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Resumo: A Educação em Ciências é fundamental para responder e minimizar desafios globais e locais do presente 

e do futuro. Por isso, é necessário assegurar uma formação de qualidade dos professores de Biologia/Geologia, 

em Portugal e no Mundo. Neste capítulo apresentam-se os resultados e as conclusões da análise documental feita 

a 39 relatórios de estágio pedagógico de (futuros) professores de Biologia/Geologia produzidos entre 2009 e 2019, 

no âmbito do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

da Universidade de Coimbra. Estes relatórios podem ser considerados como um espaço de formação central no 

desenvolvimento profissional de um professor. Assim, numa perspetiva global do trabalho realizado pela 

Universidade de Coimbra na área da formação dos professores de Biologia/Geologia, ao longo de uma década, a 

análise de conteúdo foi determinante para a identificação de fatores que definem a escola de 

pensamento/identidade curricular da mesma. Esta análise foi baseada em três dimensões: 1) Área(s) de saber 

sustentador(es) (título e palavras-chave); 2) Estratégias e abordagens de ensino das ciências (resumo, 

metodologia e objetivos) e 3) Desenvolvimento profissional (resumo e conclusões). Os resultados demonstram 

que, na Universidade de Coimbra, a formação dos estudantes se destaca pela exemplar preparação ao nível do 
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saber específico (dimensão 1); ainda existe uma reduzida utilização do relatório “V de Gowin” durante o estágio, 

apesar do forte investimento nesta estratégia ao nível das unidades curriculares do mestrado (dimensão 2). 

Verificou-se igualmente grande importância atribuída ao estágio pedagógico pelos estudantes para a iniciação do 

seu processo de desenvolvimento na prática docente (dimensão 3). Partindo da problematização dos resultados 

emergentes, são apresentadas interrogações específicas no âmbito da Educação em Ciências, nomeadamente 

sobre a relação estreita entre a formação inicial de professores e a necessidade de diversificar e comunicar ciência. 

Procura-se, desta forma, contribuir para transformar o Mundo através do ensino das Ciências Naturais, numa 

sociedade de justiça e igualdade, em que ninguém fica para trás.  

Palavras-chave: Biologia e Geologia, Desenvolvimento profissional, Educação em Ciências, Estágio pedagógico 

e relatório, Formação inicial, Formação profissionalizante. 

 

Abstract: Back to front: a portrait of the University of Coimbra in the training of Biology & Geology Teachers. 

Science Education is essential to answer and minimize global and local challenges of the present and future. 

Therefore, it is necessary to ensure a quality training for Biology and Geology teachers, both in Portugal and 

worldwide. This chapter presents the results and conclusions of a documental analysis made to 39 pedagogical 

internship reports produced between 2009 and 2019, by (upcoming) teachers of Biology and Geology, within the 

scope of the Master in “Teaching of Biology and Geology in the 3rd cycle of Basic Education and Secondary 

Education” of the University of Coimbra. These reports can be considered as a central training space in the 

professional development of a teacher. Thus, from a global perspective of the work developed by the University of 

Coimbra in the area of training future teachers of Biology and Geology, over a decade, the content analysis was 

decisive for the identification of factors that define the school of thought and the curricular identity. This analysis 

was based on three dimensions: 1) Area(s) of sustaining knowledge(s) (title and keywords); 2) Science teaching 

strategies and approaches (summary, methodology and objectives), and 3) Professional development (abstract and 

conclusions). The results revealed that the student’s formation at the University of Coimbra stands out for its 

exemplary preparation at the level of specific knowledge (dimension 1); there is still little use of the “Gowin’s V” 

report during the internship, despite the strong investment in this strategy in terms of the master's curricular units 

(dimension 2). There was also a great importance attributed to the pedagogical internship by the students, as a way 

to begin their development process in teaching practice (dimension 3). Starting from the problematizations of the 

emerging results, specific questions are presented in the scope of Science Education, namely about the close 

relationship between the initial training of teachers and the need to diversify and communicate science. By this way, 

we seek to contribute to transform the world through the teaching of Natural Sciences, in a society of justice and 

equality where no one is left behind. 

Keywords: Biology and Geology, Professional development, Science Education, Pedagogical training and report, 

Early Teacher Education, Professionalising Teacher Education. 

 

Introdução: o direito a uma Educação em Ciências de qualidade 

A Educação de qualidade é um direito fundamental e um bem público (Martins & Mendes, 2017; 

UNESCO, 2018). Os estudantes, enquanto cidadãos do presente e do futuro, podem e devem envolver-
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se ativamente na sociedade, e fazer escolhas informadas no contexto ambiental e social onde vivem. 

Nesse meio, nem sempre favorável à afirmação dos mais jovens, os estudantes têm de se confrontar 

com pluralismos de toda a natureza, num tempo marcado pela mudança e ao sabor da inconstância. 

Desta forma, ter professores qualificados e empenhados no desenvolvimento de um ensino de 

qualidade, demonstrando, eles próprios, o seu comprometimento e motivação pela aprendizagem 

constante (Nogueira & Abelha, 2014), tornou-se num imperativo a nível nacional e internacional, como 

forma de incrementar competências dos estudantes perante as exigências da sociedade.  

A educação científica, em particular, deve ser um veículo crucial para enfrentar os desafios globais 

atuais e emergentes da humanidade (Schleicher, 2015; Kyle, 2020). Considerando que muitos destes 

desafios são de cariz ambiental e envolvem a gestão de recursos naturais, o ensino da Biologia e da 

Geologia necessitam de ser contextualizados e vinculados às experiências dos alunos, levando em 

conta questões de valores locais, societais, cívicos e culturais (Martins & Mendes, 2017; Chisingui & 

Costa, 2020). Por isso, os currículos de formação inicial de professores de Biologia e Geologia devem 

estar numa posição de vanguarda, de modo a garantir que os discursos educacionais sejam voltados 

para os objetivos/aspirações, desejos e necessidade de todos, “não deixando ninguém para trás” 

(Chisingui & Costa, op.cit.; Kyle, op. cit.). Esta dimensão torna-se ainda mais significativa, quando se 

reconhece a relação existente entre o currículo e a identidade individual e coletiva dos estudantes 

(Pinar, 2004; Silva, 2010). 

A sociedade atual em que vivemos requer uma Educação ao longo da vida, suportada em quatro 

pontos principais: 1) aprender a conhecer; 2) aprender a fazer; 3) aprender a viver juntos; e 4) aprender 

a ser (Delors et al., 1996). O ensino formal deve promover uma educação completa ao indivíduo, com 

vista ao desenvolvimento efetivo de capacidades, atitudes, valores e conhecimentos, adequando-se a 

variadas situações (Dias, 2010). Os programas de formação de futuros professores, nomeadamente os 

de Biologia e Geologia, devem capacitar estes estudantes para poderem vir a contribuir para tal missão, 

sendo essa, uma das premissas com que, na Universidade de Coimbra, se tem vindo a desenvolver a 

oferta formativa nesta importante área do conhecimento – a educação em Ciências Naturais.   

