, 
durante uns longos minutos.Cuidadosamente analisámos as actividades propostas no guia de 
campo (da Pedreira da Quinta do Moinho) e começámos a constatar a maioria das 
actividades nele propostas se podiam adaptar facilmente a esta pedreira. 
5º - (No início do ano lectivo tinhamos previsto realizar, na disciplina de Biologia e Geologia, 
uma saída de campo à serra da Boa Viagem, outra à Serra do Caramulo e agora surgiu a 
vontade de realizar uma a esta pedreira... consideramos que as três saídas dos alunos da 
escola ia trazer imensos transtornos aos colegas das outras disciplinas sujeitas a exame 
nacional...por isso decidimos "deixar cair" a saída de campo da Serra do Caramulo, mas 
vamos procurar integrar as actividades que tinhamos previsto realizar na serra do caramulo 
neste guia de campo). Com esta determinação percorremos toda a pedreira na procura 
permanente de aspectos que pudessem levar ao enriquecimento do guia de campo. Andámos 
durante 3 horas dentro da pedreira...a trocar ideias e a fazer uma obervação atenta dos 
aspectos geológicos observados. 
6º- No final conversámos com o responsável da pedreira e sentimos que ainda temos que 
voltar de novo ao local...pois ainda temos que ir visitar o local onde se lavam as areias, onde 
se faz a "argamassa" e ir conversar com a Engenheira do Ambiente da Pedreira. 
(...) 
7º - Tomámos as seguintes decisões: 
- Nos próximos dias cada colega vai procurar cruzar os dados do guia de campo com as 
observações efectuadas na pedreira e as actividades que estavam previstas para a Serra do 
Caramulo (ambiente magmático), de modo a podermos adaptar e enriquecer este guia de 
campo... 
- Na próxima semana vou levar dois ou três colegas de FQ à pedreira (pois hoje não puderam 
ir connosco), pois eles próprios já me disseram que vem mesmo a calhar para a FQ...pois vão 
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fazer este ano análises de águas na sua disciplina. 
- Daqui a duas semanas reunimos para podermos trocar ideias e elaborar uma outra versão 
do guia de campo, enriquecida com as sugestões de todos... 
 
Depois disso necessitamos do seguinte: 
- Que todo o Grupo do IPEC se desloque à pedreira para, no local, discutirmos os materiais 
didácticos e podermos enriquecê-los com as vossas preciosas sugestões.(lá para finais de 
Fevereiro) 
- Que nessa deslocação a Viseu possamos convidar o Professor Soares de Andrade para 
estar presente de modo a que nos possa esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo nas 
observações que hoje efectuámos. 
 
(As colegas da minha escola que hoje estiveram presentes pediram para também estarem 
presentes aquando da vossa vinda à Pedreira... e além destas colegas, vou sensibilizar todo 
o meu grupo disciplinar para estar presente aquando da vossa vinda, se todos acharem bem!) 
 
Esta foi a "acta" da saída de campo que hoje fizemos...espero ter-vos dado conta do que se 
passou...mas estou aqui para qualquer esclarecimento que solicitem! 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 23H40m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Margarida, já acrescentei(a azul) na introdução a unidade de Química onde a saída à pedreira 
pode ser aplicada. Relativamente à interdisciplinaridade, não sei bem onde colocar, mas 
deixava este pequeno texto, que se achares que está bem, pode-se colocar na introdução. 
Na unidade"Da atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra", pretende-se 
desenvolver a compreensão dos alunos sobre os sistemas aquosos naturais, distinguir águas 
próprias para vários tipos de consumo de outras, interpretar diferenças na composição de 
águas da chuva, de lençóis freáticos e do mar, pese embora o seu principal componente ser 
sempre o mesmo: a água" (extraído do programa) 
Na saída de campo à Pedreira, os alunos são confrontados com situações problemáticas, que 
devem ser apreciadas numa perspectiva interdisciplinar e não só sob o ponto de vista 
geológico ou químico. 
 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 23H41m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Anexo: Introdução.2.doc (34816 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Esqueci-me de enviar o anexo.  

 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 00H26m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Reformula%E7%E3o%20Introdu%E7%E3o%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76543_1/Introdu%E7%E3o.2.doc
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Assunto: Re: Silêncio 3 

 

  

Mais uma vez, apresento as minhas desculpas pela falta de interacção nos últimos tempos. O 
Luís tem andado atarefadíssimo com questões do CD e eu a fazer o relatório do projecto (tem 
de ir até ao final da semana) e a preparar a intervenção no encontro sobre Investigação 
Práticas, que penso já ter sido divulgado (15 e 16 de Fev, aqui na casa), etc, etc, etc. 
 
O material disponibilizado é extenso e requer uma análise cuidada. Logo que possível 
deixaremos as nossas contribuições. No entanto, penso que quem ainda não contribuiu (a 
cara da marota da Dorinda não me sai da cabeça!!!) podia fazê-lo. Estou certa ou estou 
errada???? 
 
Como se referiu, na última reunião, se deixa de haver interacção, mesmo que tenha um cariz 
mais social, voltamos aos terríveis períodos "obscuros" e é pena!!! Se não tiverem 
comentários a fazer sobre a planificação, contem o que têm feito.  
(...) 
  
Voilà!!! Tenho dito e fico à espera... sempre... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 15H07m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Eu agora aguardo reações de todos os elementos do Grupo à 1ª visita que fiz com as minhas 
colegas à Pedreira da Feifil (Viseu). 
Neste momento encontro-me a fazer ajustes no guia de campo, tentando enriquecê-lo com 
actividades de um outro guia de campo que tenho construído para a Serra do Caramulo. 
Depois do Carnaval vou de novo à pedreira com os colegas de Física e Química e mais 
colegas de Biologia e Geologia, para que nos possam dar mais sugestões de actividades 
enriquecedoras do mesmo. 
Lá para início de Março seria interessante ter a presença de todos os elementos do grupo 2 
na Pedreira para também darem a vossa opinião e sugestões de reformulação. 
Gostaria de informar que é possível efectuar a visita à Pedreira num Sábado, no entanto tem 
o inconveniente de as máquinas não estarem a laborar... O dia ideal seria uma sexta-feira... 
Fico a aguardar as vossas interacções... que tardam em chegar... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 19H47m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Reacções à visita_Margarida 

 

  

Margarida, penso que terás que ser mais clara quando indicas que "aguardo reações de todos 
os elementos do Grupo à 1ª visita que fiz com as minhas colegas". Que reacções? Sobre a 
viabilidade de adaptar o guião feito para a visita a esta pedreira? Será que tem as mesmas 
características, as mesmas potencialidades didácticas?  

 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20compress%E3o%20de%20fotos%20de%20Viseu%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DReac%E7%F5es%20%E0%20visita_Margarida%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29


 37 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 19H52m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Nova Reformulação Integral 

 

  

Eu sei que o nosso exemplo não tem sido o melhor, mea culpa, mea culpa, mas “o 

comboio não pode parar”. Aguarda-se período de actividade intensa após o Carnaval. I 

hope!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 21H49m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Reacções à visita_Margarida 

 

  

Olá boa noite para todos os elementos do grupo! 
As reacções dos meus elementos do grupo...podem recair sobre o que quiserem... Mas 
também relativamente: 
- a qualquer dúvida que tenham, após a visualização das fotos que deixei na plataforma, 
relativamente a aspectos geológicos e à possibilidade de adaptação dos materiais didácticos; 
- a sugestões que queiram efectuar para aprofundar as actividades nas diversas paragens e 
nas diversas fases da actividade de Trabalho de Campo; 
- dúvidas relativamente à forma como pretendo substituir a paragem do "Aterro de Resíduos 
Inertes" por outra temática... 
...Enfim, qualquer dúvida que queiram colocar/sugestão que me queiram fazer...para 
estimular o meu pensamento e tornar mais produtivas as minhas deslocações futuras à 
Pedreira da Feifil... 
Aguardo interacções... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 11H40m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Margarida, 
 
Gostaria de poder ir com o teu grupo à 2ª visita à Pedreira de Feifil, se fosse possível, porque 
como vão colegas de FQ, talvez eu pudesse discutir melhor a contribuição da minha disciplina 
na saída de campo, pois esta saída de campo está muito mais orientada para a área de 
Biologia/geologia.Se os meus colegas de Biologia também pudessem ir, seria óptimo não 
achas? 
Eu e a Dorinda, já não podemos ir à pedreira da zona da Sta. M. da Feira, porque está 
encerrada, estamos a pensar ir à de S. Pedro da Cova (tenho de falar com a Isabel para me 
dar os contactos.  
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Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 11H48m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Guião de visita de estudo 

 

  

No dia 8 de Fevereiro, vou com os meus alunos ao Barreiro, à Fábrica de Amoníaco de 
Portugal, e estive a elaborar um guião para orientar os meus alunos durante a visita, 
estivemos a discutir alguns pontos nas aulas, sobre o processo de produção de amoníaco e 
coloquei na troca de ficheiros o guião, para quem quiser dar uma olhada e comentar... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 14H49m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Maria João, 
Acho muito boa ideia a vossa vinda à nossa 2ª visita à Pedreira. Em princípio vão 3 colegas 
de FQ da minha escola. Nesta visita também vão outros colegas da minha escola que não 
puderam ir na 1ª visita, por isso acho boa ideia de quiseres trazer colegas de Biologia e 
Geologia da tua escola...quanto mais ideias tivermos melhor! 
Em princípio vamos a uma 4ª feira à tarde...mas só devemos conseguir arranjar uma 4ªfeira à 
tarde livre lá para finais de Fevereiro... 
Mas quando eu tiver a certeza do dia deixo aqui a informação na plataforma. 
 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 22H48m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Maria João, 
Estive a ver o guião que deixaste na troca de ficheiros e achei-o muito interessante e muito 
completo, integrando questões que vão desde a localização, às matérias primas utilizadas, à 
dinâmica organizacional da Fábrica, aos aspectos mais técnicos relativos aos materiais que 
produzem e aos cuidados que têm no decorrer da sua produção...e, na parte final, e muito 
bem, a forma como são tidas em conta as questões ambientais. 
Como vais estruturar esta saída de campo? Levas só uma turma? Os alunos vão trabalhar em 
grupo? Todos os alunos vão passar por todos os locais a visitar na Fábrica? São os alunos 
que vão colocar as questões que estão no guia de campo aos funcionários? 
Que pensas fazer na fase de pós saída de campo? Como vais avaliar os alunos nesta 
actividade prática? 
Estas são algumas questões que me surgiram no decorrer da leitura do guia de campo e da 
mensagem que tu me deixaste e que, quando puderes, gostaria que partilhasses estes 
aspectos connosco...aqui na plataforma. 
Parabéns pelo guia de campo, acho-o muito interessante e completo. 
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Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 12H32m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Visita+assunto das mensagens 

 

  

João e Margarida, acho que é uma excelente ideia a visita à pedreira envolver colegas 

das duas escolas. As expectativas relativamente ao impacto do projecto nas escolas 

elevam-se. Espero que consigamos levar o “barco a bom porto”. Eu estou confiante!!!! 

Falei com o Luís e vamos ver se nos juntamos ao grupo (desta vou procurar 

acompanhar-vos!!!!). Talvez não seja má ideia fixar o dia com a maior antecedência 

possível. 

 

Outro assunto, quando responderem a uma mensagem, e se o assunto for diferente 

(como é o caso das vossas mensagens anteriores), alterem-no. Se não tivermos este 

cuidado, é mais difícil procurar a informação disponibilizada anteriormente. Bale??? 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 14H12m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Anexo: MJoao_guiao visita de estudo.doc (84992 bytes) 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

João, 

 

Faço minhas as palavras da Margarida e dou-te os parabéns pelo guião mas também 

pelo facto de o teres partilhado. 

Para além dos comentários que introduzi no documento, falta-me o trabalho que se fez 

para a visita à pedreira (no ano anterior), isto é, a planificação (parte das questões da 

Margarida prendem-se com isso, certo?). Penso que há que fazer um esforço de 

articulação entre os objectivos (não devia ser competências?) e o que propões aos 

meninos. Da minha leitura, as perguntas do guião vão muito para além dos objectivos 

que definiste. 

Mais uma vez parabéns e inté. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 17H30m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Hoje tive um almoço com dois colegas da minha escola (um de FQ e outro de Biologia)...e 
claro, acabámos por conversar sobre a visita que a Maria João vai fazer à Fábrica do 
Barreiro... A minha colega (Leonor) também tentou marcar a referida visita, no entanto não 

 

mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DVisita%2Bassunto%20das%20mensagens%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Gui%E3o%20de%20visita%20de%20estudo%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76817_1/MJoao_guiao%20visita%20de%20estudo.doc
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conseguiu que a mesma pudesse decorrer pois só recebem 25 alunos de cada vez e ela teria 
que ir por 3 vezes de Viseu ao Barreiro...o que se tornava muito complicado, em termos 
práticos...No entanto ficou muito interessada em conhecer o guia das actividades que a Maria 
João produziu... 
A Leonor tem estado aqui comigo e, claro, acabei de lhe mostrar o guia... Achou-o muito 
interessante e muito adaptado aos conteúdos/competências a desenvolver no 11º ano em 
FQ. 
Decorrente da leitura que fizemos em conjunto surgiu-nos dúvidas relativamente ao que se 
pretende na 1ª e na 2ª questão...parecendo que se repetem (dúvida também já colocada pela 
professora Maria João). Sugere que em vez de utilizares em algumas questões o termo 
perigo(s) utilizes o termo risco(s)...parece que é mais adequado à linguagem utilizada na FQ. 
Também sugeriu que consultes o site: 
http://www.externato-penafirme.edu.pt/cfq.htm 
 
diz que têm vários relatórios de visitas de estudo que os alunos de várias escolas fizeram a 
Fábricas do género da que vais visitar. 
Maria João...daqui a uns dias vocês vão-se conhecer (ainda para mais a mãe da Leonor é de 
Ovar...local onde tu trabalhas...) e é uma pessoa espectacular! 
Fico por aqui...venham as interacções! 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 18H51m 

Autor: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Visita DATAS 

 

  

Hoje tive oportunidade de ler algumas das últimas contribuições e fiquei muito satsfeito. 
Relativamente à  visita à pedreira de Viseu proposta pela Margarida, entendemso que é 
necessário ter a companhia do Professor Andrade. Já falei com ele e é possível pensar em 
duas datas - 13  e 27 de Fevereiro. Por favor digam das vossas conveniências! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 19H23m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Visita DATAS 

 

  

A data mais conveniente seria no dia 27 de Fevereiro...neste momento ainda não sei se as 
minhas colegas poderão ir no dia 27 de Fevereiro...pois podem entretanto marcar reuniões 
para essa tarde... 
É claro que não podemos perder a oportunidade e a disponibilidade do Professor Soares de 
Andrade...por isso irei fazer todos os possíveis (e até quase os impossíveis...) para que possa 
ser nessa tarde. 
Assim que tenha mais pormenores...deixarei informações aqui na plataforma. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 19H31m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 
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Professora Maria João... 
Por falar em competências na àrea das TIC... Ajude-me a desenvolver uma que acho que me 
pode ser útil... 
Gostei muito do documento da Maria João (FQ) comentado por si... de uma forma que eu 
desconhecia e que acho muito interessante (com aquelas caixinhas de cor comentadas ao 
lado...) Como se faz? É preciso algum programa especial? 
Explique-me, s.f.f. 
E depois avalie-me...para ver se eu desenvolvi a referida competência...(hahahahhaha) 
Aguardo resposta à minha solicitação... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 19H41m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Dúvida de FQ 

 

  

Maria João (FQ) e todo o grupo... 
Ao final da tarde, em permuta de conhecimentos entre mim e uma colega de Biologia e outra 
de FQ (Leonor)...surgiu-nos uma grande dúvida, relativamente a um conteúdo que é 
leccionado em FQ e em BG...que é o magnetismo terrestre. 
Nós (BG) dizemos que estamos actualmente na Terra numa situação de polaridade normal 
em que o norte magnético está relativamente próximo do norte geográfico... (os nossos 
manuais escolares (10º, 11º e 12º) assim o referem e o livro Geología Física de Strabler o 
confirma) 
Parece que na FQ ensinam que actualmente o norte geográfico está relativamente próximo 
do sul magnético...e parece que os vossos manuais assim o mencionam... 
Ficámos todas muito confusas... Por isso precisamos de ouvir a opinião de outras pessoas...  
Gostariamos, por isso, de conhecer a tua opinião e, se possível, até de outros colegas da tua 
escola. 
Aguardo a tua resposta. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 20H09m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: Visita DATAS 

 

  

Margarida, já falei com os meus colegas que pensam implementar o nosso guião e eles 
mostraram-se interessados em participar na visita. O único problema são as datas e 
sobretudo 4ªfeira. Vou tentar saber se vai haver alguma reunião no dia 27 de Fevereiro, que 
foi a data sugerida pelo Dr. Luis. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 08H36m 

Autor: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Anexo: Microsoft Word_registar alterações.doc (548864 bytes) 

Assunto: sugestão - Registar alterações em documentos ... 
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mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Visita%20DATAS%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3Dsugest%E3o%20-%20Registar%20altera%E7%F5es%20em%20documentos%20...%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Margarida, 

Podes accionar a funcionalidade de "registo de alterações " no documento que estás a 

trabalhar/analisar/avaliar. Utiliza-se muito para corrigir trabalhos de alunos. 

Vê os passos no documento em anexo.  

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 10H57m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Margarida, 

Como já tinha referido numa outra mensagem anterior, manifesto mais uma vez interesse em 
ir com vocês à "tua" pedreira (!!!!!!). Avisa com tempo para ver se consigo gerir as minhas 
coisas. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 11H14m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: visita à Pedreira do Moinho 

 

  

Em poucos dias isto ficou atafulhado de mensagens e foi cá uma trabalheira pôr em dia as 
mesmas. Fica para este fim-de-semana ler os anexos às mensagens...  

Bom, fica aqui a informação que já está marcada oficialmente a visita dos alunos da minha 
escola à Pedreira do Moínho! Lamego vai descer à civilização (hahaha...) no dia 4 de Abril, 
uma sexta-feira. Ou seja, antes dessa data há que trabalhar com os documentos de 
preparação da saída de campo, etc, etc  e para isso temos é necessário virarmos os nossos 
esforços para a ultimação da planificação, nomeadamente a avaliação das competências... há 
muito para desbravar ainda! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 18H22m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Anexo: planificação da ve.doc (53760 bytes) 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Dra. Mª João e Margarida, muito obrigada pelos vossos comentários e sugestões que 
apresentaram, isso fez-me andar numa roda viva para apresentar-vos o que me 

 

mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3DRe%3A%20compress%E3o%20de%20fotos%20de%20Viseu%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3Dvisita%20%E0%20Pedreira%20do%20Moinho%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Gui%E3o%20de%20visita%20de%20estudo%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76845_1/planifica%E7%E3o%20da%20ve.doc
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questionaram, eu tinha tudo mais ou menos estruturado, mas não informatizado. 
Quanto aos comentários da Dra. Mª João, eu alguns não alterei porque eu pretendo mesmo 
separar, produtos, das matérias-primas e de questões ambientais, para que cada grupo de 
alunos possa explorar cada tópico. 
Envio em anexo, a alteração do guião e a palnificação. 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 18H25m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Anexo: guião.doc (84992 bytes) 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Agora é que segue o guião  

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 19H40m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Visitas 

 

  

A Margarida veio cá e estivemos a discutir com o Luís vários assuntos, entre os quais 

as visitas e datas. 

Considerou-se que numa primeira saída com outros professores, os investigadores não 

deviam estar (somos uns papões, digo eu!!!). Assim sendo, seria de agendar duas 

visitas: 

1 – uma com o Luís e o ilustre colega Andrade só para os professores envolvidos no 

IPEC. Pelas mensagens anteriores, parece que a data a reter seria o dia 27 deste mês. 

Estou triste porque assim não posso ir (em princípio estou fora do país). Nesta visita 

estudar-se-ia o local e as suas potencialidades didácticas (para a BG e a FQ de forma 

integrada). Procurar-se-ia também analisar as adaptações que é necessário fazer ao 

guião e à planificação desenvolvidos anteriormente; 

2 – outra só para professores das diferentes escolas e já com os materiais 

desenvolvidos, que seriam discutidos nessa altura (estratégia macaca para envolver os 

colegas, hum!!! será???). 

 

Acho que resumi a coisa!!! Margarida e Luís, é isto? 

 

Aguardamos as vossas reacções!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H07m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Dúvida de FQ 

 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Gui%E3o%20de%20visita%20de%20estudo%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76846_1/gui%E3o.doc
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Visitas%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20D%FAvida%20de%20FQ%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Margarida, 

 

Fui procurar na Internet se encontrava resposta para a questão e encontrei um blog do 

Yahoo super interessante. Vejam em 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070625124746AAlxEOD&show=7. 

Os grupos Yahoo têm ferramentas parecidas com as do Bb, que estamos a utilizar, mas 

incluem também um blog para colocar dúvidas (fiquei a saber nesta pesquisa, he, he, 

he!!!). A ideia, é colocar questões, receber respostas e votar a melhor, tudo isto 

envolvendo todo o mundo. Em termos didácticos de exploração da linguagem, de 

desenvolvimento de competências de pesquisa e selecção de informação, de análise e 

questionamento, entre outros, é um recurso muito interessante. O facto de estar 

acessível a todos os falantes de Português é também de realçar. 

 

A resposta não é muito elaborada mas esclarece a dúvida. A Margarida ficou de 

procurar sustentação em livros científicos. Seria giro partir desta resposta e pedir aos 

alunos que a elaborem. “Quem estudou o quê?” podia ser uma das questões a 

aprofundar. E aqui fica mais uma ideia!!!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H12m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: visita à Pedreira do Moinho 

 

  

Em conversa com o Luís e a Margarida, ficámos de vos propor acabar a revisão da 
planificação até final de Fevereiro. Quanto a avaliação, no que toca a avaliação de 
competências transversais, a coisa está mexendo, ainda que timidamente, pelo G4. Vão 
espreitar!!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H14m 

Autor: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Assunto: visita_grupo4_ao_grupo2 

 

  

Bem meninas isto é que é trabalhar. Confesso que ainda não tive tempo de ver todas as 
vossas coisas, mas já as descarreguei para depois poder comentar. 

Entretanto, espero que nós do grupo 4 tenhamos pedalada para trabalhar as questões da 
avaliação que poderão ser também utilizadas por vós. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H17m 

Autor: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Assunto: Re: Dúvida de FQ 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070625124746AAlxEOD&show=7
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20visita%20%E0%20Pedreira%20do%20Moinho%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3Dvisita_grupo4_ao_grupo2%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20D%FAvida%20de%20FQ%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Pois é Margarida, essa dúvida também cá surgiu na nossa escola e, precisamente à conversa 
com o pessoal da FQ. Na altura tentei mandar um mail para a FCUP mas acabei por ainda 
não obter resposta. 

Vou insistir e se entretanto souber alguma coisa, também coloco aqui. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 21H02m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Reformulação da planificação 

 

  

Hoje estive em Aveiro e a Professora Maria João e o Professor Luís não 
resistiram...partilharam as suas preocupações relativamente à coerência, à clareza e à 
funcionalidade da planificação da actividade de Trabalho de Campo que já tinhamos 
elaborado... 
..."experts" em provocações conceptuais e provocações práticas com forte cariz 
didáctico...deixaram marcas no meu pensamento, que veio desde Aveiro até Viseu a pensar 
numa possível reformulação dos mesmos. 
É com esta vontade de reformular a estrutura e a apresentação dos materiais didácticos por 
nós construídos (refiro-me, em concreto, à planificação da actividade de TC)...que vou iniciar 
o meu fim-de-semana a reestruturar os mesmos... 
Assim que tenha realizado as referidas modificações...deixa-las-ei aqui na plataforma para 
que possam de novo ser comentadas por todos os elementos do IPEC. 
Lembro, tal como a Professora Maria João já referiu numa mensagem,que esta planificação 
deve estar pronta até finais de Fevereiro. Para que depois possamos partir para a 
implementação da mesma, com os devidos ajustes no caso da Pedreira da Feifil (Viseu).  

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 21H09m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Introdução de comentários num doc. 

 

  

Professora Maria João, 
É isso mesmo! 
Se, por ventura, acharem que é mais conveniente que o grupo do IPEC vá numa Sexta-feira 
(29 Fevereiro)...por mim tudo bem! É só uma questão do Professor Luís ver se o Professor 
Andrade tem disponibilidade para tal! 
Maria João (FQ) e Ana, não está esquecida a "nossa" visita à Pedreira com alguns colegas 
das nossas escolas! Assim que tenha uma possível data coloco-a na plataforma! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/04 01H09m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Registar alterações em documentos ... 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DReformula%E7%E3o%20da%20planifica%E7%E3o%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Introdu%E7%E3o%20de%20coment%E1rios%20num%20doc.%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRegistar%20altera%E7%F5es%20em%20documentos%20...%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Como o nome indica, este procedimento é para registar alterações (útil quando se faz textos 
em co-autoria) e não para introduzir comentários (ver mensagem abaixo). 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/04 01H10m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Agora sim, intro_comentários 

 

  

Houve aqui alguma coisa de estranho!!! Pensava ter introduzido uma mensagem, cujo 
assunto é o da mensagem anterior (que não tem nexo, dado tratar-se de informações 
relativas à visita à pedreira), uma outra em que enviava uma dica sobre a opção que utilizei 
para inserir comentários num texto e complementar á que a Cecília deixou. Será que me 
baralhei, com a animação que aqui vai? Estranho por que a escrevi a meio da tarde! 
 
Ai vai novamente! Para introduzir comentários, como fiz no anexo à mensagem de 2008/01/31 
14H12m, seleccionem o texto a comentar e no menu inserir, escolham comentário. Vai 
parecer uma caixa do lado direito do texto, para escrever o dito cujo. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Já há mais mensagens, tem que se actualizar 

mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DAgora%20sim%2C%20intro_coment%E1rios%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Interacções para análise com base num sistema de categorias construído para verificar a mobilização 

de competências profissionais, inerentes ao processo de avaliação, dos participantes envolvidos na 

CoP2 online – 2ª Depuração 

 

Fórum – Plano de trabalho do grupo 2 
 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Mon Nov 27 2006 13:30 

Author: (IPEC), Prof. C 

Subject: mapas de conceitos 

 

 

Pesquisando os artigos que o Inv. 2 recomendou como leituras aconselhadas, deparei-me com um artigo que gostei 
bastante de ler, relativo à aplicação de mapas de conceitos com estratégia de ensino/aprendizagem.  
Realmente é uma estratégia que tenho usado com alguma frequência nas minhas turmas e que tenho observado que 
"obriga" os alunos a reflectirem sobre os conceitos estudados e a relacionarem-nos. È o tipo de actividade que quando 
trabalhada em grupo, estimula bastante a cooperação, participação e o empenho no trabalho. Pode também funcionar como 
momento de avaliação para os alunos e para o professor.  
Vou coloca-lo na troca de ficheiros para que estiver interessado. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 36  

Date: Thu Nov 30 2006 01:19 

Author: (IPEC), Prof. D  

Subject: Re: continuação 

 

 

Foi bom encontrar a “continuação” do Luís e do João.  
  
Muito pertinente a observação sobre “reflexão crítica”, “valores” e “atitudes”. Faço uma pequena correcção: os textos 
deixados pelo Inv. 2 estão no fórum de discussão do grupo 4 e não no 2. Entretanto, não consegui abrir o doc. do Gil Peréz 
nem o site do texto das competência do Perrenoud (é preciso ver o que se passa). 
  
O esclarecimento sobre sustentabilidade também se põe – importantes os textos deixados na troca de ficheiros deste grupo, 
tendo eu já conhecimento de dois deles. Uma reflexão em torno do ensino por pesquisa é, na minha perspectiva, também 
relevante na medida que a mesma pode introduzir a problemática CTS e RP, estando estas últimas interligadas com as 
questões de sustentabilidade. E havendo “a prata da casa” em casa, há que aproveitar!  
Continuo, no entanto, a pensar que é também importante esclarecer as questões relacionadas com currículo. Alguns dos 
textos de Maria do Céu Roldão mostram de que forma factores como os saberes científicos (por exemplo no âmbito das 
ciências do ambiente onde estão presentes concepções de ciência integrada) ou a representação social e pedagógica do 
aluno (para o qual contribui o saber das ciências da educação) são determinantes para aquilo que se ensina e como se 
ensina na escola. Intimamente ligado com estas questões põe-se a questão das competências (nossas, discentes e deles, 
discentes) e da sua avaliação. Penso que todas estas leituras/reflexões se potenciam umas às outras possibilitando-nos ter 
uma visão mais fundamentada e alargada do que nos propomo-nos fazer. 
  
Quanto ao passar à acção, isto é, terminar esta nossa proposta de projecto, não tenho possibilidade antes do fim-de-
semana. Será que nos podíamos encontrar no chat? 
  
Digam coisas...  
  

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Sun Jan 21 2007 11:08 

Author: (IPEC), Prof. C  

Subject: bibliografia sobre portfólios 
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Realmente o nosso trabalho tem andado um pouco parado e provavelmente a ideia do Inv. 1 no sentido de nos reunirmos 
em Aveiro, poderia ser benéfica para empreendermos uma nova dinâmica. 
Relativamente à planificação dos conteúdos a trabalhar no 11º ano e após ter lido as vossas propostas, pensei em fazer 
uma abordagem similar com os meus alunos. Nunca trabalhei com os alunos na construção de portfolios nem sei muito bem 
como se estruturam nem como se avaliam. Gostaria bastante de aprender mais coisas neste campo, por isso parece-me 
esta uma boa oportunidade. Assim, pensei desdobrar o tema "Exploração sustentada de recursos geológicos" em três 
subtemas – Recursos hidrogeológicos, Recursos energéticos e Recursos minerais, subtemas estes que serão trabalhados 
por grupos de alunos através de pesquisas que poderão ter origens variadas. Os alunos construiriam um "Diário" e no final 
elaborariam uma apresentação, talvez em suporte informático, onde dariam conta dos resultados da sua investigação à 
turma. O que vos parece? Naturalmente que estas ideias precisam de um maior amadurecimento mas gostava de saber as 
vossas opiniões. 
Parece-me que poderia ser útil, antes de enveredar por estas estratégias ler um pouco sobre portfólios, para entrar com 
maior segurança. Assim, gostaria de ter alguma indicação vossa relativamente a este assunto ou talvez o Inv. 1 possa 
deixar aqui alguma sugestão. 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Tue Jan 23 2007 16:52 

Author: (IPEC), Prof. D  

Subject: Re: bibliografia sobre portfólios 

 

 

Prof. C,   

Começaria por sugerir que disponibilizasses uma foto tua para a lista de participantes. É, também, uma forma de nos 
conhecermos melhor.  

Quanto à tua ideia, penso que a melhor forma de aprender e de aprender melhor é experimentando. Por isso vai em frente. 
No que toca a referências sobre portfólios deixo aqui algumas. Os endereços electrónicos dão acesso a documentos que 
nunca utilizei (mas faz-se referência a Idália Sá-Chaves, professora e investigadora da UA, que é uma referência no que 
toca a portfólios). No entanto, o primeiro endereço dá acesso a uma tese de doutoramento em que o capítulo 3 traz uma 
revisão bibliográfica bastante profunda sobre a temática. Achei muito interessante. Se quiseres, entretanto, ler alguma 
coisa podemos trocar impressões e assim dar-me-ás uma ajuda no trabalho que finalmente iniciei com os meus alunos do 
10º ano. 

 

SÁ-CHAVES, Idália (org.), Os “ Portfolios” reflexivos (também) trazem gente dentro. Reflexões em torno do seu uso na 
humanização dos processos formativos, Porto: Porto Editora, 2005. 

Sá-Chaves, I. (2000). Portfólios Reflexivos: estratégia de formação e de supervisão. Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Nunes, Jorge. O professor e a acção reflexiva – Portfólios, “Vês” heurísticos e mapas de conceitos como estratégias de 
desenvolvimento pessoal. Porto: Asa Editores, 2000. 

  
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/888/1/TESE_CD_IEC_UM.pdf 
  
http://www.uepg.br/olhardeprofessor/pdf/revista72_artigo01.pdf 
  
http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/leonirpessatealves.rtf 
  
http://www.fcsh.unl.pt/english/Docs/portfolio.pdf 
  
http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572002000200005&lng=pt&nrm=is&tlng=pt 
  
http://www.revista-til.net/afi/pdf/CM.pdf 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Tue Feb 20 2007 23:06 

Author: (Docente), Inv. 2  

Subject: Re: Portfolios_referência 

 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/888/1/TESE_CD_IEC_UM.pdf
http://www.uepg.br/olhardeprofessor/pdf/revista72_artigo01.pdf
http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/leonirpessatealves.rtf
http://www.fcsh.unl.pt/english/Docs/portfolio.pdf
http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572002000200005&lng=pt&nrm=is&tlng=pt
http://www.revista-til.net/afi/pdf/CM.pdf


 

 

 3 

 

Tanta formalidade! 
O livro a que fiz referência, está com uma aluna de mestrado. Vou pedir que o traga. No entanto, há muita informação 
disponível na Internet. Deixei alguns artigos sobre avaliação, incluindo portfolios na área da bibliografia. 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Thu Feb 22 2007 18:40 

Author: (Docente), Inv. 1  

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

 

Foi sendo disponibilizado, na área da bibliografia, alguma documentação geológica no âmbito da sustentabilidade, bem 
como dois artigos de índole mais geral.  

Na subpasta sobre avaliação, estão quatro textos sobre aspectos mais gerais e relativos ao tema portfolios. 

Espero, amanhã,  poder disponibilizar documentação sobre  avaliação de competências, como foi solicitado. 

O PP  que o Prof. Alexandre Leite está a preparar só deverá estar concluído na a próxima semana. 

Agradecia que nos dessem a vossa opinião sobre a utilidade dos documentos disponibilizados.   
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 25  

Date: Sun Feb 25 2007 15:46 

Author: (IPEC), Prof. M  

Subject: Re: sequência da reunião presencial 

 

 

Cá estou eu de volta ao fórum, depois de uma longa ausência!!! 

Tenho estado a ler os documentos disponibilizados e parecem-me bastante interessantes, quando acabar a leitura deixarei 
aqui alguns tópicos que me parecem interessantes para a discussão, nomeadamente os que se prendem com a avaliação 
de competências em educação ambiental. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Tue Mar 13 2007 15:53 

Author: (IPEC), Prof. M  

Subject: Re: Competências 

 

 

A definição de competências neste âmbito não me parece o mais difícil, uma vez que é uma temática que pode ter inúmeras 
abordagens e articulações, nomeadamente como já foi referido com a física e química. Contudo, avaliar competências  em 
Educação Ambiental parece-me muito complicado, uma vez que uma correcta avaliação do "saber em acção" só se 
conseguiria na íntegra com uma avaliação de comportamentos a longo prazo. Antes de passarmos propriamente à 
planificação poderíamos discutir algumas formas de avaliação.  
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 38  

Date: Thu Mar 15 2007 00:31 

Author: (Docente), Inv. 2  

Subject: Re: Competências 
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A discussão está animada! A minha intervenção relaciona-se com o comentário do Prof. M, dado que discordo que a 
avaliação de competências, mesmo na área em que vão trabalhar, só possa ser avaliada a longo termo. Temos que discutir 
isto melhor, começando por explicitar o que quer dizer. As competências listadas pelo Inv. 2, bem como outras, são 
desenvolvidas ao longo da escolaridade (e não só). Para as avaliar é necessário, por um lado, definir o “patamar” de 
competência a atingir pelos alunos (que a meu ver não pode ser rígido porque o grau de desenvolvimento inicial pode não 
ser o mesmo, dado depender dos contextos, dos alunos…), por outro, é necessário clarificar as situações problemas com as 
quais os alunos serão confrontados. 
Para verem exemplos concretos do que pretendo dizer, relativamente ao primeiro aspecto e no que respeita a competências 
transversais dêem uma vista de olhos nas páginas do Québec Educational Program, onde são definidas as competências a 
desenvolver e os perfis de saída: 
1 – ensino educação infantil e ensino primário - 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-020.pdf (não tem em 
Inglês) 
2 – ensino secundário - 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep2004/chapter3.pdf 
 
Se vos escapar alguma coisa, cá estou! 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 53  

Date: Fri Mar 30 2007 16:59 

Author: (IPEC), Prof. C  

Attachment: planificação-sustentabilidade.doc (47616 bytes) 

Subject: Planificação da unidade- Exploração sustentada de recursos 

 

 

Aqui vai em anexo aquilo que me foi surgindo como planificação relativa a esta unidade. Para já planifiquei o que diz 
respeito a recursos energéticos e estou já com algumas ideias relativamente aos hidrogeológicos que se lhe seguem. Tenho 
lido os documentos sobre portfólio e realmente o que mais me constrange é, como já anteriormente me tinha parecido, a 
dificuldade de avaliar de forma correcta, um trabalho que considero ser muito subjectivo. Mas mesmo assim gostava de 
fazer a experiência. 
Gostei bastante das ideias do Prof. B relativamente à possível articulação com a Física e Química. Assim, já falei com a 
colega que lecciona esta disciplina nas turmas e ela mostrou-se bastante colaborante, pois os alunos no 3º período vão 
estudar a qualidade das águas. 
Já agora aproveito para perguntarão Prof. B, se tem conhecimento das normas de análise de sulfuretos, uma vez que 
parece que são estes os principais poluentes em minas de carvão. 
Vejam se concordam com as minhas sugestões e fico a aguardar as vossas. Talvez na 2ªfeira já dê para discutirmos um 
pouco sobre isto aproveitando que estamos juntas. A ficha diagnóstico que preparei mando mais logo que ainda quero dar-
lhe alguns retoques. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Sun Apr 22 2007 23:51 

Author: (IPEC), Prof. D 

Attachment: planificação-sustentabilidade - proposta da isabel (alterações).doc (44544 bytes) 

Subject: Re: Pedreira - Guião5ª versão 

 

 

Tive oportunidade de este fim-de-semana de ler algumas linhas referentes ao nosso trabalho. Começava por colocar uma 
questão: o local a visitar é mesmo a pedreira ou é a mina? A planificação e a ficha diagnóstico apresentadas pela Isabel 
centram-se na mina... é preciso definir isso para se poder trabalhar estes documentos. 
  
Agora em especial para o Prof. C: 
  
Há uns tempos atrás coloquei a questão de se definirem competências para os alunos.  
Estive consultando os sites indicados pelo Inv. 2, tendo a informação contante revelado muito interesse. Da consulta dos 
mesmos cheguei a outros que considero de relevada importância para o nosso trabalho: escalas de níveis de competência 
(http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/echellessec.htm; http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/13-4609.pdf) e avaliação 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-020.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep2004/chapter3.pdf
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_53453_1/planifica%E7%E3o-sustentabilidade.doc
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_55001_1/planifica%E7%E3o-sustentabilidade%20-%20proposta%20da%20isabel%20(altera%E7%F5es).doc
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/echellessec.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/13-4609.pdf
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(de competências) no secundário (http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/cadresec.htm 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/cadresecondaire_prelim.pdf). Também tive oportunidade de ler um pequeno livro 
“Desenvolver competências-chave em educação” de Rychen e Tiana, Ed. Asa. O mesmo faz uma apresentação do conceito 
e de projectos em que esteve em causa competências e sua avaliação (por exemplo PISA). Era importante que desses uma 
vista de olhos a estes docs para podermos avançar com o trabalho a que nos comprometemos. Será possível até 4ª? 
Entretanto estive lendo o que tinhas na tua planificação no que toca a competências. Pus a cor verde os que são objectivos, 
mudei algumas a palavras, deixando a vermelho o que lá tinhas para perceberes. Outras competências fico na dúvida se o 
serão, face à noção que me ficou de competência: sistema complexo que envolve aptidões cognitivas e não cognitivas e 
atitudes. Juntei também a proposta do Prof. B e depois reformulei de acordo com esta noção. Isto apenas pretende ser um 
pontapé de saída para o nosso trabalho. Vou pôr também nos ficheiros partilhados os docs relativos ao portfólio que estou a 
implementar com os meus alunos (tenho em mãos um outro livro que não tive tempo para consultar, mas que poderá ser 
também uma ajuda – “Portefólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico” de Benigna Mª de Freitas Villas Boas, Ed. Asa). Fico 
aguardando notícias tuas... 
  
Outro aspecto que acabou por nunca ser aqui discutido nem analisado foi a noção se sustentabilidade. Será claro para 
todos? 
  
No que toca ao guião deixado pelo Prof. E fazia duas sugestões: que na temática “A exploração de recurso e o 
ordenamento de território” a questão 2 fosse retirada uma vez que a questão 3 a engloba (o impacte da pedreira 
necessariamente se faz sentir nas casas próximas). A outra sugestão relaciona-se com a linguagem, isto é, uma questão de 
uniformidade na formulação das questões (maioritariamente as perguntas colocadas começam com o verbo). 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Tue Apr 24 2007 13:43 

Author: (Docente), Inv. 1  

Subject: Comentário 

 

 

Finalmente a interacção está a acontecer e ... a bom ritmo! Com base na leitura rápida que fiz das variadas contribuições  e 
apesar do tempo que tenho disponível, queria deixar alguns   comentários e interrogações: 

(i) do meu ponto de vista, a conceptualização  do roteiro  orientador da saída contém em si alguma inovação que  registo 
com agrado. O facto de propor  actividades diferenciadas,   e de natureza diferente para os vários Grupos,   permite uma 
 articulação saudável de actividades mais académicas (Secção " O Recurso Geológico" ) com outras mais contextualizadas 
socialmente (Secção " A Exploração de Recursos e Ordenamento do Território", ou a própria "Entrevista").   Além disso, 
questões como a Q.4 da secção "O Aterro de Resíduos Inertes" permitem uma articulação  efectiva com outra área 
disciplinar  - neste caso a Química. 

(ii) há  questões como, por exemplo, a Q.5 da secção " A Exploração de Recursos  e o Ordenamento do Território" que 
podem perfeitamente ser discutidas num período pós viagem, o qual é muito importante e eu ainda não vi onde está tratado. 
Foi lapso meu?    

(iii) naturalmente que a fase de preparação da saída é crucial, e isso é reconhecido quando no próprio roteiro se escreve 
"Deves realizar, juntamente com o teu Grupo de  Trabalho, as actividades propostas  para a temática que te foi destinada na 
preparação  da saída".  Contudo, pergunto, onde estão orientações relativas à fase de preparação? Prevejo que nela se 
proceda à abordagem de temas que depois deverão ser mobilizados na saída, mas não sei onde é que estão tais 
orientações. É outro lapso meu? 

(iv) indo do particular para o geral,  deixo agora outro comentário acerca da própria planificação que, confesso, não pude 
analisar com o detalhe que gostaria. Onde está o enquadramento conceptual da planificação que deverá ter em conta, uma 
reflexão que incorpore, também, a rica experiência dos elementos do Grupo, para além de leituras  efectuadas e 
contribuições diversas? Onde está a definição da questão de partida? Aliás, é de notar a importância das intervenções que 
sugerem leituras a fazer sobre aspectos específicos, pois não podemos esquecer que da riqueza do quadro conceptual  que 
for sendo elaborado emerge o aperfeiçoamento da produção realizada. Ainda acerca da questão de partida e pensando 
muito concretamente no trabalho de campo (ou em Actividades Exteriores à Sala de Aula - AESA, como lhe chamei nas 
minhas Provas de Agregação), recordo uma afirmação de quem alguns de nós muito consideramos - Nir Oroin - quando 
diz que "uma  saída tem de ter sempre uma história para contar". Temos todos na cabeça qual é a"nossa  história" aqui? 

(v) agora a questão das competências. Já há tempo que li  intervenções que íam no sentido  da  formulação ou melhor, 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/cadresec.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/de/pdf/cadresecondaire_prelim.pdf
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reformulação de uma listagem previamente proposta. Recordando um documento (oriundo do Departamento Curricular do 
Canadá, se não estou em erro) já há muito colocada na plataforma sobre competências, penso que alguns dos exemplos 
apontados são aqui  úteis. Por exemplo, o uso de informação (ligação com a fase de preparação), a apreciação crítica de 
actividades (articulação também com o pós saída), a adopção de metodologia de trabalho adequadas (saída propriamente), 
  a cooperação com os outros (SEMPRE). Estão lá indicados critérios de avaliação que podem ter aqui cabimento. Pergunto 
se estão bem clarificadas as competências  a desenvolver  através do nosso trabalho?  
 

E por agora não posso mesmo ficar mais tempo! 

Continuem a pensar e a escrever!   

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Wed Apr 25 2007 17:27 

Author: (Docente), Inv. 2  

Subject: Re: Comentário 

 

 

 
Disponibilizei bibliografia variada (que poderá ser sempre completada mas serve de ponto de partida) que pode ajudar na 
procura de respostas às inquietações do Inv. 1, que partilho. Há aspectos de fundamentação, de tomada de consciência das 
nossas intenções enquanto professores (que se prendem com a clarificação das competências a desenvolver pelos alunos 
e pelas estratégias e actividades a propor), que devem ser explicitadas, até para poder definir como será efectuada a 
avaliação. 
Continuo sempre atenta. 
 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 27  

Date: Mon May 14 2007 02:28 

Author: (Docente), Inv. 2  

Subject: Avaliação do piloto 

 

 

 
Sem querer ser repetitiva mas porque considero de extrema importância, ao consultar o material disponibilizado parece-me 
poder dizer que as questões relativas à avaliação do piloto não estão definidas (pelo menos explicitadas). Estou certa ou 
não? Se sim, é fundamental pensar no assunto mas para isso e a montante é necessário definir as competências que 
pretendem ajudar os alunos a desenvolver.  
Estou pronta para discutir o assunto e tenho material que vos pode ser útil (algum já disponível no nosso espaço). Aguardo 
as reacções. 
 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Tue May 15 2007 08:55 

Author: (Docente), Inv. 1  

Subject: Re: Avaliação do piloto 

 

 

 

Esta  minha intervenção  hoje  visa essencialmente corroborar as preocupações do Inv. 2.  Quer em termos de formação, 
quer no que respeita à investigação  é essencial dar-se atenção à avaliação do processo em curso. As competências em 
causa  parecem dever ser as que  foram identificadas aquando da planificação.  Quanto a  instrumentos a usar julgo que 
devem passar por aqueles que possam recolher informações a partir dos alunos e, também, por registos feitos pela Isabel 
acerca da forma como  está a decorrer a experiência.   Alguma experiência adquirida em trabalhos anteriores pode aqui ser 
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útil. É ou não verdade Prof. E? Poderia dizer algo sobre isto. 

Neste ponto  era preciso a colaboração de todos mas em TEMPO ÚTIL, isto é Já! 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Sun May 20 2007 16:39 

Author: (IPEC), Prof. A  

Subject: Re: Trabalho de campo 

 

 

Aguardava com muita expectativa as notícias do Prof. C, acerca da forma como está a decorrer a implementação da 
actividade de Trabalho de Campo, nomeadamente a fase de preparação e da saída de campo. Fico muito contente ao saber 
que as actividades estão em bom ritmo e que os alunos estão entusiasmados com as mesmas...eles são um elemento 
importantíssimo na validação dos materiais que estão a ser construídos e nos possíveis ajustes para uma implementação 
mais alargada no próximo ano lectivo. 

Prof. C, por favor, está atenta a todos os detalhes e regista aqui na plataforma tudo aquilo que achares que possa ser útil 
para a nossa reflexão, pois tudo o que possas aqui deixar (a forma como está a decorrer a implementação das actividades, 
a forma como os alunos estão a reagir, as sugestões que os alunos possam dar, as críticas às actividades propostas, o 
tempo disponibilizado para a realização das mesmas, os constrangimentos sentidos por ti e pelos alunos, etc.) serão, com 
certeza, muito úteis para que até ao próximo ano lectivo nós possamos reformular os materiais agora construídos e 
implementados na tua turma. 

Prof. C, da mensagem que aqui deixaste depreendo que os alunos ficaram com pena de não terem estado em todas as 
paragens... acredito que isso se possa ter tornado um pouco "frustrante" para todos os grupos de trabalho...mas penso que 
pode ser colmatado com a actividade que nós tínhamos proposto e que os alunos também sugerem para a fase de pós 
saída de campo...em concreto, a apresentação em Powerpoint do trabalho desenvolvido por cada grupo de trabalho, 
seguida de um momento de discussão e de reflexão conjunta na turma... Este momento poderá ser muito útil pois só neste 
momento é que o "puzzle" na mente de cada aluno pode começar a adquirir uma configuração mais definida, onde as partes 
se constituem no todo... Na medida do possível, explora ao máximo este momento de discussão na turma, deixa que ele 
flua pelos percursos que os grupos de trabalho efectuaram, pelos resultados obtidos, pelas dúvidas e sugestões dos 
alunos,... 

Se precisares da nossa ajuda...solicita-a sem problemas...  

Se necessitares de reformular as estratégias para a fase de pós saída...pede também a nossa ajuda! 

E, na medida do teu tempo, regista aqui todas as tuas impressões, e se possível as dos alunos! 

Deixo aqui uma dúvida/sugestão para todo o grupo: 

Que acham da ideia dos alunos do Prof. C no final da implementação da actividade de trabalho de campo responderem a 
um pequeno questionário onde possam avaliar a forma como decorreu a implementação desta actividade de trabalho de 
campo, sobre o contributo que esta actividade teve para a aprendizagem deles... (Talvez os resultados deste questionário 
nos pudessem ajudar a reformular, ou não, as actividades que temos planeadas...). Se optarmos por passar este 
questionário penso que facilmente conseguimos organizar um questionário e em pouco tempo, pois tanto eu como o Prof. E  
já passámos questionários do género quando fizemos as nossas teses de mestrado... 

Dêem a vossa opinião acerca desta sugestão que aqui deixo (sobre a passagem de um questionário aos alunos do Prof. C, 
no final da implementação da actividade de Trabalho de Campo) 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Sun May 20 2007 16:53 

Author: (IPEC), Prof. A 

Attachment: Competências.ppt (99328 bytes) 

Subject: Competências 

 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_55777_1/Compet%EAncias.ppt
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Relativamente à mensagem deixada na plataforma pelo Inv. 2, penso que se reveste de particular relevância, pois a 
sugestão para a actividade de trabalho de campo que apresentámos foi elaborada tendo por base as competências 
definidas pelos autores do programa de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) para a leccionação desta temática do 
programa. (Apresento em anexo a esta mensagem um documento em Powerpoint onde estão explicitados os conteúdos 
conceptuais, procedimentais e atitudinais que nós procurámos abordar na planificação que elaborámos) 

No entanto, vem agora a questão: Como podemos verificar se os alunos adquiriram ou não as competências que 
desenvolveram? Com que instrumentos o podemos fazer? 

Este é um problema com o qual nos deparamos, muitas vezes nas nossas escolas... Construímos os materiais didácticos, 
implementamos os mesmos e depois...como avaliamos as competências desenvolvidas pelos alunos?... (não pensámos 
nisso...implementamos e pronto...) 

Vamos ter tema para pensar durante as nossas férias... de modo a que até ao próximo ano lectivo possamos vir a construir 
instrumentos que nos ajudem a verificar se os alunos adquiriam ou não as competências que se pretendiam... 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Sun May 20 2007 17:31 

Author: (IPEC), Prof. A  

Attachment: questionário.doc (113664 bytes) 

Subject: Questionário 

 

 

Estive a fazer pequenos ajustes no questionário final que apliquei aquando do desenvolvimento da minha tese de mestrado, 
sobre as implicações do trabalho de campo na aprendizagem dos alunos. Vou aqui disponibilizá-lo, pois pode/ou não... 
servir como ponto de partida para a possível construção e aplicação de um questionário na turma da ProfC.  

Deixo à consideração do grupo a discussão e a reformulação do mesmo, para aplicação aos alunos que desenvolveram a 
actividade de Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 23  

Date: Tue May 22 2007 18:45 

Author: (Docente), Inv. 1  

Subject: Re: Questionário 

 

 

As minhas saudações a toda a gente que tem participado  mas, também, aos que ainda o não fizeram!   

Quando o Inv. 2 disse numa das últimas mensagens que tinha  a certeza  que a saída ía correr bem eu subscrevia tal 
opinião. E fundamentado em quê?   No cuidado demonstrado por  todos os que colaboraram na planificação da saída e 
também na motivação,  na experiência e nos saberes profissionais do Prof. C, a quem competia a tarefa mas exigente  mas, 
igualmente mais gratificante. Pelo que vejo na descrição do Prof. C  não nos enganámos. Registo a questão que se passou 
com um dos Grupos (o que tratou da problemática do aterro). Penso que tal como o Prof. A sugere as dificuldades podem 
ser atenuadas com a  apresentação e discussão do PP. Gostava de chamar a atenção  para o facto de tal actividade poder 
contribuir para o desenvolvimento de uma competência relevantíssima,  como é a da comunicação. Mas voltemos ao texto 
do Prof. C. Obrigado pela informação prestada que é muita e voltada para a descrição do que se passou. Eu sugeria que 
agora nos seus registos, os quais  depois poderá partilhar connosco, procurasse pensar em pontos como os seguintes:  

. como decorreu  o trabalho de grupo em termos de colaboração intragrupo; 

. que autonomia ganharam os grupos; 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_55778_1/question%E1rio.doc
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. como se empenharam os alunos nas actividades. Que diferenças entre os grupos; 

. qual o tipo de registos dos alunos, expresso no roteiro da viagem; 

. que aprendizagem de conteúdos  foi alcançada; 

. que atitudes revelaram os alunos em termos do trabalho de campo realizado, o qual não é  frequente. 

 ... 

Acerca da avaliação  global do processo,   temos o documento que o Prof. A apresentou  para discussão. Contudo,  existe 
um questionário já administrado  a alunos  depois de uma saída, o qual  foi usado num Projecto que coordenei  " A 
Investigação como instrumento para a mudança das práticas". O que é que o Prof. E tem a dizer? Irei providenciar para que 
seja posto aqui na plataforma.  Poderíamos estabelecer uma discussão,   de forma a conseguirmos um bom instrumento. 
Contudo, o tempo urge. Quando precisa dele Prof. C?   
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Wed May 23 2007 00:45 

Author: (Docente), Inv. 2 

Attachment: ASE_COMP_Colaboração.xls (23040 bytes) 

Subject: Re: Questionário 

 

 

Mais uma achega relativamente à forma como se pode recolher informação para avaliar/analisar as mais valias e aspectos a 
melhorar nas actividades implementadas. 
Aqui fica uma ligação em que são descritos os itens de um questionário de avaliação de ensino e como tratar os resultados: 
The eVALUate instrument - http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf 
Trata-se de um questionário muito diferente do que a ProfA partilhou e mais centrado na avaliação do ensino.  
Para avaliação das competências de colaboração intragrupo (instrumentos a ser preenchido pelos alunos e cujos resultados 
podem ser cruzados com as notas da Isabel relativas ao funcionamento dos grupos), deixo em anexo um outro instrumento. 
Se os alunos pudessem responder directamente na folha de cálculo facilitava o tratamento dos dados e enviar para a 
professora seria o ideal (evitava-se estar a introduzir os dados).  
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Wed May 23 2007 10:44 

Author: (IPEC), Prof. A  

Subject: Re: Questionário 

 

 

Estive a ver o questionário que o Inv. 2 deixou aqui na plataforma e achei-o muito interessante, debruçando-se 
essencialmente sobre as competências desenvolvidas pelos alunos durante o trabalho de grupo realizado e sendo inovador 
na forma como os alunos o podem preencher e enviar para o email da professora! Podíamos avançar para esta modalidade 
de questionário, que acham? 

