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1ª Conferência para professores EspAciais – A exploração 

espacial e a vida na Terra 

 

A conferência pretende fornecer a professores, dos Ensinos Básico e Secundário, 

ferramentas, técnicas e princípios científicos que lhes permita desenvolver 

actividades sobre temas actuais relacionados com o Espaço. A formação tem uma 

duração total de 13 horas com atribuição de 0,5 unidades de crédito, na componente 

geral de formação (CCPFC/ACC-79311/14).  

 

 

Modalidade: 

Curso de Formação 

 

Destinatários: 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

(códigos de grupo docência 110, 230, 420, 500, 510 e 520) 

 

Estrutura: 

A formação tem uma duração de 13 horas distribuídas por 11 sessões presenciais.  

 

Calendarização: 

Turma única: 14 e 15 de Novembro - 10 sessões  

(a data da 11ª sessão será anunciada à posteriori) 

 

Local de Formação: 

Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva (Parque das Nações) 
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Objectivos: 

Com esta formação pretendemos: 

- Aumentar os conhecimentos científicos dos professores, de todos os níveis de 

ensino, em particular em Astronomia e Ciências Espaciais; 

- Desenvolver/adaptar atividades que façam a interligação dos temas curriculares 

com as Ciências Espaciais e Astronomia; 

- Dar a conhecer ferramentas e recursos digitais de interesse científico e pedagógico; 

- Fomentar o desenvolvimento de projetos devidamente elaborados que possam 

concorrer a concursos quer nacionais quer europeus no âmbito destas temáticas; 

- Incentivar a apetência dos alunos para as áreas científicas; 

- Aumentar a literacia da população escolar sobre temas do Espaço através da 

criação de uma comunidade de professores “espaciais”. 

 

 

Conteúdos do Curso de Formação 

A formação está concebida para um total de 13 horas, durante as quais se vão 

abordar os seguintes temas: 

Sessão 1- A importância da exploração espacial na vida da Terra (1 hora) 

Sessão 2 – Observação da Terra (1 hora) 

Sessão 3 – Space Weather – Meteorologia do Espaço (1 hora) 

Sessão 4 – Distâncias em Astronomia – A missão Gaia da ESA (1 hora) 

Sessão 5 – A vida a bordo da estação Espacial Internacional (ISS) (1 hora) 

Sessão 6 – À descoberta das partículas…(1 hora) 

Sessão 7 – Recursos na web (1 hora) 

Sessão 8 – Como elaborar um projecto (1 hora) 

Sessão 9 – Condições de vida dos astronautas (30 minutos) 

Sessão 10 – Comida espacial (30 minutos) 

Sessão 11 – Apresentação das actividades (4 horas) 
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Metodologia: 

A formação contempla de forma articulada um conjunto de sessões teóricas, práticas 

e teórico-práticas, que se desenvolvem com o objectivo de dotar os professores de 

ferramentas pedagógicas para o Ensino da Astronomia e das ciências Espaciais. As 

sessões 1,2,3,4 e 5 são teóricas, a sessão 6 é teórico-prática e as restantes são 

práticas. 

 

Formadores: 

Rui Agostinho Observatório Astronómico de Lisboa, Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa 

Mário Caetano Direcção-Geral do Território 

Dalmiro Maia Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros, Faculdade 

de Ciências da Universidade do Porto 

André Moitinho SIM, Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa 

Manuel Paiva Fundador do Laboratório de Física Biomédica da Universidade 
Livre de Bruxelas. Colaborador para a área do Espaço com as 
Agências Espaciais Europeia, Americana e Belga. 

Pedro Abreu Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de 
Partículas e Instituto Superior Técnico 

Cátia Cardoso Ciência Viva 

Sofia Lucas Ciência Viva 

Isabel Borges Planetário Calouste Gulbenkian – Centro Ciência Viva 

Adelina Machado Ciência Viva 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a realização de um plano de acção para 

introduzir uma actividade prática, com um tema previamente escolhido, a ser 

implementado em sala de aula, um relatório escrito - máximo 1500 palavras - com 

uma reflexão acerca da atividade desenvolvida com os alunos e apresentação final 

(sessão final para troca de experiências). 