 

Enquadramento teórico  

Nesta secção referem-se os fundamentos teóricos que sustentam o presente capítulo e constituem 

a base para a análise documental que se encontra explicitada na Metodologia. Nas secções seguintes, 

indicam-se as principais perspetivas do ensino das ciências e estratégias no âmbito do ensino prático, 

e procede-se à descrição dos principais fundamentos teóricos associados à formação de futuros 

professores de Biologia e Geologia, bem como de estratégias de desenvolvimento profissional, 

nomeadamente o relatório de estágio pedagógico.  
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O ensino das ciências: das perspetivas à abordagem CTSA  

e ao recurso didático “Relatório V de Gowin”  

Se por um lado a centralidade de uma educação em ciências é intemporal, a forma como a mesma 

é concetualizada e ensinada tem vindo a evoluir ao longo dos tempos. De forma global referem-se 

quatro perspetivas de ensino das Ciências: o Ensino por Transmissão; o Ensino por Descoberta; o 

Ensino por Mudança Concetual; e o Ensino por Pesquisa (Cachapuz et al., 2002).  

O Ensino por Mudança Concetual e o Ensino por Pesquisa, sendo as mais recentes, são baseadas 

em teorias construtivistas e sócio-construtivistas1 que se diferenciam pela centralidade do estudante 

(Cachapuz et al., 2002). Para o ensino das ciências, a que mais se adequa é o Ensino por Pesquisa 

(Vasconcelos et al., 2003). Este baseia-se nos conteúdos do dia-a-dia dos estudantes e nos seus 

interesses, para além de considerar as situações-problema do quotidiano, promovendo a inter e 

transdisciplinaridade, bem como demonstra a relação entre a Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA).  

Numa abordagem CTSA assume-se que um dos objetivos do ensino das ciências é formar 

indivíduos capazes de tomar decisões informadas e responsáveis, reconhecendo e considerando o 

papel da ciência e da tecnologia no seu dia-a-dia. Adota a prioridade da aprendizagem de temas 

importantes não só para o estudante, mas também para a sociedade, bem como a aprendizagem dos 

conceitos científicos a partir de problemas próximos à realidade circundante, tornando a ciência não só 

mais atrativa, mas também mais útil, e o ensino mais contextualizado e atual. Considera, ainda, as 

interações ciência-tecnologia-sociedade-ambiente e os aspetos epistemológicos e sociológicos da 

construção da ciência, encarando-a de forma menos dogmática e menos neutra do que 

tradicionalmente se faz (Fernandes et al., 2017).  

Uma das estratégias mais defendida pelos teóricos nesta perspetiva de ensino das ciências é a 

utilização do relatório tipo “V de Gowin”. Este recurso didático, proposto por David Bob Gowin, em 1977, 

foi desenvolvido para promover um melhor entendimento do conhecimento e da sua natureza ao “ajudar 

os estudantes e os professores a clarificar a natureza e os objetivos do trabalho experimental em 

ciências” (Novak & Gowin, 1996, p. 71). De forma a ser facilitador do processo de aprendizagem e 

fundamentado em princípios cognitivistas, ambiciona que os estudantes, através da sua utilização, 

estabeleçam relações cognitivas entre os novos conhecimentos e os conhecimentos apriori. (Novak & 

Gowin, 1984/1996). 

O relatório tipo “V de Gowin” tem uma estrutura muito específica, sendo constituído por quatro 

componentes (cf. Fig. 1): “questão-problema”, “domínio concetual”, “domínio metodológico” e 

“acontecimentos/objetos” (Soares et al., 2017, p. 388). Dada a sua forma em “V”, este recurso permite 

uma desagregação espacial e visual do domínio concetual, do lado esquerdo, e do domínio 

                                                 
1 O contexto de aprendizagem (construção de conhecimento) molda-se em função de fatores físicos, culturais, sociais e pessoais 

(motivações, crenças, etc.); dá-se particular relevância a fatores motivacionais e de perceção individual do contexto de ensino-
aprendizagem; no sócio-construtivismo enfatizam-se as interações sociais do indivíduo na construção de conhecimento 
(professor, estudante e os seus pares).  
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metodológico do lado direito, interligando-os pela questão-problema no centro do “V” que se relaciona 

diretamente com os procedimentos ou observações no vértice (Gowin & Alvarez, 2005).  

No âmbito da elaboração de um relatório tipo “V de Gowin”, a formulação da questão-problema deve 

ser vista como a tarefa central, uma vez que estimula os estudantes a refletir sobre a atividade (Novak 

& Gowin, 1984/1996). O nível cognitivo em que ela se insere (Moreira, 2012), bem como a sua resposta 

na conclusão, indicam se os estudantes tiveram uma aprendizagem significativa: “as conclusões [que] 

não apresentam resposta(s) à mesma [indicam que] a interação entre o lado esquerdo e direito do “V 

de Gowin” não se observa, o que evidencia falhas na mobilização do conhecimento” (Soares et al., 

2017, p. 387). 

 

Figura 1 - Estrutura característica de um Relatório de Biologia e Geologia do tipo “V de Gowin” e Questão-problema 

[Fonte: Soares et al., 2017, p. 389].  

 

Formação inicial de professores: o desenvolvimento profissional  

e a elaboração de um relatório de estágio pedagógico  

O conceito de Desenvolvimento Profissional Docente “inclui a aprendizagem a partir da experiência, 

em grande parte desenvolvendo uma maior competência e aperfeiçoamento na atuação das práticas 

pedagógicas, as quais podem acontecer em diferentes tempos e contextos, em espaços formais, não 

formais e/ou informais” (Santos et al., 2018, p. 76). No alinhamento desta definição, o desenvolvimento 

profissional docente é o processo através do qual os professores, enquanto agentes de mudança, 

reveem, renovam e ampliam, individual ou coletivamente, o seu compromisso com os propósitos morais 

do ensino, constroem e desenvolvem, de forma crítica, juntamente com as crianças, jovens e colegas, 
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o conhecimento, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais para uma reflexão, planificação e 

práticas profissionais eficazes em cada uma das etapas das suas vidas profissionais (Day, 2001).  