Penso, no entanto, que um aspecto inovador na planificação da actividade de Trabalho de Campo que elaborámos e que o 
Prof. C implementou na sua turma foi a forma como estava organizada, onde os grupos de trabalho trabalhavam 
autonomamente com subquestões específicas... Não acham que seria importante também introduzir no questionário 
disponibilizado pelo Inv. 2, questões relativas à forma como a saída de campo estava organizada, quer a nível da 
preparação, da saída e da fase de pós saída?... As respostas dos alunos poderiam dar-nos indicadores acerca da forma 
como a actividade de Trabalho de Campo foi organizada que nos poderiam ser úteis para uma possível reformulação e 
aprofundamento no próximo ano lectivo... Que acham sobre este aspecto? 

Deixem aqui a vossa opinião, com alguma urgência...para que possamos efectuar ou não reformulações ao questionário... 
pois as aulas da Isabel terminam dia 8 de Junho... 
 

http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_55860_1/ASE_COMP_Colabora%E7%E3o.xls
http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf
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Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Thu May 24 2007 18:17 

Author: (IPEC), Prof. C  

Subject: Re: Avaliação do piloto 

 

 

 
Em primeiro lugar quero dizer ao Prof. D que não está esquecido o combinado relativamente à definição das competências 
como havíamos pensado. Acontece que estes dias têm sido um pouco preenchidos e ainda não consegui chegar ao fim da 
leitura sobre as competências, daí ainda não ter dado andamento a este aspecto do nosso trabalho. De qualquer forma vi as 
tuas sugestões no documento que deixaste na plataforma e estou de acordo, que há alguma mistura de competências com 
objectivos. 
Amanhã os alunos vão apresentar os seus trabalhos e partilhar com a turma as suas observações no campo e colocar 
questões que tenham ainda ficado eventualmente por resolver. Vamos ver como se saem! Estive também a ver o 
questionário que o Inv. 2 sugere, e se acharem bem posso fornecê-lo aos alunos, para posteriormente fazermos a análise 
dos resultados, uma vez que não dispomos já de muito tempo.  
Vou tentar que eles possam enviar as respostas por mail, embora alguns alunos não disponham de computador. As 
sugestões do Prof. A no sentido de se colocarem algumas questões relativas ao modo como se implementou esta saída de 
campo também me parecem importantes. O ideal era na próxima semana, no início, ficar pronto. 
Relativamente aos pontos de reflexão que o Inv. 1 sugere, eu gostaria de ver o desempenho dos alunos na apresentação 
dos trabalhos que vai decorrer amanhã e posteriormente deixo aqui as minhas impressões. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Thu May 24 2007 22:55 

Author: (Docente), Inv. 2 

Subject: Quest_saída de campo 

 

 

Prof. C,  
Pode acontecer que os parceiros de luta não te respondam. Acho melhor pedir aos alunos que preencham os instrumentos 
de avaliação disponibilizados que considerares adaptados. Sem sobrecarregar os alunos com muitos questionários, é 
melhor recolher o máximo de informação. A propósito, viste o questionário que a Cecília disponibilizou para avaliar a saída 
de campo. Também está “pronto” a usar e pode dar feedback muito interessante. 
Espero que a sessão de amanhã seja muito profícua! Estamos ansiosos pelas novidades. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 22  

Date: Sat May 26 2007 12:29 

Author: (IPEC), Prof. A  

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (137216 bytes) 

Subject: Questionário Alunos 

 

 

Li, atentamente, as mensagens deixadas por todos os elementos do grupo, relativamente à elaboração e aplicação de um 
questionário aos alunos que implementaram a actividade de Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho, e destas 
leituras tirei as seguintes elações: 

- estamos numa fase muito importante dos trabalhos...pois é de todo conveniente obter o feed-back dos alunos 
relativamente à actividade de Trabalho de Campo que realizaram...pois poderá dar-nos indicadores para procedermos a 
alterações nos referidos materiais para serem implementados no próximo ano lectivo (lembro que este era um "estudo 
piloto"); 

- o Prof. C referiu que havia dificuldade em alguns alunos terem acesso à Internet para preenchimento do questionário por 
esta via; 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_55960_1/Question%E1rioAlunos.doc
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-foram disponibilizados 3 questionários (Inv. 1, Inv. 2,Prof. A), onde todos eles pretendiam avaliar aspectos diferentes do 
envolvimento dos alunos na actividade de trabalho de campo; 

...tendo por base estes dados...e atendendo a que o tempo de construção para um questionário mais aprofundado seria 
mais longo do que aquele que dispomos (pois a Isabel deveria aplicar o referido questionário na próxima semana)... 
apresento em anexo a esta mensagem uma proposta de um questionário que pretende: 

- ao adquir a forma escrita...que todos os alunos o possam preencher; 

- conciliar elementos dos três questionários disponibilizados (pois a sua finalidade principal passa, em meu entender, por 
recolher o máximo de informação dos alunos...para que ela nos possa servir de ponto de partida para a reformulação, ou 
não, das actividades construídas). 

Aguardo os vossos comentários...na medida do possível, urgentes! Pois a Isabel precisa de implementar o questionário na 
próxima semana.   
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 18  

Date: Sun May 27 2007 11:18 

Author: (Docente), Inv. 1 

Subject: Re: Questionário Alunos 

 

 

Depois da apreciação das inúmeras intervenções e apesar  da ausência de outras que seriam bem vindas e, de certeza, 
úteis, julgo que temos de ser ambiciosos e práticos. Estamos num estudo piloto, o que sem deixar de exigir rigor e 
procedimentos metodológicos adequados, nos dá algum espaço de manobra para melhorar no futuro.  

O Prof. C precisa do questionário com brevidade, o Inv. 2 e eu próprio, disponibilizámos documentos  de apoio mais ou 
menos próximos da situação que temos em mãos, o Prof. A está a propor um trabalho síntese (a lista na tabela de 
competências não será um pouco extensa?), então porque não avançar com base neste último?   O Prof. C tem  uma 
opinião a dar? Concorda com este documento síntese? 

Não esquecer que também é importante conhecermos o que se passou em termos de aprendizagens conseguidas, e isso 
não virá deste instrumento. Será, contudo,  possível contemplar este aspecto a partir da contribuição do teste final e é viável 
recorrer também  à análise dos roteiros escritos pelos alunos durante a saída. 

Que as interacções continuem e se alarguem!! 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 16  

Date: Sun May 27 2007 18:20 

Author: (IPEC), Prof. C  

Subject: Re: QuestionárioAlunos 

 

 

Estive agora a ver os questionários aqui deixados e sobretudo o do Prof. A que tentou juntar num só documento os 
questionários do Inv. 1 e do Inv. 2, não é assim? 
Ao ler este questionário há algumas considerações que me parecem importantes e que deixo aqui para ter a vossa opinião: 
globalmente parece-me que o questionário está bastante longo, talvez se pudessem encurtar alguns itens, por outro lado o 
item nº 3 que diz respeito a actividades desenvolvidas durante a saída parece-me um pouco desfasado da questão-
problema que colocamos e que nos levou à realização da saída a esta pedreira, que era sobretudo questões que se 
prendiam com a sustentabilidade da sua exploração e impacte ambiental. Parece-me que os itens 3.3, 3.4, 3.6, 3.7,e 3.8, 
seriam mais condizentes com uma saída de campo cujo objectivo primordial se prendesse mais com o estudo da história 
geológica do local, que vos parece? 
Na sexta-feira passada iniciámos as apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, mas só tivemos tempo para 
ver a apresentação de dois grupos. Na próxima terça conto terminar as que ficaram por fazer. Constatei que o grupo que 
trabalhou o tema dos "materiais produzidos" trabalhou muito bem e realizou com desenvoltura a sua apresentação com 
intervenção de todos os elementos que verifiquei se encontravam bastante por dentro dos assuntos que tinham ficado de 
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trabalhar. Responderam inclusive a questões e abordaram assuntos que não estavam contemplados no guião. Gostaram 
muito da entrevista que fizeram ao Sr. Braga que atendeu e respondeu com agrado a tudo que as alunas haviam 
questionado durante a visita. Já o grupo que trabalhou o recurso geológico, mostrou bastante dificuldade em expor as suas 
observações, com algumas incorrecções científicas nos textos que apresentaram e demonstraram dificuldade em responder 
às questões que lhes foram fazendo, chegando ao ponto de serem corrigidos por elementos de outros grupos sobre 
assuntos relacionados com o seu trabalho. 
Um dos aspectos que penso que correu menos bem na saída tem que ver com a necessidade de haver um maior apoio do 
professor nos diversos grupos, sobretudo aqueles que sentem mais dificuldade em centrar-se nas observações e 
actividades no campo (foi o caso do grupo I). No caso da pedreira as distância a percorrer (a pé) não facilitaram esse apoio. 
Por outro lado, considero que teria sido importante fazer o ponto de situação no final antes de abandonar o local, o que não 
foi possível pois tínhamos horas marcadas para o regresso. 
Logo que possam deixem as vossas opiniões sobre os questionários. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Mon May 28 2007 18:52 

Author: (IPEC), Prof. D  

Subject: avaliação 

 

 

Gostaria de voltar às preocupações do Inv. 2 no que toca a avaliação. Ela aponta para a necessidade da definição das 
competências (“a montante é necessário definir as competências que pretendem ajudar os alunos a desenvolver.”). O Inv. 1 
dentro deste contexto referiu que “As competências em causa  parecem dever ser as que  foram identificadas aquando da 
planificação.” O Inv. 2 voltou mais tarde a reforçar que “o pano de fundo” deverão, a meu ver, ser as finalidades da 
planificação e as competências visadas”. 
O Prof. A noutra mensagem, entretanto, refere que “a actividade de trabalho de campo que apresentámos foi elaborada 
tendo por base as competências definidas pelos autores do programa de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) para 
a leccionação desta temática do programa. Do que o Prof. A deixou em powerpoint transcrevo de seguida. 
  

Objectivos didácticos 
Analisar situações-problema relacionadas com aspectos de ordenamento do território e de risco geológico. 
Compreender a génese das rochas (magmáticas, …). 
Classificar as rochas com base em critérios genéticos e texturais. 
(…) 
Identificar recursos geológicos e respectiva aplicabilidade numa perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Ambiente (CTSA). 
Desenvolver atitudes de valorização do património geológico (memória da Terra). 
Conteúdos procedimentais    
Identificar elementos constitutivos da situação-problema 
Problematizar e formular hipóteses 
Testar e validar ideias 
Planear e realizar pequenas investigações teoricamente enquadradas 
Observar e interpretar dados 
Usar fontes bibliográficas de forma autónoma – pesquisando, organizando e tratando informação 
Utilizar diferentes formas de comunicação oral e escrita  
  
Conteúdos atitudinais 
Reconhecer as contribuições da geologia nas áreas da: prevenção de riscos geológicos, ordenamento do 
território, gestão de recursos ambientais e educação ambiental. 
Assumir opiniões suportadas por uma consciência ambiental com bases científicas. 
Aceitar que muitos problemas podem ser abordados e explicados a partir de diferentes pontos de vista. 
Assumir atitudes de rigor e flexibilidade face a novas ideias. 
Ver na investigação científica, também, uma via importante que pode contribuir para a resolução de muitos 
problemas –Desenvolver atitudes e valores inerentes ao trabalho individual e cooperativo. 
Assumir atitudes de defesa do património geológico. 
  

Levanto a questão se os objectivos didácticos/conteúdos procedimentais/conteúdos atitudinais deverão ser 
entendidos como competências. Seria essa a intenção dos autores? 
  
Estive lendo os programas do 10º e 11º ano de Biologia-Geologia na sua parte introdutória e apenas no 10º há 
referência a competências a desenvolver. No âmbito da geologia (p.10, do fascículo que acompanha o livro da Porto 
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Editora) são referenciadas 3 competências e no âmbito da biologia (p.60) são apontadas 4. Aliás, o Prof. A em certo 
momento, numa das suas mensagens, refere as do âmbito da biologia (“Da leitura que fiz do programa da disciplina 
de Biologia e Geologia do 10º/11º anos de escolaridade e de Geologia do 12º ano de escolaridade considero que os 
alunos devem desenvolver - na área da sustentabilidade - competências do domínio do saber ciência (aquisição, 
compreensão e utilização de dados, conceitos, modelos e teorias relativos à temática da sustentabilidade); 
competências do domínio do saber fazer (desenvolvimento de destrezas cognitivas associadas à implementação 
de actividades de trabalho prático diversificadas (laboratorial, de campo, de pesquisa, de lápis e papel, etc.) e 
competências do domínio do saber ser (adopção de atitudes e valores relacionados com a consciencialização 
pessoal e social e de decisões fundamentadas, visando uma educação para uma cidadania, mais activa e mais 
interventiva, nas questões relativas ao desenvolvimento sustentável da mina, da região, do país e do mundo)).  
  
No entanto a redacção das mesmas revela-se um pouco confusa, nomeadamente tendo presente a concepção de 
competência que é possível encontrar nas diversas fontes que foram sendo deixadas aqui neste fórum (competência 
é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc) para 
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações – Perrenoud; competência – ser capaz de mobilizar 
adequadamente diversos conhecimentos prévios, seleccioná-los e integrá-los adequadamente perante uma situação, 
problema, questão – Roldão; competência – capacidade de satisfazer com sucesso exigências complexas, actividade 
ou tarefas, correspondendo a uma combinação de competências práticas e cognitivas inter-relacionadas, 
conhecimento, motivação, valores, ética e atitudes, emoções – Rychen; competência – integra conhecimentos, 
capacidades e atitudes e que pode ser entendida como saber em acção ou em uso – DEB – M.E.; etc). Em qualquer 
das definições a competência implica um contexto ou situação que permite a sua visibilidade, pois como diz Roldão, 
parafraseando Perrenoud, competência é um saber em uso.  
  
Voltando aos objectivos didácticos/conteúdos procedimentais/conteúdos atitudinais, os mesmos não podem ser 
confundidos com competências uma vez que objectivos “é aquilo que se pretende que o aluno aprenda, numa dada 
situação de ensino e aprendizagem face a um determinado conteúdo” (Roldão, 2004), conteúdos procedimentais e 
atitudinais correspondem a componentes de competências que, nomeadamente, se encontram discriminadas nos 
documentos referidos pela João em 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-020.pdf (não 
tem em Inglês) 
2 – ensino secundário - 
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep2004/chapter3.pdf  (páginas do 
Québec Educational Program) 
  
Assim, face ao que foi dito antes, parece-me que continuamos com nosso problema inicial: falta-nos definir as 
competências que queremos os nossos alunos desenvolvam  
com a planificação que foi prevista para esta temática. Aliás, estas é que deveriam ter ditado as estratégias a 
implementar, mas face à premência temporal teve que se avançar com alguma coisa.  
Recordo que tínhamos falado inicialmente que essas competências a desenvolver seriam no âmbito da educação para o 
desenvolvimento sustentável. Em relação a esta dimensão da educação, penso que não houve reflexão entre nós que 
nos possibilitasse clarificar o que se pode entender por desenvolvimento sustentável. Na planificação da unidade que a 
Isabel implementou o conceito é apresentado como um dado adquirido. Pergunto, sê-lo-á para os alunos, a fim de que 
possam encontrar respostas para o problema “Como explorar recursos geológicos de uma forma sustentada na Pedreira da 
Quinta do Moinho?” ? Para mim, só depois de ler alguns documentos a noção ficou mais clara (ex: 
http://www.aspea.org/agenda21_desenv_susten.htm; 
http://www.debatereducacao.pt/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=&func=view&catid=2&id=317#317; 
http://www.rieoei.org/rie40a01.htm; etc.... 
  
Coloca-se agora a questão da avaliação. Que pretendemos avaliar? Para já, a aquisição (ou não), por parte dos 
alunos, de competências decorrentes da implementação das estratégias previstas na planificação levada a cabo, com 
vista a uma educação para o desenvolvimento sustentado. Outras coisas poderão ser avaliadas. É o que se constata 
no questionário do Prof. A ou o questionário do Inv. 1 e do Inv. 3 em que se pretende avaliar o trabalho de campo e o 
efeito que determinadas características organizacionais desta estratégia têm na aprendizagem dos alunos, de forma 
a melhorar a eficácia da mesma. Igualmente se pode avaliar o desempenho do professor em várias dimensões, tal 
como consta do documento referenciado pelo Inv. 2 em http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf . Fica ao 
nosso critério decidir o que avaliar dado que este projecto (IPEC) pretende que se desenvolva trabalho em várias 
vertentes – precisamos de pensar nisso. 
Ainda no que toca a avaliação de competências a desenvolver pelos alunos, o documento que o Inv. 2  deixou no 
fórum ASE_COMP_Colaboração.xls aponta já para avaliação de competências, nomeadamente, a competência 
transversal “coopera com os outros” prevista nas páginas do Québec Educational Program, constituindo os itens 
em avaliação (Adaptei-me a diferentes estilos de trabalho?, Respeitei o trabalho dos colegas e ajudei-os quando 
necessário?, etc) objectivos que caracterizam componentes da competência e que simultaneamente servem de 
indicadores para avaliar a competência em uso. 

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/primaire/pdf/prform2001/prform2001-020.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/pdf/qep2004/chapter3.pdf
http://www.aspea.org/agenda21_desenv_susten.htm
http://www.debatereducacao.pt/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=&func=view&catid=2&id=317#317
http://www.rieoei.org/rie40a01.htm
http://lsn.curtin.edu.au/publications/chapter12.pdf
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_55860_1/ASE_COMP_Colabora%E7%E3o.xls
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Deixo aqui esta reflexão no sentido de optimizar o pouco tempo que o Prof. C tem face ao ano escolar que se 
aproxima do fim. Penso que se poderia pegar em parte das competências previstas no Québec Educational Program 
e adaptá-las à temática que escolhemos “Sustentabilidade na Terra” enquadrada na problemática “Exploração 
sustentada de recursos geológicos”; sugiro as seguintes: 

-          Explora informação; 
-          Resolve problemas; 
-          Usa pensamento crítico; 
-          Coopera com os outros; 
-          Comunica adequadamente. 

  
Depois de fazermos a contextualização, proceder-se-ia à selecção das componentes das competências que fossem 
pertinentes, bem como os respectivos objectivos, obtendo-se, assim, indicadores para se proceder à avaliação. Deste modo 
se torna mais fácil escolher os instrumentos que possibilitam a obtenção de informação para a constatação do grau se 
consecução da competência em avaliação. Para isso, facilitava que dessem uma vista de olhos nos dois documentos do 
Québec Educational Program (um em francês e outro em inglês – dizem o mesmo). É de leitura fácil e rápida. Vou deixar na 
Troca de Ficheiros os dois documentos. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 29  

Date: Wed May 30 2007 11:19 

Author: (IPEC), Prof. A  

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (122880 bytes) 

Subject: Questionário (versão final?) 

 

 

Li, com atenção, as sugestões apresentadas pelo Prof. C, relativamente ao questionário. De acordo com as reflexões 
apresentadas pelo Prof. C, procedi a pequenas alterações no questionário, de modo a torná-lo mais adaptado a esta saída 
de campo realizada pelos alunos e a torná-lo menos extenso. 

Por favor, façam uma apreciação crítica do mesmo, procedam às alterações que acharem convenientes e, com a maior 
brevidade possível, deixem aqui a versão definitiva para que a ProfC o possa aplicar (as aulas do 11º ano de escolaridade 
terminam dia 8 de Junho). 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Wed May 30 2007 12:45 

Author: (IPEC), Prof. L  

Subject: Re: Questionário (versão final?) 

 

 

Estive a ver o questionário e parece-me que de acordo com a planificação que fui cheirando e o outro este tem realmente 
previstas as competências. 
Embora o aluno ao preencher este questionário acabe por reflectir naquilo que fez e no que aprendeu, de uma maneira 
simplificada, pergunto se não seria útil vocês preverem (ou se calhar previram e escapou-me) uma reflexão escrita 
(individual ou em grupo) tendo por base a pré-saida, a saída, a pós-saída, o preenchimento do questionário. 
Isto pode parecer mais trabalho para os alunos e, provavelmente, este ano lectivo até nem dá tempo para implementar, mas 
parece-me muito útil que os alunos desenvolvam a competência de reflectir sobre o seu trabalho. 
Estou a leccionar Área de Projecto no 12º ano e uma das grandes dificuldades e batalhas que tive foi precisamente 
conseguir que eles fizessem relatórios de avaliação em grupo e individualmente como deve ser. Talvez porque nunca 
trabalharam nestas áreas. Seria, portanto, uma mais valia para os alunos começarem a fazer estas reflexões logo no 10º 
através de pequenos trabalhos. Depois seria mais fácil. 
Desculpem esta minha intromissão, se calhar, fora de tempo, mas do que tenho lido pareceu-me importante partilhar. 
Entretanto, deixo na troca de ficheiros um documento com algumas indicações para a realização de relatório que utilizei em 
AP (penso que já enviei para o Prof. C), mas como não tenho a certeza vou lá deixar. 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Wed May 30 2007 17:55 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_56058_1/Question%E1rioAlunos.doc
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Author: (Docente), Inv. 2 

Subject: Re: Questionário (versão final?) 

 

 

 
Estivemos, tentando dar resposta ao alerta do Prof. A, a rever as últimas interacções. Ai vai o ponto e propostas, tendo em 
conta a nossa reflexão e tentando apontar caminhos pragmáticos, dado a actividade estar a chegar ao fim. 
Há uma série de aspectos a que o Prof. D alude que não vamos poder equacionar agora mas que ficam agendados para 
reflexão à posteriori, aquando da avaliação da planificação e implementação do estudo piloto. Parece-nos que têm todo o 
sentido e deverão ser equacionadas quando prepararmos o estudo principal. 
Considerando os questionários disponibilizados (Prof. A, Inv. 1 e Inv. 2 e Inv. 3) e o esforço do Prof. A (que louvamos) de 
integrar estes diferentes contributos mas também a mensagem deixada pelo Prof. L, sugerimos que se utilize o questionário 
(versão final) que o Prof. A disponibilizou, embora com ligeiras alterações que passamos a expor: 
1 – acrescentar nos grupos 2, 3, 4 e 5, uma pergunta que permita identificar as dificuldades sentidas pelos alunos; 
2 – alterar o cabeçalho do grupo 6, dado o que pode ser avaliado com as perguntas enunciadas são as percepções dos 
alunos sobre a sua aprendizagem. 
3 – no mesmo grupo (6), convém deixar claro que a actividade de Campo inclui a preparação, a saída e o após, 
nomeadamente as apresentações do trabalho desenvolvido. 
Com estas alterações, o questionário já nos permitirá avaliar as estratégias exploradas, as competências de 
cooperação/colaboração desenvolvidas e as percepções dos alunos relativamente ao trabalho de campo. As competências 
a que o Prof. L se refere ficarão para as próximas núpcias. 
Relativamente à avaliação das aprendizagens, cremos que o Prof. C a partir das notas de campo, que foi tomando e 
connosco partilhando, das respostas aos guiões, das apresentações e discussão dos trabalhos realizadas pelos alunos e de 
duas ou três perguntas a fazer num teste (reforçando aqui uma proposta já anteriormente avançada por um de nós), terá 
elementos suficientes (que podem ou não, reflexão a fazer, estar em consonância com o que está nas orientações 
curriculares). 
 
Inv. 1 e Inv. 2 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 27  

Date: Wed May 30 2007 22:56 

Author: (IPEC), Prof. A  

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (126976 bytes) 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

 

Acabei de ler a mensagem deixada pelo Inv. 1e o Inv. 2, que com muita pertinência sugeriram pequenas alterações no 
questionário. Acabei de introduzir as sugestões apresentadas na versão final do questionário para o Prof. C poder aplicar 
aos seus alunos. Segue em anexo a versão final! 
 

 

Fórum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Wed May 30 2007 23:41 

Author: (IPEC), Prof. D  

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

 

Prof. A,  

Como refere o Inv. 2  tem sido meritório o teu esforço em tentar em tempo útil dar um contributo para que o trabalho da 
Isabel possa avançar. Efectivamente, o que o Inv. 2 afirmou, o tempo agora é "menos que pouco" e as questões que 
coloquei exigem mais tempo para serem trabalhadas e discutidas. Ficam para as próximas "núpcias". 

Quanto ao questionário "final" eu deixava aqui uma sugestão relativamente ao grupo 5. As questões  

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_56088_1/Question%E1rioAlunos.doc
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5.1. Participei activamente no trabalho do grupo? 

5.2. Efectuei as tarefas de que fiquei responsável? 

acabam por abordar o mesmo aspecto, isto é, se o aluno responder que efectuou as tarefas pelo qual ficou responsável 
está a participar activamente. Por outro lado o termo "activamente" é um conceito que introduz um maior grau de 
relatividade ao que se quer apurar e por isso maior subjectividade. Penso que a primeira questão não acrescenta nada de 
novo à segunda e por isso poderá ser retirada. Fica aqui a sugestão. 

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 19  

Date: Thu May 31 2007 13:32 

Author: (IPEC), Prof. A  

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (125440 bytes) 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Tomei nota das sugestões dadas por todos os colegas de grupo e, em concreto, as últimas sugestões apresentadas pela 
Prof. D. Introduzi-as no questionário que agora reenvio já com as alterações sugeridas, para que a ProfC o possa aplicar 
na sua turma. 

 

 
 

Fórum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 21  

Date: Thu May 31 2007 00:43 

Author: (IPEC), Prof. E  

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

 

Antes de mais quero dar os parabéns ao grupo pelo trabalho que desenvolveu nos últimos dias, quer pelo ritmo com que o 
fizeram quer pela qualidade do mesmo. 

Estive a ler o questionário com atenção e parece-me adequado ao tipo de saída de campo que foi realizada, pois permite 
recolher dados sobre as diferentes  fases da saída (preparação, saída e pós-saida). Penso que esta pode ser a versão a 
administrar aos alunos do Prof. C.  

 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 12  

Date: Thu May 31 2007 19:26 

Author: (IPEC), Prof. L  

Subject: Re: QuestionárioAlunos 

 

 

Chegaste a pensar na hipótese de pedir relatório de reflexão aos alunos? 
e as apresentações usaste a grelha de análise 
tenho outra reformulada vou enviar 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 15  

Date: Fri Jun 01 2007 00:53 

Author: (Docente), Inv. 2 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

 

Peço desculpa mas uma última leitura do questionário suscitou-me duas dúvidas: 
1 – relativamente aos itens abaixo, parece-me haver redundância. O item 4.8 engloba o 4.1 e o 4.6, i.e., se os alunos 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_56099_1/Question%E1rioAlunos.doc
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discutem os trabalhos, discutem o que foi observado e explorado e as questões que, eventualmente levantaram no decurso 
da saída, certo? Proponho que se retire o 4.1 e em vez do 4.6, se pergunte aos alunos se levantaram questões sobre os 
trabalhos apresentados pelos colegas (o que de acordo com os relatos da Isabel aconteceu).                                  
4.1. Realização de discussões na turma sobre o que foi observado e explorado durante a saída.                          
4.6. Realização de discussões sobre as questões que foram levantadas durante a saída.                 
4.8. Discussão dos trabalhos apresentados por todos os grupos de trabalho.                                 
 
2 – Se use escalas só de quatro níveis, o que implica tirar a coluna tenho dúvidas, do grupo 6. 
 
Expresso aqui também os meus parabéns pelo trabalho efectuado, tendo em conta a altura do ano e a sobrecarga de 
trabalho que acarreta para todos. 
 
Não posso deixar de endereçar uma palavra de apreço à Prof. L pela preocupação que tem demonstrado em deixar 
contributos para o trabalho dos diferentes grupos. A propósito, na troca de ficheiros do grupo 3, Prof. L disponibilizou uma 
grelha (não será bem este o termo, porque se trata de um inquérito com escala de classificação) de avaliação 
(heteroavaliação) da apresentação de trabalhos (competências de comunicação) que desenvolveu com os alunos dela. 
Poderá precisar de uns ajustes mas é um ponto de partida que me parece interessante. 
 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 28  

Date: Fri Jun 01 2007 18:17 

Author: (IPEC), Prof. A  

Attachment: QuestionárioAlunos.doc (123904 bytes) 

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

  

Li a mensagem que o Inv. 2 deixou...e introduzi as sugestões dadas na "última" versão do questionário...que agora aqui 
partilho. 

(o questionário segue em anexo) 

 

 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 20  

Date: Sat Jun 02 2007 22:25 

Author: (IPEC), Prof. C  

Subject: Re: Questionário (versão final!!!!) 

 

 

Estive agora a ler as várias intervenções deixadas na plataforma sobre o questionário para a avaliação do trabalho de 
campo, assim como as diferentes versões que foram sendo aqui deixadas. Um abraço especial ao Prof. A que tem 
realmente sido incansável a fazer as diversas alterações que foram sendo sugeridas. A propósito disso, continuo um pouco 
reticente em relação à colocação de alguns itens, como por exemplo o 3.1, 3.2, 4.2, 4.3. Atendendo ao modo como se 
desenvolveu no campo o trabalho de cada grupo de alunos, estes itens não podem ser respondidos da mesma forma por 
todos os alunos da turma. Relembro que cada grupo tinha tarefas muito diferentes e especificas a realizar no campo. 
Estarei errada? 
Acabei no fim da semana que terminou as apresentações dos trabalhos dos dois grupos que faltavam. Tal como eu estava 
a prever o grupo que trabalhou o aterro de resíduos não se saiu muito bem. O trabalho apresentado continha algumas 
incorrecções, apresentaram os resultados das análises de água (ph, quantidade de resíduos sólidos, alcalinidade e 
quantidade de ferro) que tinham feito na disciplina de F.Química, mas não apresentaram qualquer conclusão. Constatei 
que o grupo teve dificuldades em trabalhar em power point e não tentaram colmatar essa dificuldade por outra via. 
O grupo que se dedicou às questões de ordenamento de território saiu-se bastante bem.  
No final, estivemos em conjunto a fazer um balanço do modo como tinham decorrido as actividades.  
Foi pedido que manifestassem as opiniões sobre os aspectos positivos e negativos da saída, sobre os aspectos que 
poderiam vir a ser melhorados de futuro, estiveram também a comparar a metodologia de trabalho utilizada, com a 
realizada anteriormente noutra saída efectuada pela turma, dificuldades encontradas,... 
No inicio da próxima semana (3ª feira) irei distribuir o questionário de avaliação aos alunos- última versão. Se acharem que 
se deve alterar mais algum aspecto deixem as vossas opiniões. 

 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_56164_1/Question%E1rioAlunos.doc


 

 

 18 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Thu Jun 14 2007 17:47 

Author: (IPEC), Prof. C  

Attachment: Resultados da avaliação.doc (439296 bytes) 

Subject: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

 

Após a presentação dos trabalhos pelos alunos e tal como havíamos combinado, foi-lhes pedido que efectuassem o 
preenchimento do questionário que foi colocado na plataforma. 
Vou colocar aqui o documento que elaborei a partir da análise das respostas dadas pelos alunos, para ficar disponível para 
todos. Assim, construí alguns gráficos para facilitar a leitura dos resultados obtidos e elaborei um texto simples contendo 
algumas considerações gerais. Que vos parece? Gostaria de saber as vossas opiniões. 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 17  

Date: Tue Jun 26 2007 22:16 

Author: (IPEC), Prof. A  

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

 

Estive a efectuar uma breve análise das respostas dadas pelos alunos ao questionário que foi administrado aos alunos que 
implementaram a actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho e considero que os mesmos revelam 
indicadores relevantes relativamente: 

- à forma como os alunos valorizaram a diversidade das actividades propostas e a metodologia implementada; 

- à forma como os alunos se empenharam nas actividades propostas (na fase de preparação, na saída e no pós saída de 
campo); 

- à forma como os alunos valorizaram as actividades propostas para o desenvolvimento de competências; 

- à percepção que os alunos fazem da importância que as actividades propostas tiveram na melhoria da sua aprendizagem; 

Penso que estes indicadores são extremamente importantes pois, de certa forma, ajudam-nos a "validar" os materiais 
didácticos construídos e a considerar que os mesmos poderão ser relevantes para serem utilizados e implementados por 
professores da região norte do país e, também, podem ser adaptados para outras regiões do país. 

Agora penso que seria importante conhecer a opinião da professora implementadora dos materiais didácticos - a nossa 
querida colega Prof. Cl! 

... Pois é...esquecemo-nos de elaborar um questionário para conhecer a forma como a professora implementadora dos 
materiais didácticos os avalia e os considera relevantes para a aprendizagem dos alunos... Vocês não acham que será 
relevante conhecer a opinião do Prof. C relativamente aos materiais didácticos e à forma como decorreu a implementação 
dos mesmos, de uma forma mais detalhada? 

...Vou deixar aqui algumas perguntas para o Prof. C nos responder: 

- Que dificuldades sentiste na implementação dos materiais didácticos e/ou nas estratégias sugeridas? 

- Que potencialidades consideras que têm os materiais didácticos construídos para o ensino/aprendizagem das Ciências? 

- Que alterações sugeres aos materiais didácticos/estratégias implementadas? Porquê? 

- Consideras que os materiais didácticos implementados podem ter receptividade por parte dos professores das nossas 
escolas? Que podemos nós fazer para que os mesmos possam ser utilizados por outros professores? 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_56588_1/Resultados%20da%20avalia%E7%E3o.doc
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Quando tiveres um tempinho, dá-nos a conhecer a tua opinião!   
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 24  

Date: Tue Jun 26 2007 23:06 

Author: (Docente), Inv. 2 

Subject: Re: resultados da aplicação do questionário de avaliação 

 

 

Viva gente trabalhadora. 
  
Esta mensagem visa só dar sinal de vida e pedir desculpa por não termos feitos o que o Prof. A adiantou, isto é, reflectir 
sobre os resultados do piloto implementado pelo Prof. C  Para a semana, com o Inv. 1, lá iremos. 
 
Entretanto e tendo em vista, a avaliação do trabalho desenvolvido pelo grupo, deixo como sugestão que se faça uma troca e 
discussão de opiniões sobre o trabalho desenvolvido até agora. Não importa saber só como decorreu a implementação do 
piloto com os alunos mas também sobre o processo que levou à elaboração das estratégias e materiais explorados pelo 
Prof. C, bem como as dificuldades encontradas. Vai ser também necessário analisar o que pode ser melhorado e como. 
Mais, é importante reflectir sobre as competências didácticas que o trabalho efectuado permitiu desenvolver ou não e 
porquê? 
 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 26  

Date: Tue Jul 17 2007 00:10 

Author: (IPEC), Prof. D 

Subject: Re: Nova proposta de data 

 

 

Já agora deixo aqui alguma informação que penso ser importante.  

Encontrei as duas obras, da Asa,  que passo a referenciar e que li e que constituem bons instrumentos sobre competências: 

Pedagogia das Competências - da Teoria à Prática - Aníbal Barreira, Mendes Moreira 
(http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828165); 

Avaliação de Competências em Ciências – Sugestões para professores dos ensinos básico e secundário - Ana 
Ferreira, Cecília Galvão, Pedro Reis, Teresa Oliveira  
  
(http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828194&origem=autor&id_autor=1748). 
  
Estes guias apresentam uma parte teórica de fundamentação e noutra parte fazem propostas de instrumentos para 
desenvolver e avaliar competências. Registo que as autoras da segunda obra são as mesmas que definiram as 
competências essenciais para ciências para o Currículo Nacional do Ensino Básico. 
  
Entretanto, como uma outra questão se coloca neste projecto, a definição de competências a desenvolver por nós 
professores participantes, coloquei na Troca de Ficheiros um doc sobre um estudo com professores que encontrei na net e 
que me pareceu interessante: "Matriz de competencias del docente del educación básica". 
  
Mais outra achega sobre competências a desenvolver pelos alunos: Pedagogia das competências: conteúdos e 
métodos em http://www.senac.br/INFORMATIVO/BTS/273/boltec273e.htm 
Bom trabalho e dêem notícias de como correram as coisas. 

Forum: Plano de trabalho do grupo 2 Times Read: 31  

Date: Thu Jul 19 2007 00:40 

Author: (Docente), Inv. 2 

Subject: Síntese da reunião 

 

 

http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828165
http://www.asa.pt/produtos/produto.php?id_produto=828194&origem=autor&id_autor=1748
http://www.senac.br/INFORMATIVO/BTS/273/boltec273e.htm
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A reunião correu muito bem! 
 
Fez-se um ponto de situação, tendo o Prof. C sido metralhada com perguntas, e pensou-se no que podemos ir fazendo nos 
próximos tempos, tendo em conta as fragilidades reconhecidas ao trabalho desenvolvido. 
 
Grande surpresa!!!!! Em que vamos trabalhar? Já adivinhaste? Pois é isso mesmo, aprofundar o conceito de competência 
(comprometi-me a deixar um documento de trabalho em que ando a trabalhar aqui no nosso sítio, para discutirmos), tendo 
em vista reflectir sobre as competências que os alunos poderão desenvolver com as actividades de saída de campo 
planificadas, e a avaliação de competências.  
 
As referências que deixaste caem que nem “abelha no mel”. Esperamos (penso poder “falar” em nome de todos) que 
partilhes connosco as tuas reflexões num futuro próximo. 
 
Avançou-se com a ideia de se promover um workshop sobre avaliação de competências, a ter lugar no início de Outubro. A 
proposta é fazer uma sessão de trabalho em que se descreverá metodologias e instrumentos de avaliação explorados 
(casos de práticas concretas nossas, eu avanço com uma experiência que fiz este ano) que serão discutidas com peritos no 
assunto (Nilza, Maria do Céu Galvão, …). 
 
Voilà! Se alguém tiver algo a acrescentar, fill free to do it. 
 

 
 



 

Interacções para análise com base num sistema de categorias construído para verificar a mobilização 

de competências profissionais, inerentes ao processo de avaliação, dos participantes envolvidos na 

CoP2 online – 2ª Depuração 

 

Fórum – Reflexão sobre o estudo piloto 
 
 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/08/06 19H00m 

Autor: (IPEC), Prof. C  

Assunto: Re: Doc competências 

 

 

Tenho andado a ler os documentos sobre competências deixados na plataforma e adquiri um livro da ASA que o 
Prof. D tinha recomendado - Avaliação de competências em Ciências de Cecília Galvão e outros, que estou a ler 
neste momento. Tenho achado bastante interessante e com uma linguagem bastante acessível. Contém uma 
retrospectiva sobre ensino em Portugal que achei curiosa até porque me revi como aluna e como professora em 
algumas das passagens que li. 
 

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/09/09 01H52m 

Autor: (IPEC), Prof. D 

Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

 

Venho deixar aqui o meu contributo para a nossa reflexão. 
  
Começaria por aproveitar as questões deixadas pelo Inv. 1, Inv. 3 e Inv. 2 em 21/8/07. Como de certo já tiveram 
oportunidade de ler alguns documentos sobre competência e competências, puderam certamente verificar os 
múltiplos sentidos que os conceitos podem assumir. Penso que seria importante assentarmos qual o ou os conceitos 
que suportarão o nosso trabalho, a fim de estarmos todos na mesma “onda”. À primeira vista, para mim faz todo o 
sentido adoptar, para o ensino secundário, aqueles que constam do Currículo Nacional para o ensino básico. Os 
mesmos basearam-se no quadro conceptual desenvolvido por Perrenoud em 1997, tal como refere Galvão e outros 
(2006). Assim, distingue-se competências essenciais (competências gerais comuns a todas as disciplinas) 
( http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/CompetenciasGerais.pdf) 
 de competências específicas (dependentes do contexto da área disciplinar, mas que concorrem para o 
desenvolvimento das essenciais) 
(http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/CienciasFisicasNaturais.pdf). 
A leitura das competências gerais permite constatar que as mesmas adequam-se não só a alunos do ensino básico, 
mas também do ensino secundário:  
  
(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 
para abordar situações e problemas do quotidiano; 
(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 
tecnológico para se expressar; 
(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 
estruturar pensamento próprio; 
(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 
para apropriação de informação; 
(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 
objectivos visados; 
(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 
mobilizável; 
(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 
(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 
(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 
(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 
interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 
  

http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/CompetenciasGerais.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/public/compessenc_pdfs/pt/CienciasFisicasNaturais.pdf


 

A leitura dos docs do Québec Educational Program deixados pela Joana, que se reportam a ensino básico e ensino 
secundário, mostram que também foram adoptadas mesmas competências gerais para os dois ciclos. As diferenças 
situam-se nos perfis de desenvolvimento dessas mesmas competências, que são mais elaborados para o 
secundário.  
Quanto às competências específicas, as mesmas são do domínio do conhecimento (substantivo, processual, 
epistemológico), do raciocínio, da comunicação e das atitudes, contextualizadas nos quatro temas propostos (Terra 
no Espaço, Terra em transformação, Sustentabilidade na Terra, Viver melhor na Terra), e “decompostas” em 
objectivos (aquilo que se pretende que os alunos aprendam face a um determinado conteúdo, na situação de ensino-
aprendizagem – Roldão, 2004), para os diferentes ciclos em que os alunos se encontram.  
Penso que, igualmente, se pode adoptar para o secundário as mesmas competências específicas (domínio do 
conhecimento, do raciocínio, da comunicação e das atitudes), contextualizadas no sub-tema “Exploração sustentada 
de recursos geológicos”, do tema  “Geologia, problemas e materiais do quotidiano”. Este sub-tema está relacionado 
com o tema “Sustentabilidade na Terra” do ensino básico, tendo sido estabelecidas para o mesmo as seguintes 
competências específicas: 
  
1• Reconhecimento da necessidade humana de apropriação dos recursos existentes na Terra para os transformar e, 
posteriormente, os utilizar; 
2• Reconhecimento do papel da Ciência e da Tecnologia na transformação e utilização dos 
recursos existentes na Terra; 
3• Reconhecimento de situações de desenvolvimento sustentável em diversas regiões; 
4• Reconhecimento que a intervenção humana na Terra afecta os indivíduos, a sociedade e o 
ambiente e que coloca questões de natureza social e ética; 
5• Compreensão das consequências que a utilização dos recursos existentes na Terra tem para os indivíduos, a 
sociedade e o ambiente; 
6• Compreensão da importância do conhecimento científico e tecnológico na explicação e 
resolução de situações que contribuam para a sustentabilidade da vida na Terra. 
 
 
1• Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra, ao nível da exploração, transformação e gestão 
sustentável dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes áreas . 
2• Discussão sobre as implicações do progresso científico e tecnológico na rentabilização dos 
recursos. 
3• Compreensão de que a dinâmica dos ecossistemas resulta de uma interdependência entre seres vivos, materiais e 
processos. 
4• Compreensão de que o funcionamento dos ecossistemas depende de fenómenos envolvidos, de ciclos de matéria, 
de fluxos de energia e de actividade de seres vivos, em equilíbrio dinâmico. 
5• Reconhecimento da necessidade de tratamento de materiais residuais, para evitar a sua acumulação 
considerando as dimensões económicas, ambientais, políticas e éticas. 
6• Conhecimento das aplicações da tecnologia na música, nas telecomunicações, na pesquisa de novos materiais e 
no diagnóstico médico. 
7• Pesquisa sobre custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas para os indivíduos, para a 
sociedade e para o ambiente. 
8• Reconhecimento da importância da criação de parques naturais e protecção das paisagens e da conservação da 
variabilidade de espécies para a manutenção da qualidade ambiental. 
9• Tomada de decisão face a assuntos que preocupam as sociedades, tendo em conta factores 
ambientais, económicos e sociais. 
10• Divulgação de medidas que contribuam para a sustentabilidade na Terra. 
  
Penso que as competências gerais e específicas, bem como os objectivos acima discriminados são um bom ponto de 
partida para o nosso trabalho, podendo, inclusivamente, serem seleccionadas as competências gerais nº 
1,2,3,5,6,7,8,9, as competências específicas nº1,2,4,5,6 e os objectivos nº 1,2,3,4,5,7,9,10. Poder-se-á acrescentar 
outros(as) e/ ou ajustar estes(as).  
Após termos clarificado esta questão das competências/objectivos será possível pensarmos como avaliarmos os(as) 
mesmos(as). Isto também vai dar que pensar, pois isto de avaliar é complicado!  Tenho todo o interesse em 
discutir toda esta problemática pois este ano vou leccionar 11º ano e gostaria de aplicar estes materiais na minha 
turma. 
  
Voltando à proposta do Prof. A, face às leituras feitas julgo que poder-se-á juntar na mesma coluna as competências 
essenciais e as gerais e apresentar duas outras colunas, uma para os objectivos e outra para se descriminar como 
será a avaliação. 
  
Hoje fico por aqui, com a promessa de continuar a reflexão. Pedem-se comentários...  

Fórum: Reflexão sobre o estudo piloto ... 

Data: 2007/09/09 22H14m 



 

Autor: (IPEC), Prof. A 

Assunto: Re: 1ª proposta sobre competências 

 

 

Relativamente às últimas mensagens deixadas pelos elementos do grupo tenho a referir o seguinte: 
- Na mensagem deixada pelo Inv. 2, Inv. 1 e Inv. 3 foram colocadas algumas questões que gostaria de dar resposta. 
Assim, o documento que apresentei (de indicação de algumas competências a desenvolver com os materiais 
didácticos que foram produzidos), baseei-me nas leituras decorrentes do material que foi disponibilizado na 
plataforma. Em particular, recorri às definições de competências apresentadas num documento de Powerpoint 
elaborado pelo Inv.2. Em concreto, a distinção entre competências essenciais, gerais e específicas, bem como aos 
exemplos que nelas eram apresentadas. 
Na procura de um enriquecimento de exemplos de competências a desenvolver tentei enriquecê-las com alguns 
exemplos de competências que eram apresentadas no Québec Education Program, bem como com exemplos 
apresentados no anexo do documento relativo ao Projecto TICCT (penso que da autoria do Inv. 2). 
Foi da procura de um enriquecimento, o mais completo possível, que resultou a 1ª proposta apresentada na 
plataforma. 
No entanto, e depois de ter lido a última mensagem deixada pelo Prof. C, estou totalmente de acordo com a 
introdução das competências que o Prof. C sugeriu. 
- No seguimento da segunda questão colocada pelos Inv. 2, Inv. 1 e Inv. 3, relativa ao sentido que havia em separar 
as competências...efectivamente eu tive alguma dificuldade em conseguir separar as competências gerais das 
competências essenciais, muitas vezes fiquei com dúvidas... e, por isso estou totalmente de acordo com a sugestão 
efectuada pelo Prof. D em que poderíamos pensar na integração apenas de dois tipos de competências: as 
competências gerais/essenciais e as competências específicas. Esta opção também considero que está mais 
adequada com as próprias sugestões do programa da disciplina de Biologia e Geologia (10º e 11º anos de 
escolaridade), onde vêm, de uma forma implícita, referidas as competências gerais (transversais a todos os 
conteúdos programáticos) e as competências específicas (associadas aos conteúdos procedimentais e atitudinais a 
desenvolver em cada unidade programática)... E aqui acho que melhor que ninguém...o ProfE nos pode ajudar a 
tornar clara esta separação e clarificação dos vários tipos de competências que vêm explicitados no programa... 
- Relativamente à última questão deixada pelos Inv. 2, Inv. 1 e Inv. 3, relativa à introdução de outras competências 
específicas relativas à interpretação do tempo geológico e ao desenvolvimento de competências de orientação, estou 
totalmente de acordo que elas sejam introduzidas no documento. (Esta semana vou introduzi-las no documento...no 
entanto acho que era importante conhecer a opinião de todos os colegas do grupo, de modo a podermos depois 
passar para a reformulação da 2ª versão do documento já apresentadapelo Prof. C.) 
- Ainda há um outro aspecto que gostaria de referir a propósito da mensagem deixada pelo Prof. D, em que referia 
que devia ser introduzida uma coluna no documento com os objectivos que pretendemos alcançar...Relativamente a 
este aspecto considero que, talvez, em vez de objectivos se pudesse designar Indicadores de "performance" (tal 
como o Inv. 2 apresenta no documento do Projecto TICCT)...isto é, a forma mais detalhada que vamos utilizar para 
desenvolver as referidas competências... (Mas acho que é importante conhecer a opinião de todos os colegas, 
relativamente a este aspecto...) 
- Quanto à avaliação...esse é também um ponto fraco que sinto...Como avaliar as competências gerais e 
específicas? Com que instrumentos? ...Daí que o encontro de Lisboa em Outubro, venha mesmo a calhar!!! 
-Ana, eu este ano lectivo também vou leccionar a disciplina de Biologia e Geologia ao 11º ano de escolaridade e 
gostava muito de implementar os referidos materiais didácticos... Talvez não na Pedreira da Quinta do Moinho, pois 
dou aulas em Viseu e tenho uma pedreira a 4/5km de Viseu...talvez pense em adaptar os materiais a esta pedreira 
de Viseu. 
Boas reflexões e colaborações! 
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Indicador Unidade de registo Identificação Contagem 

da Interacção  por Participante

A.1 (…)ligado com estas questões [sustentabilidade, E.P., CTS e RP] põe-se a questão das competências (…) (nossas, docentes e deles, 

 discentes) e a sua avaliação

Para já, a aquisição (ou não), por parte dos alunos, de competências decorrentes da implementação das estratégias previstas na planificação (…) Prof. D 28-05-2007

Outras coisas poderão ser avaliadas (…) avaliar o trabalho de campo e o efeito que determinadas características organizacionais desta estratégia 

têm na aprendizagem dos alunos, de forma a melhorar a eficácia da mesma.

Igualmente se pode avaliar o desempenho do professor em várias dimensões, Prof. D 28-05-2007

Fica ao nosso critério decidir o que avaliar dado que este projecto (IPEC) pretende que se desenvolva trabalho em várias vertentes Prof. D 28-05-2007

5

A.2 (…) também é importante conhecermos o que se passou em termos de aprendizagens conseguidas,(…) Inv. 1 27-05-2007 Prof. A = 3

Talvez os resultados deste questionário[sobre a actividade de trabalho de campo ] nos pudessem ajudar a reformular, ou não, as actividades que temos planeadas... Prof A 20-05-2007 Prof. D = 1

poderá dar-nos[ o feedback dos alunos obtido no questionário] indicadores para procedermos a alterações nos Inv. 1 = 1 

referidos materiais para serem implementados no próximo ano lectivo (…)

(…) pois a sua finalidade principal [do questionário] passa, em meu entender, por recolher o máximo de informação dos alunos...para que ela

 nos possa servir de ponto de partida para a reformulação, ou não, das actividades construídas

[avaliar o trabalho de campo e o efeito que determinadas características organizacionais desta estratégia têm na aprendizagem dos alunos], de 

forma a melhorar a eficácia da mesma. 

5

B.1 0

B.2 0

C.1 (…) Estão lá [documento sobre competências colocado na plataforma] indicados critérios de avaliação que podem ter aqui cabimento. Inv. 1 24-04-2007

(…) penso que alguns dos exemplos[de competências] apontados[no documento oriundo do Departamento Curricular do Canadá sobre competências] são aqui  úteis. Inv. 1 24-04-2007 Prof. D = 1

As competências em causa [para a avaliação do processo em curso]  parecem dever ser as que  foram identificadas aquando da planificação.  Inv. 1 15-05-2007 Inv. 1 = 3

O Inv. 2 voltou mais tarde a reforçar que “o pano de fundo” deverão, a meu ver, ser as finalidades da planificação e as competências visadas”. Prof. D 28-05-2007

4

C.2 0

D.1 Sem sobrecarregar os alunos com muitos questionários, é melhor recolher o máximo de informação. Inv. 2 24-05-2007 Inv. 2 = 2 

Com estas alterações, o questionário já nos permitirá avaliar as estratégias exploradas, as competências de cooperação/colaboração 

desenvolvidas e as percepções dos alunos relativamente ao trabalho de campo.  

2

D.2 (…) isso [ conhecer o que se passou em termos de aprendizagens conseguidas] não virá deste instrumento  [questionário aos alunos ] Inv. 1 27-05-2007 Inv. 1 = 1 

(…) globalmente parece-me que o questionário [proposto pela Prof. A] está bastante longo, talvez se pudessem encurtar alguns itens,(…) Prof. C 27-05-2007 Prof. C = 1

2

Análise de conteúdo relativa às competências profissionais inerentes às práticas de avaliação mobilizadas pelos participantes envolvidos na CoP2 online 

Planificação, operacionalização e balanço do processo de avaliação da saída de campo à Pedreira Quinta-do-Moinho

Contagem por indicador 

Prof. D =5

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Prof. D 30-11-2006

28-05-2007

Prof. A 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Prof. D 

26-05-2007

Prof. D 28-05-2007

Inv. 2 30/05/2007 # F1 

Análise de Conteúdo das Interacções da CoP2 do IPEC no Ano Lectivo 2006/2007

Participante

Prof. A 26-05-2007
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Quanto a  instrumentos [ de avaliação] a usar julgo que devem passar por aqueles que possam recolher informações a partir dos alunos e, 

também, por registos feitos pela Isabel acerca da forma como  está a decorrer a experiência.  

Relativamente à avaliação das aprendizagens, cremos que o Prof. C a partir das notas de campo, que foi tomando (...), das respostas aos guiões, das

 apresentações e discussão dos trabalhos realizadas pelos alunos e de duas ou três perguntas a fazer num teste (...), terá elementos suficientes (…) Inv. 1 = 3

Será, contudo,  possível contemplar este aspecto [aprendizagens conseguidas] a partir da contribuição do teste final Inv. 1 27-05-2007 Inv. 2 = 1

(…) é viável recorrer também  á análise dos roteiros escritos pelos alunos durante a saída. [para avaliar as aprendizagens conseguidas] Inv. 1 27-05-2007

4

Alguma experiência adquirida em trabalhos anteriorers[ em instrumentos de avaliação de saídas de campo] pode aqui ser útil. Inv. 1 15-05-2007

Se optarmos por passar este questionário penso que facilmente conseguimos organizar um questionário e em pouco tempo, pois tanto eu como 

o Prof. E já passámos questionários do género quando fizemos as nossas teses de mestrado...

Deixo à consideração do grupo a discussão e a reformulação do mesmo[o questionário utilizado na tese de mestrado reformulado], para 

aplicação aos alunos que desenvolveram a actividade de Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho.

Deixem aqui a vossa opinião [sobre as sugestões de alterações a fazer no questionário], com alguma urgência...para 

que possamos efectuar ou não reformulações ao questionário... 

As sugestões do Prof. A no sentido de se colocarem algumas questões [ no questionário] relativas ao modo como se implementou esta 

saída de campo também me parecem importantes.

