
  

 

 

 

 
A25- “ Da Luz das Estrelas ao Conhecimento do Universo – o Uso de Instrumentos na 

Obtenção de Dados Científicos” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

A formação mais avançada em Astronomia para os professores destinatários desta ação de formação 

apresenta, no seu percurso académico, fortes lacunas, sobretudo na componente prática da obtenção 

de dados em Astronomia e no seu tratamento científico, pelo que se evita abordar a temática 

curricular em contexto de sala de aula. Ora, a Astronomia, pode ser utilizada também como 

motivação e até suporte didáctico para sustentar o estudo da Física e da Química na sua 

generalidade, reconhecendo, as escolas associadas ao CFAE Braga/Sul, a mais-valia que representa 

para o desenvolvimento das Ciências Experimentais, área considerada deficitária no ensino das 

Ciências. Nesse sentido, pretende-se 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. 

Algumas dessas abordagens, dada a sua larga aplicação formal nos currículos e, reiteramos, 

sobretudo pela importância motivacional desta temática (a astronomia), deveria ser uma ferramenta 

utilizada no do dia-a-dia das escolas.  

Com esta oficina de formação, pretende-se contribuir para um aprofundamento de alguns tópicos 

relacionados com a utilização de instrumentos astronómicos, a captação e tratamento de dados e a 

utilização de ferramentas como a fotometria e a espectroscopia astronómica no ensino da física e da 

química. A oficina pretende por isso contribuir para superar o défice que possa ainda existir nas 

competências práticas (nomeadamente na componente observacional) e também no contacto, dos 

docentes, com os novos métodos de obtenção de dados científicos ao mesmo tempo que lhes 

permite munir-se de materiais e recursos pedagógico/didácticos de suma importância para a 

atividade  

Para além disso, pretende-se com esta oficina dar ferramentas aos professores nas componentes do 

programa que se relacionam com estas áreas, indo ao encontro de um novo modelo de 

ensino/aprendizagem, numa perspectiva de problematização e discussão, que origine novos recursos 

e ferramentas e que permitam, posteriormente, uma abordagem mais próxima do trabalho que se 

desenvolve na investigação, na vertente de astrofísica. 

 

Objetivos da ação de formação: 

 

1-Estimular a conceção de estratégias pedagógico-didáticas  promotoras de estratégias e 

metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras;  

2-Promover o uso de novos recursos no Ensino da Física; 

3-Promover a produção, utilização e avaliação de recursos educativos potenciadores da construção 

do conhecimento e do desenvolvimento das Ciências Experimentais com recurso à Astronomia;  

4-Compreender o Universo como um todo;  

5-Estimular a investigação, e o aprofundamento futuro, das temáticas desenvolvidas nesta Oficina 

de Formação; 

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

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

7-Recolher, Interpretar e executar a calibração de dados encontrando metodologias para a sua 

aplicação didática; 

8-Estimular a observação e aplicação prática dos conteúdos da astronomia nos currículos; 



  

 

 

 

9-Aprofundar conhecimentos com recurso a novas técnicas e métodos aplicados à Astronomia; 

10- Explorar recursos de simulação da esfera celeste 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

Sessões teóricaspráticas a abordar (por sessão): 

Horas Presencais  

1.Apresentação – A Astronomia como ciência experimental  

2.Métodos e técnicas de Observação Astronómica  

2.1- Tipos de instrumentos e as melhores condições ideias de observação; 

2.2- A evolução e a tecnologia atual dos instrumentos de observação; 

3. Telescópios e instrumentação  

3.1- Os telescópios; 

3.2- Instrumentos de captura de dados; 

3.3- Metodologias de análise e tratamento de dados; 

3.4 - Controlo remoto de instrumentos; 

4.Tópicos de Astronomia  

4.1- Sistemas de coordenadas e as cartas celestes; 

4.2- As estrelas; 

4.3- As galáxias; 

4.4 - Asteroides, Cometas e Planetas;  

5.Noções de Astrofísica  

5.1 - Estrelas e evolução estelar; 

5.2 - Meio interestelar; 

5.3 - A origem dos elementos químicos; 

5.4 - spectroscopia e fotometria; 

6.Recolha de dados  

6.1 - Métodos analógicos e digitais de recolha de dados; 

6.2 - Instrumentos de recolha de dados; 

6.3 - Métodos de tratamento e calibração de dados; 

6.4 - Aplicação da astronomia em novas abordagens pedagógicas; 

7.Determinação de parâmetros Astrofísicos  

7.1 - Determinação espectroscópica de Temperaturas; 

7.2 - Determinação espectroscópica de Composição Química; 

7.3 - eterminação fotométrica de Curvas de Luz e variabilidade estelar; 

7.4 - Determinação de outros parâmetros Astrofísicos; 

8.Avaliação  

Trabalho autónomo  

1.Recolha de dados  

-Utilização de telescópios ou objetivas fotográficas para recolha de dados; 

-Tratamento e calibração de dados com base em metodologias específicas; 

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

as novas abordagens metodológicas apreendidas em  astronomia. 



  

 

 

 

2.Determinação de parâmetros Astrofísicos  

- Determinação e modelação espectroscópica de Temperaturas e sua aplicação curricular; 

- Determinação e modelação espectroscópica de Composição Química e sua aplicação curricular; 

- Determinação fotométrica de Curvas de Luz e variabilidade estelar e sua aplicação curicular; 

- Determinação de outros parâmetros Astrofísicos usando os dados obtidos e novas aplicações 

curriculares destas metodologias; 

- 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,  

O relatório de reflexão crítica 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 factores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 