Este processo procura promover a mudança junto dos professores, para que estes possam crescer 

enquanto profissionais e também como pessoas (Marcelo, 2009). Muitas investigações se têm dedicado 

a tentar compreender como se dão estas mudanças e desenvolvimentos, ou seja, como se constroem 

as aprendizagens. Destes cenários, parece evidente que o percurso evolutivo de um professor, ao 

juntar qualidades de pedagogo aos saberes necessários à sua profissão, se coaduna com a aquisição 

de novos patamares de literacia, tanto científica como generalista, tornando-o num instrumento de 

difusão de conhecimento e de valores culturais.  

 O desenvolvimento profissional é um processo de investigação diretamente articulado com as 

práticas educativas, em que as “[...] práticas de formação que tomam como referência as dimensões 

coletivas contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é 

autónoma na produção de seus saberes e dos seus valores” (Nóvoa, 1997, p. 27). 

Os relatórios de estágio pedagógico entendem-se, neste trabalho, como momentos de formação, 

onde a construção de conhecimento profissional se torna o principal objetivo. O processo de escrita 

deste relatório corresponde a um tempo de construção de conhecimento profissional, onde os 

conhecimentos teóricos e práticos, obtidos pela análise de textos e/ou partilha com especialistas, bem 

como pela experiência de situações pedagógicas concretas, são restabelecidos num processo de 

comunicação do percurso de formação. A escrita dos relatórios de estágio é fundamental para que os 

futuros professores tenham oportunidade de analisar e refletir sobre o seu percurso de formação 

profissional, afastando-se das práticas que exerceram, procurando agora inseri-las em processos mais 

globais de desenvolvimento profissional (Andrade & Martins, 2017). Estes relatórios revelam-se como 

um espaço de compreensão e de integração de um percurso formativo realizado, demonstrando 

dimensões importantes do conhecimento profissional construído e a construir. Este processo permite 

aos profissionais de educação descobrirem um lugar e desenvolverem a sua identidade profissional. 

 Neste alinhamento, considera-se que a experiência de elaboração de um relatório de estágio 

pedagógico por um futuro professor potenciará a formação de um ’bom’ professor, que será sempre 

aquele que criará um ambiente propício à construção ativa do conhecimento, do saber e saber fazer, 

dando o exemplo do gosto pelo estudo e assumindo sempre os seus erros (Delors et al., 1996).  

 

Metodologia  

Num primeiro momento, descreve-se o percurso histórico do contexto de formação ao qual está 

associado o corpus documental em estudo - formação inicial de professores de Biologia e Geologia na 

Universidade de Coimbra, enquanto na secção seguinte. se explicitam os procedimentos 

metodológicos adotados para a sua realização. É de salientar que este estudo é parte integrante do 

projeto de Doutoramento da primeira autora do presente estudo, Diana Soares, que foi aluna da 

Professora Doutora Celeste Romualdo Gomes na unidade curricular Sedimentologia da licenciatura em 
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Geologia (2012), tendo trabalhado com ela durante o primeiro ano do mestrado, no âmbito da Didática 

das Geociências II. O seu projeto de doutoramento intitula-se “Empowering Future Biology Teachers 

within a glocal2 framework: recommendations towards quality education for all” e visa contribuir para 

estratégias de reflexão e inovação na formação de futuros professores de Biologia. A orientação 

científica deste trabalho está a ser realizada por três investigadores, dos quais dois também tiveram o 

privilégio de trabalhar com a Professora Celeste (Isabel Abrantes e Betina Lopes). Neste sentido, e de 

forma deliberada, todo o conhecimento e espírito da Professora Celeste se projeta e continuará a ser 

difundido nestas e em futuras gerações de profissionais da educação em ciências, quer sejam 

professores, ou ainda investigadores.  

 

O contexto em estudo: síntese histórica da formação de professores de              

Biologia e Geologia em Coimbra 

A oferta de licenciaturas na área das Ciências Naturais e a necessidade crescente de que os 

docentes pré-universitários tivessem formação específica em educação, viria a conduzir à criação dos 

ramos educacionais de Biologia e de Geologia, pelo Decreto-Lei N.º 442/71, de 23 de outubro (Ferreira, 

1998, p. 161). Podemos, deste modo, afirmar que foi verdadeiramente a partir deste momento, aliás 

quase coincidente com a criação da Faculdade de Ciências e Tecnologia (1972) e a senda reformista 

de Veiga Simão, como que prenunciando os últimos momentos conturbados do regime, que a 

Universidade de Coimbra passou a dispor de oferta formativa especializada de professores de Biologia 

e de Geologia, com a duração de cinco anos e disciplinas optativas que lhes permitiam vir a lecionar 

disciplinas comuns de Ciências Naturais, nos vários anos-letivos e conforme as especificações 

curriculares do Ministério da Educação. 

Após os anos mais conturbados que se seguiram à revolução de abril de 1974, em que, de certo 

modo, o ensino atravessou o mesmo espírito de boa vontade utópica de democratização, comparável 

ao de Manuel de Arriaga e de outros seus confrades republicanos, o número de licenciados dos ramos 

educacionais veio a incrementar substancialmente, formando-se, durante os anos de 1976 a 1990, 

muitas centenas de professores aptos para lecionarem no ensino básico e/ou secundário, que ainda 

hoje exercem, espalhados por estabelecimentos de ensino dos quatro cantos da país, os seus saberes 

adquiridos na Academia Coimbrã. 

Esta estruturação em ramos educacionais, em que os alunos frequentavam duas disciplinas 

semestrais de Metodologia da Biologia e outras tantas de Metodologia da Geologia, a par de outras 

lecionadas na Faculdade de Psicologia e vocacionadas para as Ciências da Educação, seguindo-se 

um ano de estágio numa escola da região, com acompanhamento de três orientadores, dos quais um 

cooperante e dois científicos, terá funcionado de modo eficiente e equilibrado, até que, pouco a pouco, 

deixaram de existir vagas disponíveis nos concursos nacionais. Este declínio, verificado a partir de 

                                                 
2 Considerando que vivemos num mundo global, é uma prioridade pensar e formar professores numa perspetiva internacional, 

mas sem perder a localidade (Chisingui & Costa, 2020). 
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2003, terá tido origem em tendências demográficas negativas, às quais se juntou o excesso de oferta 

formativa nestas áreas, desencadeado pela emergência de outras universidades e institutos superiores 

de educação, criados no pós-25 de Abril. Este cenário não foi correspondido atempadamente por 

setores da universidade, o que conduziu a que praticamente deixassem de existir alunos das 

licenciaturas em Biologia e Geologia, interessados em seguir os respetivos ramos educacionais, na 

perspetiva sentida de um futuro desemprego certo. 