(…) apresento uma proposta de um questionário que pretende (…) conciliar elementos dos três questionários disponibilizados 

[pelo Inv. 1, Inv. 2 e Prof. A] 

o Prof. A está a propor um trabalho síntese *dos questionários disponibilizados pelos Inv. 1 e Inv. 2+ (…) Inv. 1 27-05-2007

Ao ler este questionário[ questionário síntese proposto pelo Prof. A] há algumas considerações que me parecem 

importantes e que deixo aqui para ter a vossa opinião (…)

Logo que possam deixem as vossas opiniões sobre os questionários [sobre as considerações feitas a estes]. Prof. C 27-05-2007

Considerando os questionários disponibilizados (Prof. A, Inv, Inv. 2 e Inv. 3) e o esforço do Prof. A (...) de integrar estes diferentes contributos (...), Inv. 2 30-05-2007

sugerimos [Inv. 1, Inv. 2] que se utilize o questionário (versão final) que o Prof A disponibilizou, embora com ligeiras alterações que passamos a expor: (…) Inv. 2 30-05-2007

Quanto ao questionário "final" eu deixava aqui uma sugestão relativamente ao grupo 5. As questões (…) Prof. D 30-05-2007

Penso que a primeira questão[do questionário] não acrescenta nada de novo à segunda e por isso poderá ser retirada. Fica aqui a sugestão. Prof. D 30-05-2007 Prof. A = 8

Tomei nota das sugestões dadas por todos os colegas de grupo e, em concreto, as últimas sugestões apresentadas pelo prof. D. Introduzi-as no questionário (…) Prof. A 30-05-2007 Prof. C = 4 

Acabei de introduzir as sugestões apresentadas [pelos Inv. 1 e Inv. 2] na versão final do questionário para o Prof. C poder aplicar aos seus alunos Prof. A 30-05-2007 Prof. D = 2

De acordo com as reflexões apresentadas pelo Prof. C, procedi a pequenas alterações no questionário, de modo a torná-lo mais adaptado Inv. 1 = 2

a esta saída de campo realizada pelos alunos e a torná-lo menos extenso. Inv. 2 = 3

Peço desculpa mas uma última leitura do questionário suscitou-me duas dúvidas:(…) Inv. 2 01-06-2007

Li a mensagem que o Inv. 2 deixou...e introduzi as sugestões dadas na "última" versão do questionário...que agora aqui partilho. Prof. A 01-06-2007

(…) ao Prof. A que tem realmente sido incansável a fazer as diversas alterações que foram sendo sugeridas Prof. C 02-06-2007

19

O Prof. C tem  uma opinião a dar? Concorda com este documento síntese? Inv. 1 27-05-2007

Por favor, façam uma apreciação crítica do mesmo [o questionário], procedam às alterações que acharem convenientes Prof. A 30-05-2007 Prof. A = 1 

No inicio da próxima semana (3ª feira) irei distribuir o questionário de avaliação aos alunos- última versão. Se acharem que se deve alterar mais Prof. C = 1

algum aspecto deixem as vossas opiniões. Inv. 1 = 1 

3

E.1. Pesquisando os artigos que a Inv. 2 recomendou como leituras aconselhadas, (…) Prof. C 27-11-2006

(…) relativamente a este assunto [[construção de portefólios e sua avaliação] talvez o Inv. 1 possa deixar aqui alguma sugestão. Prof. C 21-01-2007 Prof. C = 4

Tenho estado a ler os documentos disponibilizados [sobre avaliação] (…) Prof. M 25-02-2007 Prof. E = 1 

E.1.

D.3

D.4 

D.5

Prof. A 30-05-2007

30-05-2007Inv. 2 

26-05-2007

27-05-2007

Prof. C 24-05-2007

23-05-2007

20-05-2007

Prof. C 

Contagem por indicador 

Inv. 1 15-04-2007

02-06-2007

Prof. A 

Prof. A 

Contagem por indicador 

Prof. A 20-05-2007

Prof. A 

Contagem por indicador 

Prof. C 
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Estive também a ver o questionário que  o Inv. 2 sugere, (…) Prof. C 24-05-2007 Prof. M = 1 

Acabei de ler o documento relativo à avaliação de competências Prof. E 30-10-2007

estou a ler (…) [um livro da ASA que o Prof. D tinha recomendado - Avaliação de competências em Ciências] (…) Prof. C 06-08-2007

6

Vou colocá-lo [o artigo relativo à aplicação de mapas de conceitos] na troca de ficheiros para quem estiver interessado. Prof. C 27-11-2006

No que toca a referências sobre portfólios deixo aqui algumas. (…) Prof. D 23-01-2007

Deixei alguns artigos sobre avaliação, incluindo portfolios na área da bibliografia. Inv. 2 20-02-2007

Na subpasta sobre avaliação, estão quatro textos (…) relativos ao tema portfolios. Inv. 1 22-02-2007 Prof. A = 1 

Espero, amanhã, poder disponibilizar documentação sobre avaliação de competências (…) Inv. 1 22-02-2007 Prof. C = 1

Para verem exemplos concretos do que pretendo dizer, (…) dêem uma vista de olhos nas páginas do Québec Educational Program (…): Inv. 2 15-03-2007 Prof. D = 7

Estive consultando os sites indicados pela Mª João Loureiro, tendo a informação constante revelado muito interesse. Prof. D 22-04-2007 Prof. L = 2

(…) cheguei a outros [sites] que considero de relevada importância para o nosso trabalho:(…) Prof. D 22-04-2007 Inv. 1 = 3

O mesmo [livro que leu] faz uma apresentação do conceito e de projectos em que esteve em causa competências e sua avaliação Prof. D 22-04-2007 Inv. 2 = 4 

tenho em mãos um outro livro (…) que poderá ser também uma ajuda – “Portefólio, Avaliação e Trabalho Pedagógico” de (…) Prof. D 22-04-2007

Vou aqui disponibilizá-lo [questionário final que Prof. A aplicou aquando do desenvolvimento da sua tese de mestrado] Prof. A 20-05-2007

Irei providenciar para que seja posto aqui na plataforma [um questionário usado no projecto "A investigação como instrumento para a mudança de práticas"] Inv. 1 22-05-2007

Aqui fica uma ligação em que são descritos os itens de um questionário de avaliação de ensino e como tratar os resultados: (…) Inv. 2 23-05-2007

Para avaliação das competências de colaboração intragrupo (…) deixo em anexo um outro instrumento. Inv. 2 23-05-2007

Vou deixar na Troca de Ficheiros os dois documentos [documentos do Québec Educational Program]. Prof. D 28-05-2007

(…) deixo na troca de ficheiros um documento com algumas indicações para a realização de relatório que utilizei em AP [área de projecto] Prof. L 30-05-2007

(…) tenho outra [grelha de análise para apresentações de trabalhos ]reformulada vou enviar Prof. L 31-05-2007

Encontrei as duas obras, da Asa,  que passo a referenciar (…) Avaliação de Competências em Ciências (…) Prof. D 17-07-2007

18

(…) o documento que o Inv. 2 deixou no fórum ASE_COMP_Colaboração.xls aponta já para avaliação de competências, nomeadamente, a 

competência transversal “coopera com os outros” prevista nas páginas do Québec Educational Program, constituindo os itens em avaliação Prof. L = 1 

(Adaptei-me a diferentes estilos de trabalho?, Respeitei o trabalho dos colegas e ajudei-os quando necessário?, etc) objectivos que 

caracterizam componentes da competência e que simultaneamente servem de indicadores para avaliar a competência em uso.

1

E.4 0

F.1 0

F.2 Após a presentação dos trabalhos pelos alunos e tal como havíamos combinado, foi-lhes pedido que efectuassem o preenchimento do Prof. C = 1 

questionário que foi colocado na plataforma.

1

F.3 0

Vou colocar aqui o documento que elaborei a partir da análise das respostas dadas pelos alunos [no questionário] Prof. C 14-06-2007

(…) construí alguns gráficos para facilitar a leitura dos resultados obtidos [nos questionário] (…) Prof. C 14-06-2007

(…) elaborei um texto simples contendo algumas considerações gerais [sobre os resultados obtidos no questionário]. Prof. C 14-06-2007 Prof. C = 3 

3

G.1 0

E.1.

E.3

F.4

E.2

Prof. C 14-06-2007 17:47

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Prof. L 

Contagem por indicador 
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Constatei que o grupo que trabalhou o tema dos "materiais produzidos" trabalhou muito bem (…) Prof. C 27-05-2007

(…) realizou[o grupo que trabalhou o tema dos "materiais produzidos"] com desenvoltura Prof. C 27-05-2007

[o grupo que trabalhou o tema dos "materiais produzidos" fez] a sua apresentação com intervenção de todos os elementos (…) Prof. C 27-05-2007

(…) verifiquei se encontravam [o grupo que trabalhou o tema dos "materiais produzidos"] bastante por dentro dos assuntos que tinham ficado de trabalhar. Prof. C 27-05-2007

(…) o grupo que trabalhou o recurso geológico, mostrou bastante dificuldade em expor as suas observações (…) Prof. C 27-05-2007

com algumas incorrecções científicas nos textos que apresentaram*o grupo que trabalhou o recurso geológico+ (…) Prof. C 27-05-2007 Prof. A = 1

demonstraram dificuldade em responder às questões que lhes foram fazendo, (…) Prof. C 27-05-2007 Prof. C = 14

Um dos aspectos que penso que correu menos bem na saída tem que ver com a necessidade de haver um maior apoio do professor nos diversos grupos (…) Prof. C 27-05-2007

(…) o grupo que trabalhou o aterro de resíduos não se saiu muito bem (…) Prof. C 02-06-2007

O trabalho apresentado continha algumas incorrecções (…) Prof. C 02-06-2007

(…) apresentaram [o grupo que trabalhou o aterro de resíduos ]os resultados das análises de água (…) mas não apresentaram qualquer conclusão. Prof. C 02-06-2007

Constatei que o grupo [que trabalhou o aterro de resíduos ]teve dificuldades em trabalhar em power point (…)  Prof. C 02-06-2007

(…) não tentaram [o grupo que trabalhou o aterro de resíduos ]colmatar essa dificuldade [trabalhar em power point]por outra via. Prof. C 02-06-2007

O grupo que se dedicou às questões de ordenamento de território saiu-se bastante bem. Prof. C 02-06-2007

Estive a efectuar uma breve análise das respostas dadas pelos alunos ao questionário que foi administrado aos alunos e 

considero que os mesmos revelam indicadores relevantes relativamente: (…)

15

H.1 0

I.1 0

I.2 Foi pedido que manifestassem as opiniões sobre os aspectos positivos e negativos da saída, (…) Prof. C 02-06-2007 Prof. C = 4

[Foi pedido que manifestassem as opiniões] sobre os aspectos que poderiam vir a ser melhorados de futuro, (…) Prof. C 02-06-2007

(…) estiveram também a comparar a metodologia de trabalho utilizada, com a realizada anteriormente noutra saída efectuada pela turma, (…) Prof. C 02-06-2007

[ estiveram também a comparar]as dificuldades encontradas, (…) Prof. C 02-06-2007

4

I.3 0

I.4 0

I.5 0

J.1 0

J.2 0

J.3 0

Avaliar competências em Educação ambiental parece-me muito complicado (…) Inv. 2 = 2 

L.1 (…) uma correcta avaliação do "saber em acção" só se conseguiria na íntegra com uma avaliação de comportamentos a longo prazo. (…) Prof. A = 2

(…) discordo que a avaliação de competências [em Educação ambiental] (…) só possa ser avaliada a longo termo. (…) As competências Prof. C = 3 

listadas (…) são desenvolvidas ao longo da escolaridade (e não só). Prof. D = 1 

Tenho lido os documentos sobre portfólio e realmente o que mais me constrange é, (…), a dificuldade de avaliar de forma correcta, um Prof. M = 1 

trabalho que considero ser muito subjectivo. 

Este é um problema com o qual nos deparamos, (…) Construímos os materiais didácticos, implementamos os mesmos e depois...como 

avaliamos as competências desenvolvidas pelos alunos?... (não pensámos nisso...implementamos e pronto...)

Vou tentar que eles possam enviar as respostas por mail, embora alguns alunos não disponham de computador. Prof. C 24-05-2007

15-03-2007

Prof. C 30-03-2007

Prof. A 20-05-2007

G.2

Contagem por indicador 

Prof. A 

Contagem por indicador 

26-06-2007

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Prof. M 13-03-2007

Inv. 2
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não sei até que ponto pelo trabalho que desenvolvemos até agora, será possível avaliar o impacte que os materiais produzidos poderão ter 

L1 na mudança de atitudes e na melhoria do desempenho profissional dos professores que os aplicarem. 

Isto também vai dar que pensar [ pensar como avaliar os(as) objectivos /competências], pois isto de avaliar é complicado! Prof. D 09-09-2007

Quanto à avaliação...esse é também um ponto fraco que sinto...Como avaliar as competências gerais e específicas? Com que instrumentos? Prof. A 09-09-2007

(…) [é importante para a avaliação do trabalho do grupo 2 do IPEC discutir]sobre o processo que levou à elaboração das 

estratégias e materiais explorados pelo Prof. C 

9

L.2 0

Parece-me que poderia ser útil, antes de enveredar por estas estratégias [de construção e avaliação de portfolios] ler um pouco sobre portfolios Prof. C 21-01-2007

Antes de passarmos propriamente à planificação poderíamos discutir algumas formas de avaliação. Prof. M 13-03-2007

Para as avaliar [as competências em Educação ambiental] é necessário (…) definir o “patamar” de competência a atingir pelos alunos Inv. 2 15-03-2007 Inv1 = 1 

Para as avaliar [as competências em Educação ambiental] (…) é necessário clarificar as situações problemas com as quais os alunos  serão confrontados.Inv. 2 15-03-2007 Inv2 = 5 

Há aspectos (…) (que se prendem com a clarificação das competências a desenvolver pelos alunos e pelas estratégias e actividades a 

propor), que devem ser explicitadas, até para poder definir como será efectuada a avaliação. Prof. C = 1

é fundamental pensar no assunto [avaliação do estudo piloto] mas para isso a montante é necessário definir as competências que 

pretendem ajudar os alunos a desenvolver. Prof. M = 1

(…) é essencial dar-se atenção à avaliação do processo em curso. Inv. 1 15-05-2007

Se os alunos pudessem responder directamente na folha de cálculo  e enviar para a professora seria o ideal (evitava-se estar a introduzir 

os dados e facilitava o tratamento dos dados).
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Pode [a aplicação de mapas de conceitos] também funcionar como momento de avaliação para os alunos e para o professor. Proc. C 27-11-2007

Com que instrumentos o podemos fazer[verificar se os alunos adquiriram ou não as competências ]? Prof. A 20-05-2007

L.4 Trata-se de um questionário [ The eVALUate instrument] muito diferente do que o Prof. A partilhou e mais centrado na avaliação do ensino. Inv. 2 23-05-2007 Inv. 2 = 2 

Estive a ver o questionário que o Inv. 2 deixou aqui na plataforma e achei-o muito interessante, (…) e sendo inovador na forma como (…) Prof. A 23-05-2007

Estive a ver o questionário e parece-me que de acordo com a planificação (…) e o outro este tem realmente previstas as competências. Prof. L 30-05-2007 Prof. A = 6

Estive a ler o questionário com atenção e parece-me adequado ao tipo de saída de campo que foi realizada, pois permite recolher  Prof. C = 1

dados sobre as diferentes  fases da saída (preparação, saída e pós-saida). Prof. L = 1 

Poderá precisar de uns ajustes [a grelha de avaliação (heteroavaliação) da apresentação de trabalhos (competências de comunicação) Prof. E = 1

partilhada pelo Prof. L.] mas é um ponto de partida que me parece interessante.

Que acham da ideia dos alunos (...) no final da implementação da actividade de trabalho de campo responderem a um pequeno 

questionário onde possam avaliar a forma como decorreu a implementação desta actividade de trabalho de campo, sobre o contributo que 

esta actividade teve para a aprendizagem deles. 

(…) pode/ou não... servir [o questionário final que Prof. A aplicou aquando do desenvolvimento da sua tese de mestrado ] como ponto de 

partida para a possível construção e aplicação de um questionário na turma da Prof. C. 

Não acham que seria importante também introduzir no questionário disponibilizado pelo Inv. 2, questões relativas à forma como a saída 

estava organizada, quer a nível da preparação, da saída e da fase de pós saída?... 

As respostas dos alunos[às questões introduzidas no questionário disponibilizado pelo Inv. 2] poderiam dar-nos indicadores acerca 

da forma   como a actividade de Trabalho de Campo foi organizada (…)
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Inv. 2 26-06-2007

Contagem por indicador 

Contagem por indicador 

Prof. C 28-12-2007

Prof. A 20-05-2007

L.3 

Inv. 2 01-06-2007

Prof. A 

Prof. A 23-05-2007

20-05-2007

Prof. A 23-05-2007

Contagem por indicador 

31-05-2007

25-04-2007

Inv. 2 

Inv. 2

Prof. E 

23-05-2007

Contagem por indicador 

14-05-2007Inv. 2
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L.5 Eu sugeria que agora nos seus registos [relativos à saída de campo], (…), procurasse pensar em pontos como os seguintes: (…) Inv. 1 22-05-2007

Penso que estes indicadores [obtidos nas respostas dos alunos aos questionários] são extremamente importantes pois, 

de certa forma, ajudam-nos a "validar" os materiais didácticos construídos (…) 

esquecemo-nos de elaborar um questionário para conhecer a forma como a professora implementadora dos materiais didácticos 

os avalia e os considera relevantes para a aprendizagem dos alunos... 

Vocês não acham que será relevante conhecer a opinião da Isabel relativamente aos materiais didácticos e à forma como decorreu a Inv. 1 = 1

L5 implementação dos mesmos, de uma forma mais detalhada? Prof. A = 3 

(…) pergunto se não seria útil vocês preverem (...) uma reflexão escrita [pelos alunos] tendo por base a pré-saida, a saída, a pós-saída, o ProfL = 1

preenchimento do questionário.

5

Prof. L. 30-05-2007

Contagem por indicador 

Total de Unidades de Registo = 125

Prof. A 26-06-2007

Prof. A 26-06-2007

26-06-2007Prof. A 
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ACTA da Reunião por videoconferência do dia 25 de Outubro de 2007 

PROJECTO IPEC 

 

A reunião realizou-se das 14 horas às 17h00 horas, e envolveu investigadores das três instituições (Universidade de Aveiro, 

Universidade de Évora e Lisboa). Participaram os investigadores António Neto, Marília Cid, Luís Marques, João Praia, Maria João 

Loureiro, Teresa Bettencourt, Teresa Oliveira, Isabel Chagas e Cecília Guerra, e com a seguinte ordem de trabalho (OT): 

1. Informações  

2. Apreciação das  “2ª Jornadas do IPEC”. Implicações futuras  

3. Reflexão sobre o trabalho  a desenvolver até a fim  do Projecto (Setembro de 2008)  

4. Outros assuntos  

 

No ponto 1 da OT, informações, o coordenador do projecto comunicou que: 

 A FCT aprovou a fase II do projecto POCI, bem como a transferência de verbas de 2007 para 2008. Sugeriu, assim, 

que cada instituição tomasse as devidas diligências para gastar as verbas disponíveis até final de 2007. 

 Há duas alunas de Mestrado de Geologia e Biologia (A Graça e a Carla) da Universidade de Aveiro, que irão 

desenvolver as dissertações no âmbito deste projecto. Uma das alunas irá avaliar o impacte do trabalho da 

comunidade prática on-line nas práticas lectivas dos professores, e a outra irá avaliar as aprendizagens dos alunos. 

 A Margarida Marques obteve a bolsa de doutoramento pela FCT, cujo trabalho seguirá na lógica do Mestrado, já 

apresentado em reuniões anteriores do IPEC. 

 Os bolseiros do DDTE estão a organizar, nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2008, o Colóquio “Da Investigação à 

Prática. Interacções e debates”. O coordenador do projecto IPEC foi convidado, pela comissão organizadora deste 

colóquio, para participar numa mesa redonda no dia 16 de Fevereiro às 9h30. O objectivo é que este apresente, 

juntamente com alguns professores do IPEC, alguns resultados de investigação, nomeadamente as mais-valias 

deste tipo de colaboração tanto para as práticas lectivas dos professores, como a investigação. Serão 

disponibilizadas mais informações no site do DDTE (http://www.ua.pt/dte/).  

 

A colega Marília Cid informou que Lina César (aluna de Mestrado de Supervisão Pedagógica, da Universidade de Évora) 

pretende estudar o impacto do projecto IPEC no desenvolvimento pessoal e profissional professores. O corpus de análise serão 

as interacções entre os professores e os investigadores na plataforma, bem como entrevistas. A Lina César demonstrou interesse 

em trabalhar colaborativamente com outros alunos de pós-graduação (Mestrado e/ou Doutoramento), cujas investigações se 

centrem no projecto IPEC. A Cecília irá criar um grupo de trabalho on-line no sítio IPEC, com o objectivo de promover a 

interacção, troca de experiências entre os alunos de pos-graduação. 

Relativamente ao Álvaro Minhava (aluno de mestrado de Formação Pessoal e Social), a colega Isabel Chagas informou que 

este irá interromper o projecto de mestrado por motivos pessoais e profissionais. 

 

No ponto 2 da OT, apreciação da forma como decorreram as “2ª Jornadas do IPEC”, apoiando na percepção pessoal e 

no feedback de alguns professores, o coordenador referiu que considera que este momento foi enriquecedor para a comunidade 

prática on-line CoP (professores e investigadores). Realçou e agradeceu, ainda, o papel positivo da intervenção da colega Teresa 

Oliveira pois possibilitou, por um lado, contextualizar a temática da “Avaliação das competências dos alunos” no inicio das 2ª 

Jornadas e, por outro, facilitar a discussão com a Professora Maria do Céu Roldão, convidada na sessão da tarde. Porém, o apelo 

http://www.ua.pt/dte/
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que se fez no final das 2ª Jornadas do IPEC, para continuar a discussão da temática das 2ª Jornadas na plataforma, não foi 

atendido.  

O coordenador solicitou que cada investigador apresentasse um resumo do trabalho desenvolvido por cada grupo.  

A colega Marília Cid referiu que não conseguiu estar presente durante a parte da tarde.  

A colega Teresa Oliveira considerou que a parte da sessão de discussão com a Professora Maria do Céu Roldão assumiu 

contornos mais teóricos (avaliação de atitudes e valores, …), e que os professores se poderiam ter alheado dessa discussão. 

Relativamente à sua intervenção inicial, referiu que pretendeu fazer uma contextualização geral da temática “avaliação de 

competências”, antes de entrar na parte da Educação. Relativamente ao feedback dos professores, a Professora Ana Tavares 

referiu, no final das jornadas, que estava agora mais preparada para falar desta temática na sua escola. Porém, referiu que é 

fulcral, nesta fase do projecto, uma maior dinamização por parte dos investigadores, a fim de colmatar aspectos que não foram 

esclarecidos. A colega Teresa Oliveira mencionou, ainda, que se pode estar com um “problema legal” relativamente ao actual 

Currículo Nacional do Ensino Básico e Secundário. Tal deve-se ao facto deste ter passado a validade de 3 anos, podendo estar-

se a falar de uma temática que pode não ser adoptada, futuramente, nas escolas.  

O colega João Praia referiu que, actualmente, vários mediadores sociais que através da comunicação social estão a passar 

mensagens ao meio escolar e politico, entre outros, que existem outras linhas de trabalho, no que diz respeito ao processo de 

ensino e aprendizagem, e que não correspondem à nossa filosofia de trabalho. 

O colega João Praia comentou que faltou um momento de síntese no final das Jornadas, bem como indicações claras do 

trabalho a desenvolver, no futuro, com os professores. Por outro lado, o mesmo considerou que, provavelmente, os professores 

podem não ter compreendido, da melhor forma, o ponto de vista da Maria do Céu relativamente à avaliação de atitudes e valores. 

De acordo com esta, as atitudes e valores não podem/devem ser classificadas na avaliação de competências.  

A colega Maria João considerou que os professores saíram das Jornadas com um entendimento mais claro do que é que se 

entende por competências. Achou, também, que estes ficaram mais preparados para ajudar, e discutir, com os colegas das suas 

escolas sobre esta temática. Por outro lado, considerou que as Jornadas permitiram ter consciência de que o projecto IPEC está a 

ter algum impacte nos professores. Há, por exemplo, evidências no grupo 2, pois há professores, que não pertencem ao IPEC, 

que vão implementar alguns dos recursos didácticos desenvolvidos nesta CoP. No grupo 4, por exemplo, a Ana Paula Mendes 

mencionou que há colegas da escola que já se dirigem a ela para esclarecer dúvidas, pedir opiniões, referindo que ela está mais 

informada sobre as temáticas.  

A colega Cecília informou que foi criado o fórum de discussão “Avaliação de competências dos alunos”, para que os 

professores e investigadores colocarem questões/dúvidas acerca da temática " Avaliação de competências dos alunos". A 

doutoranda Eliane está a trabalhar com professores, de várias áreas disciplinares, da Escola de Oliveira do Bairro sobre esta 

temática. Trata-se de um projecto no âmbito das actividades do LAQE - Laboratório de Avaliação da Qualidade Educativa, 

coordenado pela colega Nilza Costa. Assim, em colaboração com esta, foram lançadas várias questões de professores que 

emergiram, não só, das 2ª Jornadas do IPEC, como também, da primeira etapa da intervenção da Eliane na Escola de Oliveira do 

Bairro (conferência realizada no dia 22 de Novembro de 2006). O interessante é que, mais uma vez, se constata que OS 

professores TÊM as mesmas dúvidas/preocupações/questões/incertezas... sobre este assunto, e que devem ser alvo de maior 

atenção por parte da Investigação Educacional. A Eliane já se debruçou sobre cada uma das questões, utilizando a informação 

recolhida nas 2ª Jornadas do IPEC (a partir das contribuições dos investigadores do IPEC e da Prof Maria do Céu Roldão). 

Pretendia-se que os elementos do IPEC (professores e investigadores), inclusive a Prof Maria do Céu Roldão, respondam, 

critiquem, rectifiquem e/ou façam sugestões,..., a cada uma das mensagens.  
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No que diz respeito às implicações futuras das 2ªJornadas do IPEC, o colega Luís Marques referiu que a discussão deverá 

ser promovida individualmente por cada grupo de trabalho, adaptando a discussão às necessidades/interesses de cada professor. 

Sugeriu-se que os investigadores repescassem as questões/discussões do fórum de discussão “Avaliação de competências dos 

alunos” para ajudar a desencadear a discussão nos fóruns de discussão de cada grupo de trabalho. A lista de questões e 

resposta(s) irão passar para um documento interno, podendo ser complementado com contribuições dos investigadores.  

 

No ponto 3 da OT, Reflexão sobre o trabalho a desenvolver até a fim  do Projecto (Setembro de 2008), o colega Luís 

Marques relembrou as grandes finalidades do projecto IPEC:  

- Promover a articulação entre a investigação e as práticas lectivas através do estabelecimento de uma Comunidade de 

Prática (CoP), envolvendo investigadores e professores e explorando uma plataforma de colaboração a distância (i.e. meios de 

partilha de documentos e de comunicação, correio electrónico, fóruns, … que exploram as potencialidades da Internet).  

- Proporcionar a reflexão conjunta de investigadores e professores no sentido de cada um dos grupos poder vir não só a 

melhorar as respectivas práticas, mas também a influenciar as práticas do outro. 

- Proporcionar a contribuição teórica ao nível da articulação entre a investigação e as práticas. 

Tendo em conta as duas finalidades do projecto IPEC, o coordenador solicitou que cada investigador expusesse o que pensa 

trabalhar com os professores/grupos durante o próximo ano lectivo. 

A colega Teresa Oliveira sugeriu que os professores deviam fazer uma avaliação do trabalho desenvolvido no ano lectivo 

anterior, que podia ser organizada segundo as finalidades do projecto IPEC.  

A colega Maria João informou que a Margarida Marques desenvolveu algum trabalho neste âmbito, e que poderá ser 

disponibilizado na plataforma IPEC para análise dos investigadores. Todavia, a mesma relembrou que o trabalho com os 

professores do IPEC deve ser mais orientado, pois pode correr-se o risco de resultar num trabalho descritivo e não reflexivo.  

O colega luís Marques relembrou que os recursos didácticos desenvolvidos pelo grupo 2 foram implementados apenas por 

uma das professoras, e que a fase de reflexão/avaliação do trabalho desenvolvido já iniciou, uma vez que, neste ano lectivo, os 

recursos didácticos voltarão a ser implementados, com as devidas reformulações/alterações, por todas as professoras do grupo 2. 

A colega Maria João sugeriu que os professores dos diferentes grupos visitassem o trabalho uns dos outros, uma vez que 

cada grupo implementou uma metodologia de trabalho diferente.  

O colega João Praia referiu que há dois tipos de avaliação: a avaliação das aprendizagens dos alunos e a avaliação do 

trabalho desenvolvido pelos professores ao longo do projecto IPEC, e o consultor externo Osborne aconselhou a equipa de 

investigadores do projecto IPEC para se centrar na avaliação do trabalho desenvolvido pelos professores.  

O luís Marques referiu a avaliação do trabalho desenvolvido por cada professor pode ser feito através da concepção por 

estes de portefolios digitais. Contudo, a Teresa Oliveira alertou que estes deveriam ter sido concebidos desde o início projecto. 

Por outro lado, o colega Luís Marques questionou como é que os investigadores do IPEC vão avaliar as suas próprias práticas. 

Sugeriu-se que uma das seguintes pessoas, a Isabel Alarcão ou Maria do Céu Roldão, poderia realizar um inquérito por entrevista 

aos investigadores do IPEC.  

A Marília Cid informou que a Filomena Ribeiro (Portalegre) irá integrar-se no grupo 1, o que pode funcionar como um 

elemento catalizador das discussões na plataforma, visto as professoras deste grupo trabalharem muito a nível presencial e por e-

mail. Os colegas Marília e o António Neto disponibilizarão (ou enviarão à Cecília) na pasta IPEC>DOCS. 

PROJECTO>INTERACÇÕES DOS GRUPOS uma pasta com as mensagens recebidas e enviadas às professoras do grupo 1. 

A colega Maria João relembrou que o grupo 4 desenvolveu um instrumento de “avaliação de trabalho de projecto utilizando a 

plataforma Moodle”. Porém, o Álvaro e o Nelson não têm tempo para trabalhar no IPEC durante este ano lectivo. Assim, foi 
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sugerido que a Ana Paula Mendes poderia integrar o grupo 1. Esta professora tem interesse em avaliar o trabalho com alunos 

utilizando ferramentas on-line (webquest, Moodle, …). 

 

No ponto 4 da OT, outros assuntos, o coordenador informou que devido a questões orçamentais do projecto a vinda do 

consultor Rafael Porlan a Aveiro será inviável durante 2007. 

Não havendo nenhum outro assunto a debater no ponto quatro da OT, o coordenador do projecto sugeriu que a próxima 

reunião por videoconferência se realizasse antes das férias do Natal. 

Não havendo nenhum outro assunto a debater no ponto quatro da OT, o coordenador do projecto deu por encerrada a 

reunião da qual foi lavrada a presente acta. 

 

Cecília Guerra 
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Síntese das 2ª Jornadas de trabalho do Projecto IPEC 
“Investigação e práticas lectivas em Educação em Ciência: Dinâmicas de interacção” 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

« 1 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo das actividades  

Horário Actividade 

11h00  Recepção dos elementos da Comunidade Prática (CoP) e distribuição da identificação a cada um.  

11h30  Enquadramento, pelo Luís Marques, das 2ª Jornadas do IPEC nas finalidades e natureza do Projecto.  

11h45  Apresentação, pela Teresa Oliveira, de um PowerPoint sobre “Avaliação de competências dos alunos”. 
 Discussão entre os elementos da comunidade prática on-line (CoP), possibilitando o aparecimento de algumas 

duvidas/questões dos professores e investigadores sobre a referida temática, especialmente: 
 O que são competências? 
 Como surgiram as competências? 
 Que modificações introduziram as competências no sistema de ensino? 
 Como se planifica por competências? 
 … 

13h00  Almoço 

14h30  Continuação da discussão centrada na “Avaliação de competências dos alunos”, com a participação da Maria 
do Céu Roldão, autora de várias publicações nacionais e internacionais no âmbito desta temática.  

Esta sessão possibilitou esclarecer e despontar outras/novas dúvidas/questões da comunidade prática, 
particularmente: 

 

 
Nome 

2ª Jornadas IPEC 
12/10/2007 

Participou Não participou 

 

A
V

E
IR

O
 

Luís Marques  X  

Teresa Bettencourt   X 

João Praia X  

Maria João Loureiro X  

Cecília Guerra X  

Eliane Cruz  X  

Ana Paula Mendes X  

Dorinda Henriques Valente Rebelo X  

Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  X  

Margarida Maria Monteiro Morgado X  

Maria João Gracias Vieira Pinto X  

Maria Isabel Silva Brandão Amaral  X 

Maria Madalena Silva Brandão  X 

Ana Maria Fernandes Silva Tavares X  

Margarida Marques  X  

 

É
V

O
R

A
 

Marília Cid X  

António Neto  X 

Ana Rijo  X 

Filomena Ribeiro X  

Luís Santa  X 

Margarida Índias X  

Maria João Silva X  

Aurora de Sá  X 

 

LI
S

B
O

A
 

Teresa Oliveira X  

Isabel Chagas  X  

Zélia Ribeiro X  

Álvaro Minhava  X 

Carlos Ferreira   X 

Nelson Correia  X 

Paula Fernandes X  

Ricardo Pires  X 

Total  20 11 

 

 



Síntese das 2ª Jornadas de trabalho do Projecto IPEC 
“Investigação e práticas lectivas em Educação em Ciência: Dinâmicas de interacção” 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

« 2 » 

 Como se avaliam as competências? 
 Como se avaliam atitudes e valores? 
 Como se planifica por competências? 
 … 

17H00  Reunião plenária orientada pelo coordenador Luís Marques.  
Depois de diversas intervenções dos participantes da CoP, ficou decidido que a discussão geral sobre a temática 
“Avaliação por competências” será continuada em fórum de discussão no blackboard (na pasta das 2ª Jornadas 
IPEC). Assim, pretende-se que os professores da CoP indiquem questões/dúvidas, …, sobre a referida temática 
aos investigadores do projecto e à recente colaboradora do IPEC, a Maria do Céu Roldão. 
 

 



Anexo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA da Reunião do Grupo 2 (7 de Dezembro de 2007) 

 

A reunião realizou-se das 14 às 17 horas, e envolveu os investigadores João Praia, Luis 

Marques, Maria João Loureiro e as professoras Maria João Pinto, Ana Tavares, Dorinda Rebelo e 

Margarida Morgado. Também esteve presente a técnica de investigação Cecília Guerra. 

 

A ordem de trabalhos (OT) foi a seguinte: 

1 - Reflexão sobre as razões subjacentes às dificuldades de interacção ultimamente sentidas; 

2 - Ponto de situação sobre a reflexão em torno da planificação efectuada no ano anterior; 

3 - Distribuição de tarefas para os próximos seis meses; 

4 - Outros assuntos (este ponto pretende ser um espaço para o levantamento de 

questões/dúvidas/problemas que os vários participantes entendam ser pertinente discutir). 

 

No ponto 1 da OT, Reflexão sobre as razões subjacentes às dificuldades de interacção 

ultimamente sentidas, o coordenador Luis Marques recordou que era necessário identificar questões 

substantivas que justificassem o “silêncio” na plataforma e, a fim de tirar pistas para o futuro do projecto, 

solicitou que cada elemento expressasse a sua opinião.  

A professora Ana Tavares referiu que uma das principais dificuldades que sentiu foi o excesso 

de trabalho na sua escola. Tal reflectiu na falta de tempo para intervir e reflectir no grupo de trabalho.  

A professora Dorinda Rebelo expôs que, neste momento, é assessora do Conselho Executivo 

da sua Escola, cabendo-lhe a tarefa de gestão da “avaliação interna da escola”, o que implicou, durante 

estes últimos meses, a sua presença em inúmeras reuniões (Braga), e a construção de instrumentos de 

avaliação para serem implementados pelos professores da sua escola. O investigador João Praia sugeriu 

que a Dorinda consultasse o livro do Instituto de Inovação Educacional a fim de a auxiliar nesta tarefa.  

A professora Margarida Morgado referiu que após as 2ª Jornadas do IPEC estava muito 

entusiasmada com a reflexão em torno da temática “Avaliação de competências dos alunos”. Apesar de 

também estar muito atarefada na sua escola e com o desenvolvimento do seu projecto de doutoramento, 

a Margarida deu a sua contribuição no fórum de discussão da plataforma, esperando desta forma poder 

conceber materiais sobre avaliação em colaboração com os outros elementos do grupo. Porém, como 

não houve interacção dos outros elementos, ficou desanimada e deixou de interagir. A mesma professora 

referiu, contudo, que tem o hábito de consultar todos os dias a plataforma. 

A professora Ana Tavares disse que apesar de imprimir todas as interacções feitas pelos 

elementos deste grupo, não conseguiu, ainda, ter tempo para ler e reflectir sobre as mesmas e, só 

depois, contribuir com a sua opinião. 

A investigadora Maria João Loureiro referiu que na fase de planificação que decorreu em 2006 

havia um elemento aglutinador do grupo, onde todos participaram. No futuro do IPEC, em 2008, as 



professoras deste grupo 2 terão que leccionar sobre esta temática e, portanto, pensa que também haverá 

um elemento aglutinador do grupo de trabalho.  

A investigadora Maria João Loureiro expôs que as ferramentas síncronas, tal como o Skipe, 

facilitaram a interacção dos elementos do grupo 4 em torno da temática “Avaliação de competências”. 

Porém, a professora Ana Tavares confessou que não tem tempo para aceder aos outros grupos de 

trabalho. Assim, foi sugerido que se criasse um espaço para colocar os materiais colocar os materiais 

produzidos sobre “Avaliação das competências dos alunos” pelos grupos de trabalho do IPEC. 

O investigador João Praia confessou que se sente um pouco “fora do projecto”, pois nunca 

acedeu à plataforma IPEC e, assim, não sabe quais são as reais dúvidas/questões das professoras do 

grupo 2.  

A professora Maria João Pinto expressou que as intervenções da Margarida têm um grande 

nível de profundidade e reflexão, e que não se sente “à vontade” para intervir no fórum de discussão do 

grupo de trabalho. 

Para finalizar, o investigador luís Marques referiu que neste projecto, se passou de uma cultura 

presencial para uma cultura de trabalho on-line, e reconheceu que a plataforma é um bom instrumento 

para trocar mensagens e sentir o apoio de todos os elementos, possibilitando a partilha de experiências, 

dificuldades, problemas, entre outros.  

Relativamente à reflexão da planificação desenvolvida pelo grupo 2 e implementada pela 

professora Isabel Fernandes, os elementos do grupo decidiram analisar a mensagem deixada pelos 

investigadores Maria João Loureiro e Luis Marques no fórum de discussão do grupo 2, para ajustar a 

planificação ao desenvolvimento de competências a desenvolver nos alunos.  

Assim, no que diz respeito à distribuição de tarefas para os próximos seis meses, ficou 

decidido que: 

- a reflexão sobre a planificação desenvolvida pelo grupo 2 deverá estar finalizada até final de 

Fevereiro de 2008. 

- em Março de 2008 será organizada uma nova visita às Pedreiras; 

- em Abril/Maio de 2008 será operacionalizada a “nova” planificação na sala de aula. 

 

Não havendo nenhum outro assunto a debater, o coordenador do projecto, Luis Marques, deu 

por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente acta. 

Cecília Guerra 
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Situação de aprendizagem  
 

Saída de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho 
 

 

Objectivos Gerais 
 

- Promover uma aprendizagem contextualizada e integradora de saberes sobre exploração sustentada de recursos geológicos; 

- Estimular a curiosidade, a imaginação e a criatividade; 

- Permitir um contacto directo com o meio natural, proporcionando uma oportunidade para os alunos procederem a uma análise critica das 

observações efectuadas; 

- Facilitar o reconhecimento da pertinência e da relevância dos conhecimentos adquiridos mediante a sua contextualização no espaço natural; 

- Promover o trabalho colaborativo; 

- Favorecer uma boa relação entre o professor e os alunos e entre os alunos. 

(Adaptado de Galvão et al., 2006) 
 

 

Competências Gerais 

 

Competências Essenciais 

 
- Tomada de decisões 

- Espírito de iniciativa 

- Cooperação no trabalho de grupo 

- Habilidade verbal e conversacional 

- Habilidade computacional 

- Capacidade de emitir juízos de valor e de usar adequadamente a 

língua materna  

- Argumentação das ideias defendidas pelo grupo de trabalho 

- Habilidade na resolução de problemas 

- Facilidade de cooperação com os outros 

- Facilidade de comunicação 

- Utilização de técnicas de informação e comunicação 

 

- Comunicação 

- Resolução de problemas 

- Utilização das TIC 

- Uso da língua materna 

- Atitudes pessoais 

 

 

 



  Como explorar recursos geológicos de forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho? 

 

 
3 

 

 
 

 
..  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Competências 

 

Indicadores de 

aprendizagem 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas 

 

 Resolução de problemas 

 

 

 Exercita julgamentos críticos 

 

 

 

 

 Comunica apropriadamente 

 

 

 

 

 

 

 Coopera com os outros 

 

 

 

 Analisa os elementos 

apresentados no documento 

em Powerpoint 

 Toma decisões sobre as 

actividades propostas 

exercendo o pensamento 

crítico 

 

 Utiliza a linguagem científica 

adequada 

 Sabe escutar, compreender e 

responder adequadamente 

aos outros 

 

 

 Participa activamente nas 

actividades com uma atitude 

cooperativa 

 

1. Procura, com os elementos do teu grupo 

de trabalho, caracterizar a diversidade de 

locais de extracção dos recursos 

geológicos, apontando possíveis vantagens 

e consequências para o ambiente e para o 

Homem da referida extracção. 

 

2. Apresenta à Turma as principais 

conclusões obtidas pelo teu grupo de 

trabalho. 

 

 

  

 A professora introduz esta actividade de Trabalho de Campo 

promovendo um debate/discussão na Turma, onde os alunos possam 

revisitar os principais conceitos relativos aos processos relacionados com 

a formação das rochas magmáticas, leccionados na unidade programática 

anterior, e a utilização que o Homem faz dos recursos geológicos. 

 

 A actividade prossegue com a projecção de imagens (PowerPoint) que 

evidenciam a diversidade de locais de extracção de recursos geológicos 

no país e na região onde a escola se encontra situada.  

 

 A professora organiza a Turma em 4 grupos de trabalho, e solicita aos 

grupos que continuem a discussão, com base nos conhecimentos que 

possuem, relativa à diversidade de formas de extracção dos recursos 

geológicos, às vantagens e às consequências da extracção dos mesmos, 

para o ambiente e para o Homem. 

 Os grupos de trabalho apresentam à Turma as principais conclusões 

obtidas. 

 A professora orienta o debate/discussão das conclusões apresentadas 

pelos grupos de trabalho para a sistematização dos seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos 

- Materiais produzidos numa pedreira 

- Exploração de recursos e ordenamento do território 

- Requalificação das pedreiras após o encerramento 

 

 

PREPARAÇÃO DA SAÍDA DE CAMPO 
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Competências específicas 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas Competências de 

conhecimento 

substantivo 

Competências de 

conhecimento 

processual 

 

Competências de 

raciocínio 

 

Competências de 

comunicação 

 

Atitudes 

 

 

 

- Pesquisa, 

selecciona e 

organiza informação 

pertinente sobre os 

tópicos em estudo 

- Reflecte 

criticamente acerca 

dos tópicos em 

estudo decorrentes 

das pesquisas 

efectuadas na 

Internet   

 

 

 

 

 

- Adopta uma 

metodologia de 

trabalho que 

permita a 

consecução das 

actividades 

propostas 

- Revela habilidade 

computacional 

- Trata a 

informação 

recolhida na 

Internet 

 

 

 

 

 

- Toma decisões 

adequadas à 

concretização das 

actividades 

propostas 

- Argumenta as 

conclusões 

apresentadas pelos 

grupos de trabalho 

- Emite juízos de 

valor fundamentados 

- Formula questões 

pertinentes 

 

 

 

- Usa linguagem 

científica adequada 

- Apresenta 

habilidade verbal e 

conversacional 

- Debate ideias e 

comunica a sua 

opinião de forma 

apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as 

conclusões das 

pesquisas 

efectuadas à turma  

 

 

 

- Revela curiosidade, 

perseverança e 

seriedade no 

trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de 

iniciativa 

- Coopera na 

concretização do 

trabalho de grupo 

- Promove a 

cooperação entre 

todos os grupos de 

trabalho 

- Manifesta respeito 

pelo trabalho de 

todos os grupos 

- É persistente na 

superação de 

dificuldades 

 

 

3. Efectua, com o teu grupo de 

trabalho, uma pesquisa na Internet 

acerca dos seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos produzidos 

em pedreiras localizadas na tua 

região e na região do grande 

Porto; 

- Materiais produzidos nas 

pedreiras; 

- Requalificação das pedreiras após 

o encerramento das mesmas; 

- Condições necessárias para a 

constituição de um aterro de 

resíduos inertes. 

4. Organiza, com os teus colegas de 

grupo, os dados recolhidos para que 

os possas partilhar, oralmente, com 

os teus colegas da Turma. 

5. Apresenta à Turma uma síntese 

das principais conclusões que 

obtiveste nas pesquisas efectuadas. 

 

 

 

  
 

 A professora propõe a todos os grupos de trabalho uma 

actividade de pesquisa na Internet sobre os seguintes 

tópicos: 

- Recursos geológicos produzidos em pedreiras 

localizadas na tua região e na região do grande Porto; 

- Materiais produzidos nas pedreiras; 

- Requalificação das pedreiras após o encerramento das 

mesmas; 

- Condições necessárias para a constituição de um aterro 

de resíduos inertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os grupos de trabalho apresentam à Turma as principais 

conclusões obtidas a partir da pesquisa que efectuaram. 
 

 

 

 A professora orienta o debate/discussão das conclusões 

apresentadas pelos grupos de trabalho mantendo a 

sistematização dos tópicos anteriormente efectuada 

(recursos geológicos, materiais produzidos numa pedreira, 

exploração de recursos e ordenamento do território e 

requalificação das pedreiras após o encerramento das 

mesmas). 
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Competências específicas 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas Competências de 

conhecimento 

substantivo 

Competências de 

conhecimento 

processual 

 

Competências de 

raciocínio 

 

Competências de 

comunicação 

 

Atitudes 

 

 

 

- Pesquisa, 

selecciona e 

organiza informação 

pertinente sobre os 

tópicos em estudo na 

legislação 

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

analisada na 

legislação 

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

partilhada pela 

professora 

 

 

 

 

- Adopta uma 

metodologia de 

trabalho que 

permita a 

consecução das 

actividades 

propostas 

- Analisa 

documentos 

específicos 

(legislação) 

- Trata informação 

recolhida 

 

 

 

 

 

- Toma decisões 

adequadas à 

concretização das 

actividades 

propostas 

- Argumenta as 

conclusões 

apresentadas pelos 

grupos de trabalho 

- Emite juízos de 

valor fundamentados 

- Formula questões 

pertinentes 

 

 

 

- Usa linguagem 

científica adequada 

- Apresenta 

habilidade verbal e 

conversacional 

- Debate ideias e 

comunica a sua 

opinião de forma 

apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as 

conclusões das 

pesquisas 

efectuadas à turma  

 

 

 

- Revela curiosidade, 

perseverança e 

seriedade no 

trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de 

iniciativa 

- Coopera na 

concretização do 

trabalho de grupo 

- Promove a 

cooperação entre 

todos os grupos de 

trabalho 

- Manifesta respeito 

pelo trabalho de 

todos os grupos 

- É persistente na 

superação de 

dificuldades 

 

6. Analisa, com os teus colegas de 

grupo, a legislação sobre as 

pedreiras disponibilizada pela tua 

professora. Nesta análise debruça-te 

sobre os aspectos relativos à 

concessão de exploração, ao 

funcionamento e às medidas de 

requalificação das pedreiras. 

 

7. Organiza, com os teus colegas de 

grupo, a informação recolhida e 

apresenta à Turma uma síntese das 

principais conclusões que obtiveste 

da análise efectuada à legislação 

sobre pedreiras. 
 

 

8. Após uma breve discussão com os 

elementos do teu grupo de trabalho 

refere os aspectos da região da 

Pedreira da Quinta do Moinho que 

consideras mais importantes 

relativamente a: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Medidas visíveis que visem o 

ordenamento do espaço onde está 

implantada a pedreira; 

- Características do aterro de 

materiais inertes. 

9. Apresenta à Turma uma síntese 

dos aspectos que o teu grupo 

considerou mais importantes 

relativamente aos tópicos em estudo.  

 

 A professora disponibiliza aos grupos de trabalho a 

legislação sobre o funcionamento das pedreiras e solicita-

lhes que façam uma análise cuidada dos principais 

aspectos legais relativos à concessão de exploração, ao 

funcionamento e às medidas de requalificação das 

pedreiras. 

 

 

 

 

 Os grupos de trabalho apresentam à Turma as principais 

conclusões obtidas a partir da pesquisa que efectuaram à 

legislação sobre pedreiras. 

 

 

 

 

 A professora apresenta um documento em PowerPoint 

com imagens que evidenciavam alguns dos aspectos 

característicos da Pedreira da Quinta do Moinho. Solicita 

aos alunos que registem pormenores que considerem 

relevantes, relativamente a: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Medidas visíveis que visem o ordenamento do 

espaço onde está implantada a pedreira; 

- Características do aterro de materiais inertes. 

 

 

 

 Numa actividade de debate/discussão, os grupos de 

trabalho apresentam à Turma, os aspectos que consideram 

mais importantes relativamente aos tópicos em análise. 
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Competências específicas 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas Competências de 

conhecimento 

substantivo 

Competências de 

conhecimento 

processual 

 

Competências de 

raciocínio 

 

Competências de 

comunicação 

 

Atitudes 

 

 

 

- Selecciona e 

organiza informação 

pertinente sobre os 

tópicos em estudo  

- Relaciona o tópico 

seleccionado com as 

questões 

orientadoras 

colocadas pela 

professora 

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

partilhada pela 

professora 

 

 

 

 

- Adopta uma 

metodologia de 

trabalho que 

permita a 

consecução das 

actividades 

propostas 

- Concebe 

estratégias 

diversificadas para 

implementar na 

saída de campo 

- Selecciona o 

material necessário 

para a saída de 

campo 

 

 

 

 

 

- Toma decisões 

adequadas à 

concretização das 

actividades 

propostas 

- Argumenta as 

conclusões 

apresentadas pelos 

grupos de trabalho 

- Emite juízos de 

valor fundamentados 

- Formula questões 

pertinentes 

 

 

 

- Usa linguagem 

científica adequada 

- Apresenta 

habilidade verbal e 

conversacional 

- Debate ideias e 

comunica a sua 

opinião de forma 

apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as 

conclusões das 

pesquisas 

efectuadas à turma  

 

 

 

- Revela curiosidade, 

perseverança e 

seriedade no 

trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de 

iniciativa 

- Coopera na 

concretização do 

trabalho de grupo 

- Promove a 

cooperação entre 

todos os grupos de 

trabalho 

- Manifesta respeito 

pelo trabalho de 

todos os grupos 

- É persistente na 

superação de 

dificuldades 

 

10. Discute com os teus colegas de 

grupo possíveis estratégias que te 

possam ajudar a encontrar respostas 

para a questão: Como explorar 

recursos geológicos de uma forma 

sustentada na Pedreira da Quinta do 

Moinho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Tendo em conta o tópico que foi 

sorteado para o teu grupo de 

trabalho, procura agora dar 

respostas para as seguintes 

questões: 

 - De que forma o tópico que o nosso 

grupo vai trabalhar nos pode ajudar a 

encontrar respostas para a questão 

problema que vamos investigar? 

- Como podemos obter no campo 

respostas para o tópico que estamos a 

estudar? 

- Que metodologia o nosso grupo 

precisa de implementar no campo? 

- Que material necessitamos de levar 

para o campo? 

 A professora coloca à Turma a seguinte questão: A 

Pedreira da Quinta do Moinho está a ser explorada de 

forma sustentada? e sugere aos grupos de trabalho que 

procurem dar respostas para esta questão. Esta vai ser a 

questão/problema à qual os alunos vão procurar dar 

resposta durante esta actividade de Trabalho de Campo. 

 A professora sugere aos alunos que para que encontrem 

respostas devidamente fundamentadas para a questão: 

Como explorar recursos geológicos de uma forma 

sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho? É 

necessário que a Turma se desloque à pedreira para 

efectuar um estudo aprofundado dos seguintes tópicos: 

recursos geológicos observados; materiais produzidos na 

pedreira; aterro de materiais inertes; exploração de 

recursos e ordenamento do território. 

 A professora procede ao sorteio dos tópicos acima 

mencionados para que cada um seja tratado e explorado 

por um grupo de trabalho. 
 

 

 A professora sugere aos alunos que procurem, com o 

seu grupo de trabalho respectivo, encontrar respostas para 

as seguintes questões: 

- De que forma o tópico que o nosso grupo vai trabalhar 

nos pode ajudar a encontrar respostas para a questão 

problema que vamos investigar? 

- Como podemos obter no campo respostas para o tópico 

que estamos a estudar? 

- Que metodologia o nosso grupo precisa de implementar 

no campo? 

- Que material necessitamos de levar para o campo? 
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Competências específicas 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas Competências de 

conhecimento 

substantivo 

Competências de 

conhecimento 

processual 

 

Competências de 

raciocínio 

 

Competências de 

comunicação 

 

Atitudes 

 

 

 

- Selecciona e 

organiza informação 

pertinente sobre os 

tópicos em estudo  

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

analisada na 

legislação 

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

partilhada pela 

professora 

 

 

 

 

- Adopta uma 

metodologia de 

trabalho que 

permita a 

consecução das 

actividades 

propostas 

- Concebe 

estratégias 

diversificadas para 

implementar na 

saída de campo 

- Selecciona o 

material necessário 

para a saída de 

campo 

 

 

 

 

 

- Toma decisões 

adequadas à 

concretização das 

actividades 

propostas 

- Argumenta as 

respostas 

apresentadas pelos 

grupos de trabalho 

- Emite juízos de 

valor fundamentados 

- Formula questões 

pertinentes 

 

 

 

- Usa linguagem 

científica adequada 

- Apresenta 

habilidade verbal e 

conversacional 

- Debate ideias e 

comunica a sua 

opinião de forma 

apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as 

conclusões das 

pesquisas 

efectuadas à turma  

 

 

 

- Revela curiosidade, 

perseverança e 

seriedade no 

trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de 

iniciativa 

- Coopera na 

concretização do 

trabalho de grupo 

- Promove a 

cooperação entre 

todos os grupos de 

trabalho 

- Manifesta respeito 

pelo trabalho de 

todos os grupos 

- É persistente na 

superação de 

dificuldades 

 

11.1. Apresenta à Turma as 

respostas que o teu grupo deu para 

as questões formuladas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Refere outros aspectos que 

gostarias de conhecer relativos à 

saída de campo que vai realizar. 

