
 

 

 

 

 

 

A Ciência no Pré-escolar e 1.º ciclo 

A acção de formação irá dotar os docentes do Pré-Escolar e do primeiro ciclo do Ensino Básico 

de competências e conhecimentos sobre a natureza do conhecimento científico que permitam ao 

educador e professor desenvolver e aplicar atividades de exploração do mundo natural e 

introduzir conceitos de ciência nos níveis iniciais do ensino, estimulando nas crianças a 

curiosidade e o gosto pela Ciência. 

Através da metodologia IBSE - Inquiry Based Science and Mathemantics Education pretende-se 

que os professores partam das experiências das crianças de forma a valorizar os seus saberes e 

competências únicas incentivando as suas potencialidades enquanto sujeitos e agentes do 

processo educativo.  

A ação de formação dará a oportunidade de os professores explorarem temáticas científicas 

variadas e abordarem conteúdos científicos com perspectivas diversificadas. Visa-se a partilha e 

reflexão conjunta entre professores do pré-escolar e primeiro ciclo e o formador/investigador. 

 

Modalidade: 

Ação de Curta Duração 

 

Destinatários: 

Educadores de Infância e Professores do 1º ciclo do ensino básico (códigos de grupo docência 

100 e 110) 

 

Estrutura: 

A acção de formação tem a duração de 5 horas. 

 

Calendarização: 

14 de Janeiro de 2017 | Das 11h às 17h 

 

Local de Formação:  

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Objectivos: 

Com esta acção de formação pretende-se: 

- Dar a conhecer e debater a relevância do conhecimento científico, do ceticismo científico e do 

método indutivo no desenvolvimento pessoal, social e cognitivo da criança; 

- Adaptar as metodologias de ensino das ciências às diferentes características do desenvolvimento 

das crianças entre os 2 e os 11 anos; 

- Dar a conhecer e debater a metodologia científica na aprendizagem e Ensino das Ciências 

(IBSE: Inquiry-Based Science Education); 

- Explorar conhecimentos sobre ciência, matemática e outras áreas das ciências puras, 

em consonância com as orientações curriculares do Ensino Pré-Escolar e do 1º ciclo do Ensino 

Básico; 

- Fornecer instrumentos e métodos que permitam encontrar abordagens práticas, atraentes e 

inovadoras para a exploração de temas científicos dentro e fora da sala de aula. 

 

Metodologia: 

Os formados, em grupo ou em pares, realizam atividades práticas e respondem a desafios 

colocados pelo formador, a partir de casos concretos. As ideias trocadas em grupo e, 

posteriormente, em plenário, permitirão identificar nas metodologias apresentadas as 

características que estimulam o espírito curioso e o raciocínio indutivo da criança. Com base na 

experiência adquirida, os formandos concebem novas actividades de exploração do mundo 

natural segundo a metodologia IBSE.  

 

Formador: 

Leonel Alegre 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre a produção de um relatório escrito (máximo uma folha) 

contendo uma reflexão crítica sobre a relevância da sessão de formação para o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

Adicionalmente será requerido o preenchimento de uma ficha de avaliação da ação de formação.  

 

 