É interessante notar, também, que este declínio surgiu poucos anos depois do Processo de Bolonha 

chegar ao universo do ensino universitário em Portugal, iniciado que foi com a Declaração de 19 de 

junho de 1999 e que conduziu a grandes alterações nas estruturas dos cursos. Na Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), as licenciaturas em Biologia e Geologia 

sofreram alterações profundas, na sequência dos Decreto-Lei N.º 49/2005, de 30 de agosto, que alterou 

a Lei de Bases do Sistema Educativo, do Decreto-Lei N.º 74/2006, de 24 de março, que regulamenta 

essas alterações quanto ao novo modelo de organização do ensino superior, reduzindo-se a três anos 

e desaparecendo os respetivos ramos educacionais, e do Decreto-Lei N.º 43/2007, de 22 de fevereiro, 

que estabelece as condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência na 

educação Pré-Escolar e nos Ensinos Básicos e Secundário valorizando a dimensão do conhecimento 

disciplinar, da fundamentação da prática de ensino na investigação e da iniciação à prática profissional.  

Foi o tempo da conceção de segundos ciclos (mestrados), vindo a ser criado, em 2007, o “Mestrado 

em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário”, através do 

Despacho N.º 20 000/2009 de 02 de setembro, tendo o respetivo plano de estudos sido aprovado 

através do Despacho N.º 10 778/2016 de 17 de março. A criação deste ciclo de estudos especializado 

em educação constituiu uma vitória para todos aqueles que consideravam, dentro da FCTUC, a 

necessidade absoluta de dar continuidade, em condições dignas, à vocação da Alma Mater Coimbrã já 

com uma longa tradição histórica de formação de professores. Deveu-se, em grande medida, ao 

esforço conjunto dos Professores Celeste Gomes, Augusto Dinis e Isabel Abrantes, o reacender esta 

chama acesa em prol da educação, diríamos que quase olímpica perante as dificuldades sentidas ao 

longo do percurso que se seguiu e que tem permitido formar, num quadro de excelência, um número 

razoável de professores estagiários com uma motivação e gosto pela profissão sem igual. 

Neste ciclo de estudos da FCTUC, criado pelo referido Despacho N.º 20 000/2009, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, N.º 170, de 02 de setembro de 2009, a formação de professores de 

Biologia e Geologia, a partir do ano letivo 2009/10, só é possível com uma licenciatura de três anos 

(180 ECTS) e um mestrado de dois anos (120 ECTS). Esta organização implica que, no 1.º ciclo, os 

estudantes tenham uma formação em Biologia, com uma componente em Geologia de pelo menos 50 

ECTS, ou uma formação em Geologia, com uma componente em Biologia de pelo menos 50 ECTS. 

No 2.º ciclo, o plano curricular compreende dois anos (quatro semestres): no 1.º ano são lecionadas as 

unidades curriculares das áreas científicas da Formação Educacional Geral (Introdução à Realidade 

Escolar I, Psicologia da Adolescência, Introdução à Investigação Educacional e Introdução à Realidade 

Escolar II), das Didáticas Específicas (Didática da Biologia I e II, Didática das Geociências I e II) e da 
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Formação na Área de Docência (Observação e Experimentação em Biologia e Observação e 

Experimentação em Geociências); no 2.º ano, são desenvolvidos os Projetos Educacionais I e II 

(Biologia e Geologia) da área da Formação Educacional Geral e realizado o Estágio Pedagógico e 

Relatório (unidade curricular anual) da área de Iniciação à Prática Profissional. 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei N.º 79/2014, de 14 de maio, o plano de estudos deste 

ciclo de estudos foi modificado, passando a estrutura curricular e o novo e atual plano de estudos a 

contemplar as áreas científicas obrigatórias: Educacional Geral (Organização Escolar e Gestão na Sala 

de Aula, Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, Necessidades Educativas Especiais, 

Desenvolvimento Curricular e Avaliação); Didáticas Específicas (Didática da Biologia I e II e Didática 

das Geociências I e II); Docência (Observação e Experimentação em Biologia, Observação e 

Experimentação em Geociências e Projeto de Investigação Educacional em Biologia e Geologia I e II); 

e Iniciação à Prática Profissional incluindo a prática de ensino supervisionada. As alterações foram 

registadas pela Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A-Ef 1571/2011/AL01, em 30 de 

setembro de 2015 (Despacho N.º 10 778/2016 publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º 167, de 

31 de agosto de 2016).  

 Salienta-se que, ao longo do tempo, vários docentes do Departamento de Ciências da Vida e do 

Departamento de Ciências da Terra da FCTUC têm colaborado na lecionação de muitas das unidades 

curriculares, não esquecendo também o papel fundamental e relevante dos orientadores cooperantes 

das diferentes Escolas, tais como a Escola Secundária de D. Duarte e a Escola Secundária José 

Falcão, que têm participado nesta formação inicial de professores, o que deverá ser mantido e 

melhorado com níveis de exigência que permitam assegurar um Ensino Básico e Secundário de 

elevada qualidade (Fig. 2). 

 

Procedimentos de recolha e análise de dados 

Neste estudo, relacionado com a formação inicial de professores de Biologia na Universidade de 

Coimbra, decidiu-se iniciar a caracterização do currículo pela análise dos relatórios de estágio 

pedagógico, entre 2009 e 2019, tendo em conta a argumentação de Andrade & Martins (2017). Estas 

autoras enfatizam que os relatórios de estágio/dissertações de mestrado são, de facto, um “espaço de 

formação” em que se reflete a “escola de pensamento”, ou seja, o currículo da formação de professores 

numa determinada instituição de ensino. Esta relação constata-se no presente caso de estudo - o do 

“Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” da 

Universidade de Coimbra (MEBG) que, desde a sua origem, foi muito influenciado pelo pensamento e 

saberes da Professora Celeste Gomes. 

O currículo constitui-se uma matriz de referência para a melhoria da qualidade de ensino, das 

práticas docentes e da renovação da instituição escolar em geral. De facto, Segundo Morgado (2005), 
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o currículo, enquanto expressão da função socializadora da escola, relaciona-se intimamente com a 

profissionalização docente, entrecruzando componentes pedagógicas, políticas, e administrativas.  

 

Figura 2 - Aula prática de laboratório lecionada no âmbito do estágio pedagógico da primeira autora, no ano 

letivo de 2016/2017, na Escola Secundária de D. Duarte, em Coimbra. 

 Assim, procedeu-se à análise documental de 39 relatórios de estágio pedagógico realizados no 

âmbito do MEBG e, embora apenas em parte, disponíveis na plataforma digital da Universidade de 

Coimbra. Em termos metodológicos, a análise de documentos produzidos pelos (futuros) professores 

sustenta-se no facto de permitir uma reconstrução histórico-social da realidade em estudo (Pina-

Oliveira et al., 2016). No alinhamento da argumentação de Silva-Lopes et al. (2020), estes documentos 

fornecem informações sobre conceções e práticas, neste caso do currículo das ciências biológicas e 

geológicas, sem terem sido provocadas pelo investigador.  