13. Prepara o material que 

consideras que vai ser útil para o teu 

grupo de trabalho realizar as 

actividades propostas na saída de 

campo. 

 

 Numa actividade de debate/discussão, todos os grupos 

de trabalho apresentam à Turma, os aspectos 

metodológicos que consideram pertinentes para poderem 

aprofundar o tópico em análise. 

 

 

 

 

 A professora, valorizando e integrando as opiniões dos 

alunos, dá a conhecer, com o auxílio de uma apresentação 

em PowerPoint: 

    - a finalidade da saída de campo; 

    - o percurso e os locais de paragem; 

    - os objectivos da saída de campo; 

    - a forma como a saída está organizada; 

    - o tempo de permanência nas paragens; 

    - a forma como os alunos vão trabalhar; 

    - os cuidados que os alunos devem ter. 

 A professora faz referência a outros aspectos que 

considere pertinentes e que podem ajudar os alunos a 

familiarizarem-se com o local onde vão efectuar a saída de 

campo, nomeadamente: o clima da região, os locais onde 

existe WC, a roupa e o calçado aconselhável, a hora e o 

local do almoço, entre outros. 

 A professora promoveu um debate, alargado a toda a 

Turma, sobre alguns aspectos da saída de campo que os 

alunos pretendiam ver mais clarificados. 

 

 Cada grupo de trabalho deve preparar o material que 

considera que vai ser útil para realizar as actividades 

durante a saída de campo. 
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Competências específicas 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas Competências de 

conhecimento 

substantivo 

Competências de 

conhecimento 

processual 

 

Competências de 

raciocínio 

 

Competências de 

comunicação 

 

Atitudes 

 

 

 

- Observa e recolhe 

informações sobre os 

principais aspectos 

geológicos 

observados no local 

de paragem 

- Selecciona 

informação relevante 

para o trabalho do 

grupo 

- Analisa e discute 

evidências 

observadas pelo 

grupo no local de 

paragem 

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

partilhada por todos 

os grupos de 

trabalho 

 

 

 

 

 

- Utiliza os métodos 

e as técnicas de 

recolha de dados 

adequadas 

- Implementa as 

estratégias mais 

adequadas para 

realizar as 

actividades 

específicas no local 

de paragem 

- Utiliza o material 

necessário para a 

realização das 

tarefas propostas 

 

 

 

 

 

- Toma decisões 

adequadas à 

concretização das 

actividades 

propostas 

- Argumenta os 

resultados das 

actividades 

apresentadas pelos 

grupos de trabalho 

- Emite juízos de 

valor fundamentados 

- Formula questões 

pertinentes 

 

 

 

- Usa linguagem 

científica adequada 

- Apresenta 

habilidade verbal e 

conversacional 

- Debate ideias e 

comunica a sua 

opinião de forma 

apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as 

conclusões das 

pesquisas 

efectuadas à turma  

 

 

 

- Revela curiosidade, 

perseverança e 

seriedade no 

trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de 

iniciativa 

- Coopera na 

concretização do 

trabalho de grupo 

- Promove a 

cooperação entre 

todos os grupos de 

trabalho 

- Manifesta respeito 

pelo trabalho de 

todos os grupos 

- É persistente na 

superação de 

dificuldades 

 

 

1. Inicia a saída de campo. 

 

Partida – Escola Secundária de S. 

Pedro da Cova 
 

 

Locais de paragem: 

     –  Junto do Moinho de Vento 

     –  Central de Britagem 

     –  Fundo da Pedreira 

     – Junto do Aterro de 

Resíduos Inertes  

 

Discussão das actividades 

desenvolvidas junto do Moinho 

de Vento 

 

Regresso – Escola Secundária de 

S. Pedro da Cova  

 

2. Realiza, com o teu grupo de 

trabalho, as actividades propostas 

no guia de campo. 

 

 

 A Turma divide-se nos mesmos grupos de trabalho que 

desenvolveram as actividades na fase de preparação da 

saída de campo. 

 A cada aluno deve ser entregue, à entrada para o 

autocarro (Escola Secundária de S. Pedro da Cova), um guia 

de campo com uma placa rígida. (Cada grupo de trabalho 

deve-se fazer acompanhar do material que considerou que 

seria útil para as realizar as actividades durante a saída de 

campo). 

  Ao chegarem à Pedreira da Quinta do Moinho os grupos 

de trabalho são distribuídos pelos locais onde vão realizar as 

tarefas propostas no guia de campo. (Para o fundo da 

Pedreira e para o Aterro de Resíduos Inertes os alunos são 

transportados de jipe).   

  A professora desloca-se pelo espaço onde se encontram 

os grupos de trabalho para verificar a forma como decorrem 

as actividades propostas. Pode, ainda, dar algumas 

sugestões ou informações adicionais, que considere 

oportunas. 

 Depois dos grupos de trabalho terem terminado a 

realização das actividades propostas no guia de campo, 

regressam à zona do Moinho de Vento, onde cada grupo de 

trabalho apresenta à Turma as observações que efectuou, as 

conclusões obtidas e as dúvidas que ainda subsistem. Os 

outros grupos de trabalho registam as informações dadas 

pelos colegas e colocam as dúvidas que tiverem.  

 Algumas questões/dúvidas podem ficar em aberto para 

poderem ser retomadas na sala de aula, na fase de pós saída 

de campo. 

 

SAÍDA DE CAMPO 
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Competências específicas 

 

 

Proposta de Trabalho 

 

 

Sugestões Metodológicas Competências de 

conhecimento 

substantivo 

Competências de 

conhecimento 

processual 

 

Competências de 

raciocínio 

 

Competências de 

comunicação 

 

Atitudes 

 

 

 

- Selecciona e trata a 

informação relevante 

recolhida durante a 

saída de campo 

- Analisa e discute 

evidências 

observadas no 

campo/principais 

aspectos geológicos 

observados  

- Reflecte 

criticamente acerca 

da informação 

partilhada por todos 

os grupos de 

trabalho 

 

 

 

 

 

- Realiza 

actividades 

laboratoriais 

específicas 

- Revela habilidade 

computacional 

 

 

 

 

 

- Toma decisões 

adequadas à 

concretização das 

actividades 

propostas 

- Argumenta as 

conclusões 

apresentadas pelos 

grupos de trabalho 

- Emite juízos de 

valor fundamentados 

- Formula questões 

pertinentes 

 

 

 

- Usa linguagem 

científica adequada 

- Apresenta 

habilidade verbal e 

conversacional 

- Debate ideias e 

comunica a sua 

opinião de forma 

apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta à turma 

os resultados 

obtidos no campo   

 

 

 

- Revela curiosidade, 

perseverança e 

seriedade no 

trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de 

iniciativa 

- Coopera na 

concretização do 

trabalho de grupo 

- Promove a 

cooperação entre 

todos os grupos de 

trabalho 

- Manifesta respeito 

pelo trabalho de 

todos os grupos 

- É persistente na 

superação de 

dificuldades 

 

 

1. Com o seu grupo de trabalho 

organiza os materiais e as 

informações que recolheste para 

depois apresentares à Turma.  

1.1. Se considerares necessário 

recorre à Internet para efectuares 

alguma pesquisa complementar e/ou 

recorre às informações dos outros 

grupos de trabalho. 

 

 

2. Apresenta à Turma as conclusões 

que obtiveste nas actividades 

realizadas. 

 

 

 

 Os grupos de trabalho organizam as informações que 

recolheram para posteriormente apresentarem à Turma.  

Nota: O grupo de trabalho que recolheu águas necessita de 

proceder aos testes de análise das mesmas. Estas 

informações podem ser partilhadas e úteis para o grupo que 

estudos o Aterro de Resíduos Inertes. O grupo de trabalho 

que estudou o Aterro de Resíduos Inertes necessita de 

pesquisar informações na Internet sobre o tempo de vida dos 

metais, dos plásticos e de outros materiais que foram 

encontrados no aterro durante a saída de campo. 

 

 Cada grupo de trabalho apresenta à Turma as principais 

conclusões obtidas nas actividades realizadas, procurando 

dar respostas às questões que foram levantadas durante a 

saída de campo. Nesta fase os alunos devem recorrer às 

fotografias tiradas durante a saída de campo para ilustrarem 

os aspectos e os fenómenos que pretendem apresentar.  

   A professora faz uma síntese dos elementos que 

considera mais importantes e que foram abordados durante a 

actividade de Trabalho de Campo. 

 

 

 

 

 

PÓS SAÍDA DE CAMPO 
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Avaliação da Saída de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho 
 
 

 

Critérios de avaliação 

(Preparação da saída de campo, saída de campo e pós saída de campo) 
 

 

- Correcção científica, qualidade dos conhecimentos, organização conceptual, integração de conceitos, execução com 

rigor de actividades práticas diversificadas, interpretação de informação, distinção entre a informação essencial e 

acessória (competências de conhecimento substantivo e processual); 

- Participação oral, sistematização da informação recolhida e utilização de linguagem científica (competências de 

comunicação); 

- Planeamento de actividades práticas diversificadas, qualidade do questionamento (competências de raciocínio); 

- Concretização das tarefas, contribuição pessoal para a realização das tarefas, tipo de interacção com o grupo e com a 

turma, promoção de uma sensibilidade ambiental (atitudes). 

 
(Adaptado de Galvão et al., 2006) 
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RESUMO 

A relevância das comunidades de práticas on-line é reconhecida na literatura, valorizando-se a sua 

pertinência na formação contínua de professores. Esta comunicação centra-se nas dinâmicas de 

interacção estabelecidas numa comunidade de práticas on-line, constituída por professores de Ciências
1
 

e por investigadores em Didáctica das Ciências. Nas dinâmicas estabelecidas traçaram-se percursos 

formativos que culminaram na construção de materiais didácticos perspectivados numa lógica 

construtivista para a temática: “Exploração sustentada de recursos geológicos”, leccionada na 

disciplina de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) e que integra conteúdos programáticos da 

disciplina de Física e Química A. Estes materiais didácticos foram implementados num estudo prévio e 

da forma como decorreu a sua implementação e do modo como os alunos reagiram obtiveram-se 

indicadores relevantes que levaram a que todos os elementos da comunidade de práticas on-line os 

tivessem implementado nos contextos educativos onde trabalham e, nalguns casos, adaptando os 

referidos materiais didácticos a outras regiões do país. Decorrente das dinâmicas estabelecidas 

obtiveram-se informações e reflexões que contribuíram para a modificação das práticas dos elementos 

da comunidade de práticas on-line e, assim, ajudaram a uma melhor interacção entre a teoria e as 

práticas lectivas e contribuíram para a valorização do estabelecimento de pontes de interacção 

permanente dos professores do Ensino Secundário com os investigadores em Didáctica das Ciências, 

numa busca permanente de novos saberes científicos e didácticos que se traduzam numa melhoria do 

desempenho profissional e numa efectiva melhoria das aprendizagens dos alunos.  
 

ABSTRACT 

The present paper was developed in the context of a Portuguese science education research project 

sponsored by “Fundação para a Ciência e Tecnologia”. The important role played in science education 

by Communities of Practice (CoP)  is recognized in the literature and  their relevance, as far as teacher 

education is concerned, is also stressed. This study is mainly related to the dynamics of interaction 

established in a CoP constituted by  science teachers and science educators. These interactions enable 

the development of formative ways aiming at the design of earth sciences curriculum materials, within 

a constructivist framework. The topic Sustainable exploitation of geological resources, for 16-17 year 

olds, was selected.  An interdisciplinary approach, particularly with Physics nd Chemistry, was also 

taken into account. A preliminary study, related to the implementation of these curriculum materials 

took place in a secondary school. On-line discussion, taking into account  the indicators obtained took 

place, for improving the curriculum materials previously designed. The implementation  by a group of 

teachers, teaching in different areas of the country, took place afterwards. From an in depth interaction, 

discussion and reflection within the CoP, based on the results obtained, it should be emphasised  that 

this experience gave a strong contribution  to the amelioration of  both science school practices   and 

teachers professional development,  and for students’  achievement. Finally, we believe that it is 

possible to bridge the gap between earth sciences education research and earth sciences teaching of 

curricular contents.     
 

                                                 
1
 Professores de Biologia e Geologia e de Física e Química A do Ensino Secundário. 
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Comunidades de práticas on-line 

Key words: Earth sciences education research, school practices, teachers education, community of practices online  

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Nesta comunicação apresentam-se recursos didácticos para a área da Geologia, valorizando uma 

perspectiva de interdisciplinaridade, especialmente com a área da Física e Química. A sua temática central 

é o Desenvolvimento Sustentável, no caso, estudando os recursos geológicos explorados numa pedreira de 

granito que se integra, ao nível das orientações curriculares, nos conteúdos programáticos da disciplina de 

Biologia e Geologia, no 11º ano de escolaridade (alunos de 16-17 anos).  

O desenvolvimento dos materiais que se apresentam foi feito no âmbito de um projecto de investigação 

cujo objecto de estudo era a articulação entre a investigação e as práticas lectivas em Educação em 

Ciência, o Projecto IPEC (Investigação e Práticas em Educação em Ciência: Dinâmicas de Interacção
2
). A 

equipa do projecto propôs-se criar uma Comunidade de Prática (CoP), explorando as potencialidades de 

comunicação à distância das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Esta CoP on-line 

integra professores de Ciências do Ensino Secundário e investigadores em Didáctica das Ciências, das 

regiões de Aveiro, Lisboa e Évora (Portugal), que têm vindo a construir um conjunto muito diversificado 

de materiais curriculares em colaboração. Uma das finalidades do projecto era contribuir para a diminuição 

do fosso existente entre a investigação e as práticas lectivas na área das Ciências. Tal justifica-se dado que 

estudos efectuados apontam para uma falta de articulação entre o trabalho das duas comunidades, que 

interessa superar, visando contribuir para melhorar as práticas lectivas em Ciências (Loureiro et al., 2005).  

Nesta comunicação apresenta-se, de modo sucinto, a forma como se organizou a CoP on-line e as 

dinâmicas de interacção estabelecidas por um dos grupos, os objectivos de trabalho do referido grupo, a 

fundamentação didáctica que sustentou o trabalho desenvolvido, bem como os materiais didácticos 

construídos e a sua implementação e avaliação em contexto educativo. 

 

2. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO E DINÂMICAS DE 

INTERACÇÃO 

 

                                                 
2
 Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia; Projecto POCI/CED/58825/2004. 
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Os pressupostos do Projecto IPEC, em que se enquadra o trabalho que aqui se apresenta, emergem da 

literatura e da experiência dos investigadores nele envolvidos, e passam: 

 por existir um fosso entre a investigação educacional e a prática lectiva e ser importante promover a 

sua interacção (Costa et al., 2003); 

 pela agenda e as prioridades da investigação educacional deverem centrar-se mais em estudos 

envolvendo investigadores e professores ((Dede et al., 2005); 

 pela exploração das potencialidades das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), visto 

estas poderem facilitar o estabelecimento de equipas de trabalho que abranjam investigadores e 

professores (Barab, 2003).  

Visando promover e estudar dinâmicas de interacção entre a investigação e as práticas lectivas em 

Educação em Ciência, foi constituída uma Comunidade de Prática (CoP) envolvendo 30 professores do 

Ensino Secundário e 10 investigadores em Didáctica das Ciências de diferentes regiões de Portugal, na 

qual são exploradas as potencialidades das TIC, nomeadamente as de uma plataforma de comunicação à 

distância. A equipa do projecto assumiu que as CoP on-line, enquanto organizações, potenciam a 

observação, a interacção e a reflexão colaborativa entre os seus membros. A dinâmica da interacção entre a 

investigação e as práticas lectivas dependerá, entre outros factores, da forma como os membros da CoP 

percepcionam essa mesma interacção, sendo um processo complexo que necessita de ser aprofundado. As 

potencialidades da Internet são exploradas através da utilização da plataforma Blackboard, que se constitui 

como meio de partilha de documentos, de experiências e de comunicação (correio electrónico, fóruns de 

debate, chats).  

Uma das principais finalidades do Projecto IPEC é proporcionar a reflexão conjunta de investigadores 

e professores, no sentido de cada um dos grupos poder vir a melhorar as respectivas práticas e, também, a 

influenciar as práticas uns dos outros.  

Dado o número de elementos da CoP (30 professores e 10 investigadores), foram constituídos quatro 

grupos de trabalho. Esta comunicação apresenta o trabalho desenvolvido por um dos grupos que construiu 

materiais curriculares para uma actividade de Trabalho de Campo à pedreira Quinta do Moinho (Vila Nova 

de Gaia, Portugal) e que definiu como objectivos a atingir: 
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1. Elaborar uma planificação conjunta de um conteúdo programático, tendo em conta orientações da 

investigação em Didáctica das Ciências; 

2. Implementar os materiais didácticos construídos no contexto educativo, num estudo prévio e num 

estudo principal, por parte dos professores do Ensino Secundário que integram o grupo de trabalho; 

3. Proceder a adaptações dos materiais didácticos construídos a outras zonas do país, de modo a permitir 

que todos os elementos que integram o grupo de trabalho possam implementar os materiais didácticos 

construídos no seu contexto educativo; 

4. Avaliar o impacte dos materiais didácticos implementados, na melhoria das aprendizagens dos alunos; 

5. Avaliar o impacte do trabalho colaborativo desenvolvido, ao nível das práticas dos professores e dos 

investigadores que integram o grupo de trabalho. 

O plano de trabalho do grupo foi desenvolvido numa lógica de investigação-acção e encontra-se 

representado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fases do plano de trabalho do grupo. 

 

No decorrer de dois anos lectivos já vivenciados, o grupo, recorrendo a ferramentas de comunicação da 

plataforma Blackboard (fóruns de discussão, chats, …), debateu diversos temas relacionados com a 
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Didáctica das Ciências, e em particular da Geologia, e delineou a planificação de uma actividade de 

Trabalho de Campo a implementar no Ensino Secundário, o objecto desta comunicação. 

O trabalho colaborativo desenvolvido pelo grupo envolveu a construção de materiais curriculares para 

o conteúdo programático: “Exploração sustentada dos recursos geológicos”, sendo, portanto, a temática 

que permite a abordagem do Desenvolvimento Sustentável. O conteúdo abordado integra-se na 

componente de Geologia, da disciplina de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade). Uma vez que os 

materiais foram desenvolvidos numa lógica de interdisciplinaridade, algumas das actividades cruzaram-se 

com conteúdos conceptuais da componente de Química, da disciplina de Física e Química A. 

Os materiais desenvolvidos foram objecto de implementação por uma das professoras do grupo de 

trabalho, que fez as devidas adaptações ao contexto. Estas adaptações relacionaram-se com uma 

simplificação da fase de preparação da saída de campo (Marques, no prelo), por alegadas razões de falta de 

tempo como se depreende da mensagem apresentada na Figura 2, entre outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mensagem partilhada na plataforma durante a planificação da saída de campo. 

No entanto, é de realçar que as alterações introduzidas não puseram em causa os princípios 

orientadores da investigação educacional relativamente aos cuidados didácticos a ter quando se planeiam 

Actividades Exteriores à Sala de Aula – AESA (Marques, 2006). 

As maiores dificuldades com que o grupo de trabalho se defrontou relacionaram-se com a definição 

dos objectivos educacionais e das competências que poderiam ser desenvolvidas pelos alunos no âmbito 

das actividades propostas e realizadas e, por consequência, com a sua avaliação (Marques, no prelo).  
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Apesar de ter havido níveis de interacção na plataforma muito consideráveis, com picos, o que parece 

ser uma característica das CoP, sobretudo em fóruns de discussão, as principais decisões e discussões de 

ideias relativas ao desenvolvimento dos materiais foram feitas presencialmente, nomeadamente numa saída 

de campo de reconhecimento das características da Pedreira, que contou com a presença de um especialista 

da área da Geologia.  

3. FUNDAMENTAÇÃO DIDÁCTICA DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

Reconhecendo a relevância didáctica do Trabalho de Campo, como estratégia privilegiada de ensino e 

de aprendizagem da Geologia, sobretudo quando contextualizada no currículo e tomando-se como 

referência o modelo organizativo de Trabalho de Campo proposto por Nir Orion (1993), foi concebida uma 

actividade de Trabalho de Campo para a Pedreira da Quinta do Moinho (Vila Nova de Gaia, Portugal). 

Procurou-se, assim, contribuir para um melhor conhecimento da exploração sustentada dos recursos 

geológicos da região onde a pedreira está inserida e desenvolver-se material didáctico de apoio que possa 

vir a ser utilizado por outros professores do Ensino Secundário e/ou eventualmente adaptado a locais com 

características similares. 

O modelo de Orion (1993) adoptado na construção dos materiais didácticos coaduna-se com 

investigações realizadas ao nível da Didáctica da Geologia (Marques et al., 1996; Praia & Marques, 1997) e 

propõe uma nova orientação didáctica para as actividades de Trabalho de Campo, enquadrando-se na 

perspectiva de ensino das Ciências que Cachapuz e outros (2001) denominam de Ensino Por Pesquisa, 

designadamente em relação à construção de conceitos, competências, atitudes e valores, bem como à 

procura de respostas para situações-problema, assumindo o aluno um papel activo no processo de ensino e 

de aprendizagem.  

Para além dos aspectos anteriormente mencionados, a concepção dos materiais didácticos sustenta-se 

ainda: 

- nas recomendações explicitadas na componente de Geologia, da disciplina de Biologia e Geologia 

(11º ano de escolaridade), no que diz respeito: i) às finalidades de cariz construtivista; ii) aos 

objectivos específicos do ensino das ciências experimentais e, em particular, da área de Geologia 

(fornecer uma visão integradora da Ciência, estabelecendo relações entre esta e as aplicações 
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tecnológicas, a Sociedade e o Ambiente, entre outros); iii) às competências a desenvolver no domínio 

do conhecimento substantivo e processual, do raciocínio e dos valores e atitudes e iv) ao eixo 

organizador do próprio programa tido como fundamental no ensino das Ciências que é a actividade de 

resolução de problemas (M.E., 2001a,b); 

- na necessidade cada vez maior de fomentar uma educação para um desenvolvimento sustentável, uma 

vez que as mudanças ambientais têm uma origem social, resultante da interacção do Homem e das 

suas construções científicas e tecnológicas que interagem e modificam o meio físico e os seus 

sistemas (Gutiérrez et al., 2006); 

-  na convicção de que a saída de campo proporciona uma vivência e uma motivação positiva e intensa 

aos alunos, especialmente quando estes se confrontam com situações problemáticas e motivadoras. 

Permite privilegiar a aquisição e mobilização de conhecimentos previamente adquiridos, bem como o 

desenvolvimento de competências, não somente no que diz respeito à observação, à interpretação, à 

reflexão e à análise dos fenómenos em ambiente natural, mas também à suscitação de problemas, à 

formulação de hipóteses, para posterior confrontação com conhecimentos adquiridos e à construção 

de representações dos fenómenos geológicos, por intermédio da observação directa de “instantes” 

desses mesmos fenómenos (Brusi, 1992; Rebelo & Marques, 2000). Para além disso, a saída de 

campo constitui o espaço por excelência para favorecer o trabalho em equipa e o desenvolvimento de 

atitudes de respeito e de protecção da natureza, com a valorização de um património natural e cultural 

associável a uma melhor gestão dos recursos naturais (Praia & Marques, 1997; Marques et al., 1996). 

O Trabalho de Campo pode, na opinião de Orion (1993), ser fundamental para potenciar abordagens 

interdisciplinares, como a que apresentamos, designadamente no que concerne ao estudo de fenómenos 

naturais em estreita relação com as actividades humanas. Pressupõe, também, a construção de um conjunto 

de materiais didácticos que dêem apoio às actividades a desenvolver e que de seguida vamos dar conta no 

contexto da planificação elaborada.  

4. DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM DIDÁCTICA 

4.1. Selecção da situação de aprendizagem 
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Vila Nova  

de Gaia 

A situação de aprendizagem desenvolvida pelo grupo de trabalho é uma actividade de Trabalho de 

Campo para a Pedreira da Quinta do Moinho (Vila Nova de Gaia, Portugal). Considerou-se pertinente 

conceber e implementar esta actividade nesta pedreira dado que se caracteriza por ser uma exploração de 

recursos geológicos (granito) realizada em circuito fechado, tal como se pode constatar na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3 – Localização da Pedreira da Quinta do Moinho (Vila Nova de Gaia, Portugal) e fotos de pormenor. 

 

 A escolha desta pedreira ficou a dever-se a vários factores, a saber: i) tratar-se de uma exploração em 

que os impactos ambientais procuram ser minorados e, portanto, de maior interesse didáctico; ii) permitir 

fazer uma discussão que procure articular o actual enquadramento geológico com as condições da génese 

da rocha dominante, no decurso do tempo geológico; e iii) encontrar-se relativamente próxima da Escola 

onde os materiais didácticos iam ser implementados. 

A planificação elaborada apresenta um conjunto diversificado de situações de aprendizagem que se 

pretendem problematizantes e propiciadoras da partilha de saberes e de experiências sobre objectos e 

Lisboa  

 

Pedreira da 

Quinta do Moinho 

 Porto 

P. da Arrábida 
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acontecimentos geológicos que promovam o desenvolvimento de competências e a compreensão integrada 

e contextualizada de conceitos relativos à temática seleccionada e que se traduzam numa maior 

consciencialização dos alunos para as questões da exploração sustentada dos recursos geológicos e da 

sustentabilidade do planeta Terra. 

4.2. Integração curricular da actividade de Trabalho de Campo 

Perante a necessidade cada vez maior de fomentar o desenvolvimento sustentável no planeta Terra, 

pensamos que o estudo e o aprofundamento da temática: “Exploração sustentada dos recursos 

geológicos” pode constituir-se como uma situação de aprendizagem privilegiada para o alargamento e o 

aprofundamento da literacia científica dos alunos, em particular da literacia geológica. Acresce ainda 

salientar que a actividade de Trabalho de Campo proposta constitui-se como uma estratégia de excelência 

para promover uma abordagem interdisciplinar, procurando integrar conteúdos conceptuais de Biologia e 

Geologia (M.E., 2001b) e de Física e Química A (11º ano de escolaridade) (M.E., 2001a), tal como se 

encontra indicado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Integração curricular da actividade de Trabalho de Campo nos conteúdos conceptuais das disciplinas de Biologia e Geologia e de 

Física e Química A (11º ano de escolaridade) (M.E., 2001a,b). 
 

A temática curricular seleccionada aborda um conteúdo programático pleno de actualidade, de 

utilidade e de complexidade para, através dele e de uma forma concreta, se proceder a uma discussão 

aprofundada e alargada a diferentes disciplinas (Biologia e Geologia e Física e Química A) acerca da 

exploração sustentada de recursos geológicos, procurando dar respostas à seguinte questão-problema: 

“Como explorar recursos geológicos de forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho?” 
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4.3. Fases da actividade, objectivos gerais e competências a desenvolver 

A actividade de Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho foi organizada em torno de três 

fases: preparação, saída de campo e pós saída, onde em cada uma delas se recorre a um conjunto 

diversificado de actividades práticas (pesquisa, laboratoriais, de campo, entre outras) e a uma permanente 

mobilização de conhecimentos relativos a conteúdos programáticos abordados nas disciplinas de Biologia 

e Geologia e de Física e Química A (10º e 11º anos de escolaridade).  

Para esta actividade de Trabalho de Campo foram definidos os seguintes objectivos gerais: 

- Promover uma aprendizagem contextualizada e integradora de saberes de Biologia/Geologia e de 

Física/Química na temática: “Exploração sustentada de recursos geológicos”; 

- Permitir o contacto directo dos alunos com a natureza, proporcionando oportunidades para o 

questionamento reflexivo e crítico do que observam; 

- Estimular a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia dos alunos; 

- Propiciar condições para que os alunos analisem criticamente as interacções que o Homem tem 

estabelecido ao longo do tempo com os recursos geológicos da região em estudo; 

- Facilitar a tomada de consciência da necessidade de promover a sustentabilidade dos recursos 

geológicos da região em estudo; 

- Promover a consciencialização dos alunos para as implicações socio-científicas dos conhecimentos 

adquiridos. 

A concretização das tarefas propostas em cada fase visa permitir que nesta situação de aprendizagem 

os alunos desenvolvam um conjunto muito diversificado de competências gerais, como a:  

- mobilização de saberes científicos, tecnológicos e culturais;  

- pesquisa, tratamento e organização de informação;  

- adopção de metodologias de trabalho adequadas às tarefas propostas; 

- realização de actividades de forma autónoma e criativa; 

- emissão de juízos de valor fundamentados; 

- cooperação no trabalho de grupo;  

- utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação; 
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- comunicação e utilização correcta da língua materna.  

Foi na procura da consecução dos objectivos e das competências gerais definidas que delineámos um 

conjunto muito diversificado de actividades práticas para as fases de preparação, saída de campo e pós 

saída, que a seguir se apresentam. 

4.4. Actividades propostas 

No decorrer da construção dos materiais curriculares foi elaborado um guia de campo, a fim de apoiar 

os alunos durante a saída. Deste documento faziam parte, para além das informações correntes nestas 

situações, actividades específicas para cada grupo realizar e actividades de discussão com toda a turma e o 

professor. Na Tabela I apresentamos algumas das actividades propostas no guia de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela I – Exemplos de algumas das actividades propostas no guia de campo. 

 

De modo a potenciar a aprendizagem dos alunos nesta actividade de Trabalho de Campo foi realizado 

um conjunto muito diversificado de tarefas, que se encontram integradas nas fases de preparação, na saída 

de campo e pós saída, tal como se apresentam no cronograma da Figura 5. 
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Figura 5 – Visão geral das estratégias/metodologia utilizada no decorrer da implementação dos materiais didácticos na Pedreira 

da Quinta do Moinho. (Nota: Cada aula tem a duração de 90 minutos). 
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 Realização de actividades práticas de identificação de amostras de rochas recolhidas 

 Realização de actividades laboratoriais de análise de águas 

 Elaboração de um documento síntese sobre os principais aspectos trabalhados por cada grupo durante as fases 
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 Apresentação à Turma das conclusões obtidas nas actividades desenvolvidas, dando resposta às subquestões-

problema formuladas por cada grupo 
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 Actividade de pesquisa na Internet 

 Actividade de apresentação e debate das pesquisas efectuadas 

 Discussão dos aspectos metodológicos que se considerem pertinentes para desenvolver na saída de campo 

 Preparação do material necessário para o campo 
 

 

Temática 

Exploração sustentada dos recursos geológicos 

Questão-problema 
Como explorar recursos geológicos de forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho? 
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A actividade de Trabalho de Campo apresentada encontra-se integrada no currículo, concretiza, de 

forma complementar e articulada, propostas de trabalho para distintos espaços de aprendizagem (sala de 

aula, laboratório e campo), privilegia metodologias sustentadas na resolução de questões-problema e 

envolve os alunos de forma activa em todo o processo de ensino e de aprendizagem.  

 
4.5. Avaliação dos alunos 

A avaliação dos alunos na actividade de Trabalho de Campo centrou-se nas tarefas propostas nas 

fases de preparação, de saída de campo e de pós saída, tal como se encontra apresentado na Tabela II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II – Elementos a ter em conta na avaliação dos alunos na actividade de Trabalho de Campo. 
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4.6. Avaliação das actividades desenvolvidas 

Enquadrando-se o trabalho desenvolvido pelo grupo no âmbito de uma metodologia de investigação-

acção, que privilegia a investigação sobre a acção, os materiais didácticos elaborados foram 

implementados num estudo prévio com o intuito de recolher dados relevantes que pudessem levar a ajustes 

nos materiais didácticos construídos, antes de serem implementados no estudo principal.  

Para a implementação dos materiais didácticos no estudo prévio seleccionámos uma turma que era 

leccionada por um dos elementos do grupo, por considerarmos que a intervenção deste elemento podia ser 

vantajosa para a adaptação da planificação didáctica previamente elaborada em função das características 

dos alunos e para a partilha com os restantes elementos do grupo de indicadores que se pudessem traduzir 

em necessários ajustes na planificação didáctica.  

A implementação dos materiais didácticos construídos para a actividade de Trabalho de Campo foi 

efectuada numa turma do 11º ano de escolaridade, da Escola Secundária de S. Pedro da Cova (Gondomar, 

Portugal), na qual o referido elemento do grupo de trabalho leccionava a disciplina de Biologia e Geologia. 

A amostra que caracteriza o estudo prévio é constituída por dezassete alunos, dos quais nove são do sexo 

feminino e oito do sexo masculino, com idades compreendidas entre os dezasseis e os vinte anos. 

A implementação dos materiais elaborados no estudo prévio permitiu-nos inferir que as actividades 

propostas são exequíveis, que a metodologia utilizada facilita o desenvolvimento de um conjunto 

diversificado de competências que se traduzem em melhorias nas aprendizagens dos alunos, que os alunos 

reagem bem a este tipo de actividades e que não dificulta o cumprimento dos programas curriculares, na 

medida em que abrange uma vasta gama de conteúdos programáticos da componente da Geologia da 

disciplina de Biologia e Geologia e permite a integração de conteúdos programáticos da disciplina de 

Física e Química A (11º ano de escolaridade). 

Num segundo momento, todos os elementos do grupo de trabalho, vão proceder à implementação dos 

materiais didácticos construídos nas turmas leccionadas, efectuando os devidos ajustes dos materiais 

didácticos desenvolvidos aos contextos educativos em que ocorrem e, num dos casos, procedemos mesmo 

à adaptação dos materiais didácticos a uma outra Pedreira localizada próximo da Escola onde os materiais 

didácticos vão ser implementados (na região de Viseu, Portugal). No decorrer desta comunicação vamos 
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dar conta dos resultados obtidos e da forma como os alunos avaliaram os referidos materiais didácticos no 

estudo principal que vai ser desenvolvido em Maio de 2008. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito do Projecto IPEC, a dinâmica da CoP on-line tem proporcionado o acesso a fóruns de 

debate, a jornadas de reflexão, presenciais e/ou on-line, e de partilha de saberes sobre temáticas muito 

diversificadas do ensino das Ciências e, portanto, do ensino da Geologia tendo como finalidade a Educação 

em Ciência. Os professores e os investigadores têm tido acesso a uma enorme quantidade de informações e 

de partilha de ideias decorrentes do leque tão diversificado de formações académicas e profissionais dos 

elementos que integram a CoP on-line, que partilham as suas perspectivas e as suas preocupações sobre a 

contribuição do ensino da Geologia para a Educação em Ciência..  

A partilha de ideias e de experiências que ocorrem na CoP on-line têm vindo a contribuir para algumas 

mudanças das suas práticas pedagógicas, numa procura incessante da melhoria das aprendizagens dos 

alunos, de modo a torná-las mais próximas daquilo que se pretende com as grandes finalidades que estão 

preconizadas nos currículos do Ensino Secundário.  

O Grupo de professores e de investigadores reconhece as potencialidades das interacções continuadas e 

sistemáticas numa busca permanente de novos saberes geológicos e didácticos, que se traduzam numa 

melhoria da actividade profissional. Desta advirá o impacte ao nível da melhoria das aprendizagens dos 

alunos, de modo a que se possam tornar cidadãos mais informados, mais críticos, e com valores que 

permitam uma mais efectiva intervenção na resolução dos problemas da sustentabilidade que afectam o 

planeta Terra. 
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dinâmicas de interacção

Investigação e Práticas lectivas em 
Educação em Ciência

Science Education Research and School Practices| Inquiry Learning Workshop, Univ. of Twente, May 29-31 2006



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

índice

• apresentação do projecto

• participantes

• constituição da CoP online

• dinâmicas de interacção

• olhares dos professores

• reflexões finais



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

apresentação do projecto

• De onde partimos?
– fosso entre a investigação e as práticas – qualidade da investigação e 

das práticas questionada (Hammersley, 2002, Chafouleas & Riley-Tillman, 2005, 

Cachapuz et al., 2005; Costa et al., 2003)

– é importante promover interacções entre estas duas comunidades
(Costa et al., 2000, Loureiro et al., 2005)

– investigação deve envolver professores e investigadores (Hargreaves, 
2004, Sabelli & Dede, 2002)

– papel das TIC na promoção e sustentação de CoP, potenciar o 

estabelecimento de CoP online (Wenger, 1998, Barab, 2003)



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

apresentação do projecto

• problema

Como melhorar?

Práticas
lectivas

Interacção
Práticas de

investigação
Interacção



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

apresentação do projecto

Focus

contexto

Online

INTERAÇÃO
natureza

mecanismos

dificuldades

processos

IMPACTE
práticas lectivas

investigação



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

apresentação do projecto

• metodologia

– qualitativa – estudo de caso (CoP)

– técnicas de recolha de dados (diversas – triangulação)

• entrevistas (percepções e expectativas iniciais e finais)

• logs - interacções registadas na plataforma

• análises documental (planificações, guiões de actividades, …)

• observação/registos de aulas 

• questionários 



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

apresentação do projecto

• tarefas

Expectativas

Planificação da acção

Implementação



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

participantes

• professores (convidados)
número inicial – 30

sexo – F (70%)

formação – licenciatura (>5 anos). 40% têm ou estão a 
realizar pós-graduações

áreas – Biologia e Geologia, Física e Química

experiência profissional ~70% > 10 anos

experiência na formação de professores – 30% formação 
inicial e quase 50% na formação contínua.

experiência de investigação – 25% projectos de investigação 
e 35% mestrado.



Investigação em Educação em Ciência e Práticas Lectivas | Colóquio Da Investigação à Prática

participantes

• investigadores

número – 10 (U.Aveiro, U.Évora, U.Lisboa)

grau académico – Dout (9), 1 aluno de doutoramento

formação inicial – Biologia, Geologia, Engenharia e Física

áreas de investigação – Educação em Ciências

• Epistemologia do ensino das ciências, Resolução de Problemas, 
avaliação, linguagem, AESA, TIC na Educação, …

experiência profissional – mais de 15 anos

experiência na formação de professores – 15 a 30 anos
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constituição da CoP online

• tarefas (antes de Maio 2006)

– realização de reuniões regionais

• apresentação e entrevistas em grupos de enfoque

– aplicação de dois questionários online

• caracterização dos professores, dificuldades e temas

– primeira reunião geral do projecto

• primeiro contacto pessoal – confiança (Barab, 2003), 

• familiarização com a plataforma

• resultados das entrevistas

• discussão dos procedimentos
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constituição da CoP online

• tarefas (2006)

– Maio - fins de Out (online).

• grupos de trabalho (4)

• negociação de temas curriculares

– Out. 2006 a Dez 2007 (online)

• planos de trabalho

– Jan-Julho 2007 (predominantemente online)

• planificação e desenvolvimento de materiais

• implementação e avaliação (3º período 2006/07)
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dinâmicas de interacção 

• Interacção nas ferramentas de trabalho (Bb)
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dinâmicas de interacção

• grupo 1

– finalidade:
• estratégias de ensino - trabalho por projectos/interdisciplinar

– dificuldades: 

• conciliação Projecto Noudar (EDIA) 

• discussão online incipiente – grupo menos activo.

– interacção: inicialmente muito activo – “vazio” de interacção

“Olá

A nossa ausência prende-se com o imenso trabalho que temos tido....estamos 
mesmo a terminar as nossas tarefas para Noudar, e a ficar com um pouco mais

de disponibilidade para retomar as nossas interacções.”
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dinâmicas de interacção

• grupo 2

– finalidade: 

• preparação de visita de campo - Quinta do Moinho

• consideração de indicadores da investigação – AESA, …

(Orion, 1994; Marques, 2006)

(…)  S. Pedro da Cova (tem presentemente muitíssimo pouco que ver) é do ponto 
de vista didáctico muito pouco apelativo. Como a preocupação do Grupo é de 
natureza eminentemente ambiental, ele sugeriu que nos voltássemos para a 
Pedreira da Madalena (granítica), na Quinta do Moinho, no Canidelo. Trata-se de 
uma exploração que está ser efectuada de acordo com directrizes 
ambientalmente adequadas, que é possível visitar com os alunos (…)
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dinâmicas de interacção

• grupo 2 (cont.)

– produtos: 

• planificação, guião (pré, durante, após), implementação numa 
turma (com adaptações ao contexto) e avaliação (testemunho 
Margarida)

– dificuldades: 

• definição dos objectivos educacionais e das competências

• avaliação

– interacção (blended): 

• níveis consideráveis com picos (Wenger, 1998), em fóruns 

• principais decisões e discussões – presencialmente - cultura
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dinâmicas de interacção

• grupo 3

– finalidade:
• materiais didácticos (TIC) – gestão de recursos naturais 

energéticos renováveis – resolução de problemas

– problema: Como melhorar a gestão energética da Escola?

– dificuldades: 
• G2 (Jornadas – Mª do Céu Roldão)

• quebra de interacção a partir de Set. 2007 - liderança

– interacção (blended): 
• chat (58 sessões mas só 20 – discussão do trabalho ~ 12 reuniões)

• necessidade de promover sessões presenciais
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dinâmicas de interacção

• grupo 4

– finalidade:
• desenvolver instrumentos de “avaliação de trabalho de projecto”, 

– dificuldades: 
• vários membros afastaram-se – ficaram só três (“massa crítica”)

• interrupção de interacção com um dos membros

– interacção (online): 
• fóruns, chat, Skype, …

• sobre questões pontuais e com membros dos outros grupos (maior 
riqueza - testemunho da Ana Paula)
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Online

olhares dos professores

• Impactes

Actualização

Metareflexão

Questionamento

Aproximação

Interacção

Diálogo

Partilha

Inovação

Co-construção

Trabalho em equipe

Enriquecimento

(Des)equilíbrioCompetência

Empenho
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reflexões finais - resultados

• foi possível estabelecimento uma CoP online

– graus de interacção muito diferenciados - lideranças

• contacto pessoal e reuniões presenciais –

– papel de relevo no estabelecimento de relações entre os 
investigadores e os professores

• interacção entre os investigadores

– vídeoconferência

• aparente dualidade

– adequação das ferramentas exploradas, culturas????

• importa aprofundar o estudo das dinâmicas criadas
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reflexões finais

• Questões 3, 4, 5 (a aprofundar)

– investigação e práticas têm as suas próprias dinâmicas mas 
podem estabelecer relações de complementaridade e de 
cumplicidade, envolvendo professores e investigadores

• identificar temáticas de relevo e áreas de dificuldade

• desenvolver materiais de qualidade

• facilitar o acesso a informação bibliográfica

• promover a fundamentação dos materiais produzidos

• reconhecimento das dificuldades emergentes da prática 
lectiva – aproximação entre a investigação e as práticas
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reflexões finais

• tempo vs contextos online

– calendários

• literatura indica que a constituição de CoP online é mais lenta 
(relações de confiança)

• conseguimos criar a CoP e manter os calendários, porquê?

• teremos tempo? 

– questões geracionais

• alterações vertiginosas

• escola vs sociedade (desafios que lhe são colocados)
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reflexões finais

• contributos que podemos dar para que a escola 
“facilite o desenvolvimento do potencial que cada 
criança/jovem”

– testemunhos da Ana Paula e da Margarida

• impacte do projecto nas suas práticas e nas aprendizagens 
dos alunos

• impacte nas práticas dos colegas e escola

• este último nem sempre é conseguido através da frequência 
de pós-graduações (Costa et al, 2003, Loureiro et al, 2006)

• mensagem de esperança - paixão
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Obrigadas!

Maria João Loureiro (mjoao@ua.pt)
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Margarida Morgado (morgadommargarida@gmail.com)

Ana Paula Mendes (apsilvamendes@gmail.com)
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Física e Química A/ Biologia e Geologia 

 11º Ano de Escolaridade 
 
 
 

Trabalho de Campo na Pedreira da Quinta do Moinho 

 

 

Até que ponto os recursos geológicos da Pedreira da Quinta do Moinho estão a ser explorados 

de forma sustentada? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Pedreira da Quinta do Moinho (Pedreira da Madalena), Canidelo, Vila Nova de Gaia 
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Situação de aprendizagem para a disciplina de Biologia e Geologia  e Física e Química -A 
 

Saída de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho 
 

 

Objectivos Gerais 
 

- Promover uma aprendizagem contextualizada e integradora de saberes sobre exploração sustentada de recursos geológicos; 

- Estimular a curiosidade, a imaginação e a criatividade; 

- Permitir um contacto directo com o meio natural, proporcionando uma oportunidade para os alunos procederem a uma análise critica das observações 

efectuadas; 

- Facilitar o reconhecimento da pertinência e da relevância dos conhecimentos adquiridos mediante a sua contextualização no espaço natural; 

- Favorecer uma boa relação entre o professor e os alunos e entre os alunos. 

(Adaptado de Galvão et al., 2006) 
 

 

Competências Gerais 
 

Competências Essenciais 

 
- Tomada de decisões 

- Espírito de iniciativa 

- Cooperação no trabalho de grupo 

- Habilidade verbal e conversacional 

- Habilidade computacional 

- Debate de ideias e comunicação no grupo e na turma 

- Argumentação das ideias defendidas pelo grupo de trabalho 

 

- Comunicação 

- Resolução de problemas 

- Utilização das TIC 

- Uso da língua materna 

- Atitudes pessoais 

 

 
 
 
 
 
 

.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREPARAÇÃO DA SAÍDA DE CAMPO 
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.. 

RECURSOS MATERIAIS PROPOSTA DE TRABALHO SUGESTÕES METODOLÓGICAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

Computador + 

projector de vídeo + 

documento em 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Internet 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Procura, com os elementos do teu grupo de 

trabalho, caracterizar a diversidade de locais de 

extracção dos recursos geológicos, apontando 

possíveis vantagens e consequências para o 

ambiente e para o Homem da referida extracção. 

2. Apresenta à Turma as principais conclusões 

obtidas pelo teu grupo de trabalho. 

3. Efectua, com o teu grupo de trabalho, uma 

pesquisa na Internet acerca dos seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos produzidos em pedreiras 

localizadas na tua região e na região do grande 

Porto; 

- Materiais produzidos nas pedreiras; 

- Requalificação das pedreiras após o 

encerramento das mesmas; 

- Condições necessárias para a constituição de 

um aterro de resíduos inertes. 

4. Organiza, com os teus colegas de grupo, os 

dados recolhidos para que os possas partilhar, 

oralmente, com os teus colegas da Turma. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apresenta à Turma uma síntese das principais 

conclusões que obtiveste nas pesquisas efectuadas. 

6. Analisa, com os teus colegas de grupo, a 

legislação sobre as pedreiras disponibilizada pela 

tua professora. Nesta análise debruça-te sobre os 

aspectos relativos à concessão de exploração, ao 

funcionamento e às medidas de requalificação das 

pedreiras.  

7. Organiza, com os teus colegas de grupo, a 

informação recolhida e apresenta à Turma uma 

síntese das principais conclusões que obtiveste da 

análise efectuada à legislação sobre pedreiras. 
 

 

 A professora de Física e Química (PFQ ) introduz esta actividade de Trabalho de 

Campo, questionando a turma:” De que forma a Física e Química pode ajudar a 

perceber as vantagens e as desvantagens para o ambiente e para o Homem da 

extracção dos recursos geológicos?” 

 

 A professora (PFQ ) promove um debate/discussão na turma, onde os alunos 

possam relacionar conceitos abordados na unidade de química com: 

o Características das rochas, como: propriedades químicas dos minerais 

(teste de efervescência com ácido), densidade; 

o Meteorização mecânica ou física: descompressão, variação de 

temperatura. 

o Meteorização química: acção dos ácidos sobre as rochas 

(carbonatação - acção das águas acidificadas pelo CO2), dissolução, 

hidrólise, oxidação (influência do oxigénio e a presença da água que 

acelera o processo)  

 

 O professor de Biologia/Geologia (PBG) questiona os alunos sobre os principais 

conceitos relativos aos processos relacionados com a formação das rochas 

magmáticas, leccionados na unidade programática anterior, e a utilização que o 

Homem faz recursos geológicos para o Homem. 

 

 

 Os professores (PFQ )  (PBG organizam a Turma em 4 grupos de trabalho, e 

solicitam aos grupos que continuem a discussão relativa à diversidade da extracção 

dos recursos geológicos, às vantagens e às consequências da extracção dos mesmos, 

para o ambiente e para o Homem. 

 

 

 

 Os grupos de trabalho que apresentam à Turma as principais conclusões obtidas. 
 

 Os professores (PFQ ) (PBG orientam o debate/discussão das conclusões 

apresentadas pelos grupos de trabalho para a sistematização dos seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos 

- Materiais produzidos numa pedreira 

- Exploração de recursos e ordenamento do território 

- Requalificação das pedreiras após o encerramento 

 

CONHECIMENTO SUBSTANTIVO 

- Relaciona conteúdos leccionados em Física e Química e Biologia 

Geologia  

- Analisa e discute evidências apresentadas no documento em 

PowerPoint 

- Reflecte criticamente acerca das formas de extracção dos recursos 

geológicos, das vantagens e das consequências da extracção dos 

mesmos, para o ambiente e para o Homem 

- Pesquisa, selecciona e organiza informação pertinente sobre os 

tópicos em estudo 

- Reflecte criticamente acerca dos tópicos em estudo decorrentes das 

pesquisas efectuadas na Internet   

- Reflecte criticamente acerca da informação analisada na legislação e 

da informação partilhada pela professora 

- Selecciona e organiza informação pertinente sobre os tópicos em 

estudo  

- Relaciona o tópico seleccionado com as questões orientadoras 

colocadas pela professora 

- Reflecte criticamente acerca da informação partilhada pela 

professora 

 

CONHECIMENTO PROCESSUAL 

- Adopta uma metodologia de trabalho que permita a consecução das 

actividades propostas 

- Revela habilidade computacional 

- Trata a informação recolhida na Internet 

- Analisa documentos específicos (legislação) 

- Trata informação recolhida 

- Concebe estratégias diversificadas para implementar na saída de 

campo 

- Selecciona o material necessário para a saída de campo 

 

 

RACIOCÍNIO  

- Toma decisões adequadas à concretização das actividades propostas 
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Cópias da legislação 

sobre pedreiras  

 

 

 

Computador + 

projector de vídeo + 

documento em 

PowerPoint 

Ficha informativa com 

as questões que os 

grupos de trabalho 

precisam de discutir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador + 

projector de vídeo + 

documento em 

PowerPoint 

 

8. Após uma breve discussão com os elementos do 

teu grupo de trabalho refere os aspectos da região 

da Pedreira da Quinta do Moinho que consideras 

mais importantes relativamente a: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Medidas visíveis que visem o ordenamento do 

espaço onde está implantada a pedreira; 

- Características do aterro de materiais inertes. 

9. Apresenta à Turma uma síntese dos aspectos que 

o teu grupo considerou mais importantes 

relativamente aos tópicos em estudo.  

 

10. Discute com os teus colegas de grupo possíveis 

estratégias que te possam ajudar a encontrar 

respostas para a questão: Como explorar recursos 

geológicos de uma forma sustentada na Pedreira 

da Quinta do Moinho? 

 

 

 

11. Tendo em conta o tópico que foi sorteado para 

o teu grupo de trabalho, procura agora dar 

respostas para as seguintes questões: 

 - De que forma o tópico que o nosso grupo vai 

trabalhar nos pode ajudar a encontrar respostas 

para a questão problema que vamos investigar? 

- Como podemos obter no campo respostas para o 

tópico que estamos a estudar? 

- Que metodologia o nosso grupo precisa de 

implementar no campo? 

- Que material necessitamos de levar para o 

campo? 

11.1. Apresenta à Turma as respostas que o teu 

grupo deu para as questões formuladas.  
 

 

 

 

 

 

 

 Os professores (PFQ ) (PBG) propõem a todos os grupos de trabalho uma actividade 

de pesquisa na Internet sobre os seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos produzidos em pedreiras localizadas na tua região e na região 

do grande Porto; 

- Materiais produzidos nas pedreiras; 

- Requalificação das pedreiras após o encerramento das mesmas; 

- Condições necessárias para a constituição de um aterro de resíduos inertes. 

- Legislação sobre a qualidade das águas em aterros de resíduos inertes. 

 A professora (PFQ ) informa aos alunos sobre algumas técnicas utilizadas para a  

análises de  águas.  
 Os grupos de trabalho apresentam à Turma as principais conclusões obtidas a partir 

da pesquisa que efectuaram. 
 

 O professor (PBG) orienta o debate/discussão das conclusões apresentadas pelos 

grupos de trabalho mantendo a sistematização dos tópicos anteriormente efectuada 

(recursos geológicos, materiais produzidos numa pedreira, exploração de recursos e 

ordenamento do território e requalificação das pedreiras após o encerramento das 

mesmas). 

 

 A professora (PFQ ) disponibiliza aos grupos de trabalho a legislação sobre o 

funcionamento das pedreiras e solicita-lhes que façam uma análise cuidada dos 

principais aspectos legais relativos à concessão de exploração, ao funcionamento e às 

medidas de requalificação das pedreiras. 

 

 

 Os grupos de trabalho apresentam à Turma as principais conclusões obtidas a partir 

da pesquisa que efectuaram à legislação sobre pedreiras 

 

 Os professores (PFQ ) (PBG ) apresentam um documento em PowerPoint com 

imagens que evidenciavam alguns dos aspectos característicos da Pedreira da Quinta 

do Moinho. Solicitam aos alunos que registem pormenores que considerem 

relevantes, relativamente: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Medidas visíveis que visem o ordenamento do espaço onde está implantada 

a pedreira; 

- Argumenta as ideias defendidas pelo grupo de trabalho 

- Emite juízos de valor fundamentados 

- Formula questões pertinentes 

- Argumenta as conclusões apresentadas pelos grupos de trabalho 

- Argumenta as respostas apresentadas pelos grupos de trabalho 

 

COMUNICAÇÃO  

- Usa linguagem científica adequada 

- Apresenta habilidade verbal e conversacional 

- Debate ideias e comunica a sua opinião de forma apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as conclusões obtidas à turma 
- Apresenta as conclusões das pesquisas efectuadas à turma 

 

ATITUDES  

Revela curiosidade pelas actividades propostas e espírito de iniciativa 

- Coopera com o grupo e com a turma 

- Promove a cooperação entre todos os grupos de trabalho 

- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos 

- É persistente na superação de dificuldades 
Revela curiosidade, perseverança e seriedade no trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de iniciativa 

- Coopera na concretização do trabalho de grupo 
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12. Refere outros aspectos que gostarias de 

conhecer relativos à saída de campo que vai 

realizar. 

13. Prepara o material que consideras que vai ser 

útil para o teu grupo de trabalho realizar as 

actividades propostas na saída de campo. 

- Características do aterro de materiais inertes. 

 

 

 

 Numa actividade de debate/discussão, os grupos de trabalho apresentam à Turma, 

os aspectos que consideram mais importantes relativamente aos tópicos em análise. 

