
 

 

 

 

 

 

Poluição do ar 

Sendo o ar algo que não conseguimos ver torna-se por vezes difícil explicar aos alunos a sua 

existência e o impacto da poluição atmosférica nas nossas vidas. Nesta acção de curta duração 

iremos abordar a constituição do ar, a importância do estudo da poluição do ar, estratégias de 

identificação das zonas mais poluídas em redor da escola e as implicações deste tipo de poluição 

na saúde. Serão dinamizadas actividades experimentais aplicáveis a diferentes níveis de ensino. 

 

Modalidade: 

Acção de curta duração 

 

Destinatários: 

Educadores de Infância e Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico (códigos de grupo 

docência 100, 110 e 230) 

 

Estrutura: 

A acção de curta duração tem uma duração de 5 horas. 

 

Calendarização: 

3 de Fevereiro de 2018 | Das 10h30 às 16h30 

 

Local de Formação:  

Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva  

 

Objectivos: 

O principal objectivo desta acção de formação é promover a literacia científica dos professores 

em relação aos seguintes temas: 

- Existência do ar; 

- Constituintes do ar e suas propriedades;  

- Importância da atmosfera para os seres vivos;  

- Respiração dos animais e plantas; 

  



 

 

 

 

 

 

- Fenómenos relacionados com algumas das funções vitais: respiração (movimentos respiratórios, 

falta de ar); 

- Qualidade do ar e factores que a alteram; 

- Poluentes e fontes de poluição;  

- Efeitos da poluição atmosférica (efeito de estufa, rarefacção do ozono, chuvas ácidas). 

 

Metodologia: 

Sessão teórico-prática.  

1.ª Parte: Enquadramento teórico de suporte à actividade. 

2.ª Parte: Actividades experimentais, adaptadas a diferentes níveis de ensino, que exploram a 

constituição do ar, a importância do estudo da poluição do ar, estratégias de identificação das 

zonas mais poluídas em redor da escola e as implicações deste tipo de poluição na saúde.  Os 

formados, em grupo ou em pares, realizarão actividades práticas, respondendo aos desafios 

colocados pelo formador. O debate de ideias em grupo permitirá identificar, nas metodologias 

apresentadas, as características que estimulam o espírito curioso e o raciocínio indutivo dos 

alunos. Com base na experiência adquirida, os formandos irão adquirir competências para 

conceber novas actividades segundo a metodologia inquiry based science learning.  

 

Formador: 

Pedro Coimbra, Ciência Viva 

Sandra Soares, Ciência Viva 

Vera Leonardo, Ciência Viva 

 

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 acção de formação.  