Pretende-se que os resultados emergentes desta análise documental possam potenciar uma 

compreensão mais integradora e holística do currículo de formação inicial de professores de Biologia e 

Geologia da Universidade de Coimbra e, a partir da problematização fundamentada do mesmo, 

contribuir para tomadas de decisão individuais e institucionais futuras. Assim, o estudo enquadra-se 

num paradigma misto, em que a primeira fase é de natureza interpretativa (conhecer/compreender) e 

a segunda fase será de enfoque sócio-crítico (Cohen et al., 2003) - propor e intervir para melhorar.  

Na tabela I encontram-se as dimensões em análise que foram “operacionalizadas” através da 

análise de conteúdos de partes específicas dos documentos escritos. 
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Tabela I - Referencial de análise dos relatórios de estágio pedagógico do “Mestrado em Ensino de Biologia e 

Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” na Universidade de Coimbra (corpus). 

  

Nos processos de análise foram utilizados diversos mecanismos de validação, de acordo com o 

modelo de Lopes et al. (2016). Destaca-se que a análise dos relatórios foi feita pelo primeiro autor deste 

estudo, com base na grelha de análise discutida com os restantes autores. O processo de discussão e 

reflexão integrou as perspetivas de cada autor, sendo que cada um destes apresenta um perfil 

diferenciado em relação ao objeto de estudo (currículo de formação inicial de professores de Biologia 

e Geologia da Universidade de Coimbra) e teve o privilégio de colaborar com a Professora Celeste 

Romualdo Gomes em contextos diferenciados.   

 

Resultados e discussão  

Nesta secção apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos através da metodologia aplicada. 

Num primeiro momento procede-se à caracterização do corpus no que respeita à natureza da formação 

associada (não profissionalizante vs. profissionalizante), ao ano de publicação, ao contexto de 

realização da prática pedagógica descrita no relatório de estágio (nível de ensino) e aos respetivos 

temas lecionados de acordo com a documentação da tutela. Por fim, na secção seguinte, exploram-se 

aspetos associados a três dimensões de análise consideradas, a saber: 1 - Área(s) de saber 

sustentador(es); 2 - Estratégias e abordagens de ensino das ciências; e 3 - Desenvolvimento 

profissional.  

 

Caracterização geral do corpus   

Na natureza da formação, associada aos documentos analisados, verifica-se que 24 (62%) 

correspondem a relatórios de estágio pedagógico de futuros professores (não profissionalizante) e 15 

Dimensão Breve fundamentação 
Partes do 

documento 
analisado 

1. Área(s) de saber 
sustentador(es)  

Sendo a Didática das Ciências uma disciplina de charneira 
entre os saberes da área das ciências da educação e os 
saberes das áreas científicas específicos, importa aferir, 
através do levantamento dos conceitos sustentadores, a 
maior ou menor proximidade do contexto de formação 
inicial com cada uma das duas áreas.  

Título 
 

 Palavras-chave 

2. Estratégias e 
abordagens de 
ensino das ciências   

 
Levantamento das estratégias que recorrem ao relatório 
tipo “V de Gowin”  

Resumo 
 

Metodologia 
 

Objetivos 

3. Desenvolvimento   
    profissional  

Partindo do pressuposto que a reflexão sobre o percurso 
de aprendizagem se encontrará sobretudo explícito na 
secção final do relatório, decidiu-se analisar as conclusões, 
assim como o resumo do relatório que corresponde a uma 
síntese do documento.  

Resumo 
  

Conclusões 
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(38%) a relatórios de professores no ativo (profissionalizante). Este cenário de coexistência de 

percursos formativos distintos é reflexo das alterações impostas pelo processo de Bolonha (Decreto-lei 

N.º 74/2006 de 24 de março), tal como atrás descrito. 

Relativamente ao ano de publicação (Fig. 3) constata-se que o maior número de relatórios 

analisados foi elaborado no ano de 2011 (n=7), seguido do de 2012 (n= 6). Em terceiro “lugar” surgem 

os anos de 2010 e 2014, ambos com cinco documentos acedidos. Os anos com menor número são, 

respetivamente, 2018 (n=0), 2015 (n=1) e 2009 e 2016 (ambos com n=2). Salienta-se que os resultados 

aqui apresentados, o são por defeito, uma vez que o acesso aos documentos nem sempre se revelou 

fácil.  

 

Figura 3 - Número de relatórios de estágio pedagógico do “Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo 

do Ensino Básico e no Ensino Secundário”, na Universidade de Coimbra, entre 2009 e 2019.  

No seu todo, o corpus aqui em análise corresponde apenas a uma faceta do contributo da 

Universidade de Coimbra para o ensino da Biologia e Geologia, visto que este contempla um universo 

educativo maior do que aquele aqui retratado, abrangendo outros ciclos de estudo e graus académicos.    

A articulação das características do corpus com as dimensões de análise, feita através do 

levantamento do nível de ensino em que o estágio pedagógico foi realizado, revela que a maioria (n= 

23) foi no âmbito do ensino secundário. Sete relatórios descrevem experiências de formação ao nível 

do 3.º ciclo do ensino básico e outros sete integram experiências pedagógico-didáticas quer do 3.º ciclo 

do ensino básico, quer do ensino secundário, isto é, de ambos os níveis de escolaridade (Fig. 4). 

Salientam-se dois relatórios que apresentam temas gerais do ensino da Biologia como o caso do cancro 

e conceções alternativas, não tendo estas sido atribuídas a nenhum nível/ciclo de ensino específico - 

N/D (Tab. II).  
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Figura 4 - Número de relatórios de estágio pedagógico do “Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo 

do Ensino Básico e no Ensino Secundário”, na Universidade de Coimbra, por tipos de ensino (n=39). EB - Ensino 

Básico; ES - Ensino Secundário; N/D - Não disponível. 

 

Tabela II - Distribuição dos tipos de ensino de acordo com a natureza da formação dos relatórios de estágio 

pedagógico do “Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” 

na Universidade de Coimbra (corpus).  

Tipos de ensino 

Formação 
EB* (3.º ciclo) ES** 

EB (3.º ciclo)  

+ ES 
N/D*** 

Não Profissionalizante 2 13 7 2 

Profissionalizante  5 10 0 0 

Total  7 23 7 2 

*EB - Ensino Básico; **ES - Ensino secundário; ***N/D - Não disponível. 