 

 Os professores (PFQ ) (PBG) colocam à Turma a seguinte questão: Como explorar 

recursos geológicos de uma forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho? e 

sugerem aos grupos de trabalho que procurem dar respostas para esta questão. 

 Os professores (PFQ ) (PBG)  sugerem aos alunos  para que encontrem respostas 

devidamente fundamentadas para a questão: Como explorar recursos geológicos de 

uma forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho? É necessário que a Turma se 

desloque à pedreira para efectuar um estudo aprofundado dos seguintes tópicos: 

- Recursos geológicos observados; 

- Materiais produzidos na pedreira; 

- Aterro de materiais inertes; 

- Exploração de recursos e ordenamento do território. 

 

 A professora (PFQ) procede ao sorteio dos tópicos acima mencionados para que 

cada um seja tratado e explorado por um grupo de trabalho. 

 

 O professor (PBG) sugere aos alunos que procurem, com o seu grupo de trabalho 

respectivo, encontrar respostas para as seguintes questões: 

- De que forma o tópico que o nosso grupo vai trabalhar pode-nos ajudar a encontrar 

respostas para a questão problema que vamos investigar? 

- Como podemos obter no campo respostas para o tópico que estamos a estudar? 

- Que metodologia o nosso grupo precisa de implementar no campo? 

- Que material necessitamos de levar para o campo? 

 

 

 

 Numa actividade de debate/discussão, todos os grupos de trabalho apresentam à 

Turma, os aspectos metodológicos que consideram pertinentes para poderem 

aprofundar o tópico em análise. 

 

 

 Os professores (PFQ ) (PBG), valorizando e integrando as opiniões dos alunos, dá a 

conhecer, com o auxílio de uma apresentação em PowerPoint: 
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    - A finalidade da saída de campo; 

    - O percurso e os locais de paragem; 

    - Os objectivos da saída de campo; 

    - A forma como a saída está organizada; 

    - O tempo de permanência nas paragens; 

    - A forma como os alunos vão trabalhar; 

    - Os cuidados que os alunos devem ter. 

 

 Os professores (PFQ ) (PBG)  faz referência a outros aspectos que considere 

pertinentes e que podem ajudar os alunos a familiarizarem-se com o local onde vão 

efectuar a saída de campo, nomeadamente: o clima da região, os locais onde existe 

WC, a roupa e o calçado aconselhável, a hora e o local do almoço, entre outros. 

 Os professores (PFQ ) (PBG promovem um debate, alargado a toda a Turma, sobre 

alguns aspectos da saída de campo que os alunos pretendiam ver mais clarificados. 

 

 Cada grupo de trabalho deve preparar o material que considera que vai ser útil para 

realizar as actividades durante a saída de campo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

RECURSOS MATERIAIS PROPOSTA DE TRABALHO SUGESTÕES METODOLÓGICAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

Guião da saída 

 

Martelo de geólogo, 

régua, máquina 

fotográfica, sacos de 

plástico, marcadores, 

lápis e borracha 

 

1. Inicia a saída de campo. 

 

 

 Partida às 8:30 h – Escola Secundária Júlio 

Dinis 
 

 

2. Realiza, com o teu grupo de trabalho, as 

actividades propostas no guia de campo. 

 

Locais de paragem: 

              – Junto do Moinho de Vento 

 A Turma divide-se nos mesmos grupos de trabalho que desenvolveram as 

actividades na fase de preparação da saída de campo. 

 A cada aluno deve ser entregue, à entrada para o autocarro (Escola Secundária Júlio 

Dinis), um guia de campo com uma placa rígida. (Cada grupo de trabalho deve-se 

fazer acompanhar do material que considerou que seria útil para as realizar as 

actividades durante a saída de campo). 

   Ao chegarem à Pedreira da Quinta do Moinho os grupos de trabalho são 

distribuídos pelos locais onde vão realizar as tarefas propostas no guia de campo. 

(Para o fundo da Pedreira e para o Aterro de Resíduos Inertes os alunos são 

transportados de jipe).   

CONHECIMENTO SUBSTANTIVO 

- Observa e recolhe informações sobre os principais aspectos 

geológicos observados no local de paragem 

- Selecciona informação relevante para o trabalho do grupo 

- Analisa e discute evidências observadas pelo grupo no local de 

paragem 

- Reflecte criticamente acerca da informação partilhada por todos os 

grupos de trabalho 

CONHECIMENTO PROCESSUAL 

- Utiliza os métodos e as técnicas de recolha de dados adequadas 

- Implementa as estratégias mais adequadas para realizar as actividades 

 

SAÍDA DE CAMPO 
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              – Central de Britagem 

              – Fundo da Pedreira 

              –Junto do Aterro de Resíduos Inertes  

 

3. Discussão das actividades desenvolvidas 

              

     Regresso às 13.00 h – Escola Secundária 

Júlio Dinis  

 

 

 

   Os professores (PFQ) e (PBG) deslocam-se pelo espaço onde se encontram os 

grupos de trabalho para verificar a forma como decorrem as actividades propostas. 

Pode, ainda, dar algumas sugestões ou informações adicionais, que considere 

oportunas. 

 Depois dos grupos de trabalho terem terminado a realização das actividades 

propostas no guia de campo, regressam à zona do Moinho de Vento, onde cada grupo 

apresenta aos colegas as observações que efectuou, as conclusões obtidas e as dúvidas 

que ainda subsistem. Os outros grupos de trabalho registam as informações dadas 

pelos colegas e colocam as dúvidas que tiverem. 

 Algumas questões/dúvidas podem ficar em aberto para poderem ser retomadas na 

sala de aula, na fase de pós saída de campo. 

específicas no local de paragem 

- Utiliza o material necessário para a realização das tarefas  

RACIOCÍNIO  

- Toma decisões adequadas à concretização das actividades  

- Argumenta os resultados das actividades apresentadas pelos grupos 

de trabalho 

- Emite juízos de valor fundamentados 

- Formula questões pertinentes 

COMUNICAÇÃO  

- Usa linguagem científica adequada 

- Apresenta habilidade verbal e conversacional 

- Debate ideias e comunica a sua opinião de forma apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta as conclusões das pesquisas efectuadas à turma 

ATITUDES  

- Revela espírito de iniciativa 

- Coopera na concretização do trabalho de grupo 

- Promove a cooperação entre todos os grupos de trabalho 

- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos 

- É persistente na superação de dificuldades 

 
 
 

RECURSOS MATERIAIS PROPOSTA DE TRABALHO SUGESTÕES METODOLÓGICAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 Fotografias tiradas 

no campo 

 Internet 

 Amostras de rochas e 

amostras de águas 

trazidas do campo 

 Material de 

laboratório para análise 

de águas 

 

1. Com o teu grupo de trabalho organiza os 

materiais e as informações que recolheste para 

depois apresentares à Turma.  

1.1. Se considerares necessário recorre à Internet 

para efectuares alguma pesquisa complementar 

e/ou recorre às informações dos outros grupos de 

trabalho. 

 

 

2. Apresenta à Turma as conclusões que obtiveste 

nas actividades realizadas 

 Os grupos de trabalho organizam as informações que recolheram para 

posteriormente apresentarem à Turma.  

 O grupo de trabalho que recolheu águas deve efectuar as análises das mesmas. 

Estas informações podem ser partilhadas e úteis para o grupo que estudos o 

Aterro de Resíduos Inertes. O grupo de trabalho que estudou o Aterro de 

Resíduos Inertes necessita de pesquisar informações na Internet sobre o tempo 

de vida dos metais, dos plásticos e de outros materiais que foram encontrados no 

aterro durante a saída de campo. 

 

 Cada grupo de trabalho apresenta à Turma as principais conclusões obtidas nas 

actividades realizadas, procurando dar respostas às questões que foram levantadas 

CONHECIMENTO SUBSTANTIVO 

Selecciona e trata a informação relevante recolhida durante a saída de 

campo 

- Analisa e discute evidências observadas no campo/principais aspectos 

geológicos observados  

- Reflecte criticamente acerca da informação partilhada por todos os 

grupos de trabalho 

CONHECIMENTO PROCESSUAL 

- Realiza actividades laboratoriais específicas 

- Revela habilidade computacional 

RACIOCÍNIO  

 

PÓS SAÍDA DE CAMPO 
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durante a saída de campo. Nesta fase os alunos devem recorrer às fotografias tiradas 

durante a saída de campo para ilustrarem os aspectos e os fenómenos que pretendem 

apresentar.  

 O professor faz uma síntese dos elementos que considera mais importantes e 

que foram abordados durante a actividade de Trabalho de Campo. Na disciplina 

de Física e Química poderá ser abordado: 

o A composição do explosivo utilizado no fogo; 

o As regras de segurança/sinalética utilizadas na Pedreira 

 

- Toma decisões adequadas à concretização das actividades propostas 

- Argumenta as conclusões apresentadas pelos grupos de trabalho 

- Emite juízos de valor fundamentados 

- Formula questões pertinentes 

COMUNICAÇÃO  

- Usa linguagem científica adequada 

- Apresenta habilidade verbal e conversacional 

- Debate ideias e comunica a sua opinião de forma apropriada no 

grupo e na turma 

- Apresenta à turma os resultados obtidos no campo   

ATITUDES  

- Revela curiosidade, perseverança e seriedade no trabalho de pesquisa 

- Revela espírito de iniciativa 

- Coopera na concretização do trabalho de grupo 

- Promove a cooperação entre todos os grupos de trabalho 

- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos 

- É persistente na superação de dificuldades 
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Avaliação da Saída de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho 
 
 

 

Critérios de avaliação 

(Preparação da saída de campo, saída de campo e pós saída de campo) 
 
 

- Correcção científica, qualidade dos conhecimentos, organização conceptual, integração de conceitos, execução com rigor de actividades 

práticas diversificadas, interpretação de informação, distinção entre a informação essencial e acessória (competências de conhecimento 

substantivo e processual); 

- Participação oral, sistematização da informação recolhida e utilização de linguagem científica (competências de comunicação); 

- Planeamento de actividades práticas diversificadas, qualidade do questionamento (competências de raciocínio); 

- Concretização das tarefas, contribuição pessoal para a realização das tarefas, tipo de interacção com o grupo e com a turma, promoção de 

uma sensibilidade ambiental (atitudes). 

 
(Adaptado de Galvão et al., 2006) 

 
 
Referências Bibliográficas 
 

Galvão, C.; Reis, P.; Freire, A. & Oliveira, T. (2006). Avaliação de Competências em Ciências. Sugestões para Professores dos Ensinos Básico e Secundário. Porto: Edições ASA. 
 



 

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa 

Projecto IPEC 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividade de Trabalho de Campo na 

Pedreira da Feifil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aveiro, 2008 



 
 De que modo está a ser promovida a sustentabilidade na Pedreira da Feifil? 

© Projecto IPEC do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, 2008 

 
2 

 

1.1. Planificação da Actividade de Trabalho de Campo 

1.1.1. Objectivos gerais 

Para a actividade de trabalho de campo à Pedreira da Feifil foram definidos os seguintes objectivos 

gerais: 

- Promover uma aprendizagem contextualizada e integradora de saberes de Biologia/Geologia e de 

Física/Química A na temática: “Exploração sustentada de recursos geológicos”; 

- Permitir o contacto directo dos alunos com a natureza, proporcionando oportunidades para o 

questionamento reflexivo e critico do que observam; 

- Estimular a curiosidade, a imaginação, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia dos alunos; 

- Analisar criticamente as interacções que o Homem tem estabelecido ao longo do tempo com os 

recursos geológicos da região em estudo; 

- Reconhecer a necessidade de promover a sustentabilidade dos recursos geológicos da região em 

estudo; 

- Promover a consciencialização dos alunos acerca das implicações socio-científicas dos 

conhecimentos adquiridos. 

 

1.1.2. Competências gerais 

Esta actividade de trabalho de campo encontra-se organizada em torno de três fases: preparação da 

saída de campo, saída de campo e pós saída de campo, onde em cada uma das fases se recorre a um 

conjunto diversificado de actividades práticas (pesquisa, laboratoriais, de campo, entre outras) e a uma 

permanente mobilização de conhecimentos variados e relativos a conteúdos programáticos abordados 

nas disciplinas de Biologia e Geologia (10º e 11º anos de escolaridade) e de Física e Química A (10º e 

11º anos de escolaridade).  

A concretização das actividades propostas em cada fase visa permitir que nesta situação de 

aprendizagem os alunos desenvolvam um conjunto muito diversificado de competências gerais de:  

- mobilização de saberes científicos, tecnológicos e culturais;  

- pesquisa, tratamento e organização de informação;  

- adopção de metodologias de trabalho adequadas às tarefas propostas; 

- realização de actividades de forma autónoma e criativa; 

- emissão de juízos de valor fundamentados; 

- cooperação no trabalho de grupo;  

- utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação; 

- comunicação e utilização correcta da língua materna.  

A Tabela I resulta do cruzamento das competências gerais a desenvolver e das tarefas previstas no 

cronograma da actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Feifil (ver Tabela III) e dele se pode 

inferir a forma como se pretende operacionalizar o desenvolvimento dessas competências. 
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Competências gerais 
 

Actividades 

Mobilização de saberes científicos, tecnológicos e 

culturais 

 

1, 2, 4, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Pesquisa, tratamento e organização de informação 
 

4, 7, 20, 21 

Adopção de metodologias de trabalho adequadas 

às tarefas propostas 

 

2, 4, 7, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22 

Realização de actividades de forma autónoma e 

criativa 

 

4, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22 

Emissão de juízos de valor fundamentados 3, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 24 

Cooperação no trabalho de grupo 2, 4, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 

Utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação 

 

4, 20, 21, 22 

Comunicação e utilização correcta da língua 

materna 

 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 19, 22, 23, 24 

 

Tabela I – Operacionalização das competências gerais a desenvolver nas tarefas previstas na actividade de Trabalho de Campo 

à Pedreira da Feifil. 

 

Esta actividade de Trabalho de Campo pretende, também, que os alunos desenvolvam um conjunto 

diversificado de competências específicas, que vão ser avaliadas através dos indicadores de 

aprendizagem apresentados nas Tabelas IV, V e VI. 

 

1.1.3. Avaliação dos alunos 

A avaliação dos alunos na actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Feifil deverá centrar-se 

nas tarefas propostas na fase de preparação da saída de campo, na saída de campo e na fase de pós 

saída de campo, tal como se encontra apresentado na Tabela II. 

 Fases Elementos a ter em 
conta na avaliação 

% atribuída Intervenientes 

A
c

ti
v

id
a

d
e
 d

e
 T

ra
b

a
lh

o
 d

e
 C

a
m

p
o

 

 

 

Preparação 

da saída de 

campo  

(35%) 

 

 

- Qualidade da participação de cada aluno nas 

actividades propostas. Aspectos a ter em conta na 

avaliação: conhecimento substantivo; raciocínio; 

conhecimento processual; comunicação e atitudes 

manifestadas. 

- Qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo 

- Auto e hetero-avaliação do trabalho desenvolvido 

pelo grupo 

 

15% 

 

 

 

10% 

5% + 5% 

 

Aluno/Professor 

 

 

 

Alunos/Professor 

Alunos (auto-avaliação) + 

Grupos de trabalho 

(hetero-avaliação) 

 

 

 

Saída de 

campo  

(30%) 

 

 

- Qualidade da participação de cada aluno nas 

actividades propostas. Aspectos a ter em conta na 

avaliação: conhecimento substantivo; raciocínio; 

conhecimento processual; comunicação e atitudes 

manifestadas. 

- Qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo 

- Auto e hetero-avaliação do trabalho desenvolvido 

pelo grupo 

 

10% 

 

 

 

10% 

5% + 5% 

 

Aluno/Professor 

 

 

 

Alunos/Professor 

Alunos (auto-avaliação) + 

Grupos de trabalho 

(hetero-avaliação) 
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Pós saída  

de campo 

(35%) 

 

- Análise da qualidade das respostas dadas pelos 

alunos no guia de campo  

- Qualidade da participação de cada aluno nas 

actividades propostas. Aspectos a ter em conta na 

avaliação: conhecimento substantivo; raciocínio; 

conhecimento processual; comunicação e atitudes 

manifestadas. 

- Qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo 

- Reflexão pessoal acerca da pertinência da 

actividade de Trabalho de Campo para a formação 

de cada aluno 

- Auto e hetero-avaliação do trabalho desenvolvido 

pelo grupo 

 

10% 

 

5% 

 

 

 

10% 

 

5% 

 

2% + 3% 

 

Professor 

 

Aluno/Professor 

 

 

 

Alunos/Professor 

 

Aluno/Professor 

 

Alunos (auto-avaliação) + 

Grupos de trabalho 

(hetero-avaliação) 

 

Tabela II – Elementos a ter em conta na avaliação da actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Feifil. 
 
 

1.1.4. Materiais didácticos construídos 

1.1.4.1. Actividades propostas 

A actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Feifil encontra-se organizada num conjunto de 

tarefas que se apresentam no cronograma da Tabela III. 

 
 

Aulas 
 

Actividades 

P
re

p
a
ra

ç
ã

o
 d

a
 s

a
íd

a
 d

e
 c

a
m

p
o

 

 
 
 
 
 

Aula 1 

(90 minutos) 

 
1. Contextualização da actividade de Trabalho de Campo no currículo, com debate/discussão dos principais conceitos 
acerca dos processos relacionados com a formação das rochas magmáticas (leccionados na unidade programática 
anterior) e a utilização que o Homem faz dos recursos geológicos. 
2. Formação de 4 grupos de trabalho e discussão acerca da diversidade de formas de extracção dos recursos 
geológicos, das vantagens e das consequências da extracção dos mesmos, para o ambiente e para o Homem. 
3. Apresentação à Turma das principais conclusões obtidas. 
4. Actividade de pesquisa na Internet sobre os seguintes tópicos (cada grupo pesquisa um tópico): 

- Recursos geológicos produzidos em pedreiras localizadas na tua região e na região do planalto Beirão; 
- Materiais produzidos nas pedreiras; 
- Requalificação das pedreiras após o encerramento das mesmas; 
- Condições de trabalho necessárias para o funcionamento de uma Pedreira. 

 

 
Aula 2 

(90 minutos) 

 
5. Apresentação à Turma de uma síntese das pesquisas efectuadas. 
6. Debate/discussão das pesquisas efectuadas. 
7. Análise de legislação sobre o funcionamento das Pedreiras. 
8. Apresentação à Turma da análise efectuada. 

 

 

 

 

 

 

Aula 3 

(135 minutos) 

9. A professora apresenta à Turma de um documento em PowerPoint com imagens que evidenciavam alguns dos 
aspectos característicos da Pedreira da Feifil. 
10. Debate/discussão acerca das observações efectuadas. 
11. Introdução da questão: De que modo está a ser promovida a sustentabilidade na Pedreira da Feifil? e 
distribuição do tópico a ser tratado e explorado por cada grupo de trabalho (recursos geológicos observados; 
materiais produzidos na pedreira; medidas visíveis que visem o ordenamento do espaço onde está implantada a 
pedreira; condições de trabalho dos colaboradores). 
12. Cada grupo de trabalho procura encontrar respostas para as seguintes questões: De que forma o tópico que o 
nosso grupo vai trabalhar nos pode ajudar a encontrar respostas para a questão problema que vamos investigar? 
Como podemos obter no campo respostas para o tópico que estamos a estudar? Que metodologia o nosso grupo 
precisa de implementar no campo? Que material necessitamos de levar para o campo? 
13. Apresentação à Turma dos aspectos metodológicos que cada grupo considera serem pertinentes para poderem 
ser implementados durante a saída de campo. 
14. Apresentação em PowerPoint onde a professora dá a conhecer: a finalidade da saída de campo; o percurso e os 
locais de paragem; os objectivos da saída de campo; a forma como a saída está organizada; o tempo de permanência 
nas paragens; a forma como os alunos vão trabalhar; os cuidados que os alunos devem ter. 
15. Cada grupo de trabalho prepara o material que considera que vai ser útil para realizar as actividades durante a 
saída de campo. 
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S
a

íd
a

 d
e

 C
a

m
p

o
  

 
 
 

1 tarde 

(180 minutos) 
 
 

 
 

16. Na Pedreira da Feifil os grupos de trabalho são distribuídos pelos locais onde vão realizar as tarefas propostas no 
guia de campo e executam-nas. 
17. Cada grupo de trabalho recolhe o material que considerar necessário (amostras de rochas, água, etc.) e procede 
ao registo fotográfico dos aspectos observados para que possa explicar à Turma, na fase de pós saída de campo, os 
aspectos mais relevantes da sua paragem. 
18. Depois de cada grupo ter terminado a realização das actividades propostas no guia de campo, regressa à zona 
central da Pedreira da Feifil, e apresenta à Turma as observações que efectuou, as conclusões obtidas e as dúvidas 
que ainda subsistem.  
19. Debate/discussão acerca das informações partilhadas por todos os grupos de trabalho. 

P
ó

s
 s

a
íd

a
 d

e
 c

a
m

p
o

  

Aula 4 

(90 minutos) 

 
20. Os grupos de trabalho organizam as informações que recolheram para posteriormente apresentarem à Turma.  
21. Elaboração de um documento síntese sobre os principais aspectos trabalhados por cada grupo durante as fases 
de preparação e da saída de campo. 

 
 
 

Aula 5 

(90 minutos) 
 

 

22. Cada grupo de trabalho apresenta à Turma as principais conclusões obtidas nas actividades realizadas, 
procurando dar respostas às questões que foram levantadas durante a saída de campo. 
23. A professora orienta uma actividade de síntese dos conceitos mais relevantes abordados durante a actividade de 
Trabalho de Campo e pode introduzir algum conceito que considere mais abstracto e pertinente para a compreensão 
da temática em estudo. 
24. Debate/síntese onde todos os grupos procuram dar resposta à questão de partida: De que modo está a ser 
promovida a sustentabilidade na Pedreira da Feifil? 

 
 

Tabela III – Cronograma das tarefas propostas na actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Feifil. 

 

2.2.4.2. Indicadores de aprendizagem 

Os indicadores de aprendizagem para as actividades propostas na fase de preparação da saída de 

campo, saída de campo e na fase de pós saída de campo à Pedreira da Feifil encontram-se 

apresentados nas Tabelas IV, V e VI. 

 
 

Actividades 

 

Indicadores de aprendizagem 

P
re

p
a
ra

ç
ã

o
 d

a
 s

a
íd

a
 d

e
 c

a
m

p
o

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1, 2, 3 e 4 

 
 

Conhecimento substantivo 
- Relaciona as características apresentadas pelas rochas magmáticas com a sua génese. 
- Explicita o conceito de recurso geológico. 
- Identifica diferentes formas de extracção mineira. 
- Localiza diferentes áreas de exploração mineira em Portugal. 

Raciocínio 
- Emite opinião fundamentada acerca das vantagens e desvantagens da extracção de recursos geológicos, para 
o Homem e para o ambiente. 
- Explicita o seu ponto de vista relativamente à necessidade do Homem respeitar os recursos geológicos. 
- Apresenta o seu ponto de vista relativamente à necessidade de requalificação de áreas ocupadas por antigas 
Pedreiras. 

Conhecimento processual 
- Acede e consulta diferentes sítios da Internet que se relacionam com a exploração de recursos geológicos, 
sobretudo a exploração de Pedreiras da região envolvente à Escola. 
- Selecciona os sítios da Internet que contém informação relativa a materiais produzidos em Pedreiras, à 
requalificação destas áreas após encerramento e questões que se prendem com o ordenamento do território.  

Comunicação 
- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo. 
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista. 
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente às pesquisas efectuadas na Internet.  

Atitudes 
- Participa nas actividades do grupo com uma atitude cooperativa. 
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões. 
- Demonstra espírito de entreajuda. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5, 6, 7 e 8 

 

Conhecimento substantivo 
- Interpreta legislação sobre Pedreiras. 
- Selecciona na legislação tópicos relativos à concessão de exploração, funcionamento e medidas de 
requalificação das Pedreiras. 

Raciocínio 
- Emite opiniões fundamentadas acerca das conclusões obtidas na análise da legislação sobre Pedreiras. 
- Apresenta o seu ponto de vista relativamente a aspectos que considere importantes da região da Pedreira da 
Quinta do Moinho. 

Comunicação 
- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo. 
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista. 
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente à legislação sobre as Pedreiras e os 
aspectos mais importantes dos tópicos em estudo. 

Atitudes 
- Participa nas actividades do grupo com uma atitude cooperativa. 
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- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões. 
- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos. 
- É persistente na superação de dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

9, 10, 11, 12, 
13, 14 e 15 

 

 

 
 
 
 
 
 

Conhecimento substantivo 
- Relaciona os conceitos abordados com possíveis estratégias para responder à questão: “Como explorar recursos 

geológicos de uma forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho?” 
- Identifica diferentes formas de responder à questão: “Como explorar recursos geológicos de uma forma sustentada na 

Pedreira da Quinta do Moinho”? 

Raciocínio 
- Emite opiniões fundamentadas acerca da possível forma de responder às questões abordadas no tópico a 
trabalhar. 
- Apresenta o seu ponto de vista relativamente a possíveis estratégias para responder à questão de partida e à 
questão a trabalhar pelo seu grupo. 

Conhecimento processual 
- Utiliza a metodologia de trabalho adequada às tarefas propostas. 
- Selecciona o material adequado para realizar as actividades durante a saída de campo. 

Comunicação 
- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo. 
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista. 
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente às questões formuladas. 

Atitudes 
- Participa nas actividades do grupo com uma atitude cooperativa. 
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões. 
- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos. 
- É persistente na superação de dificuldades. 

 

Tabela IV – Indicadores de aprendizagem para as actividades propostas na fase de preparação da saída de campo à Pedreira 

da Feifil. 

 

 
 

Actividades 

 

Indicadores de aprendizagem 
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16, 17, 18 e 19 
 
 

 

Conhecimento substantivo 
- Identifica o recurso geológico em exploração na Pedreira. 
- Caracteriza o recurso geológico relativamente à composição mineralógica, cor e textura apresentada. 
- Classifica o recurso explorado relativamente à sua génese. 
- Identifica o tipo de exploração que se efectua na Pedreira. 
- Identifica o método utilizado na Pedreira para a extracção do recurso geológico. 
- Prevê possíveis impactes do funcionamento desta exploração no Homem, no ambiente e nas infra-estruturas 
localizadas nas imediações da Pedreira da Quinta do Moinho. 

Raciocínio 
- Relaciona a tonalidade apresentada pelo granito no topo e na base do afloramento com a acção da 
meteorização química. 
- Apresenta explicações prováveis para a ocorrência das fracturas observadas no afloramento. 
- Refere medidas que permitam minimizar os efeitos negativos decorrentes da laboração desta exploração. 
- Prevê possíveis alterações na qualidade da água que atravessa o aterro existente na Pedreira da Quinta do 
Moinho. 
- Apresenta possíveis medidas de recuperação paisagística da área da Pedreira da Quinta do Moinho. 

Conhecimento processual 
- Pesquisa informação acerca das diferentes etapas em que se processa o tratamento dos diversos materiais 
produzidos na Central de Britagem e Separação. 
- Investiga as diversas utilizações que o material em exploração pode vir a ter. 
- Recolhe amostras de água acumulada no fundo da Pedreira para posterior análise laboratorial. 
- Consulta legislação relativa ao Plano Ambiental de Recuperação Paisagística a que a área da Pedreira se 
encontra sujeita. 
- Concretiza de forma eficaz as tarefas que lhe foram destinadas pelo grupo durante a preparação da saída. 
- Regista os aspectos mais relevantes da área de trabalho, tendo em vista a apresentação final do trabalho. 
- Recolhe dados necessários para responder às questões colocadas no guia de campo e às formuladas durante 
a preparação da saída. 
- Preenche o guia de campo de forma cuidada. 

Comunicação 
- Expõe com clareza no final da visita, as observações e as conclusões efectuadas na área de trabalho que lhe 
foi destinada. 
- Utiliza linguagem científica adequada à temática em estudo. 
- Apresenta ideias claras sobre o tópico em estudo e argumenta o seu ponto de vista. 

Atitudes 
- Revela curiosidade procurando aprofundar aspectos relacionados com a temática em estudo. 
- Demonstra empenhamento enriquecendo o guia de campo com questões para além das previamente 
preparadas na aula, nomeadamente a entrevista destinada aos funcionários da Central de Britagem e 
Separação. 
- Coopera com os elementos do grupo na recolha de informação necessária ao correcto preenchimento do guia 
de campo. 
- Manifesta tolerância relativamente às opiniões dos colegas. 
- Demonstra interesse pelos esclarecimentos prestados pelo Técnico durante a visita à Pedreira da Quinta do 
Moinho. 

 

Tabela V – Indicadores de aprendizagem para as actividades propostas na fase de saída de campo à Pedreira da Feifil. 
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20 e 21 

 
 

Conhecimento substantivo 
- Relaciona os aspectos observados na Pedreira com o tópico em estudo (materiais produzidos na pedreira, 
aterro de materiais inertes, exploração de recursos ou ordenamento do território). 
- Estabelece relações conceptuais entre os aspectos observados na Pedreira e as actividades realizadas pelo 
seu grupo na fase de preparação da saída de campo. 
- Identifica os principais conceitos abordados na fase de preparação e na saída de campo. 

Raciocínio 
- Estabelece redes organizadoras dos conceitos trabalhados pelo seu grupo durante a fase de preparação e da 
saída de campo. 

Conhecimento processual 
- Selecciona e trata informação relevante recolhida durante a saída de campo. 
- Realiza actividades laboratoriais específicas. 
- Revela habilidades computacionais. 

Comunicação 
- Utiliza uma linguagem científica adequada à temática em estudo pelo grupo de trabalho. 
- Apresenta ideias claras sobre a temática em estudo e argumenta o seu ponto de vista. 

Atitudes 
- Participa nas actividades do grupo com uma atitude cooperativa. 
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões. 
- Demonstra espírito de iniciativa e entreajuda. 
- É persistente na superação de dificuldades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22, 23 e 24 

 

 

 

 

 
 
 
 

Conhecimento substantivo 
- Relaciona os aspectos observados na Pedreira com os tópicos em estudo (materiais produzidos na pedreira, 
aterro de materiais inertes, exploração de recursos e ordenamento do território). 
- Estabelece relações conceptuais entre os aspectos observados na Pedreira e as actividades realizadas na fase 
de preparação da saída de campo. 
- Identifica e interliga os principais conceitos abordados na fase de preparação e na saída de campo. 
- Estabelece uma relação entre os conceitos abordados e a questão de partida: “Como explorar recursos 
geológicos de forma sustentada na Pedreira da Quinta do Moinho?” 

Raciocínio 
- Emite opinião fundamentada acerca das conclusões apresentadas por todos os grupos de trabalho e da forma 
como poderiam ser explorados de forma sustentada os recursos geológicos na Pedreira da Quinta do Moinho. 
- Explicita as suas ideias relativamente à pertinência dos conhecimentos adquiridos para uma maior 
consciencialização pessoal acerca das implicações sócio-científicas da exploração de recursos geológicos. 

Comunicação 
- Utiliza a linguagem científica adequada à temática em estudo. 
- Expõe de forma clara as conclusões obtidas pelo seu grupo relativamente ao trabalho realizado durante toda a 
actividade de Trabalho de Campo. 
- Apresenta o seu ponto de vista relativamente ao modo como poderiam ser explorados de forma sustentada os 
recursos geológicos na Pedreira da Quinta do Moinho. 

Atitudes 
- Participa nas actividades do grupo com uma atitude cooperativa. 
- Demonstra espírito de abertura, aceitando diferentes opiniões. 
- Demonstra espírito de iniciativa e entreajuda. 
- Manifesta respeito pelo trabalho de todos os grupos. 

 

Tabela VI – Indicadores de aprendizagem para as actividades propostas na fase de pós saída de campo à Pedreira da Feifil. 
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EXPLORAÇÃO SUSTENTADA DE RECURSOS 
GEOLÓGICOS – UMA ABORDAGEM DIDÁCTICA 
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Maria João Pinto, Luís Marques, Maria João Loureiro, João Praia
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Finalidades da comunicação

• Apresentar:

- os elementos do grupo e os objectivos de trabalho;

- a fundamentação didáctica que sustentou o trabalho desenvolvido;

- os materiais didácticos construídos, a sua implementação e avaliação em

contexto educativo.

• Reflectir sobre:

- a dinâmica de trabalho do grupo;

- os impactes do trabalho desenvolvido na formação pessoal e profissional

dos elementos do grupo.
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Constituição do Grupo 2

Outros 
Investigadores

convidados

On-line
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Objectivos de trabalho

•Planificar um conteúdo programático e construir materiais
didácticos, tendo em conta orientações da investigação em
Didáctica das Ciências;

•Implementar os materiais didácticos, num estudo prévio e num
estudo principal;

•Adaptar os materiais didácticos a diferentes contextos educativos;

•Avaliar o impacte dos materiais didácticos na melhoria das
aprendizagens dos alunos;

•Avaliar os impactes pessoais e profissionais do trabalho
desenvolvido nos elementos do Grupo.
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Fundamentação didáctica

Potencialidades 
das saídas de 

campo na 
Educação em 

Ciência
(Praia & Marques,1997; 

Marques et al.,1996)

Concepção e construção dos materiais didácticos

Recomendações 
explicitadas no 

currículo 
nacional

(M.E.,2001 a,b)

Valorização da 
Educação para o 
Desenvolvimento 

Sustentável
(ONU, 2004)

Promoção da 
interdisciplinaridade

(Pombo, 1993)
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Fundamentação didáctica
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Fases do trabalho

1ª Fase (Outubro 2006 a Janeiro de 2007)

 Discussão/negociação da temática curricular a desenvolver

 Actualização da revisão de literatura em diversos temas da Didáctica 

das Ciências

 Aprofundamento do quadro metodológico
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2ª Fase (Fevereiro a Maio de 2007)

 Construção de materiais didácticos (guia de campo, planificação,…) para

uma actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho

“Que estratégias têm sido 
implementadas na Pedreira 
da Quinta do Moinho tendo 
em vista uma exploração 

sustentada dos seus 
recursos?”

Questão-problema

Fases do trabalho



Universidade de Aveiro - Setembro 19-20 / 2008

Guia de 
campo

Recurso
Geológico

Materiais Produzidos

Aterro de 
Resíduos 
Inertes

Exploração de Recursos e o 
Ordenamento do Território

Fases do trabalho

“Que estratégias têm sido 
implementadas na Pedreira da 

Quinta do Moinho tendo em vista 
uma exploração sustentada dos 

seus recursos?”
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Preparação 
da saída de 

campo

3 aulas 
de 90 min.

Temática

Exploração sustentada dos recursos geológicos

Questão-problema
Que estratégias têm sido implementadas na Pedreira da Quinta do Moinho tendo em vista 

uma exploração sustentada dos seus recursos?

Subquestão-
problema

Como caracterizar 
a Pedreira da 

Quinta do Moinho 
quanto ao recurso 

geológico?

Subquestão-
problema

Como caracterizar a 
Pedreira da Quinta do 

Moinho quanto aos 
materiais 

produzidos?

Subquestão-
problema

Como caracterizar 
a Pedreira da 

Quinta do Moinho 
quanto ao 

ordenamento do 
território?

Subquestão-
problema

Como caracterizar a 
Pedreira da Quinta 

do Moinho quanto ao 
aterro de resíduos 

inertes?

 Pesquisa na Internet;
 Apresentação e debate das pesquisas efectuadas;
 Discussão de aspectos metodológicos pertinentes a desenvolver na saída de 

campo;
 Preparação do material necessário para o campo.

Fases do trabalho
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Saída de 
campo

1 tarde

 Debate/discussão acerca das informações partilhadas por todos os grupos 

de trabalho

Questão-problema

Que estratégias têm sido implementadas na Pedreira da Quinta do Moinho tendo 

em vista uma exploração sustentada dos seus recursos?

 Realização das actividades propostas no guia de campo
 Recolha de material (amostras de rochas/água, material produzido, …) e registo    

fotográfico dos aspectos mais pertinentes 
 Apresentação à Turma das observações que efectuadas, das conclusões obtidas e 

das dúvidas que subsistem

Fases do trabalho
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Pós saída 
de campo

2 aulas 
de 90 min.

 Realização de actividades práticas de identificação de amostras de rochas 

recolhidas/Realização de actividades laboratoriais de análise de águas
 Elaboração de um documento síntese sobre os principais aspectos 

trabalhados por cada grupo durante as fases anteriores
 Apresentação à Turma das conclusões obtidas nas actividades 

desenvolvidas, dando resposta às subquestões-problema formuladas por 
cada grupo

Debate/síntese

Resposta à questão de partida: Que estratégias têm sido 
implementadas na Pedreira da Quinta do Moinho tendo em vista 

uma exploração sustentada dos seus recursos?

Fases do trabalho
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3ª Fase (Maio de 2007)

 Implementação dos materiais didácticos num estudo prévio

 Avaliação do impacte dos materiais didácticos na aprendizagem dos 
alunos, através da aplicação de um questionário

4ª Fase (Setembro a Dezembro de 2007)

 Tratamento dos dados obtidos nos questionários

 Reflexão e organização de documentos síntese das actividades 
desenvolvidas

Fases do trabalho
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5ª Fase (Janeiro a Abril de 2008)

 Adaptação dos materiais didácticos à Pedreira da Quinta do Moinho (Vila 
Nova de Gaia, Portugal)

 Adaptação dos materiais didácticos à Pedreira da Feifil 
(Viseu, Portugal)

● Viseu

Fases do trabalho
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6ª Fase (Maio de 2008)

 Implementação dos materiais didácticos adaptados

Pedreira da Quinta do Moinho – Vila Nova de Gaia Pedreira da Feifil - Viseu
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7ª Fase (Maio a Julho de 2008)

 Avaliação dos materiais didácticos (questionário aplicado aos alunos)

 Tratamento dos dados obtidos nos questionários

 Reflexão e organização de documentos síntese das actividades  

desenvolvidas

Fases do trabalho

 Divulgação do trabalho desenvolvido no XV Simposio sobre Enseñanza de 

la Geología – Guadalajara
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Avaliação dos materiais didácticos

Alunos de 5 turmas de 4 escolas

(Ovar, Estarreja, Viseu, Lamego)

Aplicação de questionário
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resultados
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Avaliação das aprendizagens dos alunos

Preparação da saída de campo, saída de campo e pós saída de campo

- Correcção científica, qualidade dos conhecimentos, organização conceptual, integração de

conceitos, execução com rigor de actividades práticas diversificadas, interpretação de

informação, distinção entre a informação essencial e acessória (competências de

conhecimento substantivo e processual);

- Participação oral, sistematização da informação recolhida e utilização de linguagem

científica (competências de comunicação);

- Planeamento de actividades práticas diversificadas, qualidade do questionamento

(competências de raciocínio);

- Concretização das tarefas, contribuição pessoal para a realização das tarefas, tipo de

interacção com o grupo e com a turma, promoção de uma sensibilidade ambiental

(atitudes).
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Potencialidades da estratégia implementada:

Avaliação dos materiais didácticos (professores)

 Flexível - permite a adaptação a diferentes contextos regionais,

integrando diferentes áreas do conhecimento (Física/Química e

Biologia/Geologia) e a diversos conteúdos programáticos;

 Actual - vai ao encontro das recomendações didácticas

(pluralismo metodológico, papel activo do aluno,

desenvolvimento de competências, perspectiva externalista da

Ciência, valorização do TC e das TIC).
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Reflexão dos elementos do Grupo 2 

sobre o seu percurso formativo…
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Mais valias …

Reflexão dos elementos do Grupo 2 sobre o seu 
percurso formativo…

- Partilha de saberes sobre temáticas diversificadas do ensino das Ciências

- Partilha de perspectivas e preocupações sobre a contribuição do ensino da
Geologia para a Educação em Ciência e vice versa

- Interacções continuadas e sistemáticas, na busca permanente de novos
saberes geológicos e didácticos

- Partilha de bibliografia recomendada e direccionada para as temáticas em
desenvolvimento

- (…)

Fóruns de debate intergrupais e jornadas de reflexão presenciais 
e/ou on-line
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- Trabalho em equipa multidisciplinar, valorizando a utilização das Tecnologias
da Informação e da Comunicação

- Partilha de experiências/vivências

- Construção de materiais didácticos, devidamente orientados por
Investigadores de diferentes áreas

- (…)

Mais valias …

Reflexão dos elementos do Grupo 2 sobre o seu 
percurso formativo…

Interacções intragrupo 2
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Mais valias …

Reflexão dos elementos do Grupo 2 sobre o seu 
percurso formativo…

- Práticas profissionais e do papel no Projecto IPEC

- Metodologias de ensino

- (…)

Reflexão pessoal para uma mudança para a acção
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Mudança a nível pessoal e profissional

Reflexão dos elementos do Grupo 2 sobre o seu 
percurso formativo…

Interacções 
intragrupo 2

Fóruns de debate 
intergrupais e jornadas 
de reflexão presenciais 

e/ou on-line

Reflexão pessoal 
para uma 

mudança para a 
acção
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Em síntese…

Actualização

Metareflexão

Questionamento

Aproximação

Interacção

Inovação

Co-construção

Trabalho em equipe

(Des)equilíbrioCompetência

Empenho

On-line

Reflexão dos elementos do Grupo 2 sobre o seu 
percurso formativo…

Diálogo

Partilha

Enriquecimento
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Constrangimentos …

– Definição de objectivos de trabalho do Grupo 2

– Domínio de temáticas da Didáctica das Ciências

– Planificação do trabalho a desenvolver

– Falta de tempo para um maior envolvimento no trabalho do Grupo

– (…)

Reflexão dos elementos do Grupo 2 sobre o seu 
percurso formativo…
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EXPLORAÇÃO SUSTENTADA DE RECURSOS GEOLÓGICOS 
– UMA ABORDAGEM DIDÁCTICA INTERDISCIPLINAR 

DESENVOLVIDA EM CONTEXTO ON-LINE

Dorinda Rebelo (1), Margarida Morgado (2), Isabel Fernandes (3), Ana Tavares 

(4), Maria João Pinto (5) Luís Marques (6), Maria João Loureiro (7), João Praia (8)
(1) Escola Secundária de Estarreja (Estarreja), dorinda.rebelo@netvisao.pt (2) Escola Secundária de Viriato (Viseu), 

morgadommargarida@gmail.com (3) Escola Secundária de S. Pedro da Cova (Gondomar), irmfernandes@clix.pt

(4) Escola Secundária de Lamego (Lamego), anatavares@aeiou.pt (5) Escola Secundária Júlio Dinis (Ovar), 

majoaopinto@sapo.pt

(6) Universidade de Aveiro (Aveiro), lmarques@dte.ua.pt (7) Universidade de Aveiro (Aveiro), mjoao@dte.ua.pt

(8) CIDTFF da Universidade de Aveiro (Aveiro),  jpraia@dte.ua.pt
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Interacções da CoP2 recolhidas no fórum de discussão “Grupo 2 no ano lectivo 
2007/2008” 
 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 31  

Date: Sun Sep 16 2007 18:25 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Plano de trabalho  

 

  

Após ter estado a colaborar com os meus colegas de Biol/Geol na planificação "conjunta" de 
FQ-A e Biol/Geol, e ter falado nos materiais didácticos que temos estado a produzir, eles 
mostraram-se receptivos em colaborar na implementação dos mesmos.  
Com base na nossa planificação, consideramos que a altura mais indicada para realizar a 
saída de campo (após a preparação dos alunos) será no início do 3ºPeríodo. 
Espero que nas vossas escolas o grupo de FQ também esteja interessado em colaborar. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 30  

Date: Fri Oct 19 2007 19:54 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: UE5-Act1 - Avaliação.doc (2778112 bytes) 

Subject: Partilha de material 11º ano  

 

  

Cá estou eu depois das 2ªJornadas do IPEC, que na minha opinião foram muito interessantes 
e proveitosas, não só pelo troca de experiências que proporcionaram, mas também pela 
aprendizagens realizadas, para dar sequência ao trabalho desenvolvido nas Jornadas vou 
partilhar convosco a forma como abordei a unidade Crescimento e Renovação Celular 
(componente de Biologia do 11º ano). Segue em anexo o documento que forneci aos alunos e 
que orientou o trabalho deles ao longo de toda a unidade e a matriz que elaborei para avaliar 
as competências que manifestaram no dossier que elaboraram. 

Bom trabalho (prometo voltar em breve!!) 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 28  

Date: Fri Oct 19 2007 19:58 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Attachment: UE5-Act1.doc (2752000 bytes) 

Subject: Re: Partilha de material 11º ano  

 

  

Cá vai o documento que falta  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 25  

Date: Tue Oct 23 2007 20:57 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Partilha de material 11º ano  
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Também lecciono 11º ano e tenho algumas questões a colocar: 

 Os alunos realizam estas actividades nas aulas previstas para o conteúdo em 
ambiente de sala de aula ou em casa?  

 Caso seja na aula está prevista alguma alternativa caso a net não funcione o que 
acontece muitas vezes, pelo menos aqui na minha escola?  

 Cada grupo trabalha um aspecto ou todos?  

 Quantas aulas estão previstas para esta actividade? São realizadas unicamente nas 
aulas de 135 minutos?  

 Que registos diários fazes do trabalho dos alunos?  

 Estão previstos mecanismos de auto-avaliação?  

 Estes trabalhos entrarão nos agora tão falados 30%?  

 Como são diferenciadas as notas entre os vários elementos do grupo?  

 Não serão muitas as variáveis para nós enquanto professores observarmos na aula? 
Daí a questão de grelhas de observação mais ou  menos pormenorizadas  

 Os alunos reagiram bem a esta estratégia? 

Desculpa tantas perguntas mas eu também estou a trabalhar um pouco desenvolvendo um 
ensino por competências (propus duas webquest aos alunos que não foram feitas por mim de 
raiz). Alguns alunos reagem mal pois ainda preferem o professor veiculador de 
conhecimentos.  

Obrigado pela partilha 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 19  

Date: Wed Oct 24 2007 23:40 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: webquest_ana paula 

 

  

Se quiserem ver e comentar, nomeadamente no que respeita à avaliação, as webquest a que 
a Ana Paula se refere, vejam a minha mensagem "Avaliação_webquest", de 2007/10/24 
23H33m, no fórum "grupo 4 do ano 2007/08" (dentro das ferramentas do referido grupo).  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 30  

Date: Sat Oct 27 2007 00:03 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Competências Planificação didáctica do TC-final.doc (2252800 bytes) 

Subject: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Decorrente da reunião que tivemos em Lisboa e da provocação lançada pela Professora 
Maria João...não consegui ficar indiferente... Voltei a (re)ler o documento que elaborámos 
sobre as competências que pretendíamos desenvolver com a actividade de Trabalho de 
Campo à Pedreira da Quinta do Moinho... procurei integrar muitas das sugestões práticas que 
foram apresentadas pela Professora Teresa Oliveira e procedi a alterações significativas que 
agora submeto à vossa apreciação e análise... Esta versão está aberta a todas as sugestões 
que venham da equipa do IPEC...  
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Mas, por favor...reflictam, comentem e acrescentem o que considerarem pertinente, tendo em 
conta as finalidades do nosso trabalho e do projecto do IPEC... (peço, também que o façam 
sempre com cores diferentes das que são apresentadas, de modo a que possamos ter uma 
percepção das sugestões de cada um). Se todos derem a opinião poderemos conseguir 
melhorar ainda mais esta versão que aqui deixo na plataforma, de modo a que em breve 
possamos começar a pensar na forma como podemos adaptar estes materiais às regiões 
onde pretendemos levar os nossos alunos. 

Boas reflexões e rápidas intervenções nesta versão do documento... 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 26  

Date: Sun Oct 28 2007 16:08 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Margarida, 
Bem sei que sugeriste fazerem-se as alterações no documento, mas após tentativa verifiquei 
que os quadros ficam muito alterados e talvez seja melhor deixar em texto como aqui vou 
deixar. 
Em primeiro lugar, devo confessar que após a leitura do teu documento, voltei a reler alguns 
documentos sobre competências e confesso que ainda me surgiram muitas dúvidas, 
sobretudo para destrinçar competências gerais de essenciais, que a meu ver podem ser 
coincidentes. 
Assim, no primeiro quadro relativo aos objectivos gerais, eu sugeriria acrescentar - "Promover 
o trabalho colaborativo". 
No que diz respeito ao quadro das Competências gerais, eu seleccionaria: habilidade na 
resolução de problemas, facilidade de cooperação com os outros, facilidade de comunicação, 
utilização de técnicas de informação e comunicação, capacidade de emitir juízos de valor e de 
usar adequadamente a língua materna (que em meu entender deve ser transversal a 
qualquer área). 
No que diz respeito às competências essenciais ou genéricas, parece-me que vão de certa 
forma sobrepor-se às anteriores, por isso eu tenho alguma dificuldade em as formular sem 
haver alguma repetição do anteriormente definido. Talvez a professora Mª João me consiga 
dar umas dicas para sair do imbróglio. 
No que diz respeito às específicas, que se situam mais no domínio de cada disciplina 
concordo com o que elaboraste: conhecimento substantivo, conhecimento processual, 
raciocínio, comunicação, atitudes pessoais e acrescentaria uso adequado da linguagem 
científica. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 42  

Date: Sun Oct 28 2007 16:50 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Competências Planificação didáctica do TC-final.doc (2254848 bytes) 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Isabel, 

Obrigada pela tua prontidão de resposta e pelas tuas sugestões. Já as introduzi na grelha 
"final" e coloquei-as a cor-de-rosa, de modo a que todos os elementos do grupo possam ir 
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visualizando as alterações que vão sendo introduzidas. 

Voltamos a "bater na mesma tecla"... as dificuldades que temos em nos adaptarmos a uma 
avaliação por competências são o espelho das nossas dificuldades conceptuais no 
entendimento que fazemos dos conceitos de competências gerais, essenciais, específicas... 

Por isso precisamos da ajuda e da clarificação dos nossos Investigadores... Sim, já lemos e 
relemos os documentos que nos foram disponibilizados na plataforma...mas a passagem dos 
conceitos neles apreendidos para a operacionalização no documento que estamos a elaborar 
constitui-se como uma etapa carregada de grandes receios, de grandes dificuldades...  

...Temos medo de não estar a ler bem, temos medo de não estar a fazer aquilo que se 
pretende... temos medo(s)... Medos que não nos vão levar à paralização do trabalho, nem 
pensar!...mas medos que nos levam a pedir ajuda aos nossos Investigadores!!! Ajudem-nos, 
por favor!!!!.... 

Isabel, falavas que nas competências específicas se devia introduzir o rigor da linguagem 
científica... na minha opinião esta competência entra do domínio das competências de 
comunicação que já são contempladas... Mas era bom ouvir também, neste aspecto em 
particular, a opinião dos outros elementos do grupo. 

Vou anexar a esta mensagem a actualização que fiz no documento inicial, após o contributo 
dado pela Isabel. 

Continuação de boas reflexões e de rápidas contribuições! 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 26  

Date: Mon Oct 29 2007 19:23 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Estive com a Maria João a pensar algum tempo nas intervenções recentes e nas muitas 
dúvidas e medos assinalados. 

Amanhã contamos ter disponibilidade para concretamente vos falarmos sobre o que 
pensamos e sobre as incertezas que também nos assistem! 

MJL e Luís 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 21  

Date: Tue Oct 30 2007 19:42 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Acabei de ler o documento relativo à avaliação de competências, bem como os comentários 
realizados pela Isabel. Ainda não estou em condições de comentar o que li, pois preciso de 
reflectir sobre o referido documento. No entanto, gostava desde já de dar os parabéns às 
colegas que contribuíram para a sua elaboração. Nos próximos dias vou tentar dar a minha 
opinião em relação ao documento. 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 28  

Date: Wed Oct 31 2007 13:18 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Nova versão do doc. de competências 

 

  

Depois de juntar a nossa voz à da Dorinda mas também de a felicitar 

pelo esforço que tem desenvolvido (depois da reunião de Lisboa já é a 

segunda mensagem que deixa) no sentido de ter um papel mais visível 

(não queremos dizer activo, reparem bem!!!!!) e analisadas e 

discutidas, a dois e a três (até envolvemos uma colega das línguas), 

as últimas versões da planificação, aqui ficam as algumas das nossas 

reflexões: 

 
1 – quanto à terminologia, tal como referiu a Profª Maria do Céu 

Roldão, pensamos os dois que será melhor simplificar, ou seja, a 

utilização de vários termos, competências gerais, essenciais… só 

complica e o melhor é falar de competências “tout court” e pronto. 

Isto leva a que antes dos quadros se coloque só uma coluna em que se 

defina as competências visadas (as que se considera possível 

desenvolver com o conjunto de actividades propostas), que poderiam 

ter uma formulação muito geral (competências de trabalho de grupo, de 

resolução de problema, de pesquisa, tratamento e organização de 

informação…). Por forma a que o leitor, possa perceber como se prevê 

promover o seu desenvolvimento, poder-se-ia remeter para as 

actividades.  

Ex – uma das competência (que não nos parece estar relacionada com o 

conhecimento substantivo, embora seja ai que aparece. É pois 

necessário repensar isso!!!!!!) visada é a de pesquisa, tratamento e 

organização de informação. Poder-se-ia indicar que essa competência 

poderá ser desenvolvida em actividades como a três – pesquisa na 

Internet...; 

 
2 – a planificação terá a nosso ver que ter uma introdução que a 

contextualize do ponto de vista das orientações curriculares, indique 

e justifique as opções didácticas efectuadas e apresente as 

finalidades. Quanto aos objectivos, o que está formulado são 

objectivos de ensino. Há que reflectir se serão de manter? Não 

provocam repetições? Temos de pensar!  

 
3 – relativamente ao conteúdo dos quadros não chegámos a um acordo. 

Para mim (Maria João/Joana), a planificação está feita adaptando a 

planificação por colunas, formato muito explorado na planificação por 

objectivos. Os objectivos e conteúdos foram substituídos por 

competências, certo?  

Para o Luís, esse é um formato que vos é familiar e pode ser 

problemático estar a introduzir mais uma mudança. Além disso é um 

formato que não impossibilita trabalhar com competências e 

objectivos. Eu (Maria João) tem dúvidas mas não sou dogmática. No 

entanto, o que se encontra na Internet, que se reporta sobretudo a 

projectos de integração das TIC (muitos em contextos de Educação em 

Ciência) é apresentado por tópicos e sequencial.  

Embora muitas vezes as relações entre os diferentes aspectos não 

sejam estabelecidas, pode-se fazê-lo usando letras e números (como 

está feiro para as propostas de trabalho); 
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4 – indo aos quadros e ao que está definido como sendo competências 

específicas, temos muitas dúvidas. O que lá está não são competências 

definidas em termos gerais? Não gera repetições ao longo da 

planificação? Algumas, como a da pesquisa não estão fora de sítio? Se 

estas questões têm sentido, isto revela que ainda não houve 

apropriação do que é conhecimento substantivo, processual e por ai 

fora. Isto é, para a Maria João essas competências deviam ter uma 

relação mais próxima com as propostas de trabalho. Temos que pensar 

num exemplo!!!! Aliás deixamos o desafio a que articulem alguns dos 

comentários que deixamos com situações concretas da planificação, a 

fim de objectivarmos a nossa discussão. Quem avança?  

