
 

 

 

 

 

 

Construindo pontes 

Uma ponte é uma construção que permite interligar ao mesmo nível pontos não acessíveis 

separados por rios, vales, ou outros obstáculos, naturais ou artificiais. Mas, como são construídas 

as pontes? Quais as características que têm que ser estudadas antes da sua construção? Esta acção 

de curta duração irá explorar também a importância da planificação para o sucesso de um 

projecto. Serão dinamizadas actividades experimentais aplicáveis a diferentes níveis de ensino, 

sendo explorada a área expositiva do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, com foco 

no estudo das forças e centro de massa. 

 

Modalidade: 

Acção de curta duração 

 

Destinatários: 

Professores do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário (códigos de grupo 

docência 110, 230 e 510) 

 

Estrutura: 

A acção de curta duração tem a duração de 6 horas. 

 

Calendarização: 

3 de Março de 2018 | Das 10h30 às 17h30 

 

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: 

- Forças (direcção, sentido, intensidade e unidades SI);  

- Acção das forças, previsão dos seus efeitos usando as leis da dinâmica de Newton e aplicação 

dessas leis na interpretação de movimentos e na segurança rodoviária;  

- Forças como resultado da interacção entre corpos; 

  



 

 

 

 

 

 

 

- Identificação de pares acção-reacção;  

- Resultante das forças e determinação da sua intensidade em sistemas de forças com a mesma 

direcção (sentidos iguais ou opostos) ou com direcções perpendiculares;  

- Força de atrito; 

- Sistema mecânico redutível a uma partícula (centro de massa);  

- Projectos e construção de estruturas (pontes, estradas, portos, caminhos-de-ferro, barragens). 

 

Metodologia: 

Sessão teórico-prática.  

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

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

importância da planificação para o sucesso de um projecto, a construção de estruturas, em 

particular de pontes, e os conceitos de Física que lhes são inerentes. 

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.  

 

Formadores: 

José Manuel Rosado Catarino, Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

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.  