Nos temas lecionados no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, de acordo com as orientações 

curriculares do 3.º ciclo do Ensino Básico (Galvão et al., 2001), evidencia-se um equilíbrio ao nível das 

temáticas do 7.º e 8.º ano, enquanto ao nível do 9.º ano se verifica um predomínio do tema “Organismo 

humano em equilibro” em relação aos temas “Saúde individual e comunitária” e “Transmissão da vida” 

(Tab. III). Os resultados emergentes desta análise podem estar relacionados com o timing e a duração 

do estágio pedagógico. Os estudantes, quando iniciam o estágio, não podem lecionar os primeiros 

temas para poderem compreender a dinâmica da turma e das práticas pedagógicas do orientador 

cooperante, ficando as aulas e, consequentemente, a seleção dos temas condicionadas aos meses de 

novembro a abril. Por sua vez, a escrita do relatório de estágio também poderá limitar a lecionação de 

determinados temas mais tardios na planificação anual dos conteúdos programáticos.  
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Tabela III - Principais temas de Biologia e de Geologia ao nível do 3.º ciclo do ensino básico (EB) dos relatórios de 

estágio pedagógico do “Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário” na Universidade de Coimbra (corpus). 

 

Nos temas lecionados de acordo com o programa do ensino secundário (Amador et al., 2005), 

verifica-se que estes foram de Biologia e de Geologia (10.º e 11.º anos) e de Biologia (12.º ano). No 

que respeita à Geologia do 12.º ano não há registo de temas, o que pode ser reflexo da não abertura 

de uma turma de Geologia na escola onde o estágio decorreu, por esta ser uma disciplina opcional. 

Evidencia-se, também, um equilíbrio ao nível das temáticas no 10.º e 11.º anos, com exceção, porém, 

do 12.º ano, em que há um predomínio do tema “Reprodução e manipulação da fertilidade em relação 

ao tema património genético” (Tab. IV).  

 

Dimensão 1: área(s) de saber sustentador(es)   

Assumindo-se a Universidade de Coimbra como uma instituição com uma longa tradição de 

formação de professores de Ciências, nomeadamente na área da Biologia e Geologia, a ligação desta 

mesma instituição à Didática das Ciências, enquanto domínio científico, é inegável. De acordo com 

Alarcão (2002), a Didática é “(…) uma disciplina teórica – prática (…) que procura investigar sobre a 

natureza da aprendizagem mais do que a natureza do ensino e interessar-se-á por questões que têm 

a ver com os desafios que os novos valores sociais, culturais e tecnológicos colocam às várias 

disciplinas (…).” (Alarcão, 2002, p. 309). Além disso, a Didática debruça-se sobre a atividade do 

professor, que visa construir contextos favoráveis ao sucesso educativo, e sobre o próprio estudante, 

enquanto agente dos seus atos de aprender, clarificando as suas dificuldades e o modo como acede 

ao conhecimento (Veiga, 1991). No exercício desta missão, “a Didática” não pode deixar de estar “em 

comunicação” com outras áreas de saber, nomeadamente as Ciências da Educação (interligando-se à 

Filosofia da Educação, à Pedagogia e à Ética, mas apoiando-se igualmente na Sociologia, Antropologia 

e Psicologia) e nas Ciências da Especialidade, tais como Biologia e Geologia. Hoje, a Didática é uma 

“disciplina de charneira, de interface” (Cachapuz et al., 2004; Linjse, 2010; Alarcão, 2020) não só entre 

professor e estudantes, mas também entre os mais diversos conhecimentos. Na sequência deste 

EB (3.º ciclo) 

(Ano de escolaridade) 
Temas (Nº) 

Total/Ano 

escolaridade 

7.º  

Dinâmica externa da Terra - 1 
Estrutura e dinâmica interna da Terra - 1 
Consequências da dinâmica interna da Terra – 1  
A Terra conta a sua história - 1 
Ciência geológica e sustentabilidade da vida na Terra – 0  

4 

8.º   
Sistema Terra: da célula à biodiversidade - 0 
Ecossistemas - 5 
Gestão sustentável dos recursos - 4 

99 

9.º   
Saúde individual e comunitária - 0 
Organismo humano em equilíbrio - 2 
Transmissão da vida - 0 

2 
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pensamento, a primeira dimensão do referencial de análise do estudo que se descreve, pretendeu 

averiguar qual ou quais as áreas de saber sustentador(es) do relatório escrito pelos futuros professores, 

nomeadamente na área das Ciências da Educação ou na área de um Saber específico (Biologia ou 

Geologia). Esta análise foi realizada através do levantamento do título e das palavras-chave de cada 

um dos 39 relatórios (Tabs. V e VI), na medida em que o título e as palavras-chave se constituem 

“cartões de apresentação” de um documento de natureza académica.  

Tabela IV - Principais temas de Biologia e de Geologia ao nível do ensino secundário (ES) dos relatórios de estágio 

pedagógico do “Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” 

na Universidade de Coimbra (corpus). 

 

A análise dos termos associados ao “título” dos 39 relatórios (Tab. V) mostra que há uma maior 

percentagem de termos relacionados com o Saber específico da área da Biologia e Geologia (41%), 

seguindo-se os termos da área das Ciências da Educação (36%). De realçar que 19% dos documentos 

apresentados se situam na zona de interface, ou seja, na área do Ensino/da Didática das Ciências. Por 

fim, apenas 4% dos relatórios incluem termos mais associados ao caracter metodológico/investigativo 

da construção dos relatórios de estágio, como por exemplo “investigação-ação”.  

A presença de 41% de termos relacionadas com o Saber específico é compreensível, dado que os 

(futuros) professores integram a área científica da Biologia e da Geologia e os orientadores científicos 

têm uma formação muito vincada em ambas as áreas científicas, marca distintiva da Universidade de 

Coimbra e, em grande parte, reflexo do trabalho da Professora Celeste Gomes e restantes colegas 

seus colaboradores. 