Já o Luís receia que isso seja espartilhar demais as coisas e que se 

pode cair nos objectivos. A reacção da Maria João a esta objecção é 

que se calhar é melhor especificar, porque se não, não se pode 

definir depois o que se deve avaliar. 

A conversa com a nossa colega de Didáctica das Línguas veio reforçar 

a convicção da Maria João. Pelos vistos nessa área têm feito as 

planificações definindo as competências a nível muito geral e depois 

explicitando os objectivos a atingir para promover o seu 

desenvolvimento. Aliás, ela acha (e a Profª Mª do Céu também foi isto 

que defendeu) que os objectivos (podemos chamar-lhes indicadores de 

aprendizagem) são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de 

competências. Será que não podemos optar por caminho semelhante? 

Vamos discutir tudo isto com base em exemplos? A ideia é. Mantendo o 

formato de quadro, substituir o título de competências específicas, 

por objectivos ou indicadores de aprendizagem (learning outcomes) e 

definir quais os indicadores no que respeita ao conhecimento 

substantivo, processual… de uma forma mais específica.  

 
Esperamos que esta longa mensagem seja perceptível. Venham as dúvidas 

e reacções. 

 
MJL e Luís 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 19  

Date: Sun Nov 11 2007 12:19 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Então? 

 

  

Não há reacções?  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 31  

Date: Tue Nov 27 2007 19:00 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Reunião 

 

  

Após as Jornadas de Lisboa e para nossa surpresa, nota-se uma crise acentuada de 
interacção. Várias tentativas têm sido feitas, por alguns dos parceiros, que registamos com 
agrado, mas que não foram suficientes para fazer alterar a dinâmica do grupo e avançar a 
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reflexão necessária sobre o estudo realizado no ano anterior. Como é URGENTE acelerar 
este processo, propomos uma reunião presencial em local a combinar (AVEIRO, PORTO, 
LAMEGO ou VISEU). Notar que se for fora de Aveiro, temos de regressar antes das 18:00 
horas. Que tal dia 7/12, às 10:00? A segunda alternativa é dia 14/12, que nos parece já muito 
perto das férias do Natal (fim de período!!!) A ordem de trabalhos seria: 

1 - reflexão sobre as razões subjacentes às dificuldades de interacção ultimamente sentidas; 

2 - ponto de situação sobre a reflexão em torno da planificação efectuada no ano anterior; 

3 - distribuição de tarefas para os próximos seis meses; 

4 - outros assuntos (este ponto pretende ser um espaço para o levantamento de 
questões/dúvidas/problemas que os vários participantes entendam ser pertinente discutir). 

Aguardamos reacções de TODOS!!!!!  

Luís e MJL 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 20  

Date: Wed Nov 28 2007 12:52 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

Concordo, plenamente, com a realização de uma reunião presencial entre todos os elementos 
do grupo 2, de modo a podermos discutir os assuntos agendados e que esperemos que nos 
possam levar a uma mais frequente interacção conceptual e prática entre todos os elementos 
do nosso grupo. 

Contem com a minha presença! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Wed Nov 28 2007 18:19 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

Pois parece que o inferno está cheio de boas intenções! Eu própria deixei aqui a promessa do 
meu contributo. Anda há mais de quinze dias, na minha pasta, uma cópia da proposta da 
Margarida já com as alterações da Isabel, bem como os pareceres da Joana, e no entanto as 
mesmas têm andado a passear da escola para casa e de casa para a escola! Acaba sempre 
para ficar para depois... e o tempo foi passando. 

Quanto à reunião, só preciso de saber a hora e local.  

Entretanto, vou fazer um esforço para ler os papéis "viajantes" para que a próxima reunião 
seja mais produtiva. 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Thu Nov 29 2007 09:17 

Author: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

De facto a interacção não tem sido a desejada, mas tal facto não me surpreende e a 
confirmá-los algumas das respostas que já foram dadas neste tópico: a sobrecarga de 
trabalho a que os professores estão a ser sujeitos.  

Também a mim me tem sido difícil dar seguimento às tarefas que têm sido propostas, pese 
embora o facto de vir cá cuscar; depois torna-se difícil arranjar tempo para sentar e reflectir e 
produzir.  

Quanto à reunião dia 7 ou dia 14, penso que é importante o contacto pessoal dos 
intervenientes do projecto, mas na minha modesta opinião não irá desencravar o processo, 
pois o que dificulta a interacção é a falta de tempo das pessoas, mas não custa tentar. 
Quanto à minha presença é impossível, pois à sexta-feira tenho aulas todo o dia e teste 
marcado (já para não falar dos entraves que o meu presidente põe às faltas) e dia 14 temos 
actividades na escola algumas delas da minha responsabilidade. 

Peço desculpa mas realmente não posso. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Fri Nov 30 2007 16:45 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Critérios de AvaliaçãoRelatórios.doc (62976 bytes) 

Subject: Dispositivos de avaliação 

 

  

Considero que o repto deixado pela Professora Maria João e a Ana Paula Mendes, 
relativamente à partilha/discussão/reflexão dos critérios/instrumentos/dispositivos de 
avaliação que são utilizados nas nossas escolas, é extremamente pertinente e poderá levar a 
uma melhoria dos mesmos de modo a que estejam mais adaptados às novas orientações 
curriculares, em concreto a valorização da avaliação de competências através de um 
incremento das actividades práticas e de metodologias de ensino em que o aluno tenha um 
papel mais activo. 

Aqui deixo, por isso, os instrumentos/dispositivos de avaliação que são utilizados na minha 
escola pelo meu grupo disciplinar (520). 

Espero que eles possam ser úteis para outros colegas e ao mesmo tempo possam servir 
como motor de uma discussão que esperemos que seja rica e produtiva! 

Comentem o material que aqui deixo, em anexo a esta mensagem... Gostaria muito de 
conhecer a vossa opinião acerca dos mesmos, de modo a que com as vossas 
contribuições possam ser melhorados! 

Aguardo as vossas intervenções! (por favor, façam-nas...pois eu venho todos os dias à 
plataforma...e fico triste quando não há intervenções dos colegas).  

 

 
 

 

mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Reuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DDispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71352_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oRelat%F3rios.doc
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 23  

Date: Fri Nov 30 2007 18:18 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Plan aula a aula 2007 - 2008.doc (123904 bytes) 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Deixo, em anexo a esta mensagem, a planificação que fizemos este ano lectivo na minha 
escola para a disciplina de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade)...neste caso 
concreto para a componente de Biologia (a componente da Geologia ainda não foi planificada 
de forma detalhada, tal como se apresenta já a componente de Biologia). 

Espero que possa ser útil como ponto de partida para comentários e reflexões 
enriquecedoras!  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Fri Nov 30 2007 19:24 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Margarida, 

Como sempre em cima do acontecimento mas olhe que hoje tivemos por aqui um dia de 
truz...  

Quanto aos materiais, na segunda tentaremos dar algum feedback. 

Luís e MJL 

PS - Esperamos que haja outras contribuições também brevemente. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Fri Nov 30 2007 19:34 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Reunião 

 

  

Depois de vários contactos e dado parecer haver maior disponibilidade da parte da tarde, 
confirmamos a reunião para dia 7/12, às 14:30, aqui no departamento. 

Contamos com a VOSSA PRESENÇA e muitas ideias e propostas para discutir. 

Luís e MJL 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Mon Dec 03 2007 19:35 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71364_1/Plan%20aula%20a%20aula%202007%20-%202008.doc
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Reuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Grelha de avaliação de Competências(T.Exp_Lab)2ªversão.doc (75264 bytes) 

Subject: reunião 

 

  

Em primeiro lugar quero deixar expressa a minha disponibilidade para estar na reunião do dia 
7 de Dezembro, pois ao que parece a minha última intervenção "desapareceu" da plataforma. 
Por outro lado vou deixar em anexo a grelha de avaliação da componente prática e/ou 
experimental que estamos a elaborar no grupo, mas que ainda não está completa, uma vez 
que faltam as ponderações de cada item e que será realizado em reunião de grupo próxima. 
Para todos os efeitos penso que o principal está definido e gostaria muito que dessem as 
vossas opiniões. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Mon Dec 03 2007 20:22 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: grelha 

 

  

Só queria esclarecer que a grelha se destina à observação de actividades experimentais e 
laboratoriais e as leituras sobre "avaliação de competências em ciências de Cecília Galvão e 
outros estiveram na base da sua execução. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 21  

Date: Tue Dec 04 2007 19:40 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Com 24 horas de atraso mas cá estamos a reagir aos documentos partilhados pela 
Margarida. 
 
Critérios de AvaliaçãoBioGeo11º.doc 
1 – Parece-nos que o documento poderia ser melhorado se fosse tido em atenção os 
exemplos avançados pela Teresa Oliveira (ver ppt das 2ªas Jornadas). Concretizando 
relativamente às atitudes: as que estão definidas são gerais. Ora a Teresa apresenta no 
diapositivo nº.8 vários exemplos de atitudes científicas a desenvolver. Não esquecer que o 
contexto é o de Educação em Ciência!  
2 – Não seria necessário definir também indicadores para as “Provas de avaliação escrita”? 
3 – Sobre o primeiro quadro, perguntamos qual a razão que vos levou a não incluir as atitudes 
e valores nas competências. Estará de acordo com a definição que temos vindo a usar de 
competência? 
4 – Ainda sobre o mesmo quadro, não percebemos muito bem o que entendem por “acção”. 
Será que significa mobilização de conhecimentos? Não é a competência, também, o 
conhecimento em acção? A ponderação 70/10 parece-nos desequilibrada. Expliquem-nos as 
razões subjacentes a esta distribuição para podermos discutir com mais fundamento. 
5 – A atribuição dos pesos relativos entre as “provas de avaliação escritas” e as “actividades” 
reflectem uma postura relativa à avaliação no bom sentido. Para poder fazer um juízo de valor 
mais apropriado teríamos que poder analisar essas provas, desafio que deixamos para o 
futuro.  
 

 

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3Dreuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71621_1/Grelha%20de%20avalia%E7%E3o%20de%20Compet%EAncias(T.Exp_Lab)2%AAvers%E3o.doc
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3Dgrelha%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@9e72ba4f0b28423b37ea386837109d48;/courses/1/ipec/db/_71353_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oBioGeo11%BA.doc
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Critérios de AvaliaçãoTrabalhos.doc 
Relativamente a este instrumento, surgiu-nos uma pergunta. Como aparece entre parênteses, 
pesquisa, apresentação powerpoint, modelos analógicos, isso significa que este instrumento 
visa avaliar de uma forma global a preparação de actividades práticas (pesquisa?????), a 
actividade em si (isto não é feito no relatório????) e a respectiva apresentação 
(powerpoint???). Este instrumento foi pensado para avaliar todas as actividades práticas 
previstas na planificação (jogos de papeis, mapa de conceitos, fichas de trabalho… ?) 
  
Avaliação de relatório – comparem com os critérios e indicadores que apresentamos a seguir. 
Alertamos para o facto de os critérios definidos terem de ser ajustados a relatórios efectuados 
no contexto de Educação em Ciência! 
CRITÉRIOS INDICADORES (Exemplos…) 
Adequação da estrutura 
As diferentes partes do trabalho são equilibradas e encontram-se organizadas com uma 
sequência lógica. 
Rigor e correcção da linguagem e da informação 
A informação veiculada apresenta rigor na utilização dos conceitos e a linguagem têm 
correcção formal, patenteando uma argumentação clara e lógica. 
Profundidade de tratamento do tema 
O tema foi explorado indo além da documentação fornecida, demonstrando capacidades de 
análise e síntese e de relacionamento dos tópicos abordados. 
Fundamentação da informação 
Os autores consultados são referidos de acordo com as normas de referência. 
Inovação e criatividade São mobilizados exemplos, utilizando a informação de forma 
criativa. 
Autonomia 
Os problemas encontrados são solucionados, os pedidos de ajuda são pertinentes e 
demonstram que foi realizada uma reflexão prévia sobre o assunto. 
  
Luís e MJL 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 25  

Date: Wed Dec 05 2007 19:51 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Critérios_de_AvaliaçãoBioGeo11º.doc (65024 bytes) 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Foi com um enorme agrado, atenção e cuidado que li a mensagem que me enviaram, como 
resposta aos dispositivos que partilhei e que são utilizados na minha Escola pelo meu Grupo 
Disciplinar... As observações que apresentaram são de uma enorme pertinência, quer em 
termos conceptuais quer em termos pedagógicos... e claro deram-me e vão continuar a 
dar um outro olhar mais crítico e cuidado sobre os mesmos... Inclusivamente esta tarde já 
troquei algumas impressões com alguns colegas do meu grupo disciplinar e do grupo 
disciplinar da Física e Química acerca de algumas observações que foram deixadas na vossa 
mensagem... 

Relativamente ao documento "AvaliaçãoBioGeo11º.doc" gostaria de referir que me enganei 
no envio e mandei uma versão que já foi entretanto modificada no último Conselho 
Pedagógico...por isso nesta mensagem envio a versão modificada e actualmente em vigor na 
minha Escola... É claro que isso não muda o essencial do dispositivo que é utilizado... 

Efectivamente, e atendendo à formação que adquirimos nas 2as Jornadas do IPEC e nas 
leituras que entretanto foram sendo por mim realizadas, concordo com a observação 
efectuada acerca da inclusão das atitudes e valores nas competências... Posso dizer-vos que 

 

http://elearning.ua.pt/@@9e72ba4f0b28423b37ea386837109d48;/courses/1/ipec/db/_71354_1/Crit%E9rios%20de%20Avalia%E7%E3oTrabalhos.doc
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_71934_1/Crit%E9rios_de_Avalia%E7%E3oBioGeo11%BA.doc
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a minha concordância com a vossa opinião não irá ficar por aqui... vou procurar nos próximos 
tempos discutir este assunto em algumas reuniões do meu grupo disciplinar, de modo a que 
possamos submeter à aprovação do Conselho Pedagógico uma nova grelha... onde 
possamos ser mais precisos nos termos que utilizamos, nomeadamente no tipo de 
competências que vamos procurar desenvolver nos alunos. Esta grelha, tal como o 
reconhecem na vossa mensagem, procura romper com uma avaliação em que eram 
utilizados sobretudo os testes de avaliação para atribuição da classificação dos alunos...mas 
ainda precisa de ser muito alterada e modificada (apesar de já estar a ser utilizada nos 
últimos anos lectivos na minha Escola...parece um contra-senso...mas é a realidade). 

Chamavam à atenção para a necessidade de se definirem indicadores para as "provas de 
avaliação escrita", o que eu penso que é extremamente importante vir a fazer num tempo 
muito próximo... Neste momento o que fazemos na minha Escola é reunir para definir quais 
os conteúdos programáticos que vão ser objecto de avaliação em cada prova... (há ainda um 
longo trabalho pela frente, reconheço...) 

No que se refere ao documento "Critérios de AvaliaçãoTrabalhos.doc": 

-Reconheço que para quem está de fora surjam as dúvidas colocadas... No âmbito da 
leccionação dos conteúdos programáticos de cada ano de escolaridade procuramos 
desenvolver um conjunto muito diversificado de actividades práticas... Surge, assim, pelo 
menos uma vez por período, uma actividade prática em que o Professor divide a turma 
em 5/6 grupos e posteriormente distribui um tema/subtema/tópico para os alunos 
desenvolverem um trabalho de pesquisa que culmina na elaboração de um powerpoint, na 
construção de modelos analógicos, na realização de 
actividades laboratoriais/experimentais, na elaboração de posters, outros.. e posteriormente 
procede-se à apresentação/discussão destes mesmos materiais na turma. (Devo referir que 
na minha Escola os professores aderiram muito bem a este tipo de estratégia e, normalmente, 
os alunos empenham-se muitíssimo neste tipo de actividade e têm efectuado trabalhos 
extremamente interessantes... Por vezes chegam mesmo a apresentá-los a alunos de outros 
anos de escolaridade, nomeadamente do Ensino Básico). 

- Relativamente ao documento: "Avaliação de Relatório"...agradeço imenso as sugestões 
apresentadas na vossa mensagem...vão, por certo, levar a uma discussão dentro do meu 
grupo disciplinar e a uma reformulação do mesmo documento... Quando estiver reformulado, 
partilharei aqui na plataforma a referida reformulação. 

Muito obrigada pelas Vossas sugestões, sempre tão pertinentes e atempadas! Vão, por certo, 
ser motivo de reflexão no meu grupo disciplinar e, claro, espero que também aqui na 
plataforma entre todos os elementos do projecto do IPEC. 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Fri Dec 07 2007 08:51 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: reunião 

 

  

Contrariamente ao que tinha previsto, não me vai ser possível estar na reunião de hoje.  
De qualquer das formas, gostaria de poder estar o mais possível a par das vossas reflexões. 
Se quiserem deixar depois aqui uns tópicos sobre o ponto da situação, agradeço. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 20  

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3Dreuni%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Date: Mon Dec 10 2007 15:50 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Attachment: ACTA da Reunião do Grupo 2 do dia 7 de Dezembro de 2007.doc (74240 bytes) 

Subject: Acta da reunião de 7/12/2007 

  

  

Deixo aqui o "apanhado" da última reunião presencial do grupo 2. 

Digam-me se acham que está tudo bem, por favor. 

Se quiserem, alterem o documento, e anexem de novo à mensagem. 

Disponibilizei a gravação da reunião na troca de ficheiros (têm que gravar e depois 

abrir com o windows media player). 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Tue Dec 11 2007 10:48 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Attachment: forum Avaliacao _ grupo 4.doc (664064 bytes) 

Subject: Lista de mensagens do grupo 4 sobre "Avaliação de competências" 

  

  

Aqui segue o resumo do fórum de discussão sobre avaliação do grupo 4.   

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Tue Dec 11 2007 17:35 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Leituras 

 

  

Finalmente consegui aceder à plataforma e ter internet em casa. Na escola não conseguia ter 
tempo nem computador para poder ler e escrever na plataforma. 
Vou fazer a recolha e leitura dos documentos, tal como prometido. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 22  

Date: Tue Dec 11 2007 17:40 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: DPS -Departamento de Formação.doc (51712 bytes) 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Margarida, 
 
segue em anexo a grelha que estamos a utilizar na nossa escola para avaliação do domínio 
social e pessoal. 

 

mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3DActa%20da%20reuni%E3o%20de%207%2F12%2F2007%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_72488_1/ACTA%20da%20Reuni%E3o%20do%20Grupo%202%20do%20dia%207%20de%20Dezembro%20de%202007.doc
mailto:cguerra@dte.ua.pt?Subject%3DLista%20de%20mensagens%20do%20grupo%204%20sobre%20%27%27Avalia%E7%E3o%20de%20compet%EAncias%27%27%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_72588_1/forum%20Avaliacao%20_%20grupo%204.doc
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DLeituras%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_72650_1/DPS%20-Departamento%20de%20Forma%E7%E3o.doc
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Wed Dec 12 2007 14:55 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Maria João, 

Muito obrigada pela partilha da grelha que é utilizada na tua escola...Está muito interessante 
e, muito mais funcional do que a que utilizamos na minha Escola... Vou reflectir sobre a 
mesma e procurar em breve propor algumas alterações na grelha que é utilizada na minha 
Escola. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Thu Dec 13 2007 18:06 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dispositivos de avaliação 

 

  

Tal como a Maria do Céu, tenho dúvidas se estes aspectos devem ser classificados (a 

“grelha” é para isso, certo?). Não vou discutir a escala definida. Quanto ao que têm em 

conta e dado tratar-se de dimensões transversais, contraponho as do Québec, de nível 

pessoal (as sociais estão na competência de cooperação): 

1- expressa os seus sentimentos, valores, opiniões em interacção com outros 

2- avalia o seu potencial (capacidades) 

3- reconhece o impacto das suas acções no seu sucesso e/ou dificuldades 

4- demonstra perseverança. 

Relembro que na apresentação da Teresa Oliveira têm exemplos de atitudes específicas 

para o Ensino das Ciências e deixo a questão da avaliação formativa (que me parece 

ser a mais importante). Como a fazem? 

Última picadela!!!! As discussões são para ter lugar aqui. Não vale dizer que está tudo 

bem e que se vai pensar depois. Já agora, João, estás satisfeita com o doc. 

disponibilizado? Se sim, porquê? Caso negativo, o que pode ser melhorado? Vamos lá 

ao murro!!!! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Thu Dec 13 2007 18:10 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Avaliação-discussão no G4 

 

  

Tendo em conta o aviso que eu própria deixei cá no IPEC, as discussões em torno das 
questões da avaliação, deviam ter lugar de preferência nos fóruns do G4. 

 

 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Dispositivos%20de%20avalia%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DAvalia%E7%E3o-discuss%E3o%20no%20G4%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 44  

Date: Sun Dec 16 2007 18:23 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: Planificação -trabalho de campo.doc (2237440 bytes) 

Subject: Planificação  

 

  

Estive e ainda estou a ler os livros e os documentos sugeridos (mas têm de se ir lendo...) 
contudo surgiu-me uma ideia e baseada sobretudo no documento do Dr. Luis e Dra. Mª João 
e nas competências de Québec, alterei apenas a pág. 3 (está a azul) do documento 
apresentado pela Margarida. 
Pensei que talvez fosse mais prático para a implementação, colocar uma coluna com as 
competências (transversais), mas tal como foi sugerido e acho que muito bem, só designei 
por competências e outra com os indicadores de aprendizagem para cada actividade ou 
tarefa. 
Assim para a actividade inicial que seria uma revisão de conceitos anteriormente adquiridos e 
análise com a presentação à turma do documento em Powerpoint eu sugeria as 
competências apresentadas no documento. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 24  

Date: Tue Dec 18 2007 01:00 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Na continuação da reflexão da João 

 

  

Acho a ideia excelente e que o primeiro ensaio vai no bom sentido, no que toca a 
competências transversais. Era muito interessante que este exercício fosse sendo feito com 
esta metodologia. Avançar com a fundamentação, fazer um exercício e disponibilizar para ser 
discutido. Que pensam? 
 
Voltando à reflexão sobre a planificação, continuo com interrogações no que toca a aspectos 
mais específicos. Vejamos! A primeira actividade proposta visa que os alunos, em grupo, 
revisitem conceitos, recorrendo a aprendizagens supostamente efectuadas anteriormente. 
Assim sendo, eu avançaria que dado que se propõe que o trabalho seja efectuado em grupo, 
os alunos têm que desenvolver competências relacionadas com 1) colaboração ou 
cooperação, dependendo da forma como o trabalho de grupo for organizado, com 2) 
organização e sistematização das aprendizagens feitas anteriores, e com 3) métodos de 
trabalho (aqui tenho dúvidas!!!!). Terão ainda que 4) caracterizar os locais de extracção dos 
recursos geológicos, com o que isso implica (como se caracterizam esses locais ????), e 
para cada um desses locais 5) apontar as vantagens da referida extracção e as 6) 
consequências para o ambiente (quais são????). Penso que é necessário dar respostas a 
estas questões para poder precisar os indicadores de aprendizagem mais específicos. Estou 
certa ou estou errada???? 
 
Que dizem? Cá ficamos à espera de reacções. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 16  

Date: Tue Dec 18 2007 18:17 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Na continuação da reflexão da João 
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http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_74146_1/Planifica%E7%E3o%20%20-trabalho%20de%20campo.doc
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Estimadas Companheiras de Jornada! 

É bom ver  a dinâmica da interacção reforçada. Amanhã procurarei dar uma opinião 
circunstanciada do que se vai passando.  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 16  

Date: Thu Dec 20 2007 15:41 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Na continuação da reflexão da João 

 

  

Primeiramente, queria responder à Dra. Mª João, que não foi assim muito complicado 
elaborar esta primeira fase, tentei apenas apresentar uma proposta resultante da minha 
reflexão. 
Efectivamente, na realização da primeira actividade, há mais competências que as que eu 
coloquei que se pressupõe que os alunos devam desenvolver, poderemos acrescentar para 
depois definirmos melhor os indicadores de aprendizagem. Só que eu nesta fase, e estou a 
tentar definir as competências para cada actividade, já estou (se calhar mal) a pensar na 
forma como depois as podemos avaliar... 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 12  

Date: Thu Dec 20 2007 16:43 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Na continuação da reflexão da João 

 

  

Também penso que a última proposta que a Maria João avançou é bastante mais simples do 
que a anterior e isso é bom sinal. Isto no pressuposto, claro, de que simplificação não implica  
redução de qualidade!!  

E já que estamos em maré de concordâncias, também estou em sintonia com a sugestão da 
outra Maria João, quando refere que é importante concretizar. Eu direi, a fim de nos 
habituarmos  a um permanente diálogo entre a dimensão conceptual e a dimensão da prática 
(atenção que o que acabo de escrever não é isento de possível discussão!!). 

A Maria João falou na questão do trabalho de grupo   mas a questão poderia estender-se a 
outros aspectos  como, por exemplo, os de natureza mais conteudal. Vamos a isto? 

Avancem com opiniões ! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Thu Dec 20 2007 22:37 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: resposta da João 

 

  

João.  

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Na%20continua%E7%E3o%20da%20reflex%E3o%20da%20Jo%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Na%20continua%E7%E3o%20da%20reflex%E3o%20da%20Jo%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3Dresposta%20da%20Jo%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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O comentário não era relativamente à reflexão que desenvolveste mas a deixar o teu 
contributo (vencer a barreira!!!!) e queria meter-me contigo.  
 
Minha gente, vamos deixar o “titalos” de fora. Eu sou Maria João ou Joana (o que talvez seja 
melhor para não haver confusão de narizes). 
 
Estamos a aguardar novas reacções e desenvolvimentos com ansiedade (controlada, pois 
está claro!!!!). 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Fri Dec 21 2007 23:47 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Retomar as interacçãoes 

 

  

Tenho andado um pouco arredada da plataforma e dos nossos trabalhos de planificação, 
sobretudo devido a problemas familiares relacionados com a saúde e a ocupações 
relacionadas com a escola. Vou fazer as leituras das mensagens deixadas aqui na tentativa 
de me colocar nos próximos dias um pouco mais dentro das novidades. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 30  

Date: Sat Dec 22 2007 19:10 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Introduçaõ e Obj. Gerais.doc (22016 bytes) 

Subject: Planificação 

 

  

Estive a reler as últimas mensagens e a acta da última reunião realizada em Aveiro. Por outro 
lado estive a ler atentamente as criticas deixadas pela prof. MªJoão em 31 de Outubro sobre 
a planificação que havíamos feito até então. Relativamente ao ponto 2 dessa mensagem, 
sugere-se que se faça uma introdução tendo em vista a contextualização nas orientações 
curriculares. Assim, reli o documento das Orientações Curriculares para o 3º ciclo e o 
Caderno de materiais Didácticos 2 - Ensino Experimental das Ciências, enviado para as 
escolas em 2000 e tentei elaborar uma introdução com a justificação das nossas opções 
didácticas na realização desta actividade e formulação de alguns objectivos gerais, que na 
minha opinião (será que estou enganada?), não serão tanto objectivos de ensino como a profª 
M joão indicava na altura. Será que é isto que se pretende? Que vos parece? 
Também na mesma mensagem se fazem outras propostas de melhoria da planificação, 
nomeadamente no sentido de se simplificar as grelhas e na disposição das competências. 
Vou tentar trabalhar um pouco as dicas deixadas sobre a disposição das competências, pois 
aparecem um pouco repetidas ao longo da planificação. Talvez em coluna simplifique mais a 
leitura das mesmas. Quando tiver algum trabalho "palpável" deixo aqui para saber da vossa 
opinião. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 19  

Date: Sun Dec 23 2007 22:51 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Reformulação Planf..doc (2241024 bytes) 

mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DRetomar%20as%20interac%E7%E3oes%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DPlanifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_74979_1/Introdu%E7a%F5%20e%20Obj.%20Gerais.doc
mailto:irmfernandes@clix.pt?Subject%3DPlanifica%E7%E3o%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Subject: Planificação 

 

  

Tenho estado a trabalhar na reformulação das nossas planificações. Após leitura das 
indicações da prof. Mª João, tentei pegar no documento da planificação realizada pela 
Margarida e das sugestões deixadas pela Mª João e tentei ir ao encontro do que nos é 
sugerido. Mas muitas dúvidas ainad ficam, pois sugere-se que se coloquem as competências 
gerais e na coluna onde se expressam as competências especificas, substituir por indicadores 
de aprendizagem, aos quais se designam por objectivos e mais à frente pede que se definam 
os indicadores no que respeita ao conhecimento substantivo, processual, ....A minha dúvida é 
se colocamos objectivos ou competências específicas. Que grande baralhada, não sei se me 
fiz entender!!! 
De qualquer forma deixo em anexo a minha tentativa nas duas primeiras páginas da 
preparação da saída de campo, para dizerem o que vos parece, ok? 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 13  

Date: Wed Dec 26 2007 18:35 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Dúvida... 

 

  

...Finalmente me (re)conecto na plataforma de Blackboard... na adesão que efectuei ao 
programa e-escolas alterei o servidor de net e... acabei por ficar uma semana sem ela! Depois 
o novo portátil tem o Windows Vista instalado e consigo aceder à plataforma mas não consigo 
enviar mensagens... 

...Cecília, é possível aceder a todas as funções da plataforma utilizando o Windons Vista? 

...no meu caso não consigo responder às mensagens colocadas na plataforma nem adicionar 
um novo tópico...será normal? 

Cecília, se puder esclareça-me as dúvidas que aqui coloco... 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 23  

Date: Wed Dec 26 2007 18:43 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Introduçaõ_e_Obj._Gerais.doc (31232 bytes) 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Isabel, 

...Sentimos a tua falta na reunião de Aveiro... no entanto compreendemos a tua ausência... A 
Cecília deixou na plataforma a acta da reunião de modo a que estivesses a par do que foi 
tratado... e já vejo que sim, pois o trabalho já recomeçou com intensidade no nosso grupo! 

Relativamente às sugestões que apresentas sobre o texto introdutório e os objectivos gerais 
constituem-se como um excelente ponto de partida para a discussão e para o contributo de 
todos os elementos do grupo... Estive a ler o que já tinhas feito e procedi a algumas 
alterações, no sentido de dar o meu contributo para clarificar o texto introdutório e os 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DD%FAvida...%28posted%20in%20discussion%20board%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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objectivos gerais... e que envio em anexo a esta mensagem... 

...Dá a tua opinião relativamente às propostas de alterações que nele apresento e, claro, este 
documento precisa da contribuição de todos os elementos do grupo... venham elas! 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 24  

Date: Wed Dec 26 2007 18:52 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Reformulação_Planf..doc (2216448 bytes) 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Mais uma vez a Isabel, apesar de não ter estado pessoalmente na reunião de Aveiro, já deu 
avanços significativos e muito construtivos na proposta de planificação para a actividade de 
trabalho de campo à Pedreira da Quinta do Moinho...tal como a Maria João (FQ)! 

... Decorrente da leitura que fiz da planificação deixada pela Isabel lanço uma nova proposta, 
que envio em anexo a esta mensagem... Isabel, a proposta que apresento decorre da tua 
proposta (na íntegra)...apenas transformo os G1,G2, G3, etc... nas respectivas 
competências...pois considero que é muito mais prático que elas venham especificadas nas 
colunas para evitar que nós andemos sempre a ver a "legenda"... 

...Até ao final desta semana vou ver se consigo avançar na proposta apresentada, de modo a 
ficar toda nos mesmos moldes... 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Thu Dec 27 2007 10:33 

Author: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Dúvida...técnica 

  

  

Olá Margarida. 

Se calhar é melhor trazeres cá o teu portátil para vermos o que se passa. Não me 

parece que tenha a ver com o Windows Vista …  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Thu Dec 27 2007 13:18 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Vamos  ver se conseguimos ser curtos na intervenção, incisivos  e claros. 

1. Em relação à INTRODUÇÃO.  Visando uma possível publicação da planificação,  parece 
que esta secção deveria incluir a organização do próprio documento, o seu principal objectivo, 
o contexto de desenvolvimento, a natureza das propostas pedagógico didácticas que estão 
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pensadas. O que é que dizem  a isto? 

Parece-nos que uma boa parte do que está avançado pela Isabel, e aperfeiçoado pela 
Margarida, poderá constituir  a base de uma secção com o enquadramento  conceptual das 
propostas. 

2. No que respeita à questão da Isabel relativa às competências e objectivos, diremos que 
nos parece que a proposta da Maria João (F/Q)  tem vantagens do ponto de vista operacional. 
Também nos parece bem a inclusão no quadro da designação das competências na medida 
em que facilita  leitura. 

 Somos de opinião que o exercício está agora no bom caminho, com produtos à  vista. 
Estarão, no entanto, claros os processos subjacentes? Ana e Dorinda, o que  dizem? 

Muitos dos indicadores de aprendizagem, para a actividade que está em análise (a primeira),  
parecem-nos equilibrados e passíveis de ser facilmente operacionalizados, tendo em vista o 
desenvolvimento de instrumentos de avaliação. A Joana ainda tem dúvidas em relação a 
alguns que acha muito gerais (ex. a linguagem científica e das atitudes, ...). 

3. Temos uma dúvida mais de fundo. Gostaríamos de saber  em que medida o processo de 
desenvolvimento curricular em  que estamos  todos envolvidos é pragmático, isto é, acham 
que é compatível com as tarefas dos professores? Bem, não esqueçam que estamos a 
trabalhar em GRUPO e isso é uma mais valia. A pergunta tem a ver, também,  com o facto 
 de estarmos num projecto de investigação que pretende ter impacte ao nível das práticas dos 
professores. 

Joana e Luis 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Fri Dec 28 2007 21:25 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Aterro de resíduos inertes.zip (1527919 bytes) 

Subject: Trabalhos dos alunos 

 

  

Aqui vão os trabalhos dos alunos que fiquei há um tempão de os colocar na plataforma. 
Aqui vão eles!! 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Fri Dec 28 2007 21:27 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: ordenamento do territorio.zip (3880909 bytes) 

Subject: PPT 

 

  

Aqui vai outro  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 11  
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Date: Fri Dec 28 2007 21:29 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: Os Materiais Produzidos (pedreira).zip (4655530 bytes) 

Subject: PPT 

 

  

O terceiro  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 11  

Date: Fri Dec 28 2007 21:30 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: recurso geológico 1.zip (2497862 bytes) 

Subject: PPT 

 

  

Este é o último  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Fri Dec 28 2007 22:07 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Margarida, 
 
Estive a ver os documentos que foram deixados de novo aqui na plataforma. Vi as tuas 
sugestões para a alteração da introdução e parecem-me bem. Relativamente aos objectivos 
gerais que te parece de acrescentar também: "Reconhecer a importância do trabalho de 
campo no processo de ensino-aprendizagem". Parece-me pertinente olhando à totalidade do 
trabalho que tem sido desenvolvido. 
Ainda relativamente aos objectivos que propões, o quarto suscitou-me algumas dúvidas, pois 
não sei até que ponto pelo trabalho que desenvolvemos até agora, será possível avaliar o 
impacte que os materiais produzidos poderão ter na mudança de atitudes e na melhoria do 
desempenho profissional dos professores que os aplicarem. Que te parece? 
Relativamente ao segundo objectivo se acrescentássemos construir e ficaria: Conceber, 
construir e implementar materiais didácticos diversificados para a leccionação do conteúdo 
programático: “Exploração sustentada de recursos geológicos”? 
Ainda no que respeita à planificação, se for realmente este o caminho a seguir aquele que 
sugerimos ultimamente, podemos dividir tarefas pois o que há para fazer ainda rende 
bastante. Diz qualquer coisa! Eu só trabalhei sobre as duas primeiras páginas para saber a 
vossa opinião, ok? 
 
Li também as achegas dadas pelos profs e fiquei com bastantes dúvidas, sobretudo no que 
diz respeito ao primeiro ponto e alguns itens tais como: "o contexto de desenvolvimento" e a 
"natureza das propostas pedagógico didácticas". Será que se pretende com este último que 
se explique um pouco da metodologia subjacente à estruturação e implementação da saída 
de campo (modelo de Orion)? Será que poderiam explicitar um pouco melhor o conteúdo do 
ponto 1? 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 12  

Date: Sat Dec 29 2007 13:40 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Estive a ler os documentos apresentados na plataforma. 
Começando pela introdução, tal como a Isabel também fiquei com dúvidas sobre o que os 
profs sugeriam, seria apresentarmos as razões que nos levaram a construir o documento, 
para desenvolver o nosso tema central " Sustentabilidade"? 
Relativamente aos objectivos gerais apresentados, o que vos parece acrescentar: "promover 
a comunicação com os outros e o trabalho de equipa" dado que na realização das actividades 
existe muito trabalho de grupo e posterior apresentação à turma. 
Quanto à planificação, agradou-me a ideia da Isabel de dividirmos as tarefas, cada uma 
ficaria responsável por uma actividade, apresentava na plataforma e discutíamos. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Sat Dec 29 2007 15:53 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Do que depreendi da mensagem deixada pelos Professores Maria João e Luís Marques e, no 
que se refere à introdução, é que precisamos de pensar num texto mais completo e 
devidamente enquadrado em bibliografia de referência que nos justifique a pertinência da 
actividade de Trabalho de Campo que desenvolvemos e da temática da Sustentabilidade da 
Terra que nela aprofundamos...aspectos tão bem explicitados e enquadrados nas orientações 
dos novos programas de Biologia e Geologia (10º e 11º ano de escolaridade). 

O que eu sugiro é que cada elemento do nosso grupo procure pensar durante os próximos 
dias (de preferência até final da próxima semana) em pequenos textos que enquadrem a 
actividade de Trabalho de campo que propomos: 

 - nas linhas de Investigação em Didáctica (justificando a pertinência do trabalho de campo 
enquanto estratégia privilegiada no Ensino/aprendizagem das Ciências); 

- nos desafios actuais da Educação em Ciência (fundamentando a selecção da temática 
"Sustentabilidade na Terra"); 

- no programa das disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e Química A e nas 
sugestões metodológicas apresentadas pelos autores dos programas. 

Assim, se cada elemento do grupo procurasse elaborar um pequeno texto sobre estes 
aspectos e sobre outros que considere pertinentes...lá para o final da próxima semana 
poderíamos colocá-los à disposição de todos aqui na plataforma para que depois 
pudéssemos elaborar um texto único e o mais completo possível. 

Quanto à sugestão apresentada pela Isabel e corroborada pela Maria João acho excelente a 
divisão de tarefas... Que acham da seguinte proposta? 

-uma vez que a Maria João e a Isabel já iniciaram os trabalhos na "Fase de preparação da 
saída de campo" ... que dizem de uma de vocês dar continuidade à mesma... e outra passar 
para a "Fase da Saída de Campo" (aqui talvez fosse melhor ser a Isabel, dado que esteve no 
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campo com os alunos e talvez tenha uma percepção mais aprofundada de possíveis 
competências que os alunos possam desenvolver) 

- eu ficaria com a reestruturação da "Fase de pós saída de campo"... irei procurar seguir a 
metodologia proposta pela Maria João e pela Isabel e que foi corroborada pelos Professores 
Maria João e Luís Marques. 

E depois todos daríamos opinião acerca das propostas de todos... 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 26  

Date: Mon Dec 31 2007 11:42 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Attachment: Re_Planf.PósSaída.doc (2149376 bytes) 

Subject: Pós Saída de Campo 

 

  

Dando cumprimento à informação da última mensagem que deixei na plataforma ...avancei 
com a reestruturação da Fase de Pós saída de Campo e que envio em anexo a esta 
mensagem. 

Deixo-a à consideração de todos os colegas e está aberta a todas as propostas de alteração 
que possam emergir das leituras que dela fizerem. Aguarda uma coconstrução enriquecedora 
da parte de todos! (Dado que a Isabel  implementou os materiais didácticos construídos a 
opinião que der será muito válida pois estará mais "apta" para proceder a uma análise das 
competências em função da forma como os alunos reagiram no decorrer desta fase...) 

..Este ano não trabalho mais...vou recuperar energias para no próximo ano dar o meu 
melhor!  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 17  

Date: Wed Jan 02 2008 12:10 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Margarida e Mª João, 
 
Estive a ler as vossas últimas mensagens e tal como ficou sugerido eu vou então trabalhar a 
parte da planificação que diz respeito à saída de campo, ok? 
Durante o meu mestrado tive ocasião de trabalhar um pouco as questões que se relacionam 
com o TC como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino das Geociências. Vou procurar 
elaborar em texto sobre isso e disponibilizá-lo aqui. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Wed Jan 02 2008 13:55 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação 
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Concordo com a divisão das tarefas apresentada pela Margarida, vou-me dedicar à fase de 
preparação da saída de campo e mal tenha algo, coloco na plataforma. 
Quanto ao texto para a introdução vou tentar pensar e apresentar. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Thu Jan 03 2008 23:38 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 

Attachment: TC-Estratég -Janeiro-2008-versão II.doc (37376 bytes) 

Subject: Textos de enquadramento do TC 

 

  

Na sequência da mensagem da Margarida deixada aqui na plataforma, no dia 29 de 
Dezembro, ficamos de pensar textos que enquadrassem a nossa actividade de trabalho de 
campo. Tal como a Margarida refere, parece importante a justificação da pertinência do 
trabalho de campo como estratégia de ensino/aprendizagem das geociências. Como já 
trabalhei um pouco sobre esta temática, elaborei um texto (talvez esteja um bocadinho longo) 
adaptado do meu trabalho de mestrado. Fica aqui disponível na plataforma e vejam o que vos 
parece. Deixem as vossas críticas e achegas sobre o assunto. Entretanto vou pegar na 
planificação. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 18  

Date: Fri Jan 04 2008 11:41 

Author: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Subject: Re: Dúvida...técnica 

 

  

Cecília, 

No computador em que tenho instalado o Windons Vista mantém-se o problema de não 
conseguir introduzir novas pastas na plataforma nem de conseguir responder às mensagens 
colocadas. 

Esta tarde tenho uma reunião às 14h com o Professor Luís aí no Departamento. Depois da 
reunião terminar passo pelo teu Gabinete para ver se se consegue resolver o 
problema... (levo o referido computador que me está a dificultar a interacção na plataforma). 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 27  

Date: Sun Jan 06 2008 20:39 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Attachment: ref. planif.doc (92160 bytes) 

Subject: preparação da saída de campo 

 

  

Vou colocar em anexo, a reformulação da planificação que fiz para a preparação da saída de 
campo. Está a cor-de-rosa. 
Isabel, já vi que colocaste um texto para a introdução, mas não tive tempo para o ler. Preferi 
adiantar a planificação agora porque vou ter uma semana muito ocupada. 
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Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 20  

Date: Mon Jan 07 2008 12:19 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: preparação da saída de campo 

 

  

Peço desculpa a todos os que têm dado o seu melhor para que o trabalho avance, pela minha 
ausência. A mesma se tem devido a um cansaço bastante grande e a uma incapacidade da 
minha parte para conseguir gerir tudo de modo satisfatório. Ontem estive a imprimir tudo o 
que foi sendo aqui deixado a fim de me poder integrar no "comboio". Entretanto já vi que a Mª 
João deixou mais alguma coisa hoje, que já tb imprimi. Durante esta semana vou então ler 
tudo e tentar fazer da minha participação algo mais activo. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 16  

Date: Mon Jan 07 2008 17:07 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Estivemos a ler as últimas mensagens e sobre isso oferece-se-nos  dizer o seguinte: 

(i) Quando se fala em contextualização, pretende-se referir, por um lado, a situação de 
colegialidade em que decorre  o trabalho, bem como o facto de  estarmos a usar as 
tecnologias. Um outro aspecto da contextualização, prende-se com a caracterização do local 
onde decorre a visita de estudo; 

(ii) Quanto aos objectivos gerais, eles referem-se NÃO à planificação, mas SIM ao trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido pelo Grupo e que continuará. Assim, compreende-se que o 
"quarto"  objectivo fosse impossível de equacionar apenas a partir da análise da planificação. 
Este, naturalmente, que será analisado a partir das reflexões que vierem a ser efectuadas. 
Por outras palavras, este é um objectivo da investigação, de nós todos! Tal como estão 
definidos, não seria até de os retirar da planificação? Pensem nisso! 

(iii) Relativamente à forma como o trabalho tem evoluído, não podemos deixar de vos felicitar. 
Achamos bem a sugestão para divisão de tarefas, pensando naturalmente, que acabarão 
numa discussão mais alargada e envolvendo TODA  A GENTE!. 

MJL e Luis  

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 15  

Date: Mon Jan 07 2008 17:09 

Author: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Subject: Re: Pós Saída de Campo 

 

  

 Como o material a analisar  é extenso, vamos tratar de o estudar com calma para depois  
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podermos dar a  nossa opinião. 

Talvez lá para o fim da semana...! 

MJL e Luis 

  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 12  

Date: Fri Jan 11 2008 17:45 

Author: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Subject: Prometemos mais.... 

 

  

Minha gente!!! 

 

Para cumprir com o prometido e dar-vos uma palavra antes do final desta semana, aqui 

ficam algumas notas relativas às últimas versões da planificação e ao texto que a Isabel 

partilhou. Assim, demos já uma olhadela, ainda que transversal ao trabalho realizado 

pela Margarida e pela Mª João. As alterações introduzidas vão no sentido de nos 

aproximarmos de uma versão do documento, a nosso ver, muito interessante. No 

entanto, nota-se algumas discrepâncias, pequenas, que com o tempo se afinarão. O 

João Praia vai-se debruçar mais atentamente sobre os docs no fim-de-semana e no 

início da próxima semana voltamos ao assunto neste espaço. 

Quanto ao texto da Isabel, ainda que nos pareça bem, enquanto fundamentação para a 

saída de campo, principal estratégia adoptada, é de considerar uma sintetização das 

ideias e da linguagem. Não podemos perder de vista que o documento a divulgar, 

veremos como, deverá ser claro e sucinto, de maneira a aumentar a sua 

compreensão/acessibilidade por parte de outros docentes do ES (pelo menos). 

 

João Praia e MJL 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 11  

Date: Fri Jan 11 2008 18:59 

Author: (IPEC), Dorinda Henriques Valente Rebelo  <dorinda.rebelo@netvisao.pt> 

Subject: Re: Prometemos mais.... 

 

  

Tive um problema com o acesso à plataforma, penso que agora já está resolvido. Já li alguns 
documentos que foram colocados e também alguns dos comentários. Vou tentar nos 
próximos dias olhar novamente para a proposta de campo que foi implementada pela Isabel 
no ano passado. Logo que o tenha feito coloco os meus comentários na plataforma. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Sat Jan 12 2008 22:12 

Author: (IPEC), Isabel Maria Romero Sousa Magalhães Fernandes  <irmfernandes@clix.pt> 
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Attachment: Refor_ Planf._Saída.doc (2189824 bytes) 

Subject: Planif.Saída de Campo 

 

  

Aqui fica a minha sugestão de planificação da saída de campo. O que vos parece? Deixem as 
vossas críticas. 

 

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 14  

Date: Sun Jan 13 2008 22:55 

Author: (IPEC), Ana Maria Fernandes SilvaTavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Tal como o prometido, já consegui ler (e fi-lo várias vezes pois é muita a informação para 
descodificar!) todo o material e intervenções aqui deixadas. Estou neste momento a tentar 
escrever o meu contributo no que toca aos documentos aqui deixados. Para já queria aqui 
deixar uma questão à Isabel sobre o texto "A relevância do trabalho de Campo...", uma vez 
que não entendi muito bem o que se pretendia transmitir, isto é, penso que percebi, mas a 
construção do texto, na minha perspectiva pode levar a uma leitura contrária. Passo, assim, a 
transcrever o trecho para ser mais fácil explicar. 

"A unidade de preparação orienta-se basicamente para a execução de tarefas concretas, 
realizadas pelos alunos, tendo por finalidade a redução daquilo que o autor designa por 
novidade do espaço que engloba três factores: cognitivo, geográfico e psicológico. O factor 
cognitivo pode ser minimizado através de actividades como a observação e a identificação de 
amostras de mão de rochas e/ou minerais provenientes da área que se pretende estudar, a 
realização de trabalhos experimentais, a análise de cartas geológicas e o manuseamento de 
instrumentos de orientação, entre outros. Nesta etapa, é importante que os alunos realizem 
actividades que lhes permitam adquirir conceitos geológicos remobilizáveis de forma 
autónoma durante as actividades a executar no campo.O factor geográfico pode ser 
minimizado ambientando o aluno antecipadamente às diversas características da área em 
estudo, fornecendo-lhe, por exemplo, indicações por meio de cartas topográficas, fotos, filmes 
ou diapositivos, sobre a situação geográfica da área a visitar, a distância a que se encontra da 
escola, a definição do percurso e as paragens previstas. O factor psicológico pode ser 
reduzido pela preparação e planeamento da saída em conjunto com os alunos, em que se 
detalham os diferentes aspectos associados à organização da saída, designadamente os 
seus objectivo, o material necessário e a constituição de equipas de trabalho." 

Da forma que o texto está escrito parece que as actividades propostas para cada um dos 
factores não irão reduzir o factor, antes pelo contrário; penso que fica mais claro que se se 
escrever antes "A novidade do factor cognitivo pode ser minimizada...." - uma vez que é a 
novidade (a nível das três dimensões) que se quer ver diminuída. Também no quarto 
parágrafo do mesmo texto ...."Por isso, importa “…valorizar e dar voz ao trabalho de campo, 
enquanto ferramenta de aprendizagem de forte riqueza heurística, para que os estudantes 
aprendam o que é esta disciplina científica e adquiram competências conceptuais…” a 
palavra sublinhada é confusa na medida em que se vem falando em trabalho de campo, o 
qual não é uma disciplina científica, mas sim uma estratégia/ferramenta de trabalho. 

Quanto propriamente à planificação deixada pela Isabel (e posteriormente alterada pela 
Margarida) percebo as dúvidas dela no que toca às competências específicas e/ou objectivos 
a pôr na coluna dos indicadores. Creio que ainda subsiste algumas ideias menos claras nas 
nossas cabeças, pese as 2ªs jornadas em Lisboa - uma coisa é falar, outra é tentar pôr no 
papel aquilo que se pensava ter entendido. Achei muito mais prática a forma como agora se 
encontram expressas as competências gerais, bem como os indicadores de aprendizagem 
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face às propostas de trabalho e sugestões metodológicas. No entanto, os indicadores de 
aprendizagem discriminados parecem-me ser objectivos, segundo Roldão (2004) ("objectivos 
é aquilo que se pretende que o aluno aprenda, numa dada situação de ensino e 
aprendizagem face a um determinado conteúdo" ) e não competência(s) (que é o "objectivo 
último dos vários objectivos para que para ela contribuem" segundo esta mesma autora, e 
que deverá sempre ter um carácter complexo, integrador e dinâmico, como referem vários 
autores). Questiono agora onde devem, então, serem colocadas e expressas as 
designadas competências específicas na presente planificação, e que a professora Teresa 
Oliveira e os seus colegas referem que os alunos devem desenvolver com o contributo das 
ciências. Depois de ler atentamente a planificação na sua primeira parte (preparação da saída 
de campo) e comparando o que vem expresso relativamente às competências específicas 
para o 3º ciclo no que toca ao grande tema "Sustentabilidade na Terra" parece-me que 
algumas das competências especificas aí expressas se "encaixam" na planificação. Passo a 
explicar: por exemplo, a competência específica "Reconhecimento de que a intervenção 
humana na Terra, ao nível de exploração, transformação e gestão sustentável dos recursos, 
exige conhecimento científico e tecnológico em diferentes áreas"será uma que pode ser 
atingida com os objectivos descriminados a nível do conhecimento (substantivo e processual) 
e do raciocínio. Tal também se torna compreensível se se tiver em conta que as 
competências específicas contribuem para o desenvolvimento das competências gerais, tal 
como se referencia no documento relativo à reorganização curricular do ensino básico. Que 
pensam desta reflexão? Encaixar ou não as competências específicas da disciplina? E onde? 

Hoje fico por aqui, mas já a pensar como responder a estas questões, bem como reflectir 
sobre a tal introdução que o Luís e a Joana referiram. Há também que pensar nos 
instrumentos de avaliação que terão que necessariamente acompanhar esta planificação. 

Mais uma vez falei às minhas colegas na implementação deste material e a adesão é plena.  

 

 

Forum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 Times Read: 5  

Date: Tue Jan 15 2008 11:14 

Author: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Subject: Re: Planificação 

 

  

Tenho estado um bocado ausente, porque estou sem computador e sem internet em casa, o 
mau tempo que se fez sentir cá pela zona de Ovar danificou-me esse equipamento. De 
qualquer modo, vou tentando na escola sempre que me for possível aceder à plataforma. 
Já verifiquei que a Ana, apresentou as suas reflexões, que eu já imprimi e vou ler. 
A Dorinda já deu sinais de vida, que óptimo. 
 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/16 20H33m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: silêncio e coisas giras... 

 

  

Uma mensagem curta mais para alimentar a continuidade da interacção, justificar o 

nosso silêncio e, sobretudo, partilhar coisas. 

 

1 – Estamos sem o nosso querido chefe (o dito, Luís Marques, mata-me quando ler 

isto, he, he!!!!). 
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2 – Pela minha parte, participação em várias reuniões de projectos a tempo inteiro 

(com colegas em minha casa), entre outros (exames, ver trabalhos, etc.). Não digo até 

que enfim, não senhora, porque gosto e muito, nomeadamente porque se contacta com 

outros contextos. A última reunião era de um projecto de formação de formadores para 

a intercompreensão em línguas românicas, em contextos online, que vem na sequência 

de outro – Galanet – www.galanet.be (se clicarem no menu do canto superior direito, 

podem ver tudo em Português). Giro!!!! Imaginem aqui o “je”, Maria João (Joana) que 

vem da tecnologia e derivou para a Didáctica das Ciências/Tecnologia + exploração 

das TIC, metida com pessoal da Didácticas das Línguas, com Linguistas, … !!???? 

Tudo por causa das interacções a distância. Aprendo e divirto-me imenso! Sabem o 

que são palavras opacas e palavras transparentes?  

 

3 – O nosso querido Prof João Praia é homem de muita reflexão, coisa que precisa de 

tempo. Estou a inventar mas deve ser isso!!! Vou ver se lhe telefono e depois digo 

coisas. 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/18 23H45m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: ReformulaçãoIntegral.doc (2230272 bytes) 

Assunto: Reformulação Integral da Planificação 

 

  

Tendo em conta o trabalho repartido desenvolvido pela Isabel, pela Maria João (FQ) e pela 
Margarida de adaptação da planificação às considerações e intervenções que entretanto 
foram efectuadas acerca da planificação da actividade de Trabalho de Campo considerei que 
era necessário procurar integrar todos os contributos num único documento para facilitar os 
trabalhos futuros de discussão do mesmo. Integrei, por isso, os três documentos num só e 
que apresento em anexo a esta mensagem. Lembro que procedi a pequenas sugestões de 
alteração em todos os documentos e que se encontram registadas com a cor vermelha. Se 
considerarem que as sugestões que apresento são adequadas podem mudá-las para a cor 
preta e integrarem-nas num novo documento que deve ser colocado na plataforma, de modo 
a que possamos sempre trabalhar sobre a "última versão". 
Lembro, também, que na versão que hoje aqui deixo ainda não estão definidos os objectivos 
gerais e, ao mesmo tempo, que o texto da introdução precisa de ser completado...  
 
