
  

 

 

 

 
A22- “Ciências experimentais com recurso à astronomia para o 1ºciclo” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

A Astronomia é uma das áreas de estudo que maior interesse desperta nos alunos, devido às 

descobertas e inovações que são anunciadas constantemente. Esse efeito pode ser potenciado em 

termos de sucesso das aprendizagens e de motivação para os restantes temas a abordar na disciplina, 

através de métodos de ensino apoiados na prática experimental. No entanto, está ausente ou é 

referida de forma incipiente nas licenciaturas que constituem a formação inicial dos professores do 

1º ciclo do ensino básico. 

A preparação científica de base da maior parte dos professores do 1º ciclo do ensino básico é 

deficiente em Astronomia (podendo nem sequer existir), o que faz com que alguns docentes não se 

sintam preparados para tratarem convenientemente os assuntos desta área que estão previstos nas 

orientações curriculares deste nível de ensino. Com esta ação de formação pretende-se munir os 

professores com os conceitos fundamentais necessários ao ensino da Astronomia neste nível de 

ensino e estabelecer uma ponte entre os aspetos do conhecimento e a construção de materiais 

didáticos. Pretende-se, igualmente, que os produtos da formação sejam utilizados durante o decorrer 

da mesma para que os formandos tragam a recetividade dos alunos à sua aplicação para discussão e 

reflexão sobre os efeitos na aprendizagem. É nesta fase que se assimilam falsas concepções, 

nomeadamente nesta área, que poderão persistir pela vida inteira. Por essa razão, pretende-se com 

esta ação de formação conceber, igualmente, produtos que sirvam, simultaneamente, para criar nos 

alunos o interesse pela astronomia e uma sensibilização para as ciências com o maior rigor 

científico possível.  

Nesse sentido, pretende-se ainda responder, com esta ação de formação, aos princípios do Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 

de março), promovido pela Direção-Geral de Educação. 

 

  

Objetivos da ação de formação: 

 

Implementar o ensino experimental, de acordo com os programas a leccionar no 1ºciclo do ensino 

básico, em particular no que respeita à Astronomia, desenvolvendo nos professores a motivação e 

apoiando-os com materiais didácticos e propostas metodológicas exequíveis, que os ajudem a 

autonomizarem-se. Assim, pretende-se: 

- Sensibilizar para a abordagem relativa ao Universo que nos rodeia, com ajuda dos materiais 

produzidos no decorrer da ação de formação; 

- Desenvolver o gosto pela exploração na sala de aula da ciência com a ajuda de 

habilidades/recursos manuais; 

-  Estimular o uso de novos materiais no ensino das ciências; 

-  Desenvolver instrumentos de apoio às atividades concebidas, utilizando materiais simples; 

- Implementar, na sala de aula, as atividades planeadas, utilizando os materiais concebidos; 

- Promover a produção e utilização de recursos educativos potenciadores da construção do 

conhecimento e do desenvolvimento das ciências experimentais com recurso à Astronomia;  

- Compreender o Universo como um todo;  

- Aplicar os conhecimentos, os recursos pedagógico/didácticos construídos na Oficina de 

Formação, as estratégias e metodologias inovadoras apreendidas, em contexto de sala de aula; 



  

 

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

Componente teórica/prática - trabalho presencial  

1- Enquadramento dos conteúdos do 1º ciclo do ensino básico no referente às atividades 

experimentais.  

2- O sistema solar  

2.1.      Os Planetas do sistema solar; 

2.1. Tamanhos e distâncias no sistema solar; 

2.2. Movimentos no sistema solar; 

2.3. Consequência dos movimentos dos planetas: as fases da Lua, definição de dia, mês e ano, 

calendários, as estações do ano, etc 

3. Astrometria  

3.1. Posição: coordenadas geográficas – Longitude e latitude, determinação das coordenadas 

geográficas, coordenadas utilizadas em astronomia; 

3.2. Tempo: Relação entre tempo e longitude, a medição do tempo, relógios de sol; 

3.3. Luz: corpos luminosos e iluminados, brilho das estrelas, a cor das estrelas.  

4. História da Astronomia  

4.1. Concepções históricas do Universo; 

4.2. As constelações; 

4.3. A posição da Terra no Universo; 

5. O Universo  

5.1. A Via-láctea e outras galáxias; 

5.2. O meio interestelar; 

5.3. Classificação de galáxias; 

5.4. Arquitetura do Universo a grande escala. 

 

Trabalho autónomo  

- Intervenção no terreno através da aplicação dos materiais produzidos e das estratégias definidas; 

- Construção de um guião de aprendizagem utilizando as competências para aplicação em contexto 

de aula; 

- Execução de uma proposta de trabalho concreto dentro das temáticas apresentadas que resulte 

numa planificação de aula para a aplicação prática de um dos módulos; 

- Criação e desenvolvimento de recursos educativos e produção de materiais para aplicação prática 

em contexto educativo. 

- Aplicação, em contexto de sala de aula, dos recursos pedagógico/didácticos concebidos segundo 

as novas abordagens metodológicas apreendidas em astronomia. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

Na avaliação dos formandos utilizar-se-á a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 

intervalo de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção qualitativa e a respectiva creditação, de 

acordo com o novo E.C.D.  

A diferenciação entre os formandos far-se-á através da elaboração de um portfólio onde os 

formandos reunirão os trabalhos efetuados. Observar-se-á o rigor e a qualidade desses mesmos 

recursos pedagógico-didáticos concebidos e testados em contexto de sala de aula, Relatório de 

reflexão crítica individual dos trabalhos desenvolvidos e sua aplicação prática na sala de aula. 

Do trabalho presencial elaborado na oficina de formação valorizar-se-á o empenhamento e a 

participação dos formandos no processo de formação, tendo em consideração a pertinência, a 

qualidade e o rigor das intervenções, bem como a coerência interna das reflexões desenvolvidas. 

Da ponderação de todos estes fatores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 