 

ES 
(Ano de escolaridade) 

Temas (Nº) 
Total/ Ano 

escolaridade 

10.º  

A Geologia, os geólogos e os seus métodos - 1 
A Terra, um planeta muito especial - 0 
Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera - 12 
Biodiversidade - 4 
Obtenção de matéria - 2 
Distribuição de matéria - 1 
Transformação e utilização de energia pelos seres vivos - 0 

 
20 

11.º  

Crescimento, renovação e diferenciação celular - 5 
Reprodução - 9 
Evolução biológica - 6 
Sistemática dos seres vivos - 1 
Ordenamento do território - 3 
Sedimentação e rochas sedimentares - 4 
Magmatismo e rochas magmáticas - 2 
Deformação de rochas - 1 
Metamorfismo e rochas metamórficas - 0 
Exploração sustentada de recursos geológicos - 5 

 
36 

12.º   

Reprodução e manipulação da fertilidade - 2 
Património genético - 0 
Imunidade e controlo de doenças - 1 
Produção de alimentos e sustentabilidade - 0 
Preservar e recuperar o ambiente - 1 

 
4 
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Tabela V - Categorização dos termos dos títulos dos relatórios de estágio pedagógico do “Mestrado em Ensino de 

Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” da Universidade de Coimbra (dimensão 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como referido anteriormente, a segunda categoria de termos mais representada relaciona-se 

com as Ciências da Educação (36%), onde são destacados o processo de ensino e aprendizagem e, 

também, os manuais escolares. De facto, os manuais escolares foram uma das grandes preocupações 

dos professores entre 2009 e 2013, tendo ficado evidente a preocupação em compreender quais as 

principais atividades práticas e experimentais que constam nesses manuais e de que forma estas são 

apresentadas. Na realidade, no processo de ensino e aprendizagem, o termo ensinar está ligado a 

diferentes realizações do agir do professor: lecionar a “matéria”; orientar os alunos na aprendizagem; 

organizar a apresentação dos conteúdos; colocar questões que levem os alunos a desenvolver o seu 

próprio raciocínio (Alarcão & Roldão, 2008); “desenvolver uma ação especializada, fundada em 

conhecimento próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que se pretende e se considera 

necessária” (Roldão, 2009, pp.14-15), e esta sempre será a principal motivação dos (futuros) 

professores.  

Alguns dos relatórios analisados (19%) apresentam no respetivo título termos relacionados com o 

ensino das Ciências, mostrando, novamente, o papel de charneira da Didática das Ciências. Nesta 

categoria surgem, por exemplo, termos como “atividades práticas” e “trabalho de campo” ou “relatório 

tipo V de Gowin”.   

Nas palavras-chave dos relatórios (Tab. VI), há novamente um predomínio de termos associados 

ao Saber específico da Biologia e Geologia (41%), seguindo-se os termos da área das Ciências da 

Educação (36%). Tal como se verifica na análise dos títulos, também nas palavras-chave fica evidente 

o papel de interface da Didática das Ciências. Por outro lado, 19% dos relatórios analisados apresentam 

termos que remetem especificamente para o ensino das ciências, tais como “atividades práticas”.  

  

 

 

 

Categorias Termos (exemplos) N (%) 

C1 – Saber específico 
Recursos naturais (Geologia) 

 Ciclos de vida (Biologia)  
71 (41%) 

C2 – Ciências da educação Ensino e aprendizagem/Práticas letivas 34 (20%) 

C3 – Ensino das ciências Atividades práticas/Trabalho de campo 32 (18%) 

C4 – Outra 
Jogo 

Modelos 
37 (21%) 

364



De trás para a frente: um retrato da Universidade de Coimbra na formação de Professores de Biologia & Geologia 
  

Tabela VI - Categorização das palavras-chave dos relatórios de estágio pedagógico do “Mestrado em Ensino de 

Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” da Universidade de Coimbra (dimensão 

1). 

 

Dimensão 2: Estratégia e abordagens de ensino das ciências 

A utilização do “V de Gowin”, em contexto de estágio pedagógico, revela que, dos 39 documentos 

analisados, 13 (33%) incluem o “V de Gowin”. Tendo sido reconhecido o valor didático deste recurso, 

a sua análise e aplicação foram integradas no programa da unidade curricular “Didática da Biologia II” 

quando foi feita a revisão do plano de estudo do curso (Decreto-Lei N.º 79/2014). Desde essa data, a 

utilização do relatório do tipo “V de Gowin” tem sido fortemente trabalhada no âmbito de unidades 

curriculares precedentes ao estágio, o que se reflete pela emergência desta temática nos relatórios 

(por exemplo, o relatório intitulado “Mapas concetuais e “V de Gowin” no ensino da Biologia e 

contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas práticas de ensino e 

aprendizagem de Biologia no Ensino Secundário”, no ano letivo 2015/2016).  

Nos 13 relatórios de estágio em que é explorado o “relatório em formato V de Gowin” foram 

trabalhados vários temas de Biologia, tais como: ciclos de vida, reprodução assexuada, meiose e 

transporte na membrana, mas também de Geologia, nomeadamente, os fatores que influenciam a 

viscosidade do magma e o crescimento de cristais. Dada a riqueza dos percursos de aprendizagem, 

quer dos estudantes, quer dos professores estagiários, associados ao “Relatório V de Gowin”, os 

Departamentos de Ciências da Vida e de Ciências da Terra têm investido na investigação em torno 

desta temática através da constituição de uma rede internacional (Exemplo: Lopes et al., 2019) e ainda 

na formação contínua de professores (Workshop “O ensino prático em Biologia e Geologia e o 

“Relatório V de Gowin”: um casamento “fora de moda” ou “mal resolvido”? – a ser realizada no centros 

de formação da Associação Portuguesa dos Professores de Biologia e Geologia - APPBG3). 

Analisando as escolas onde os estágios pedagógicos foram realizados, nos 13 documentos que 

integram o “Relatório V de Gowin” verifica-se que esta estratégia foi utilizada pela primeira vez na 

                                                 
3 O presente Workshop foi aceite para o X Congresso da APPBG, que iria decorrer em Coimbra nos dias 25 e 26 de abril de 

2020, mas devido à pandemia que estamos a viver, foi adiado para data a definir. 

Categoria Palavras-chave (exemplos)  N (%) 

C1 – Saber específico Ciclo do carbono, Mecanismos de evolução... 74 (41%) 

C2 – Ciências da educação 
Estágio pedagógico 

Ensino e aprendizagem... 
66 (36%) 

C3 – Ensino das ciências 
Atividades práticas  

Educação em ciência... 
34 (19%) 

C4 – Outra 
Jogo  

Investigação-ação... 
7 (4%) 
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Escola Secundária José Falcão, em Coimbra (2010). No entanto, é sobretudo a partir de 2015/2016, 

com a integração do “V de Gowin” na unidade curricular de Didática da Biologia II, que se denota uma 

maior preocupação em considerar esta temática também nos relatórios de estágio. A partir desta data, 

todos os estágios foram realizados na Escola Secundária D. Duarte, em Coimbra, contando com a 

orientação cooperante do professor Paulo Magalhães, que colaborou também com a Professora 

Celeste Gomes. Salienta-se ainda um maior número de relatórios “V de Gowin” nas unidades de 

Biologia (N=7, 54%) do que nas de Geologia (N=2, 15%), o que poderá refletir uma maior tendência 

para a realização de atividades práticas laboratoriais de Biologia.  