Aceitam-se sugestões e contribuições de todos os elementos do IPEC. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/18 23H58m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: 1ª Saída a uma Pedreira da região de Viseu 

 

  

No âmbito do plano de trabalho que o nosso grupo definiu para o "estudo principal" e que 
pressupunha a adaptação dos materiais didácticos construídos para a Pedreira da Quinta do 
Moinho (V. Nova de Gaia) a Pedreiras da região onde a escola de cada uma de nós se 
encontra integrada...partilhei com as Colegas que na minha Escola que leccionam a disciplina 
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de Biologia e Geologia (11º ano de escolaridade) a vontade que tinha de concretizar uma 
saída de campo a uma Pedreira que se encontra muito próxima da cidade de Viseu. As 
minhas Colegas mostraram-se muito receptivas e disponíveis para também elas 
implementarem os referidos materiais didacticos (com as necessárias adaptações).  
Assim, se as condições climáticas o permitirem, na próxima Quarta-feira (dia 23 de Janeiro) à 
tarde vamos proceder a uma primeira saída de campo para ver se a Pedreira que 
pretendemos visitar reúne as condições necessárias para a implementação dos materiais 
didácticos construídos. 
Assim que esta visita de reconhecimento se concretize deixarei aqui na plataforma as minhas 
impressões acerca da mesma, bem como algumas questões que as minhas Colegas me 
possam colocar. 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/19 20H42m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: Re: Reformulação Integral da Planificação 

 

  

Dado um tempinho que posso disponibilizar para o ipec, continuo nas minhas leituras e neste 
momento encontro-me a escrever, a partir do contributo da Isabel e da Margarida, e tendo em 
conta as sugestões deixadas pelo Luis em 27/12/2007, a introdução para este documento. 
Penso que amanhã já poderei aqui deixar alguma coisa para poderem comentar. Estive a ver 
rapidamente a reformulação da planificação deixada pela Margarida. Penso que a introdução 
deve ser apresentada antes da planificação, ainda de acordo com as sugestões do Luis, em 
27/12/2007, isto é, a introdução ser uma secção, a planificação ser outra secção e considerar 
outras secções, como por exemplo, os resultados da aplicação da planificação, etc. 

Verifico que também não há comentários à questão por mim levantada sobre as 
competências específicas. Devem elas, ou não, aparecer explicitadas na planificação? Se 
não, avaliam-se só competências gerais numa disciplina que apresenta as  suas 
especificidades? Os indicadores de aprendizagem são ou não objectivos? Eu insisto na 
clarificação destes pormenores porque sendo minha intenção utilizar estes materiais com as 
minhas colegas de escola, é de todo o interesse que não se gere situações que possam ser 
interpretadas como confusas, incoerentes, pouco práticas, etc. Isso será meio caminho 
andado para que as pessoas não queiram experimentar e não queiram saber de propostas 
que se faça. É tal situação não é desejada de todo! 

Margarida, vou ler com mais tempo a tua reformulação e depois deixarei os meus 
comentários. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/19 23H12m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: ReformulaçãoIntegral.doc (2245120 bytes) 

Assunto: Nova Reformulação Integral 

 

  

Decorrente da mensagem deixada pela Ana e das questões que nela coloca - a questão das 
competências específicas que não se encontravam explícitas - efectivamente considero que 
elas se depreendem dos indicadores de aprendizagem, no entanto também considero que 
para que outros colegas possam implementar estes materiais didácticos elas devem vir 
explícitas no documento. Por isso tomei a iniciativa de criar um novo documento onde as 
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mesmas vêm explícitas (não nas tabelas, pois considero que era muito complicado estar a 
introduzir novas colunas...mas são apresentadas antes da planificação da actividade, tal 
como podem constatar no ponto 1.4 do documento). 
Relativamente aos objectivos...será que eles têm mesmo que vir explicitados? Não basta as 
competências gerais, as competências específicas e os indicadores de aprendizagem? 
Aliás,os indicadores de aprendizagem não têm subjacentes objectivos e competências? 
Lembro que o documento que agora coloco em anexo é a última versão com as últimas 
actualizações introduzidas... No entanto ainda não está completo. Necessita de sugestões de 
alteração da parte de todos e é necessário pensar nos objectivos gerais e nos instrumentos 
de avaliação. Agradecia que os restantes elementos do grupo pensassem nestes aspectos e 
os introduzissem no documento (pode ajudar a consulta do livro sobre Competências da 
Professora Teresa Oliveira). 
Aguardo sugestões e troca de ideias! 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/20 23H51m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Anexo: Introdução.2.doc (32256 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Integral da Planificação 

 

  

Pelos vistos o Luis está um pouco em baixo... que recupere depressa pois a sua colaboração 
é necessária!  

Como o prometido aqui fica o meu contributo para o texto da introdução. No mesmo, o que 
está a vermelho corresponde às partes escritas pela Isabel e pela Margarida... o restante são 
sugestões com base nas orientações deixadas aqui pelo Luis. Comentários, please... 

Penso que os objectivos gerais descriminados: 

- Promover a criação de uma actividade interdisciplinar (Biol/Geol. e Fís/Quim) sobre 

a temática: “Exploração sustentada de recursos geológicos”; 

  

- Conceber e implementar materiais didácticos diversificados para a leccionação do 

conteúdo programático: “Exploração sustentada de recursos geológicos”; 

  

não são objectivos desta planificação mas antes do trabalho que estamos a 

desenvolver no projecto IPEC, tal como outros que a Maria João propôs aqui na 

plataforma numa intervenção que fez em 17/11/2006 -  

- Desenvolver uma dinâmica de interacção, via plataforma, que vise o enriquecimento 
didáctico de todos os participantes; 

- Construir, implementar materiais curriculares que visem desenvolver capacidades, atitudes e 
valores inerentes à resolução de situações-problema de Ciências integradas em contextos 
reais; 

- Articular diferentes conteúdos disciplinares(FQ, Biol,  e outras) que favoreçam a 
compreensão integrada da Ciência 

- Construção de materiais perspectivados para a resolução de situações- problema, 
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integrados em contextos reais; 

- construção de instrumentos de avaliação diversificados e adequados.  

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/21 17H19m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: Nova Reformulação Integral 

 

  

Estive a ler os documentos apresentados aqui na plataforma. 

Relativamente à última reformulação da planificação, com as devidas alterações feitas pela 
Margarida, com base nas questões colocadas pela Ana, fiquei um pouco confusa. Acho que a 
contextualização e a apresentação dos objectivos gerais estão bem, mas não colocaria as 
competências específicas antes da planificação, elas já se encontram explícitas nos 
indicadores de aprendizagem.  

Quanto aos objectivos gerais, não concordam que poderíamos acrescentar "Promover o 
trabalho de grupo", porque esta actividade envolve muito o espírito de equipa e grupo. 

Quanto à introdução apresentada pela Ana, acho que está  bem e parece-me ir de encontro 
com o que o Dr. Luis e Dra. Mª João sugeriam. 

 

 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/21 21H35m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Anexo: Introdução.2.doc (36864 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Estive a ver o texto que a Ana elaborou e penso que está muito interessante e que vai ao 
encontro daquilo que o Professor Luís e a Professora Maria João pediram. Fiz pequenas 
alterações (assinaladas com a cor verde), mas penso que precisamos da ajuda da Maria João 
(FQ) para fazer uma pequena reformulação no texto. Em minha opinião, um dos aspectos 
interessantes destes materiais didácticos é a perspectiva da interdisciplinaridade entre a 
Biologia/Geologia e a Física/Química...e este aspecto não está contemplado no texto. Além 
disso a Maria João (FQ) necessita de nos dizer em que conteúdo programático de FQ esta 
actividade vai encontrar sustentação programática... 
Tenho esta noite imensas coisas para fazer, mas vou procurar pensar num pequeno texto 
(1ou 2 paragrafos) sobre a perspectiva interdisciplinar desta actividade. 
Votos de bom trabalho e de frequentes interacções (tal como já está a acontecer e que está a 
permitir avancarmos mais com os trabalhos)! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 01H43m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Silêncio 2 
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Agora quem anda muito arredado somos nós. Grandes marotos! Como a Ana referiu o Luís, 
além de ter estado fora, veio doente mas logo passa. 
 
A minha pessoa tem andado feita barata tonta, entre mil coisas. No período entre semestres, 
temos que aproveitar para avançar nas leituras das teses e na escrita de artigos. A 
dissertação da Margarida Marques, que é sobre Comunidades de Prática online (nós, IPEC) e 
Gestão Curricular Intencional (a do grupo 2) está quase. Se a defesa não for em Fevereiro, 
será no início de Março. Logo dizemos!!! 
 
Já tenho comigo os comentários do João Praia, que são gerais e apontam no mesmo sentido 
que alguns dos que eu e o Luís já avançamos. De qualquer forma, amanhã deixo-os aqui. 
 
Veremos se encontramos um espaço do dia para ver as novas versões da planificação com 
calma, bem como a introdução. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 13H15m 

Autor: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Anexo: G2_introdução_planificação+enquadramento.doc (47104 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Como indicado ontem, cá estivemos a debruçar-nos sobre a saudável e profícua 

interacção dos últimos tempos. Isto é que é dar-lhe :-))) 

Como o tempo não deu para mais, centramo-nos na introdução, tendo, no entanto, 

dado uma vista de olhos na última versão da planificação (comentários a fazer num 

futuro próximo). 

Quanto à Introdução, a partir do texto da Ana com contribuições da Margarida, 

deixamos em anexo uma proposta. Sublinhamos que a proposta que deixamos vem na 

sequência de uma mensagem anterior em que propusemos que a introdução fosse 

curta, incisiva e clara, contendo a finalidade do documento, contexto, bem como as 

partes o constituem. Procurámos explicitar nos comentários introduzidos a estrutura da 

introdução. 

 

Aguardamos comentários e prometemos voltar á carga. 

 

Luís e MJL 

 

PS – Quando deixam o “Prof.” de lado? Assim não brincamos mais!!!!!!!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 21H07m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: 1ªVisita à Pedreira de Viseu 

 

  

Aqui estou eu a dar notícias da visita que esta tarde fiz com mais três colegas da minha  
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escola à Pedreira dos Arredores de Viseu... 
 
Contextualização 
A Pedreira da Feifil situa-se a 6/7km do local da minha Escola com uma maravilhosa janela 
aberta para a Serra da Estrela... Encontra-se a laborar há 40 anos e preve-se que continue a 
laborar por mais 100, extraindo o recurso geológico predominante na região... granito de 
textura grosseira com fenocristais de feldspato. Este recurso é depois transformado na própria 
pedreira e uma parte é vendida directamente para as construções (habitações, estradas, 
entre outras) e outra parte é lavada para que depois possa ser misturada com cimento (nas 
próprias instalações da pedreira) e vendida como "argamassa" para a construção civil da 
região. Na base da pedreira está a ser colocado um enchimento de lamas que resultam da 
lavagem das britas utilizadas na "argamassa"...que não têm um cheiro muito agradável... 
Atendendo a que só se espera fechar a pedreira daqui a 100 anos...ainda não existe um 
plano de recuperação para o referido espaço. 
(Tirei imensas fotografias que em breve vou colocar aqui na plataforma...para que todos 
possam ter um primeiro contacto com esta pedreira). 
 
Metodologia 
1º- Partimos da minha escola por volta das 14 horas de hoje (23 de Janeiro), 4 professoras de 
Biologia/Geologia munidas com martelos, bússolas, sacos de plástico, a planificação da 
actividade de Trabalho de Campo e o guia de campo (que tinhamos construído para a 
pedreira da Qta do Moinho). 
2º - Antes de entrarmos na pedreira procedi (junto da pedreira) a uma contextualização do 
projecto do IPEC, dos materiais didácticos que já foram implementados na Pedreira da Qta do 
Moinho e dos resultados obtidos no estudo piloto, das finalidades da 2ª fase do nosso estudo 
(adaptação dos materiais às pedreiras da nossa região), valorizando o contributo que as 
colegas da minha escola podem dar na adaptação dos materiais didácticos... Neste momento 
expliquei, também, toda a metodologia que se pretende implementar no decorrer desta 
actividade de Trabalho de Campo. (as colegas mostraram-se muito receptivas a connosco 
colaborarem nesta adaptação dos materiais à Pedreira da Feifil) 
3º- Foi com vontade e entusiasmo que solicitámos autorização para entrarmos na Pedreira da 
Feifil...que imediatamente nos foi concedida e nos foi dada total liberdade para circularmos 
por onde nos quiséssemos... 
4º- Fizemos um primeiro reconhecimento do espaço da pedreira e da maquinaria que nela 
estava a laborar. Deslocámo-nos, de seguida, para a base da Pedreira e aí nos sentámos, 
durante uns longos minutos.Cuidadosamente analisámos as actividades propostas no guia de 
campo (da Pedreira da Quinta do Moinho) e começámos a constatar a maioria das 
actividades nele propostas se podiam adaptar facilmente a esta pedreira. 
5º - (No início do ano lectivo tinhamos previsto realizar, na disciplina de Biologia e Geologia, 
uma saída de campo à serra da Boa Viagem, outra à Serra do Caramulo e agora surgiu a 
vontade de realizar uma a esta pedreira... consideramos que as três saídas dos alunos da 
escola ia trazer imensos transtornos aos colegas das outras disciplinas sujeitas a exame 
nacional...por isso decidimos "deixar cair" a saída de campo da Serra do Caramulo, mas 
vamos procurar integrar as actividades que tinhamos previsto realizar na serra do caramulo 
neste guia de campo). Com esta determinação percorremos toda a pedreira na procura 
permanente de aspectos que pudessem levar ao enriquecimento do guia de campo. Andámos 
durante 3 horas dentro da pedreira...a trocar ideias e a fazer uma obervação atenta dos 
aspectos geológicos observados. 
6º- No final conversámos com o responsável da pedreira e sentimos que ainda temos que 
voltar de novo ao local...pois ainda temos que ir visitar o local onde se lavam as areias, onde 
se faz a "argamassa" e ir conversar com a Engenheira do Ambiente da Pedreira. 
(...) 
7º - Tomámos as seguintes decisões: 
- Nos próximos dias cada colega vai procurar cruzar os dados do guia de campo com as 
observações efectuadas na pedreira e as actividades que estavam previstas para a Serra do 
Caramulo (ambiente magmático), de modo a podermos adaptar e enriquecer este guia de 
campo... 
- Na próxima semana vou levar dois ou três colegas de FQ à pedreira (pois hoje não puderam 
ir connosco), pois eles próprios já me disseram que vem mesmo a calhar para a FQ...pois vão 
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fazer este ano análises de águas na sua disciplina. 
- Daqui a duas semanas reunimos para podermos trocar ideias e elaborar uma outra versão 
do guia de campo, enriquecida com as sugestões de todos... 
 
Depois disso necessitamos do seguinte: 
- Que todo o Grupo do IPEC se desloque à pedreira para, no local, discutirmos os materiais 
didácticos e podermos enriquecê-los com as vossas preciosas sugestões.(lá para finais de 
Fevereiro) 
- Que nessa deslocação a Viseu possamos convidar o Professor Soares de Andrade para 
estar presente de modo a que nos possa esclarecer algumas dúvidas que foram surgindo nas 
observações que hoje efectuámos. 
 
(As colegas da minha escola que hoje estiveram presentes pediram para também estarem 
presentes aquando da vossa vinda à Pedreira... e além destas colegas, vou sensibilizar todo 
o meu grupo disciplinar para estar presente aquando da vossa vinda, se todos acharem bem!) 
 
Esta foi a "acta" da saída de campo que hoje fizemos...espero ter-vos dado conta do que se 
passou...mas estou aqui para qualquer esclarecimento que solicitem! 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 23H40m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Margarida, já acrescentei(a azul) na introdução a unidade de Química onde a saída à pedreira 
pode ser aplicada. Relativamente à interdisciplinaridade, não sei bem onde colocar, mas 
deixava este pequeno texto, que se achares que está bem, pode-se colocar na introdução. 
Na unidade"Da atmosfera ao Oceano: soluções na Terra e para a Terra", pretende-se 
desenvolver a compreensão dos alunos sobre os sistemas aquosos naturais, distinguir águas 
próprias para vários tipos de consumo de outras, interpretar diferenças na composição de 
águas da chuva, de lençóis freáticos e do mar, pese embora o seu principal componente ser 
sempre o mesmo: a água" (extraído do programa) 
Na saída de campo à Pedreira, os alunos são confrontados com situações problemáticas, que 
devem ser apreciadas numa perspectiva interdisciplinar e não só sob o ponto de vista 
geológico ou químico. 
 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/23 23H41m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Anexo: Introdução.2.doc (34816 bytes) 

Assunto: Re: Reformulação Introdução 

 

  

Esqueci-me de enviar o anexo.  

 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 00H26m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 
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Assunto: Re: Silêncio 3 

 

  

Mais uma vez, apresento as minhas desculpas pela falta de interacção nos últimos tempos. O 
Luís tem andado atarefadíssimo com questões do CD e eu a fazer o relatório do projecto (tem 
de ir até ao final da semana) e a preparar a intervenção no encontro sobre Investigação 
Práticas, que penso já ter sido divulgado (15 e 16 de Fev, aqui na casa), etc, etc, etc. 
 
O material disponibilizado é extenso e requer uma análise cuidada. Logo que possível 
deixaremos as nossas contribuições. No entanto, penso que quem ainda não contribuiu (a 
cara da marota da Dorinda não me sai da cabeça!!!) podia fazê-lo. Estou certa ou estou 
errada???? 
 
Como se referiu, na última reunião, se deixa de haver interacção, mesmo que tenha um cariz 
mais social, voltamos aos terríveis períodos "obscuros" e é pena!!! Se não tiverem 
comentários a fazer sobre a planificação, contem o que têm feito.  
(...) 
  
Voilà!!! Tenho dito e fico à espera... sempre... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 15H07m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Eu agora aguardo reações de todos os elementos do Grupo à 1ª visita que fiz com as minhas 
colegas à Pedreira da Feifil (Viseu). 
Neste momento encontro-me a fazer ajustes no guia de campo, tentando enriquecê-lo com 
actividades de um outro guia de campo que tenho construído para a Serra do Caramulo. 
Depois do Carnaval vou de novo à pedreira com os colegas de Física e Química e mais 
colegas de Biologia e Geologia, para que nos possam dar mais sugestões de actividades 
enriquecedoras do mesmo. 
Lá para início de Março seria interessante ter a presença de todos os elementos do grupo 2 
na Pedreira para também darem a vossa opinião e sugestões de reformulação. 
Gostaria de informar que é possível efectuar a visita à Pedreira num Sábado, no entanto tem 
o inconveniente de as máquinas não estarem a laborar... O dia ideal seria uma sexta-feira... 
Fico a aguardar as vossas interacções... que tardam em chegar... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 19H47m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Reacções à visita_Margarida 

 

  

Margarida, penso que terás que ser mais clara quando indicas que "aguardo reações de todos 
os elementos do Grupo à 1ª visita que fiz com as minhas colegas". Que reacções? Sobre a 
viabilidade de adaptar o guião feito para a visita a esta pedreira? Será que tem as mesmas 
características, as mesmas potencialidades didácticas?  

 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20compress%E3o%20de%20fotos%20de%20Viseu%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 19H52m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Nova Reformulação Integral 

 

  

Eu sei que o nosso exemplo não tem sido o melhor, mea culpa, mea culpa, mas “o 

comboio não pode parar”. Aguarda-se período de actividade intensa após o Carnaval. I 

hope!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/29 21H49m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Reacções à visita_Margarida 

 

  

Olá boa noite para todos os elementos do grupo! 
As reacções dos meus elementos do grupo...podem recair sobre o que quiserem... Mas 
também relativamente: 
- a qualquer dúvida que tenham, após a visualização das fotos que deixei na plataforma, 
relativamente a aspectos geológicos e à possibilidade de adaptação dos materiais didácticos; 
- a sugestões que queiram efectuar para aprofundar as actividades nas diversas paragens e 
nas diversas fases da actividade de Trabalho de Campo; 
- dúvidas relativamente à forma como pretendo substituir a paragem do "Aterro de Resíduos 
Inertes" por outra temática... 
...Enfim, qualquer dúvida que queiram colocar/sugestão que me queiram fazer...para 
estimular o meu pensamento e tornar mais produtivas as minhas deslocações futuras à 
Pedreira da Feifil... 
Aguardo interacções... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 11H40m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Margarida, 
 
Gostaria de poder ir com o teu grupo à 2ª visita à Pedreira de Feifil, se fosse possível, porque 
como vão colegas de FQ, talvez eu pudesse discutir melhor a contribuição da minha disciplina 
na saída de campo, pois esta saída de campo está muito mais orientada para a área de 
Biologia/geologia.Se os meus colegas de Biologia também pudessem ir, seria óptimo não 
achas? 
Eu e a Dorinda, já não podemos ir à pedreira da zona da Sta. M. da Feira, porque está 
encerrada, estamos a pensar ir à de S. Pedro da Cova (tenho de falar com a Isabel para me 
dar os contactos.  
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Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 11H48m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Guião de visita de estudo 

 

  

No dia 8 de Fevereiro, vou com os meus alunos ao Barreiro, à Fábrica de Amoníaco de 
Portugal, e estive a elaborar um guião para orientar os meus alunos durante a visita, 
estivemos a discutir alguns pontos nas aulas, sobre o processo de produção de amoníaco e 
coloquei na troca de ficheiros o guião, para quem quiser dar uma olhada e comentar... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 14H49m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Maria João, 
Acho muito boa ideia a vossa vinda à nossa 2ª visita à Pedreira. Em princípio vão 3 colegas 
de FQ da minha escola. Nesta visita também vão outros colegas da minha escola que não 
puderam ir na 1ª visita, por isso acho boa ideia de quiseres trazer colegas de Biologia e 
Geologia da tua escola...quanto mais ideias tivermos melhor! 
Em princípio vamos a uma 4ª feira à tarde...mas só devemos conseguir arranjar uma 4ªfeira à 
tarde livre lá para finais de Fevereiro... 
Mas quando eu tiver a certeza do dia deixo aqui a informação na plataforma. 
 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/30 22H48m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Maria João, 
Estive a ver o guião que deixaste na troca de ficheiros e achei-o muito interessante e muito 
completo, integrando questões que vão desde a localização, às matérias primas utilizadas, à 
dinâmica organizacional da Fábrica, aos aspectos mais técnicos relativos aos materiais que 
produzem e aos cuidados que têm no decorrer da sua produção...e, na parte final, e muito 
bem, a forma como são tidas em conta as questões ambientais. 
Como vais estruturar esta saída de campo? Levas só uma turma? Os alunos vão trabalhar em 
grupo? Todos os alunos vão passar por todos os locais a visitar na Fábrica? São os alunos 
que vão colocar as questões que estão no guia de campo aos funcionários? 
Que pensas fazer na fase de pós saída de campo? Como vais avaliar os alunos nesta 
actividade prática? 
Estas são algumas questões que me surgiram no decorrer da leitura do guia de campo e da 
mensagem que tu me deixaste e que, quando puderes, gostaria que partilhasses estes 
aspectos connosco...aqui na plataforma. 
Parabéns pelo guia de campo, acho-o muito interessante e completo. 
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Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 12H32m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Visita+assunto das mensagens 

 

  

João e Margarida, acho que é uma excelente ideia a visita à pedreira envolver colegas 

das duas escolas. As expectativas relativamente ao impacto do projecto nas escolas 

elevam-se. Espero que consigamos levar o “barco a bom porto”. Eu estou confiante!!!! 

Falei com o Luís e vamos ver se nos juntamos ao grupo (desta vou procurar 

acompanhar-vos!!!!). Talvez não seja má ideia fixar o dia com a maior antecedência 

possível. 

 

Outro assunto, quando responderem a uma mensagem, e se o assunto for diferente 

(como é o caso das vossas mensagens anteriores), alterem-no. Se não tivermos este 

cuidado, é mais difícil procurar a informação disponibilizada anteriormente. Bale??? 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 14H12m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Anexo: MJoao_guiao visita de estudo.doc (84992 bytes) 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

João, 

 

Faço minhas as palavras da Margarida e dou-te os parabéns pelo guião mas também 

pelo facto de o teres partilhado. 

Para além dos comentários que introduzi no documento, falta-me o trabalho que se fez 

para a visita à pedreira (no ano anterior), isto é, a planificação (parte das questões da 

Margarida prendem-se com isso, certo?). Penso que há que fazer um esforço de 

articulação entre os objectivos (não devia ser competências?) e o que propões aos 

meninos. Da minha leitura, as perguntas do guião vão muito para além dos objectivos 

que definiste. 

Mais uma vez parabéns e inté. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 17H30m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Hoje tive um almoço com dois colegas da minha escola (um de FQ e outro de Biologia)...e 
claro, acabámos por conversar sobre a visita que a Maria João vai fazer à Fábrica do 
Barreiro... A minha colega (Leonor) também tentou marcar a referida visita, no entanto não 
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conseguiu que a mesma pudesse decorrer pois só recebem 25 alunos de cada vez e ela teria 
que ir por 3 vezes de Viseu ao Barreiro...o que se tornava muito complicado, em termos 
práticos...No entanto ficou muito interessada em conhecer o guia das actividades que a Maria 
João produziu... 
A Leonor tem estado aqui comigo e, claro, acabei de lhe mostrar o guia... Achou-o muito 
interessante e muito adaptado aos conteúdos/competências a desenvolver no 11º ano em 
FQ. 
Decorrente da leitura que fizemos em conjunto surgiu-nos dúvidas relativamente ao que se 
pretende na 1ª e na 2ª questão...parecendo que se repetem (dúvida também já colocada pela 
professora Maria João). Sugere que em vez de utilizares em algumas questões o termo 
perigo(s) utilizes o termo risco(s)...parece que é mais adequado à linguagem utilizada na FQ. 
Também sugeriu que consultes o site: 
http://www.externato-penafirme.edu.pt/cfq.htm 
 
diz que têm vários relatórios de visitas de estudo que os alunos de várias escolas fizeram a 
Fábricas do género da que vais visitar. 
Maria João...daqui a uns dias vocês vão-se conhecer (ainda para mais a mãe da Leonor é de 
Ovar...local onde tu trabalhas...) e é uma pessoa espectacular! 
Fico por aqui...venham as interacções! 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 18H51m 

Autor: (Docente), Luís Marques  <lmarques@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Visita DATAS 

 

  

Hoje tive oportunidade de ler algumas das últimas contribuições e fiquei muito satsfeito. 
Relativamente à  visita à pedreira de Viseu proposta pela Margarida, entendemso que é 
necessário ter a companhia do Professor Andrade. Já falei com ele e é possível pensar em 
duas datas - 13  e 27 de Fevereiro. Por favor digam das vossas conveniências! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 19H23m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Visita DATAS 

 

  

A data mais conveniente seria no dia 27 de Fevereiro...neste momento ainda não sei se as 
minhas colegas poderão ir no dia 27 de Fevereiro...pois podem entretanto marcar reuniões 
para essa tarde... 
É claro que não podemos perder a oportunidade e a disponibilidade do Professor Soares de 
Andrade...por isso irei fazer todos os possíveis (e até quase os impossíveis...) para que possa 
ser nessa tarde. 
Assim que tenha mais pormenores...deixarei informações aqui na plataforma. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 19H31m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 
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mailto:lmarques@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Visita%20DATAS%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Professora Maria João... 
Por falar em competências na àrea das TIC... Ajude-me a desenvolver uma que acho que me 
pode ser útil... 
Gostei muito do documento da Maria João (FQ) comentado por si... de uma forma que eu 
desconhecia e que acho muito interessante (com aquelas caixinhas de cor comentadas ao 
lado...) Como se faz? É preciso algum programa especial? 
Explique-me, s.f.f. 
E depois avalie-me...para ver se eu desenvolvi a referida competência...(hahahahhaha) 
Aguardo resposta à minha solicitação... 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 19H41m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Dúvida de FQ 

 

  

Maria João (FQ) e todo o grupo... 
Ao final da tarde, em permuta de conhecimentos entre mim e uma colega de Biologia e outra 
de FQ (Leonor)...surgiu-nos uma grande dúvida, relativamente a um conteúdo que é 
leccionado em FQ e em BG...que é o magnetismo terrestre. 
Nós (BG) dizemos que estamos actualmente na Terra numa situação de polaridade normal 
em que o norte magnético está relativamente próximo do norte geográfico... (os nossos 
manuais escolares (10º, 11º e 12º) assim o referem e o livro Geología Física de Strabler o 
confirma) 
Parece que na FQ ensinam que actualmente o norte geográfico está relativamente próximo 
do sul magnético...e parece que os vossos manuais assim o mencionam... 
Ficámos todas muito confusas... Por isso precisamos de ouvir a opinião de outras pessoas...  
Gostariamos, por isso, de conhecer a tua opinião e, se possível, até de outros colegas da tua 
escola. 
Aguardo a tua resposta. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/31 20H09m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Assunto: Re: Visita DATAS 

 

  

Margarida, já falei com os meus colegas que pensam implementar o nosso guião e eles 
mostraram-se interessados em participar na visita. O único problema são as datas e 
sobretudo 4ªfeira. Vou tentar saber se vai haver alguma reunião no dia 27 de Fevereiro, que 
foi a data sugerida pelo Dr. Luis. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 08H36m 

Autor: (Investigadora), Cecília Vieira Guerra  <cguerra@dte.ua.pt> 

Anexo: Microsoft Word_registar alterações.doc (548864 bytes) 

Assunto: sugestão - Registar alterações em documentos ... 
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http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76837_1/Microsoft%20Word_registar%20altera%E7%F5es.doc
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Margarida, 

Podes accionar a funcionalidade de "registo de alterações " no documento que estás a 

trabalhar/analisar/avaliar. Utiliza-se muito para corrigir trabalhos de alunos. 

Vê os passos no documento em anexo.  

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 10H57m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: Re: compressão de fotos de Viseu 

 

  

Margarida, 

Como já tinha referido numa outra mensagem anterior, manifesto mais uma vez interesse em 
ir com vocês à "tua" pedreira (!!!!!!). Avisa com tempo para ver se consigo gerir as minhas 
coisas. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 11H14m 

Autor: (IPEC), Ana Maria Fernandes Silva Tavares  <anatavares@aeiou.pt> 

Assunto: visita à Pedreira do Moinho 

 

  

Em poucos dias isto ficou atafulhado de mensagens e foi cá uma trabalheira pôr em dia as 
mesmas. Fica para este fim-de-semana ler os anexos às mensagens...  

Bom, fica aqui a informação que já está marcada oficialmente a visita dos alunos da minha 
escola à Pedreira do Moínho! Lamego vai descer à civilização (hahaha...) no dia 4 de Abril, 
uma sexta-feira. Ou seja, antes dessa data há que trabalhar com os documentos de 
preparação da saída de campo, etc, etc  e para isso temos é necessário virarmos os nossos 
esforços para a ultimação da planificação, nomeadamente a avaliação das competências... há 
muito para desbravar ainda! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 18H22m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Anexo: planificação da ve.doc (53760 bytes) 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Dra. Mª João e Margarida, muito obrigada pelos vossos comentários e sugestões que 
apresentaram, isso fez-me andar numa roda viva para apresentar-vos o que me 

 

mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3DRe%3A%20compress%E3o%20de%20fotos%20de%20Viseu%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:anatavares@aeiou.pt?Subject%3Dvisita%20%E0%20Pedreira%20do%20Moinho%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Gui%E3o%20de%20visita%20de%20estudo%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76845_1/planifica%E7%E3o%20da%20ve.doc
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questionaram, eu tinha tudo mais ou menos estruturado, mas não informatizado. 
Quanto aos comentários da Dra. Mª João, eu alguns não alterei porque eu pretendo mesmo 
separar, produtos, das matérias-primas e de questões ambientais, para que cada grupo de 
alunos possa explorar cada tópico. 
Envio em anexo, a alteração do guião e a palnificação. 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 18H25m 

Autor: (IPEC), Maria João Gracias Vieira Pinto  <majoaopinto@sapo.pt> 

Anexo: guião.doc (84992 bytes) 

Assunto: Re: Guião de visita de estudo 

 

  

Agora é que segue o guião  

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 19H40m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Visitas 

 

  

A Margarida veio cá e estivemos a discutir com o Luís vários assuntos, entre os quais 

as visitas e datas. 

Considerou-se que numa primeira saída com outros professores, os investigadores não 

deviam estar (somos uns papões, digo eu!!!). Assim sendo, seria de agendar duas 

visitas: 

1 – uma com o Luís e o ilustre colega Andrade só para os professores envolvidos no 

IPEC. Pelas mensagens anteriores, parece que a data a reter seria o dia 27 deste mês. 

Estou triste porque assim não posso ir (em princípio estou fora do país). Nesta visita 

estudar-se-ia o local e as suas potencialidades didácticas (para a BG e a FQ de forma 

integrada). Procurar-se-ia também analisar as adaptações que é necessário fazer ao 

guião e à planificação desenvolvidos anteriormente; 

2 – outra só para professores das diferentes escolas e já com os materiais 

desenvolvidos, que seriam discutidos nessa altura (estratégia macaca para envolver os 

colegas, hum!!! será???). 

 

Acho que resumi a coisa!!! Margarida e Luís, é isto? 

 

Aguardamos as vossas reacções!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H07m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: Dúvida de FQ 

 

mailto:majoaopinto@sapo.pt?Subject%3DRe%3A%20Gui%E3o%20de%20visita%20de%20estudo%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
http://elearning.ua.pt/@@fadc2ccd42080688d3966b2987ffe8f9;/courses/1/ipec/db/_76846_1/gui%E3o.doc
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20Visitas%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20D%FAvida%20de%20FQ%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Margarida, 

 

Fui procurar na Internet se encontrava resposta para a questão e encontrei um blog do 

Yahoo super interessante. Vejam em 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070625124746AAlxEOD&show=7. 

Os grupos Yahoo têm ferramentas parecidas com as do Bb, que estamos a utilizar, mas 

incluem também um blog para colocar dúvidas (fiquei a saber nesta pesquisa, he, he, 

he!!!). A ideia, é colocar questões, receber respostas e votar a melhor, tudo isto 

envolvendo todo o mundo. Em termos didácticos de exploração da linguagem, de 

desenvolvimento de competências de pesquisa e selecção de informação, de análise e 

questionamento, entre outros, é um recurso muito interessante. O facto de estar 

acessível a todos os falantes de Português é também de realçar. 

 

A resposta não é muito elaborada mas esclarece a dúvida. A Margarida ficou de 

procurar sustentação em livros científicos. Seria giro partir desta resposta e pedir aos 

alunos que a elaborem. “Quem estudou o quê?” podia ser uma das questões a 

aprofundar. E aqui fica mais uma ideia!!!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H12m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Re: visita à Pedreira do Moinho 

 

  

Em conversa com o Luís e a Margarida, ficámos de vos propor acabar a revisão da 
planificação até final de Fevereiro. Quanto a avaliação, no que toca a avaliação de 
competências transversais, a coisa está mexendo, ainda que timidamente, pelo G4. Vão 
espreitar!!!! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H14m 

Autor: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Assunto: visita_grupo4_ao_grupo2 

 

  

Bem meninas isto é que é trabalhar. Confesso que ainda não tive tempo de ver todas as 
vossas coisas, mas já as descarreguei para depois poder comentar. 

Entretanto, espero que nós do grupo 4 tenhamos pedalada para trabalhar as questões da 
avaliação que poderão ser também utilizadas por vós. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 20H17m 

Autor: (IPEC), Ana Paula Mendes  <apsilvamendes@gmail.com> 

Assunto: Re: Dúvida de FQ 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070625124746AAlxEOD&show=7
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRe%3A%20visita%20%E0%20Pedreira%20do%20Moinho%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3Dvisita_grupo4_ao_grupo2%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:apsilvamendes@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20D%FAvida%20de%20FQ%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Pois é Margarida, essa dúvida também cá surgiu na nossa escola e, precisamente à conversa 
com o pessoal da FQ. Na altura tentei mandar um mail para a FCUP mas acabei por ainda 
não obter resposta. 

Vou insistir e se entretanto souber alguma coisa, também coloco aqui. 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 21H02m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Reformulação da planificação 

 

  

Hoje estive em Aveiro e a Professora Maria João e o Professor Luís não 
resistiram...partilharam as suas preocupações relativamente à coerência, à clareza e à 
funcionalidade da planificação da actividade de Trabalho de Campo que já tinhamos 
elaborado... 
..."experts" em provocações conceptuais e provocações práticas com forte cariz 
didáctico...deixaram marcas no meu pensamento, que veio desde Aveiro até Viseu a pensar 
numa possível reformulação dos mesmos. 
É com esta vontade de reformular a estrutura e a apresentação dos materiais didácticos por 
nós construídos (refiro-me, em concreto, à planificação da actividade de TC)...que vou iniciar 
o meu fim-de-semana a reestruturar os mesmos... 
Assim que tenha realizado as referidas modificações...deixa-las-ei aqui na plataforma para 
que possam de novo ser comentadas por todos os elementos do IPEC. 
Lembro, tal como a Professora Maria João já referiu numa mensagem,que esta planificação 
deve estar pronta até finais de Fevereiro. Para que depois possamos partir para a 
implementação da mesma, com os devidos ajustes no caso da Pedreira da Feifil (Viseu).  

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 21H09m 

Autor: (IPEC), Margarida Maria Monteiro Morgado  <morgadommargarida@gmail.com> 

Assunto: Re: Introdução de comentários num doc. 

 

  

Professora Maria João, 
É isso mesmo! 
Se, por ventura, acharem que é mais conveniente que o grupo do IPEC vá numa Sexta-feira 
(29 Fevereiro)...por mim tudo bem! É só uma questão do Professor Luís ver se o Professor 
Andrade tem disponibilidade para tal! 
Maria João (FQ) e Ana, não está esquecida a "nossa" visita à Pedreira com alguns colegas 
das nossas escolas! Assim que tenha uma possível data coloco-a na plataforma! 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/04 01H09m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Registar alterações em documentos ... 

 

mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DReformula%E7%E3o%20da%20planifica%E7%E3o%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:morgadommargarida@gmail.com?Subject%3DRe%3A%20Introdu%E7%E3o%20de%20coment%E1rios%20num%20doc.%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DRegistar%20altera%E7%F5es%20em%20documentos%20...%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29
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Como o nome indica, este procedimento é para registar alterações (útil quando se faz textos 
em co-autoria) e não para introduzir comentários (ver mensagem abaixo). 

 

 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/04 01H10m 

Autor: (Docente), Maria João Loureiro  <mjoao@dte.ua.pt> 

Assunto: Agora sim, intro_comentários 

 

  

Houve aqui alguma coisa de estranho!!! Pensava ter introduzido uma mensagem, cujo 
assunto é o da mensagem anterior (que não tem nexo, dado tratar-se de informações 
relativas à visita à pedreira), uma outra em que enviava uma dica sobre a opção que utilizei 
para inserir comentários num texto e complementar á que a Cecília deixou. Será que me 
baralhei, com a animação que aqui vai? Estranho por que a escrevi a meio da tarde! 
 
Ai vai novamente! Para introduzir comentários, como fiz no anexo à mensagem de 2008/01/31 
14H12m, seleccionem o texto a comentar e no menu inserir, escolham comentário. Vai 
parecer uma caixa do lado direito do texto, para escrever o dito cujo. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Já há mais mensagens, tem que se actualizar 

mailto:mjoao@dte.ua.pt?Subject%3DAgora%20sim%2C%20intro_coment%E1rios%28colocado%20no%20F%F3rum%20de%20Discuss%E3o%20-%20Grupo%202%20no%20ano%20lectivo%202007%2F2008%29


Interacções Depuradas do Fórum: Grupo 2 Ano Lectivo 2007/2008 Página 1 

 

 

Interacções depuradas para análise com base num sistema de categorias construído para verificar 

a mobilização de relativas à mobilização de competências profissionais, inerentes ao processo de 

avaliação, dos participantes envolvidos em CoP online. 

 

Fórum – Grupo 2 Ano Lectivo 2007/2008 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/10/27 00H03m 

Autor: (IPEC), Prof. A 

Anexo: Competências Planificação didáctica do TC-final.doc (2252800 bytes) 

Assunto: Nova versão do doc. de competências 

Caros Colegas de Grupo, boa noite! 

Decorrente da reunião que tivemos em Lisboa e da provocação lançada pela Professora Maria João...não consegui 
ficar indiferente... Voltei a (re)ler o documento que elaborámos sobre as competências que pretendíamos desenvolver 
com a actividade de Trabalho de Campo à Pedreira da Quinta do Moinho... procurei integrar muitas das sugestões 
práticas que foram apresentadas pela Professora Teresa Oliveira e procedi a alterações significativas que agora 
submeto à vossa apreciação e análise... Esta versão está aberta a todas as sugestões que venham da equipa do 
IPEC...  

Mas, por favor... reflictam, comentem e acrescentem o que considerarem pertinente, tendo em conta as finalidades 
do nosso trabalho e do projecto do IPEC... (peço, também que o façam sempre com cores diferentes das que são 
apresentadas, de modo a que possamos ter uma percepção das sugestões de cada um). Se todos derem a opinião 
poderemos conseguir melhorar ainda mais esta versão que aqui deixo na plataforma, de modo a que em breve 
possamos começar a pensar na forma como podemos adaptar estes materiais às regiões onde pretendemos levar os 
nossos alunos. 
 
Boas reflexões e rápidas intervenções nesta versão do documento... 
 
Votos de bom fim-de-semana!  

http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_69340_1/Compet%EAncias%20Planifica%E7%E3o%20did%E1ctica%20do%20TC-final.doc


 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/10/28 16H50m 

Autor: (IPEC), ProfA  

Anexo: Competências Planificação didáctica do TC-final.doc (2254848 bytes) 

Assunto: Re: Nova versão do doc. de competências 

Prof C, 

Obrigada pela tua prontidão de resposta e pelas tuas sugestões. Já as introduzi na grelha "final" e coloquei-as a cor-
de-rosa, de modo a que todos os elementos do grupo possam ir visualizando as alterações que vão sendo 
introduzidas. 

Voltamos a "bater na mesma tecla"... as dificuldades que temos em nos adaptarmos a uma avaliação por 
competências são o espelho das nossas dificuldades conceptuais no entendimento que fazemos dos conceitos de 
competências gerais, essenciais, específicas... 

Por isso precisamos da ajuda e da clarificação dos nossos Investigadores... Sim, já lemos e relemos os documentos 
que nos foram disponibilizados na plataforma...mas a passagem dos conceitos neles apreendidos para a 
operacionalização no documento que estamos a elaborar constitui-se como uma etapa carregada de grandes 
receios, de grandes dificuldades...  

...Temos medo de não estar a ler bem, temos medo de não estar a fazer aquilo que se pretende... temos medo(s)... 
Medos que não nos vão levar à paralisação do trabalho, nem pensar!...mas medos que nos levam a pedir ajuda aos 
nossos Investigadores!!! Ajudem-nos, por favor!!!!.... 

Prof C falavas que nas competências específicas se devia introduzir o rigor da linguagem científica... na minha 
opinião esta competência entra do domínio das competências de comunicação que já são contempladas... Mas era 
bom ouvir também, neste aspecto em particular, a opinião dos outros elementos do grupo. 

Vou anexar a esta mensagem a actualização que fiz no documento inicial, após o contributo dado pelo ProfC 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/10/30 19H42m 

Autor: (IPEC), ProfE  

Assunto: Re: Nova versão do doc. de competências 

Acabei de ler o documento relativo à avaliação de competências, bem como os comentários realizados pelo ProfC. 

Ainda não estou em condições de comentar o que li, pois preciso de reflectir sobre o referido documento. No entanto, 

gostava desde já de dar os parabéns às colegas que contribuíram para a sua elaboração. Nos próximos dias vou 

tentar dar a minha opinião em relação ao documento. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/10/31 13H18m 

Autor: Inv2 

Assunto: Re: Nova versão do doc. de competências 

(…) analisadas e discutidas, a dois e a três (até envolvemos uma colega das línguas), as últimas versões da planificação, aqui 
ficam as algumas das nossas reflexões: 
 
1 – quanto à terminologia, tal como referiu a Profª Maria do Céu Roldão, pensamos os dois que será melhor simplificar, ou seja, a 
utilização de vários termos, competências gerais, essenciais… só complica e o melhor é falar de competências “tout court” e 
pronto. Isto leva a que antes dos quadros se coloque só uma coluna em que se defina as competências visadas (as que se 
considera possível desenvolver com o conjunto de actividades propostas), que poderiam ter uma formulação muito geral 
(competências de trabalho de grupo, de resolução de problema, de pesquisa, tratamento e organização de informação…). Por 
forma a que o leitor, possa perceber como se prevê promover o seu desenvolvimento, poder-se-ia remeter para as actividades.  
Ex – uma das competência (que não nos parece estar relacionada com o conhecimento substantivo, embora seja ai que aparece. 
É pois necessário repensar isso!!!!!!) visada é a de pesquisa, tratamento e organização de informação. Poder-se-ia indicar que 
essa competência poderá ser desenvolvida em actividades como a três – pesquisa na Internet...; 
 
2 – a planificação terá a nosso ver que ter uma introdução que a contextualize do ponto de vista das orientações curriculares, 
indique e justifique as opções didácticas efectuadas e apresente as finalidades. Quanto aos objectivos, o que está formulado são 
objectivos de ensino. Há que reflectir se serão de manter? Não provocam repetições? Temos de pensar!   
 
3 – relativamente ao conteúdo dos quadros não chegámos a um acordo. Para mim (Inv2), a planificação está feita adaptando a 
planificação por colunas, formato muito explorado na planificação por objectivos. Os objectivos e conteúdos foram substituídos por 

http://elearning.ua.pt/@@2dd2af227beb0306791d03fa9e2ccb92;/courses/1/ipec/db/_69372_1/Compet%EAncias%20Planifica%E7%E3o%20did%E1ctica%20do%20TC-final.doc
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competências, certo?  
Para o Inv1, esse é um formato que vos é familiar e pode ser problemático estar a introduzir mais uma mudança. Além disso é um 
formato que não impossibilita trabalhar com competências e objectivos. Eu (Inv2) tem dúvidas mas não sou dogmática. No 
entanto, o que se encontra na Internet, que se reporta sobretudo a projectos de integração das TIC (muitos em contextos de 
Educação em Ciência) é apresentado por tópicos e sequencial.  
Embora muitas vezes as relações entre os diferentes aspectos não sejam estabelecidas, pode-se fazê-lo usando letras e números 
(como está feiro para as propostas de trabalho); 
 
4 – indo aos quadros e ao que está definido como sendo competências específicas, temos muitas dúvidas. O que lá está não são 
competências definidas em termos gerais? Não gera repetições ao longo da planificação? Algumas, como a da pesquisa não 
estão fora de sítio? Se estas questões têm sentido, isto revela que ainda não houve apropriação do que é conhecimento 
substantivo, processual e por ai fora. Isto é, para o Inv2 essas competências deviam ter uma relação mais próxima com as 
propostas de trabalho. Temos que pensar num exemplo!!!! Aliás deixamos o desafio a que articulem alguns dos comentários que 
deixamos com situações concretas da planificação, a fim de objectivarmos a nossa discussão. Quem avança?  
Já o Luís receia que isso seja espartilhar demais as coisas e que se pode cair nos objectivos. A reacção da Inv2 a esta objecção é 
que se calhar é melhor especificar, porque se não, não se pode definir depois o que se deve avaliar. 
A conversa com a nossa colega de Didáctica das Línguas veio reforçar a convicção da Maria João. Pelos vistos nessa área têm 
feito as planificações definindo as competências a nível muito geral e depois explicitando os objectivos a atingir para promover o 
seu desenvolvimento. Aliás, ela acha (e a Profª Mª do Céu também foi isto que defendeu) que os objectivos (podemos chamar-
lhes indicadores de aprendizagem) são instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de competências. Será que não 
podemos optar por caminho semelhante? Vamos discutir tudo isto com base em exemplos? A ideia é. Mantendo o formato de 
quadro, substituir o título de competências específicas, por objectivos ou indicadores de aprendizagem (learning outcomes) e 
definir quais os indicadores no que respeita ao conhecimento substantivo, processual… de uma forma mais específica.  

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/12/16 18H23m 

Autor: (IPEC), ProfB 

Anexo: Planificação – trabalho de campo.doc (2237440bytes) 

Assunto: Planificação  

 

Estive e ainda estou a ler os livros e os documentos sugeridos (mas têm de se ir lendo...) contudo surgiu-me uma 

ideia e baseada sobretudo no documento do Inv1e Inv2 e nas competências de Québec, alterei apenas a pág. 3 (está 

a azul) do documento apresentado pela ProfA. 

Pensei que talvez fosse mais prático para a implementação, colocar uma coluna com as competências (transversais), 

mas tal como foi sugerido e acho que muito bem, só designei por competências e outra com os indicadores de 

aprendizagem para cada actividade ou tarefa. 

Assim para a actividade inicial que seria uma revisão de conceitos anteriormente adquiridos e análise com a 

presentação à turma do documento em PowerPoint eu sugeria as competências apresentadas no documento. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/12/18 01H00m 

Autor: Inv2 

Assunto: Na continuação da reflexão da ProfB 

Acho a ideia excelente e que o primeiro ensaio vai no bom sentido, no que toca a competências transversais. Era 
muito interessante que este exercício fosse sendo feito com esta metodologia. Avançar com a fundamentação, fazer 
um exercício e disponibilizar para ser discutido. Que pensam? 
 
Voltando à reflexão sobre a planificação, continuo com interrogações no que toca a aspectos mais específicos. 
Vejamos! A primeira actividade proposta visa que os alunos, em grupo, revisitem conceitos, recorrendo a 
aprendizagens supostamente efectuadas anteriormente Assim sendo, eu avançaria que dado que se propõe que o 
trabalho seja efectuado em grupo, os alunos têm que desenvolver competências relacionadas com 1) colaboração ou 
cooperação, dependendo da forma como o trabalho de grupo for organizado, com 2) organização e sistematização 
das aprendizagens feitas anteriores, e com 3) métodos de trabalho (aqui tenho dúvidas!). Terão ainda que 4) 
caracterizar os locais de extracção dos recursos geológicos, com o que isso implica (como se caracterizam esses 
locais?), e para cada um desses locais 5) apontar as vantagens da referida extracção e as 6) consequências para o 
ambiente (quais são?). Penso que é necessário dar respostas a estas questões para poder precisar os indicadores 
de aprendizagem mais específicos. Estou certa ou estou errada? 



 

 
Que dizem? Cá ficamos à espera de reacções. 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/12/20 15H41m 

Autor: (IPEC), ProfB 

Assunto: Re: Na continuação da reflexão do Inv2 

Primeiramente, queria responder ao Inv2, que não foi assim muito complicado elaborar esta primeira fase, tentei 
apenas apresentar uma proposta resultante da minha reflexão. 

Efectivamente, na realização da primeira actividade, há mais competências que as que eu coloquei que se pressupõe 
que os alunos devam desenvolver poderemos acrescentar para depois definirmos melhor os indicadores de 
aprendizagem. Só que eu nesta fase, e estou a tentar definir as competências para cada actividade, já estou (se 
calhar mal) a pensar na forma como depois as podemos avaliar... 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/12/26 18H52m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Anexo: Reformulação_Planf.doc (2216448 bytes) 

Assunto: Re: Planificação 

Mais uma vez a ProfC, apesar de não ter estado pessoalmente na reunião de Aveiro, já deu avanços significativos e 
muito construtivos na proposta de planificação para a actividades de trabalho de campo à Pedreira da Quinta-do-
Moínho… tal como a ProfB. 

Decorrente da leitura que fiz da planificação deixada pela ProfC lanço uma nova proposta, que envio em anexo a 
esta mensagem… ProfC, a proposta que apresento decorre da tua proposta (na íntegra)… apenas transformo os G1, 
G2, G3, etc… nas respectivas competências… pois considero que é muito mais prático que elas venham 
especificadas nas colunas para evitar que nós andemos sempre a ver a “legenda”… 

… Até ao final desta semana vou ver se consigo avançar na proposta apresentada, de modo a ficar toda nos mesmos 
moldes… 

Votos de uma boa semana para todos! 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2007/12/27 13H18m 

Autor: Inv1 

Assunto: Re: Planificação 

Vamos  ver se conseguimos ser curtos na intervenção, incisivos  e claros. 

1. Em relação à INTRODUÇÃO.  Visando uma possível publicação da planificação,  parece que esta secção deveria 
incluir  a organização do próprio documento, o seu principal objectivo, o contexto de desenvolvimento, a natureza das 
propostas pedagógico didácticas que estão pensadas. O que é que dizem  a isto? 

Parece-nos que uma boa parte do que está avançado pela Isabel, e aperfeiçoado pela Margarida, poderá constituir  a 
base de uma secção com o enquadramento  conceptual das propostas. 

2. No que respeita à questão da Isabel relativa às competências e objectivos,   diremos que nos parece que a 
proposta da ProfB tem vantagens do ponto de vista operacional.   Também nos parece bem  a inclusão no quadro da 
designação das competências na medida em que facilita  leitura. 

 Somos de opinião que o exercício está agora no bom caminho, com produtos à  vista. Estarão, no entanto, claros os 
processos  subjacentes? ProfD e ProfE, o que  dizem? 

Muitos dos indicadores de aprendizagem, para a actividade que está em análise (a primeira),   parecem-nos 
equilibrados e passíveis de ser facilmente operacionalizados, tendo em vista o desenvolvimento de instrumentos de 
avaliação. O Inv2 ainda tem dúvidas em relação a alguns que acha muito gerais (ex. a linguagem científica e das 
atitudes). 

3. Temos uma dúvida mais de fundo. Gostaríamos de saber  em que medida o processo de desenvolvimento  
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curricular em  que estamos  todos envolvidos é pragmático, isto é, acham que é compatível com as tarefas dos 
professores? Bem, não esqueçam que estamos a trabalhar em GRUPO e isso é uma mais-valia. A pergunta tem a 
ver, também, com o facto  de estarmos num projecto de investigação que pretende ter impacte ao nível das práticas 
dos professores. 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/06 20H39m 

Autor: (IPEC), ProfB 

Anexo: ref. planif.doc (92160 bytes) 

Assunto: preparação da saída de campo 

Olá a todos, 

Vou colocar em anexo, a reformulação da planificação que fiz para a preparação da saída de campo. Está a cor-de-

rosa. ProfC, já vi que colocaste um texto para a introdução, mas não tive tempo para o ler. Preferi adiantar a 

planificação agora porque vou ter uma semana muito ocupada. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/13 22H55m 

Autor: (IPEC), Prof D 

Assunto: Re: Planificação 

Tal como o prometido, já consegui ler (e fi-lo várias vezes pois é muita a informação para descodificar!) todo o 
material e intervenções aqui deixadas. Estou neste momento a tentar escrever o meu contributo no que toca aos 
documentos aqui deixados. Para já queria aqui deixar uma questão ao ProfC sobre o texto "A relevância do trabalho 
de Campo...", uma vez que não entendi muito bem o que se pretendia transmitir, isto é, penso que percebi, mas a 
construção do texto, na minha perspectiva pode levar a uma leitura contrária. Passo, assim, a transcrever o trecho 
para ser mais fácil explicar. 

"A unidade de preparação orienta-se basicamente para a execução de tarefas concretas, realizadas pelos alunos, 
tendo por finalidade a redução daquilo que o autor designa por novidade do espaço que engloba três factores: 
cognitivo, geográfico e psicológico. O factor cognitivo pode ser minimizado através de actividades como a observação 
e a identificação de amostras de mão de rochas e/ou minerais provenientes da área que se pretende estudar, a 
realização de trabalhos experimentais, a análise de cartas geológicas e o manuseamento de instrumentos de 
orientação, entre outros. Nesta etapa, é importante que os alunos realizem actividades que lhes permitam adquirir 
conceitos geológicos remobilizáveis de forma autónoma durante as actividades a executar no campo. O factor 
geográfico pode ser minimizado ambientando o aluno antecipadamente às diversas características da área em 
estudo, fornecendo-lhe, por exemplo, indicações por meio de cartas topográficas, fotos, filmes ou diapositivos, sobre 
a situação geográfica da área a visitar, a distância a que se encontra da escola, a definição do percurso e as 
paragens previstas. O factor psicológico pode ser reduzido pela preparação e planeamento da saída em conjunto 
com os alunos, em que se detalham os diferentes aspectos associados à organização da saída, designadamente os 
seus objectivo, o material necessário e a constituição de equipas de trabalho." 

Da forma que o texto está escrito parece que as actividades propostas para cada um dos factores não irão reduzir o 
factor, antes pelo contrário; penso que fica mais claro que se se escrever antes "A novidade do factor cognitivo pode 
ser minimizada...." - uma vez que é a novidade (a nível das três dimensões) que se quer ver diminuída. Também no 
quarto parágrafo do mesmo texto ...."Por isso, importa “…valorizar e dar voz ao trabalho de campo, enquanto 
ferramenta de aprendizagem de forte riqueza heurística, para que os estudantes aprendam o que é esta disciplina 
científica e adquiram competências conceptuais…” a palavra sublinhada é confusa na medida em que se vem 
falando em trabalho de campo, o qual não é uma disciplina científica, mas sim uma estratégia/ferramenta de trabalho. 

Quanto propriamente à planificação deixada pelo ProfC (e posteriormente alterada pelo ProfA) percebo as dúvidas 
dela no que toca às competências específicas e/ou objectivos a pôr na coluna dos indicadores. Creio que ainda 
subsiste algumas ideias menos claras nas nossas cabeças, pese as 2ªs jornadas em Lisboa - uma coisa é falar, outra 
é tentar pôr no papel aquilo que se pensava ter entendido. Achei muito mais prática a forma como agora se 
encontram expressas as competências gerais, bem como os indicadores de aprendizagem face às propostas de 
trabalho e sugestões metodológicas. No entanto, os indicadores de aprendizagem discriminados parecem-me ser 
objectivos, segundo Roldão (2004) ("objectivos é aquilo que se pretende que o aluno aprenda, numa dada situação 
de ensino e aprendizagem face a um determinado conteúdo" ) e não competência(s) (que é o "objectivo último dos 
vários objectivos para que para ela contribuem" segundo esta mesma autora, e que deverá sempre ter um carácter 

http://elearning.ua.pt/@@1bfb47c46253dad47ce9bcc2969aa305;/courses/1/ipec/db/_75533_1/ref.%20planif.doc


 

complexo, integrador e dinâmico, como referem vários autores). Questiono agora onde devem, então,   serem 
colocadas e expressas as designadas competências específicas na presente planificação, e que a professora Teresa 
Oliveira e os seus colegas referem que os alunos devem desenvolver com o contributo das ciências. Depois de ler 
atentamente a planificação na sua primeira parte (preparação da saída de campo) e comparando o que vem 
expresso relativamente às competências específicas para o 3º ciclo no que toca ao grande tema "Sustentabilidade na 
Terra" parece-me que algumas das competências especificas aí expressas se "encaixam" na planificação. Passo a 
explicar: por exemplo, a competência específica "Reconhecimento de que a intervenção humana na Terra, ao nível 
de exploração, transformação e gestão sustentável dos recursos, exige conhecimento científico e tecnológico em 
diferentes áreas"será uma que pode ser atingida com os objectivos descriminados a nível do conhecimento 
(substantivo e processual) e do raciocínio. Tal também se torna compreensível se se tiver em conta que as 
competências específicas contribuem para o desenvolvimento das competências gerais, tal como se referencia no 
documento relativo à reorganização curricular do ensino básico. Que pensam desta reflexão? Encaixar ou não as 
competências específicas da disciplina? E onde? 

Hoje fico por aqui, mas já a pensar como responder a estas questões, bem como reflectir sobre a tal introdução que o 
Inv1 e o Inv2 referiram. Há também que pensar nos instrumentos de avaliação que terão que necessariamente 
acompanhar esta planificação. Mais uma vez falei às minhas colegas na implementação deste material e a adesão é 
plena.  

Boa noite a todos. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/12 22H12m 

Autor: (IPEC), ProfC 

Anexo: Refor_ Planf._Saída.doc (2189824 bytes) 

Assunto: Planif.Saída de Campo 

Boa noite a todos: 

Aqui fica a minha sugestão de planificação da saída de campo. O que vos parecem? Deixem as vossas críticas. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/18 23H45m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Anexo: ReformulaçãoIntegral.doc (2230272 bytes) 

Assunto: Reformulação Integral da Planificação 

Caros Colegas, 
 
Tendo em conta o trabalho repartido desenvolvido pela ProfC, pela ProfB e pela ProfA de adaptação da planificação 
às considerações e intervenções que entretanto foram efectuadas acerca da planificação da actividade de Trabalho 
de Campo considerei que era necessário procurar integrar todos os contributos num único documento para facilitar os 
trabalhos futuros de discussão do mesmo. Integrei, por isso, os três documentos num só e que apresento em anexo a 
esta mensagem. Lembro que procedi a pequenas sugestões de alteração em todos os documentos e que se 
encontram registadas com a cor vermelha. Se considerarem que as sugestões que apresento são adequadas podem 
mudá-las para a cor preta e integrarem-nas num novo documento que deve ser colocado na plataforma, de modo a 
que possamos sempre trabalhar sobre a "última versão". 
Lembro, também, que na versão que hoje aqui deixo ainda não estão definidos os objectivos gerais e, ao mesmo 
tempo, que o texto da introdução precisa de ser completado... Aceitam-se sugestões e contribuições de todos os 
elementos do IPEC. 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/19 20H42m 

Autor: (IPEC), ProfD 

Assunto: Re: Reformulação Integral da Planificação 

Dado um tempinho que posso disponibilizar para o IPEC, continuo nas minhas leituras e neste momento encontro-me 

a escrever, a partir do contributo do ProfC e do ProfA, e tendo em conta as sugestões deixadas pelo Inv. 1 em 

27/12/2007, a introdução para este documento. Penso que amanhã já poderei aqui deixar alguma coisa para 

poderem comentar. Estive a ver rapidamente a reformulação da planificação deixada pelo ProfA. Penso que a 

introdução deve ser apresentada antes da planificação, ainda de acordo com as sugestões do Inv1, em 27/12/2007, 

http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_76004_1/Refor_%20Planf._Sa%EDda.doc
http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_76406_1/Reformula%E7%E3oIntegral.doc
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isto é, a introdução ser uma secção, a planificação ser outra secção e considerar outras secções, como por exemplo, 

os resultados da aplicação da planificação, etc. 

Verifico que também não há comentários à questão por mim levantada sobre as competências específicas. Devem 

elas, ou não, aparecer explicitadas na planificação? Se não, avaliam-se só competências gerais numa disciplina que 

apresenta as  suas especificidades? Os indicadores de aprendizagem são ou não objectivos? Eu insisto na 

clarificação destes pormenores porque sendo minha intenção utilizar estes materiais com as minhas colegas de 

escola, é de todo o interesse que não se gere situações que possam ser interpretadas como confusas, incoerentes, 

pouco práticas, etc. Isso será meio caminho andado para que as pessoas não queiram experimentar e não queiram 

saber de propostas que se faça. É tal situação não é desejada de todo! 

Prof A vou ler com mais tempo a tua reformulação e depois deixarei os meus comentários. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/01/19 23H12m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Anexo: ReformulaçãoIntegral.doc (2245120 bytes) 

Assunto: Nova Reformulação Integral 

Decorrente da mensagem deixada pelo ProfD e das questões que nela coloca - a questão das competências 
específicas que não se encontravam explícitas - efectivamente considero que elas se depreendem dos indicadores 
de aprendizagem, no entanto também considero que para que outros colegas possam implementar estes materiais 
didácticos elas devem vir explícitas no documento. Por isso tomei a iniciativa de criar um novo documento onde as 
mesmas vêm explícitas (não nas tabelas, pois considero que era muito complicado estar a introduzir novas 
colunas...mas são apresentadas antes da planificação da actividade, tal como podem constatar no ponto 1.4 do 
documento). 
Relativamente aos objectivos...será que eles têm mesmo que vir explicitados? Não basta as competências gerais, as 
competências específicas e os indicadores de aprendizagem? Aliás, os indicadores de aprendizagem não têm 
subjacentes objectivos e competências? 
Lembro que o documento que agora coloco em anexo é a última versão com as últimas actualizações introduzidas... 
No entanto ainda não está completo. Necessita de sugestões de alteração da parte de todos e é necessário pensar 
nos objectivos gerais e nos instrumentos de avaliação. Agradecia que os restantes elementos do grupo pensassem 
nestes aspectos e os introduzissem no documento (pode ajudar a consulta do livro sobre Competências da 
Professora Teresa Oliveira). 

Aguardo sugestões e troca de ideias! 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/01 11H14m 

Autor: (IPEC), ProfD 

Assunto: visita à Pedreira do Moinho 

Bom, fica aqui a informação que já está marcada oficialmente a visita dos alunos da minha escola à Pedreira do 
Moinho no dia 4 de Abril, uma sexta-feira. Ou seja, antes dessa data há que trabalhar com os documentos de 
preparação da saída de campo, etc., etc.  e para isso temos é necessário virarmos os nossos esforços para a 
ultimação da planificação, nomeadamente a avaliação das competências... há muito para desbravar ainda! 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/06 o1H02m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Anexo: DocumentoIntegralFinal.doc (3930624 bytes) 

Assunto: Alterações na estrutura dos documentos 

Resultante de uma conversa que tive na última Sexta-feira em Aveiro com o Inv1 e com o Inv2 e das preocupações 
manifestadas por todos (incluindo-me a mim...) acerca da estrutura dos materiais didácticos que tínhamos construído 
e da funcionalidade dos mesmos... procedi a grandes alterações nos documentos (resultantes de muitas das 
sugestões apresentadas pelos nossos Professores)que agora coloco à disposição de todo o Grupo para que todos 
possam dar a sua opinião e a sua contribuição na conclusão do referido documento. 

No documento deixei a vermelho pedidos de ajuda para trabalhar mais aprofundadamente algumas secções... Todas 
as contribuições são bem-vindas! Aguardo as vossas interacções... 

http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_76418_1/Reformula%E7%E3oIntegral.doc
http://elearning.ua.pt/@@1860d1bb99592bf53ae7771583eb15df;/courses/1/ipec/db/_76926_1/DocumentoIntegralFinal.doc


 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/02/12 17H24m 

Autor: Inv1 

Assunto: Re: Alterações na estrutura dos documentos(última versão) 

Cá estamos, finalmente a fazer algumas observações ao que tem sido apresentado. Em primeiro lugar   gostava de 
subscrever a opinião de todos os que me antecederam em relação ao juízo que fizeram sobre o trabalho da ProfA. 
Excelente,  é o que acho! Porquê? Porque efectivamente incorporou muito bem as sugestões que resultaram da troca 
de opiniões "face to face" e, depois,  por  ter conseguido chegar a uma proposta que tem unidade e me parece que é 
pragmática. Julgo que  a distribuição dos elementos - Competências, Actividades,  Indicadores e Aprendizagem  - 
 por três quadros facilita   a leitura e, naturalmente, a utilização, que é o que, também, muito nos interessa:   

Independentemente de ir ler com atenção todo o documento, com o Inv2, poderemos avançar algumas propostas 
para a acção. Não vos parece que  que em 2.1.1 se deveria , por um lado, sintetizar o que está escrito e,  por outro, 
acrescentar fundamentação relacionada com RP/CTSA e trabalho de grupo?  Quem se propõe para esta tarefa? Nós 
poderemos dar alguns palpites!! 

Em relação ao que está para fazer como nos organizamos? Quem faz o quê? Isto de acordo com as interrogações 
deixadas pela ProfA? Ficamos à espera das vossas contribuições, sem as quais não avançaremos! 

Um abraço. Inv1 e Inv2 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/03/05 23H28m 

Autor: Inv2 

Assunto: Re: Visita à Pedreira da Feifil 

Folgo muito em saber que a visita foi produtiva (estou ruída de inveja mas não digo alto porque é feio).  
Relativamente ao relato soube a pouco e, tal como já aconteceu no passado, a partir do testemunho da ProfA, será 
difícil reconstituir o que foi discutido, que pontos de vista estavam em discussão e porquê, que decisões tomaram, 
etc. Ou seja, sem mais pormenores não é possível analisar que gestão curricular foi feita e com que fundamentos. 
A ProfA refere que surgiram várias ideias, quais? Porquê? Como se reflectem no guia de campo? 
Quanto ao material (guia), coloco as perguntas que formulei aquando do desenvolvimento do primeiro:  
• Que competências pretendem que os alunos desenvolvam? 
• Como as vão avaliar? 
Indo à questão inicial do guia, será que faz sentido formular uma questão de resposta sim ou não? A proposta que 
faço é: Em que medida a Pedreira de Feifil está a ser explorada de forma sustentada? 
Fico à espera de reacções! 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/04/01 20H52m 

Autor: (IPEC), ProfD 

Assunto: Re: O meu contributo para documento final... 

(…) Mas voltando ao que interessa, já imprimi o doc apresentado pela ProfA e, tendo em conta o que ficou 
combinado, eu, o Inv1 e o Inv2 ficamos que fazermos a fundamentação inicial. A fim de optimizar as coisas pedia ao 
Inv2 e/ou Inv1 que me dessem dicas quanto a referências bibliográficas, que, em conjunto com alguma coisa que 
tenho por aqui, me ajudariam a trabalhar esta parte. Fico aguardando. (…) 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/04/01 01H11m 

Autor: Inv2 

Assunto: Re: O meu contributo para documento final... 

Deixo em anexo a versão anterior com algumas sugestões de alterações na parte de apresentação dos resultados, 
sobretudo ao nível da escrita. Tentei pôr tudo o que são aspectos metodológicos no passado (é o recomendado pelos 
peritos) e a apresentação dos resultados no impessoal. 
 
Aproveito para deixar três dúvidas: 
1 – a primeira prende-se com a extensão do texto. Talvez seja de considerar não apresentar tudo em pormenor (os 
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gráficos falam por si) e deixar ficar só as sínteses que a Margarida foi fazendo e muito bem. Mantendo este formato 
corremos o risco de ficar com um documento demasiado grande para que seja convidativo; 
2 – a segunda relaciona-se com o facto de a apresentação da metodologia de recolha de dados e respectiva 
apresentação estarem feitas em conjunto. Que dizem de se separar? A probabilidade de este ano se recuperar e 
reelaborar o questionário elaborado no ano passado é grande e se separarmos os dois aspectos é capaz de 
simplificar o documento final; 
3 – a terceira com a análise dos resultados de outros instrumentos de avaliação, a saber: as respostas ao guião, as 
apresentações, as perguntas do teste (que não sabemos sempre foram feitas). Aqui temos de ter feedback da ProfC 
e ponderar se é de inclui todos esses dados. 
 
Aguardo comentários e reacções. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/04/04 00H40m 

Autor: Inv2 

Assunto: Teríamos que dar resposta a questões: 

Viva ProfD! 

Quanto ao que solicitas e ainda sem trocar impressões com o Inv1, penso que a fundamentação didáctica poderia 
ter, para além do que já está feito, que integra indicadores da bibliografia sobre trabalho de campo, aspectos 
relacionados com a perspectiva de ensino por pesquisa (mais abrangente mas que justifica o pluralismo 
metodológico, eu diria a opção por diversificar as actividades) a resolução de problemas, nomeadamente de âmbito 
CTSA (é a partir do uma questão desse tipo que se partiu) e a avaliação (diversificação de instrumentos, momentos e 
intervenientes). Verei com o Inv1, em concreto, o que disponibilizar. 

Indo à tua visita, não estava à espera que fosse para já. Vais explorar os materiais do ano passado ou com 
adaptações decorrentes das discussões e dos últimos encontros? Penso que seria útil que partilhasses o teu diário 
de bordo através deste meio, para podermos acompanhar-te. Creio também que devíamos voltar à discussão da 
avaliação, dado a última versão da planificação estar muito mais clara relativamente às competências a desenvolver 
e aos indicadores de aprendizagem. Que dizem? Teríamos que dar resposta a questões: Que competências e 
indicadores de aprendizagem vamos privilegiar e porquê? Ter em conta tudo é loucura sem recursos a meios que 
facilitem o tratamento dos dados. Qual as funções da avaliação? Em que momentos e que instrumentos explorar? … 

Cá fico à espera de reacções! 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/05/05 23H04m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Assunto: Re: De regresso e ponto de situação 

Pois foi, no dia 2 de Maio tivemos uma reunião muito produtiva do Grupo 2...atendendo a que as interacções na 
plataforma tinham diminuído e está-se a aproximar um momento crucial no projecto do nosso grupo - a 
implementação dos materiais didácticos no estudo principal. Nesta reunião estiveram presentes os seguintes 
elementos do grupo: Inv1, ProfC, ProfE, eu (ProfA) e Margarida Marques...as outras colegas justificaram a sua 
ausência por motivos profissionais. 

A ProfB vai implementar os materiais didácticos na Pedreira da Quinta do Moinho no dia 16 de Maio, com duas 
turmas da sua escola e com a colaboração da professora de Biologia e Geologia, onde inclusivamente vão fazer a 
preparação da saída de campo em aulas conjuntas. 

A ProfE também vai implementar os materiais didácticos na mesma pedreira no dia 26 de Maio. 
E eu vou implementar os materiais didácticos adaptados à Pedreira da Feifil (Viseu) no dia 28 de Maio, com mais 
duas colegas da minha escola. 

Vamos todas procurar implementar os materiais didácticos seguindo a metodologia definida e já apresentada em 
documentos anteriores...não esquecendo o desenvolvimento das competências definidas e a respectiva avaliação. 
A ProfC este ano não tem 11º ano e, por esta razão não vai implementar os referidos materiais didácticos, mas 
alertou-nos para a necessidade de discutirmos as actividades efectuadas por cada grupo ainda no campo, de modo a 
que os alunos possam se inteirar das actividades desenvolvidas por todos os grupos. 

Alertou-se, também, para a importância de aplicarmos aos alunos o questionário final de modo a podermos recolher 
informações que nos vão ser úteis na análise dos resultados finais.  



 

No decorrer desta reunião ainda se alertou para a necessidade de começarmos a elaborar documentos individuais 
que possam dar conta das expectativas que tínhamos para o projecto e da forma como elas foram ou não 
concretizadas...pois este é um projecto creditado e temos que começar a pensar na apresentação do nosso relatório 
final. 

No decorrer da reunião alertou-se para a necessidade de cada elemento do grupo 2 dar o seu contributo para a 
elaboração do documento final e cujas tarefas foram definidas em mensagens anteriores. 

Por fim, referiu-se a necessidade de começarmos a elaborar o documento em ppt para a apresentação da 
comunicação que vai ser apresentada no Simpósio de Julho em Guadalajara, e que deve ser apresentada em língua 
castelhana para facilitar o entendimento da assistência. 

...De uma forma sintética, procurei nesta a mensagem dar conta dos principais aspectos que foram tratados nesta 
reunião... Se me esqueci de algum pormenor, por favor colegas que estiveram presentes...façam o favor de 
acrescentar algum aspecto em falta. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/05/12 19H46m 

Autor: (IPEC), ProfB 

Anexo: Planificação didáctica do TC_ Ovar-2.doc (2242048 bytes) 

Assunto: Planificação didáctica  

Apresento a planificação didáctica da saída de campo que irei fazer na 6ª feira, tal como já disse, as 2 aulas de 
preparação da saída de campo serão leccionadas em conjunto por mim e pelo professor de Biologia, de forma que na 
metodologia aparece a designação de professor de Física e Química e professor de Biologia.  
ProfC, não queres (ou podes) aparecer lá? A ProfE vai-me dar uma ajudinha, porque só tenho um professor de 
Biologia para ir comigo e as minhas colegas de grupo não podem ir. 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/05/19 16H20m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Anexo: Planificação.doc (159744 bytes) 

Assunto: Pedreira da Feifil (Viseu) 

Disponibilizo o material que vou utilizar na Pedreira da Feifil e que foi adaptado a partir do material produzido para a 
Pedreira da Quinta do Moinho. 
Na minha escola vamos realizar a saída de campo no dia 28 de Maio e esta semana vou reunir com as minhas 
colegas para as poder por a par te toda a planificação que foi elaborada. Estas minhas colegas já fizeram comigo 
uma saída de campo à Pedreira e consideram que as actividades do guia de campo são exequíveis. 
Votos de boa semana! 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/05/20 08H29m 

Autor: Inv1 

Assunto: Re: Pedreira da Feifil (Viseu) 

Já sei que a ProfE foi ao campo. Do meu ponto de vista era bom que fosse colocado na plataforma  um documento 
que permitisse  uma análise do que  se passou no campo, bem como dos seus antecedentes e consequentes! Aliás, 
não seria também conveniente administrar um questionário aos alunos (ver o que foi anteriormente elaborado por 
alguns de nós  para o projecto sobre Trabalho Prático). 
 Ficamos á espera de reacções vossas! 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/05/25 18H58m 

Autor: (IPEC), ProfC 

Anexo: implementção do TC-irmf.doc (33280 bytes) 

Assunto: Implementação dos materiais didácticos no estudo piloto 

 
Aqui segue o documento que elaborei relativo à implementação dos materiais didácticos do estudo piloto, na 
pedreira da Quinta do Moinho. 
Leiam e se for necessário acrescentar mais alguma coisa digam. 

 

http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_81893_1/Planifica%E7%E3o%20did%E1ctica%20do%20TC_%20Ovar-2.doc
http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_82048_1/Planifica%E7%E3o.doc
http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_82155_1/implement%E7%E3o%20do%20TC-irmf.doc
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Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/05/29 22H35m 

Autor: (IPEC), ProfA 

Assunto: Re: Pedreira da Feifil - implementação 

Esqueci-me de dizer que fotocopiei o questionário para que todos os alunos que participaram nesta actividade o 
possam preencher no final da fase de pós saída de campo... 
Não esqueçam de fazer o mesmo! 
 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008  

Data: 2008/06/04 11H35m  

Autor: (IPEC), ProfB  

Anexo: Anexo III-questionário Mai.08.doc (119296 bytes)  

Assunto: Re: Próxima reunião presencial  

Olá ProfA. 
Obrigada pela partilha do teu material. Eu também vou passar o questionário aos meus alunos, com umas pequenas 
adaptações. Envio em anexo.  
Para mim em princípio, estou disponível para a reunião no dia 13 de Junho 
 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008  

Data: 2008/06/07 23H10m  

Autor: (IPEC), ProfA  

Anexo: tratamentoQuestionário.doc (265728 bytes)  

Assunto: Questionário Final  

Caros Colegas, 

Estive a fazer o tratamento dos dados do questionário que apliquei aos meus alunos no final da implementação dos 
materiais didácticos construídos para a Pedreira da Feifil. 

Envio-os, em anexo a esta mensagem, para que possam ser conhecidos e analisados por todos. 

Tal como tinha dito em mensagens anteriores, houve mais duas colegas da minha escola que implementaram os 
materiais didácticos e que também aplicaram o referido questionário. No entanto, os questionários das turmas delas 
ainda não tratei...nem sei se devem integrar as conclusões que obtivermos dos nossos alunos...o que é que vocês 
acham? 

Aguardo interacções... 

 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/06/12 10H37m 

Autor: (IPEC), ProfB 

Anexo: Análise -questionário Mai.08.doc (204288 bytes) 

Assunto: Tratamento do questionário 

Olá a todos 
Estive a acabar de fazer o tratamento do questionário de uma das minhas turmas. 
Envio em anexo para o caso de alguém quiser dar uma espreitadela. Vou tentar acabar até amanhã o tratamento do 
questionário da outra turma. 
Resolvi separar os questionários das 2 turmas, porque elas são muito diferentes e as condições com que realizaram 
a saída foi diferente. Uma das turmas teve apoio do Prof. de Biologia e a outra só teve o meu apoio. 
O questionário que se segue é o da turma que trabalhou apenas comigo. 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/06/15 14H41m 

Autor: (IPEC), ProfB 

http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_82526_1/Anexo%20III-question%E1rio%20Mai.08.doc
http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_82719_1/tratamentoQuestion%E1rio.doc
http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_82842_1/An%E1lise%20-question%E1rio%20Mai.08.doc


 

Anexo: Análise quest.11a.doc (176640 bytes) 

Assunto: Tratamento do questionário 

Olá, 
 
Aqui vai os dados do questionário final da minha outra turma. 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/06/25 21H33m 

Autor: (IPEC), ProfE 

Anexo: estudo principal_questionários.xls (72192 bytes) 

Assunto: Resultados do questionário do estudo principal 

Cá vão os resultados das escolas de Estarreja, Ovar e Viseu, faltam ainda os de Lamego (quando a ProfD mos 
enviar eu introduzo). 
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/06/25 23H57m 

Autor: (IPEC), ProfD 

Anexo: questionário alunos Lamego.spo (163840 bytes) 

Assunto: Re: Resultados do questionário do estudo principal 

Olá ProfE. 
Mando aqui um ficheiro, em formato SPSS, dos resultados dos meus alunos. Este formato permite copiares 
directamente os valores para excel; se por acaso não tiveres disponível o programa eu copio as tabelas para word, 
mas aí tens que introduzires os valores na tua folha de excel. Diz depois alguma coisa.  
 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/06/25 23H32m 

Autor: (IPEC), ProfC 

Assunto: "Dúvida existencial" 

Na minha escola tem surgido várias vezes alguma polémica em torno das diferentes modalidades da avaliação. 
Tem surgido frequentemente, em troca de ideias sobre avaliação com várias colegas, a ideia que a avaliação 
diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa são processos distintos e que a avaliação diagnóstico pode 
ser sumativa ou formativa. 

Das leituras que tenho feito, parece-me que a avaliação diagnóstica tem um carácter eminentemente formativo, ou 
seja, engloba-se na avaliação formativa estarei correcta no meu raciocínio? Que acham? Será que o Inv2 pode dar 
umas dicas sobre esta polémica? 

Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Data: 2008/07/02 18H07m 

Autor: (Docente), Inv2 

Assunto: Dúvida sobre avaliação 

Pois é, não é fácil, tanto mais que mesmo os autores de referência na área apresentam propostas que diferem 
nalguns aspectos (ver uma discussão sintética sobre o assunto, no contexto da avaliação de acções de formação, 
em http://liveeducation.wordpress.com/2007/02/20/analise-de-uma-accao-de-formacao/). 

Como diz o autor da mensagem “Todos os autores referem a importância das várias modalidades de avaliação 
(diagnostica, formativa e sumativa) para Hadji e Figari estas são função da sua indexação temporal ou 
sequencialidade, enquantoque Palmira [penso que se referem a Maria Palmira Alves e ao livro “Currículo e 
Avaliação”] as diferencia de acordo com as funções que devem cumprir: prever, melhorar ou verificar.” 

Dando uma resposta possível à questão (a minha) e deixando uma nota sobre uma “ideia” com a qual estou em 
desacordo: 
1) “ (…) a avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa são processos distintos” - não concordo 
com esta ideia. Antes pelo contrário uma das dificuldades inerentes à avaliação relaciona-se precisamente com as 
várias modalidades de avaliação estarem interligadas. É capaz de ter havido aqui um lapso e faltar um não antes do 
são. Será? 

 

http://elearning.ua.pt/@@14277cd495925fde35734aed721525fc;/courses/1/ipec/db/_82842_1/An%E1lise%20-question%E1rio%20Mai.08.doc
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_83313_1/estudo%20principal_question%E1rios.xls
http://elearning.ua.pt/courses/1/ipec/db/_83316_1/question%E1rio%20alunos%20Lamego.spo
http://liveeducation.wordpress.com/2007/02/20/analise-de-uma-accao-de-formacao/
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2) quanto à questão propriamente dita, para mim, dependendo da forma como são explorados os resultados, a 
avaliação diagnóstica, pode ser formativa mas também pode ser sumativa. No primeiro caso, faz-se o diagnóstico 
para regular o processo de aprendizagem para, por exemplo: i) o professor decidir temas a abordar e actividades a 
propor e ii) o aluno tomar consciência das aprendizagens a efectuar – neste caso há autores que se preferem ao 
termo avaliação formadora, reforçando a necessidade de envolver o aluno activamente na sua avaliação (auto-
avaliação), bem como na dos colegas (co-avaliação). No segundo, os resultados da avaliação diagnóstica são 
comparados com os da avaliação sumativa (por exemplo no fim de uma unidade de ensino), para se medir e 
classificar a evolução que o aluno fez (podendo envolver também neste processo, para além do professor, os alunos 
e outros agentes). 
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Sistema de categorias para verificar as competências, inerentes ao processo de avaliação, mobilizadas numa CoP 

online envolvendo Investigadores e Professores 

 CATEGORIAS INDICADORES 

P
L

A
N

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

A. Pondera e enuncia os objectos da avaliação 
A.1 Estabelece o que vai avaliar 

A.2 Define as funções da avaliação 

B. Planifica os momentos da avaliação 
B.1 Estabelece a recolha de informação em contextos diversificados 

B.2 Estabelece a recolha de informação em momentos diversificados 

C. Define e enuncia o referente 
C.1 Explicita os critérios de avaliação 

C.2 Define e enuncia os indicadores da aprendizagem 

D. Selecciona e constrói instrumentos de avaliação 

D.1 Conhece as características dos instrumentos de avaliação 

D.2 Tem em conta as limitações dos instrumentos de avaliação 

D.3 Planifica o recurso a instrumentos de avaliação diversificados 

D.4 Partilha o processo de construção de instrumentos de avaliação com 

base noutros já construídos e na comunidade 

D.5 Realiza esforços para validar os instrumentos de avaliação que 

constrói 

E. Fundamenta as opções feitas 

E.1 Procura informação 

E.2 Partilha leituras 

E.3 Analisa fundamentos 

E.4 Integra novos conhecimentos noutros já existentes 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 

F. Recolhe e organiza informação 

F.1 Selecciona, sistematicamente, informação orientada para os 

objectivos e o referente estabelecidos 

F.2 Utiliza estratégias e instrumentos de avaliação adequados aos 

objectivos e ao referente estabelecidos 

F.3 Aplica os instrumentos de avaliação respeitando as condições 

necessárias para tal 

F.4 Organiza a informação recolhida com a aplicação dos instrumentos 

de avaliação 

G. Interpreta as evidências 
G.1 Confronta a informação recolhida com o referente 

G.2 Interpreta a informação e faz juízos de valor  

H. Produz feedback aos alunos H. Realiza comentários que servem a avaliação reguladora 

I. Promove a auto-avaliação e hetero-avaliação 

regulada 

I.1 Investe em estratégias que conduzem à apropriação dos critérios de 

avaliação pelos alunos 

I.2 Promove o questionamento 

I.3 Realiza uma abordagem positiva do erro 

I.4 Organiza e implementa a auto-avaliação 

I.5 Organiza e implementa a hetero-avaliação 

J. Desenvolve o processo de avaliação respeitando 

valores éticos 

J.1 Valoriza os ritmos de desenvolvimento dos alunos respeitando-os no 

processo de avaliação 

J.2 Revela preocupação com o desenvolvimento pessoal dos alunos 

J.3 Desenvolve o processo de avaliação recorrendo sempre que 

necessário ao trabalho colaborativo 

B
A

L
A

N
Ç

O
 

L. Reflecte sobre o processo de avaliação 

L.1 Reflecte sobre as dificuldades inerentes ao processo de avaliação 

L.2 Reflecte sobre as modalidades de avaliação 

L.3 Faz uma reflexão sobre as várias etapas do processo de avaliação 

L.4 Faz uma reflexão sobre instrumentos de avaliação 

L.5 Reflecte sobre novas formas de avaliar e/ou novos objectos e/ou 

novos objectivos a avaliar não previstos na planificação 
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Sistema de categorias para verificar o desenvolvimento da competência didáctica de avaliar dos participantes numa CoP online  

Planificação, operacionalização e balanço do processo de avaliação da saída de campo à Pedreira Quinta-do-Moínho/Pedreira do Feitil 

Análise de Conteúdo das Interacções do Fórum: Grupo 2 no ano lectivo 2007/2008 

Indicador Unidade de registo Participante 
Interacção Contagem 

por participante Data Assunto 

A.1 Contagem por indicador 0 

A.2 Contagem por indicador 0 

B.1 Contagem por indicador 0 

B.2 Contagem por indicador 0 

C.1 

Apresento a planificação didáctica da saída de campo inclui uma tabela com critérios de avaliação que irei fazer 
na 6ª feira. 

ProfB 2008/05/12 
19H46m 

Planificação didáctica 
ProfA = 1 

 

ProfB=1 
(…) procedi a alterações significativas estabeleceu introduziu uma tabela com critérios de avaliação que agora 
submeto à vossa e apreciação e análise (…) 

ProfA 2007/10/27  

00H03m 

Nova versão do doc. 
de competências 

Contagem por indicador 2 

C.2 

Pensei (…) colocar (…) e outra coluna com os indicadores de aprendizagem para cada actividade ou tarefa 

presente no documento anexada à mensagem 

ProfB 2007/12/16 
18H23m 

Planificação 

ProfA=4 
 

ProfB=2 
 

ProfC=1 

…lanço uma nova proposta decorrente da proposta da ProfC, que envio em anexo a esta mensagem definição 

de mais indicadores de aprendizagem... 

ProfA 2007/12/26 
18H52m 

Re: Planificação 

Vou colocar em anexo, a reformulação da planificação que fiz para a preparação da saída de campo. ProfB 2008/01/06 
20H39m 

Preparação da saída 
de campo 

Aqui fica em anexo a minha sugestão com alterações a nível dos indicadores de aprendizagem de 
planificação da saída de campo. 

ProfC 2008/01/12 
22H12m 

Planif. Saída de 
Campo 

Integrei os três documentos num só e que apresento em anexo (…) procedi a pequenas sugestões de alteração 

ao nível dos indicadores de aprendizagem, entre outras 

ProfA 2008/01/18 
23H45m 

Reformulação Integral 
da Planificação 

(…) procedi a grandes alterações nos documentos introduziu tabela com elementos a ter em conta na avaliação 
dos alunos e indicadores de aprendizagem para as actividades propostas na preparação, na saída e pós-saída 

de campo que agora coloco à disposição (…) 

ProfA 2008/02/06 
01H02m 

Alterações na 
estrutura dos 
documentos 

Disponibilizo o material que vou utilizar na Pedreira da Feifil ProfA 2008/05/19 
16H20m 

Pedreira da Feitil 
(Viseu) 

Contagem por indicador 7 

D.1 Contagem por indicador 0 

D.2 

(…) com umas pequenas adaptações que efectuou no questionário a preencher pelos alunos e que colocou em 

anexo. 

ProfB 2008/06/04 
11H35m 

Próxima reunião 
presencial 

ProfB = 1 

Contagem por indicador 1 

D.3 Contagem por indicador 0 

D.4 Contagem por indicador 0 

D.5 Contagem por indicador 0 
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Indicador Unidade de registo Participante 
Interacção Contagem 

por participante Data Assunto 

E.1 

Por isso precisamos da ajuda e da clarificação dos nossos Investigadores (...) sobre os documentos relativos 

à avaliação de competências 

ProfA 2007/10/28 
16H50m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências ProfA = 2 

 
ProfB = 1 

 
ProfC = 1 

 
ProfD = 1 

 
ProfE = 1 

(…) medos de não estar a ler bem, não estar a fazer aquilo que se pretende  que nos levam a pedir ajuda 
aos nossos Investigadores! 

ProfA 2007/10/28 
16H50m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências 

Acabei de ler o documento relativo à avaliação de competências (…) ProfE 2007/10/30 
19H42m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências 

Estive e ainda estou a ler os livros e os documentos sugeridos  relativos à avaliação de competências ProfB 2007/12/16 
18H23m 

Planificação 

A fim de optimizar as coisas pedia ao Inv2 e/ou Inv1 que me dessem dicas quanto a referências bibliográficas, ProfD 2008/04/01 
20H52m 

Re: O meu contributo 
para documento final... 

Será que o Inv2 pode dar umas dicas sobre esta polémica? em torno das diferentes modalidades da 

avaliação  

ProfC 2008/06/25 
23H32m 

“Dúvida existencial” 

Contagem por indicador    6 

E.2 

(…) pode ajudar a consulta do livro sobre Competências da Professora Teresa Oliveira. ProfA 2008/01/19 
23H12m 

Nova Reformulação 
Integral 

I nv2 = 1 

(…) ver uma discussão sintética sobre o assunto  diferentes modalidades da avaliação  em 
http://liveeducation.wordpress.com/2007/02/20/analise-de-uma-accao-de-formacao/ 

Inv2 2008/07/02 
18H07m 

Dúvida sobre avaliação 
ProfA =1 

Contagem por indicador    2 

E.3 Contagem por indicador    0 

E.4 

(…) procurei integrar na proposta de reformulação da planificação de 2006/2007, disponibilizada em 

anexomuitas das sugestões práticas que foram apresentadas pela Professora Teresa Oliveira 

ProfA 2007/10/27 
00H03m 

Nova versão do doc. 
de competências ProfA = 2 

 
Prof B = 1 

(…) baseada sobretudo no documento do Inv1e Inv2 e nas competências de Québec, alterei apenas a pág. 3 

(está a azul) do documento apresentado pela ProfA  proposta de reformulação da planificação de 2006/2007 

ProfB 2007/12/16 
18H23m 

Planificação 

(…) resultantes as alterações apresentadas no documento integral final de muitas das sugestões 
apresentadas pelos Inv1 E Inv2. 

ProfA 2008/02/06 
01H02m 

Alterações na estrutura 
dos documentos 

Contagem por indicador    3 

F.1 Contagem por indicador    0 

F.2 

Aqui segue em anexo à mensagem o documento que elaborei relativo à implementação dos materiais 

didácticos do estudo piloto, na pedreira da Quinta do Moinho indica o preenchimento do questionário pelos 

alunos. 

ProfC 2008/05/25 
18H58m 

Implementação dos 
materiais didácticos no 
estudo piloto 

ProfA = 2 
 

Prof B = 1 
 

ProfC = 1 

(…) fotocopiei o questionário para que todos os alunos que participaram nesta actividade o possam preencher ProfA 2008/05/29 
22H35m 

Re: Pedreira da Feifil - 
implementação 

Eu também vou passar o questionário  aos meus alunos (…) ProfB 2008/06/04 
11H35m 

Próxima reunião 
presencial 

(…) houve mais duas colegas da minha escola que implementaram os materiais didácticos e que também 
aplicaram o referido questionário. 

ProfA 2008/06/07 
23H10m 

Questionário final 

Contagem por indicador    4 
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Indicador Unidade de registo Participante 
Interacção Contagem 

por participante Data Assunto 

F.3 Contagem por indicador    0 

F.4 

Deixo em anexo a versão anterior com algumas sugestões de alterações na parte de apresentação dos 
resultados, sobretudo ao nível da escrita. 

Inv2 
2008/04/01 
01H11m 

O meu contributo para 
documento final... 

Inv2 = 1 
 

ProfA = 1 
 

ProfB = 3 
 

ProfD = 1 
 

Prof E = 1 

Estive a fazer o tratamento dos dados do questionário que apliquei aos meus alunos no final da 
implementação dos materiais didácticos construídos para a Pedreira da Feifil. 

ProfA  
2008/06/07 
23H10m 

Questionário Final 

Estive a acabar de fazer o tratamento do questionário de uma das minhas turmas. 
 

ProfB 
2008/06/12 
10H37m 

Tratamento do 
questionário 

Vou tentar acabar até amanhã o tratamento do questionário da outra turma. 
 

ProfB 
2008/06/12 
10H37m 

Tratamento do 
questionário 

Aqui vai os dados do questionário final da minha outra turma. 
ProfB 

2008/06/15 
14H41m 

Tratamento do 
questionário 

Cá vão os resultados das escolas de Estarreja, Ovar e Viseu 
ProfE 

2008/06/25 
21H33m 

Resultados do 
questionário do estudo 

principal 

Mando aqui um ficheiro, em formato SPSS, dos resultados dos meus alunos. 
ProfD 

2008/06/25 
23H57m 

Re: Resultados do 
questionário do estudo 

principal 

Contagem por indicador    7 

G.1 Contagem por indicador 0 

G.2 Contagem por indicador 0 

B.1 Contagem por indicador 0 

H.1 Contagem por indicador 0 

A.1 Contagem por indicador 0 

I.1 Contagem por indicador 0 

I.2 Contagem por indicador 0 

I.3 Contagem por indicador 0 

I.4 Contagem por indicador 0 

I.5 Contagem por indicador 0 

J.1 Contagem por indicador 0 

J.2 Contagem por indicador 0 

J.3 Contagem por indicador 0 
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Indicador Unidade de registo Participante 
Interacção Contagem 

por participante Data Assunto 

L.1 

(…) as dificuldades que temos em nos adaptarmos a uma avaliação por competências são o espelho das 
nossas dificuldades conceptuais no entendimento que fazemos dos conceitos de competências gerais, 
essenciais, específicas. 

ProfA 
2007/10/28 
16H50m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências 

ProfA = 2 
 

ProfD = 1 
 

Inv2= 2 

 

(…) a passagem dos conceitos neles documentos relativos à avaliação de competências apreendidos 

para a operacionalização no documento que estamos a elaborar planificação didáctica constitui-se como 
uma etapa carregada de grandes receios, de grandes dificuldades... 

ProfA 
2007/10/28 
16H50m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências 

Creio que ainda subsiste algumas ideias menos claras nas nossas cabeças, pese as 2ªs jornadas em 
Lisboa - uma coisa é falar, outra é tentar pôr no papel aquilo que se pensava ter entendido. 

ProfD 
2008/01/13 
22H55m 

Planificação 

Pois é, não é fácil, tanto mais que mesmo os autores de referência na área apresentam propostas que 
diferem nalguns aspectos (…) 

Inv2 
2008/07/02 
18H07m 

Dúvida sobre 
avaliação 

(…) uma das dificuldades inerentes à avaliação relaciona-se precisamente com as várias modalidades de 
avaliação estarem interligadas. 

Inv2 
2008/07/02 
18H07m 

Dúvida sobre 
avaliação 

Contagem por indicador    5 

L.2 

(…) em troca de ideias sobre avaliação com várias colegas, a ideia que a avaliação diagnóstica, avaliação 
formativa e avaliação sumativa são processos distintos e que a avaliação diagnóstico pode ser sumativa ou 
formativa. 

ProfC 
2008/06/25 
23H32m 

"Dúvida existencial" 

ProfC = 2 
 

Inv2 = 2 

Das leituras que tenho feito, parece-me que a avaliação diagnóstica tem um carácter eminentemente 
formativo, ou seja, engloba-se na avaliação formativa estarei correcta no meu raciocínio? 

ProfC 
2008/06/25 
23H32m 

"Dúvida existencial" 

(…) a avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa são processos distintos” - não 
concordo com esta ideia. 

Inv2 
2008/06/25 
23H32m 

Dúvida sobre 
avaliação 

para mim, dependendo da forma como são explorados os resultados, a avaliação diagnóstica, pode ser 
formativa mas também pode ser sumativa. No primeiro caso, faz-se o diagnóstico para regular o processo 
de aprendizagem (…) No segundo, os resultados da avaliação diagnóstica são comparados com os da 
avaliação sumativa (…), para se medir e classificar a evolução que o aluno fez (…) 

Inv2 
2008/06/25 
23H32m 

Dúvida sobre 
avaliação 

Contagem por indicador    4 

L.3 

Penso que é necessário dar respostas a estas questõessobre competências a desenvolver para poder 
precisar os indicadores de aprendizagem mais específicos. Inv2 

2007/12/18 
01H00m 

Na continuação da 
reflexão da ProfB 

 

A reacção do Inv2 a esta objecção é que é melhor especificar, porque se não, não se pode definir depois o 
que se deve avaliar. 

Inv2 
2007/10/31 
13H18m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências 

A ideia é. Mantendo o formato de quadro, substituir o título de competências específicas, por objectivos ou 
indicadores de aprendizagem (learning outcomes) e definir quais os indicadores no que respeita ao 
conhecimento substantivo, processual… de uma forma mais específica.  

Inv2 
2007/10/31 
13H18m 

Re: Nova versão do 
doc. de competências 

(…) poderemos acrescentar mais competências para depois definirmos melhor os indicadores de 
aprendizagem. ProfB 

2007/12/20 
15H41m 

Re: Na continuação 
da reflexão do ProfB 

Só que eu nesta fase, e estou a tentar definir as competências para cada actividade, já estou (se calhar 
mal) a pensar na forma como depois as podemos avaliar. ProfB 

2007/12/20 
15H41m 

Re: Na continuação 
da reflexão do ProfB 

Muitos dos indicadores de aprendizagem, para a actividade que está em análise (a primeira),   parecem-
nos equilibrados e passíveis de ser facilmente operacionalizados, tendo em vista o desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação. 

Inv1 
2007/12/27 
13H18m 

Resposta Planificação 
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Indicador Unidade de registo Participante 
Interacção Contagem 

por participante Data  Assunto 

L.3 

Achei muito mais prática a forma como agora se encontram expressas as competências gerais, bem como 

os indicadores de aprendizagem face às propostas de trabalho e sugestões metodológicas. 
ProfD 

2008/01/13 

22H55m 
Re: Planificação 

Inv2 = 8 

 

Inv1 = 2 

 

ProfA 1 

 

ProfB = 3 

 

ProfD = 2 

Se não explicitarem as competências específicas, avaliam-se só competências gerais numa disciplina que 

apresenta as  suas especificidades? ProfD 
2008/01/19 

20H42m 

Re: Reformulação 

Integral da 

Planificação 

Excelente,  é o que acho  o trabalho da ProfA.! Porque efectivamente incorporou muito bem as sugestões 

que resultaram da troca de e opiniões "face to face" e, depois,  por  ter conseguido chegar a uma proposta 

que tem unidade e me parece que é pragmática. 
Inv1 

2008/02/12 

17H24m 

Re: Alterações na 

estrutura dos 

documentos (última 

versão) 

(…) dado a última versão da planificação estar muito mais clara relativamente às competências a 

desenvolver e aos indicadores de aprendizagem. 
Inv2 

2008/04/04 

00H40m 

Teríamos que dar 

resposta a questões: 

(…) Teríamos que dar resposta a questões: Que competências e indicadores de aprendizagem vamos 

privilegiar e porquê? 
Inv2 

2008/04/04 

00H40m 

Teríamos que dar 

resposta a questões: 

(…) Ter em conta tudo é loucura sem recursos a meios que facilitem o tratamento dos dados. 
Inv2 

2008/04/04 

00H40m 

Teríamos que dar 

resposta a questões: 

(…) Teríamos que dar resposta a questões: as funções da avaliação? (…) 
Inv2 

2008/04/04 

00H40m 

Teríamos que dar 

resposta a questões: 

(…) Teríamos que dar resposta a questões: Em que momentos e que instrumentos explorar? 
Inv2 

2008/04/04 

00H40m 

Teríamos que dar 

resposta a questões: 

Resolvi separar os questionários das 2 turmas, porque elas são muito diferentes e as condições com que 

realizaram a saída foi diferente. Uma das turmas teve apoio do Prof. de Biologia e a outra só teve o meu 

apoio. 

ProfB 
2008/06/12 

10H37m 

Tratamento 

questionário  

(…) é necessário pensar nos objectivos gerais e nos instrumentos de avaliação. 
ProfA 

2008/01/19 
23H12m 

Nova Reformulação 
Integral 

Contagem por indicador    16 

L.4 

Há também que pensar nos instrumentos de avaliação que terão que necessariamente acompanhar esta 

planificação. 
ProfD 

2008/01/13 

22H55m 
Re: Planificação 

Inv1 = 1 

 

Inv2 = 2 

 

ProfD =1 

Quanto ao material (guia), coloco as perguntas (…): Que competências pretendem que os alunos 

desenvolvam? Como as vão avaliar? 
Inv2 

2008/03/05 

23H28m 

Re: Visita à Pedreira 

da Feifil 

A probabilidade de este ano se recuperar e reelaborar o questionário elaborado no ano passado é grande 

(…) Inv2 
2008/04/01 

01H11m 

Re: O meu contributo 

para documento 

final... 

Aliás, não seria também conveniente administrar um questionário aos alunos (ver o que foi anteriormente 

elaborado por alguns de nós  para o projecto sobre Trabalho Prático). 
Inv1 

2008/05/20 

08H29m 

Re: Pedreira da Feifil 

(Viseu) 

Contagem por indicador    4 

L.5 Contagem por indicador    0 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS INTERACÇÕES DO FÓRUM: GRUPO 2 NO ANO LECTIVO 2007/2008  
 
 
Quadro 1 - Unidades de Registo codificadas por Área Temática  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quadro 2 - Unidades de Registo codificadas por categoria de área temática  
 
 

Área Temática Categorias 
Unidades de registo  

N.º % 

Planificação 

A. Pondera e enuncia os objectos da avaliação 0 0 

B. Planifica os momentos da avaliação 0 0 

C. Define e enuncia o referente 9 14,754 

D. Selecciona e constrói instrumentos de avaliação 1 1,639 

E. Fundamenta as opções feitas 11 18,032 

Operacionalização 

F. Recolhe e organiza informação 11 18,032 

G. Interpreta as evidências  0 0 

H. Produz feedback aos alunos 0 0 

I. Promove a auto-avaliação e hetero-avaliação regulada 0 0 

J. Desenvolve o processo de avaliação respeitando valores 
éticos 

0 0 

Balanço L. Reflecte sobre o processo de avaliação  29 47,541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Temática 
Unidades de registo 

N.º % 

Planificação 21 34,426 

Operacionalização 11 18,032 

Balanço 29 47,541 

TOTAL 61 100 
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Quadro 3 - Unidades de Registo codificadas por indicador da Categoria Planificação  
 

Categoria Indicador 
Unidades de registo 

N.º (%) 

A. Pondera e enuncia 
os objectos da 
avaliação 

A.1 Estabelece o que vai avaliar 0 0 

A.2 Define as funções da avaliação 0 0 

B. Planifica os 
momentos da avaliação 

B.1 Estabelece a recolha de informação em contextos 
diversificados 

0 
0 

B.2 Estabelece a recolha de informação em momentos 
diversificados 

0 
0 

C. Define e enuncia o 
referente 

C.1 Explicita os critérios de avaliação 2 3,279 

C.2 Define e enuncia os indicadores da avaliação 7 11,475 

D. Selecciona e constrói 
instrumentos de 
avaliação 

D.1 Conhece as características dos instrumentos de 
avaliação 

0 0 

D.2 Tem em conta as limitações dos instrumentos de 
avaliação 

1 1,639 

D.3 Planifica o recurso a instrumentos de avaliação 
diversificados 

0 0 

D.4 Partilha o processo de construção de instrumentos de 
avaliação com base noutros já construídos e na 
comunidade 

0 0 

D.5 Realiza esforços para validar os instrumentos de 
avaliação que constrói 

0 0 

E. Fundamenta as 
opções feitas 

E.1 Procura informação  6 9,836 

E.2 Partilha leituras 2 3,279 

E.3 Analisa fundamentos  0 0 

E.4 Integra novos conhecimentos noutros já existentes  3 4,918 

TOTAL 21 34,426 
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Quadro 4 - Unidades de registo codificadas por indicador da Categoria Operacionalização 

Categoria Indicador 
Unidades de registo  

N.º (%) 

F. Recolhe e organiza 
informação 

F.1 Selecciona sistematicamente informação orientada para 
os objectivos e o referente estabelecidos 

0 0 

F.2 Utiliza estratégias e instrumentos de avaliação 
adequados aos objectivos e referente estabelecidos 

4 6,557 

F.3 Aplica os instrumentos de avaliação respeitando as 
condições necessárias para tal 

0 0 

F.4 Organiza a informação recolhida com a aplicação dos 
instrumentos de avaliação 

7 11,475 

G. Interpreta as 
evidências  

G.1 Confronta a informação recolhida com o referente  0 0 

G.2 Interpreta a informação e faz juízos de valor  0 0 

H. Produz feedback aos 
alunos 

H.1 Realiza comentários que servem a avaliação reguladora 0 0 

I. Promove a auto-
avaliação e hetero-
avaliação regulada 

I.1 Investe em estratégias que conduzem à apropriação dos 
critérios de avaliação pelos alunos 

0 0 

I.2 Promove o questionamento 0 0 

I.3 Realiza uma abordagem positiva do erro 0 0 

I.4 Organiza e implementa a auto-avaliação 0 0 

I.5 Organiza e implementa a hetero-avaliação 0 0 

J. Desenvolve o 
processo de avaliação 
respeitando valores 
éticos 

J.1 Valoriza os ritmos de desenvolvimento dos alunos 
respeitando-os no processo de avaliação 

0 0 

J.2 Revela preocupação com o desenvolvimento pessoal dos 
alunos 

0 0 

J.3 Desenvolve o processo de avaliação recorrendo sempre 
que necessário ao trabalho colaborativo 

0 0 

TOTAL  11 18,032 

 

Quadro 5 - Unidades de registo codificadas por indicador da Categoria Balanço 

Categoria Indicador 

Unidades de 
registo  

N.º (%) 

L. Reflecte sobre o 
processo de avaliação 

L.1 Reflecte sobre as dificuldades inerentes ao processo de 
avaliação  

5 8,197 

L.2 Reflecte sobre as modalidades de avaliação 4 6,557 

L.3 Faz uma reflexão sobre as várias etapas do processo de 
avaliação  

16 26,230 

L.4 Faz uma reflexão sobre instrumentos de avaliação  4 6,557 

L.5 Reflecte sobre novas formas de avaliar e/ou novos objectos 
e/ou novos objectivos a avaliar não previstos na planificação 

0 0 

TOTAL 29 47,541 

 