 

Dimensão 3: Desenvolvimento profissional  

Reconhecendo os relatórios de estágio pedagógico como espaços de construção de uma 

profissionalização docente (Andrade & Martins, 2017) procedeu-se ao mapeamento do contributo da 

elaboração dos mesmos para o desenvolvimento profissional dos futuros professores, fazendo uma 

análise ao conteúdo redigido pelos estudantes. Através da análise da secção das considerações finais 

dos relatórios, onde tradicionalmente se procede ao balanço de um percurso de aprendizagem, 

confirma-se uma grande preocupação dos professores estagiários com o seu desenvolvimento 

profissional. Dos documentos analisados, 67% referem o mesmo numa perspetiva de aprendizagem 

ao longo da Vida (38%) ou de uma problematização do perfil profissional de um bom professor (29%). 

Em 33% dos relatórios, as considerações finais focam-se no cruzamento dos resultados obtidos ao 

nível da aprendizagem dos alunos. Nestes casos, ficou por analisar o que mudou com a experiência 

da elaboração dos relatórios (Tab. VII). 

 

Tabela VII - Categorias de desenvolvimento profissional evidentes nas conclusões dos relatórios pedagógicos do 

“Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário” da 

Universidade de Coimbra. 

Categoria N (%) 

C1 - Sem referências explícitas às categorias prévias 14 (33%) 

C2 - Aprendizagem ao longo da Vida 18 (38%) 

C3 - Reflexões sobre o perfil de um professor (de Ciências) 16 (29%) 

 

Nos relatórios, em que se verifica uma referenciação explícita do estágio como ponto de partida 

para o desenvolvimento profissional, não podemos deixar de valorizar o reconhecimento dos futuros 

professores da dimensão de ‘aprendizagem ao longo da Vida’, uma vez que é uma das componentes 

essenciais para um bom professor à luz do pensamento de Delors et al. (1996). Na categoria emergente 

“Reflexões sobre o perfil de um professor (de Ciências)” constata-se que, em 29% dos relatórios, os 
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estagiários identificam e/ou problematizam características que, para eles, são fundamentais para ser 

um bom professor de ciências. 

Revelamos agora algumas citações ilustrativas das categorias “Aprendizagem ao longo da Vida” e 

“Reflexões sobre o perfil de um professor (de Ciências)”. 

a) “Aprendizagem ao longo da Vida”: 

" (…) concluo que o estágio pedagógico me deu ferramentas para me continuar a construir 

enquanto docente: ser muito exigente e rigorosa com o cultivo do meu conhecimento nas 

diversas áreas, questionar-me sempre sobre as minhas práticas pedagógicas” [Relatório 

2; Não profissionalizante, 2017]; 

 

"No decurso do estágio pedagógico foi possível desenvolver competências cognitivas, 

procedimentais e atitudinais que constituem a base da minha formação e que se espera 

que possam ser consolidadas." [Relatório 4; Não profissionalizante, 2015]; 

 

"A iniciação à prática profissional, incluindo a prática de ensino supervisionado, assim 

como a realização de ações de formação ao longo da vida permitirão que os professores, 

neste caso de Biologia e Geologia, construam a sua identidade profissional, sejam 

profissionais da educação e contribuam para a formação de cidadãos mais esclarecidos e 

ativos nos processos de tomada de decisão, sobretudo as relacionadas com a Ciência e 

Tecnologia, e que têm impacte na vida quotidiana de todos nós." [Relatório 17; Não 

profissionalizante, 2016]. 

 

b) “Reflexões sobre o perfil de um professor (de Ciências)”: 

 

"Um professor de Ciências além de possuir conhecimentos científicos consolidados e 

atualizados, base de qualquer sistema formal do ensino da Ciência, deve ser um 

comunicador efetivo capaz de interagir com os alunos, colocando questões que conduzam 

a aprendizagens" [Relatório 9; Não profissionalizante, 2014] 

 

Considerações finais  

A análise documental efetuada a 39 relatórios de estágio pedagógico de (futuros) professores de 

Biologia e Geologia, produzidos entre 2009 e 2019, no âmbito do “Mestrado em Ensino de Biologia e 

Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Universidade de Coimbra”, permitiu 

obter resultados que possibilitam ter uma visão de conjunto sobre o trabalho formativo que tem vindo a 

ser efetuado, bem como sobre as mais-valias obtidas, no sentido de se virem a aperfeiçoar aspetos 

relevantes do ciclo de estudos.   
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No seu todo, tais resultados apontam para uma escola de pensamento distintiva da Universidade 

de Coimbra, que se materializa, por exemplo, através da valorização do Saber específico associado à 

Biologia e Geologia, assim como à valorização didática do “Relatório “V de Gowin”. As linhas diretivas 

seguidas e o trabalho desenvolvido pela Professora Celeste Gomes, acompanhado, em grande 

medida, por Isabel Abrantes, desde o momento da criação do ciclo de estudos, não é certamente alheio 

a esta singularidade de conhecimento produzido em contexto de prática pedagógica.  

 “A Educação é um sinal de paixão”, frase muitas vezes repetida pela Professora Celeste Gomes. 

Consideramos, por isso, determinante revisitar de forma regular o trabalho por ela realizado, de forma 

a alimentar e a aperfeiçoar em nós mesmos essa mesma paixão e a semente que nos legou. 

Outra expressão muitas vezes repetida pela Professora Celeste era que “a educação em ciência 

fazia parte de quem era”, definindo-a enquanto pessoa e profissional. Neste ponto, com a leitura que 

nos possibilitou a realização deste estudo, reforçamos a convicção de que “educar e divulgar em 

Ciência”, no âmbito da formação inicial de professores de Biologia e Geologia na Universidade de 

Coimbra, é, também, dar continuidade à obra da nossa ilustre colega, perpetuando a sua memória. A 

análise documental dos relatórios de estágio produzidos durante os anos da sua coordenação do 

mestrado e desempenho como orientadora são, na realidade, um reflexo das suas crenças e 

motivações, que em muito nos inspiram e motivam a dar continuidade ao seu curso predileto. 

 

Agradecimentos: Aos que apoiaram este estudo, nomeadamente através da disponibilização do seu 

relatório de estágio pedagógico/relatório. Aos professores cooperantes que trabalharam com a 

Universidade de Coimbra no âmbito da formação inicial de Professores de Biologia e Geologia, em 

particular ao Professor Paulo Magalhães que tem acompanhado os estagiários nos últimos sete anos. 

Por fim, à Professora Doutora Celeste Romualdo Gomes que dizia que “o futuro da Geologia dependia 

de continuarmos a fazer aquilo que mais gostamos, ensinar”. E é isso que estamos a fazer e é por isso 
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