
 

 

 

 

Centros de ciência como espaços não formais de aprendizagem 
 

Esta acção de formação pretende envolver os professores do 1.º ciclo do ensino básico e de 

matemática e ciências naturais do 2.º ciclo do ensino básico na exploração das ciências fora da 

sala de aula, em espaços não formais de aprendizagem, como os centros de ciência, seguindo a 

metodologia IBSE (Inquiry-Based Science Education).  

Pretende-se dotar os professores de recursos, ferramentas e estratégias que lhes permitam 

potenciar as visitas a centros de ciência, como o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência 

Viva, tornando-as experiências enriquecedoras a nível científico e pedagógico, colocando-as 

como parte de um plano estruturado e prolongado no tempo em que a exploração das ciências é 

feita em espaços fora da sala de aula, em coordenação com os conteúdos curriculares e visando 

uma aprendizagem activa, criativa e de forte sentido critico por parte dos alunos. 

A formação tem uma duração total de 25 horas e atribuição de 1 unidade de crédito 

(CCPFC/ACC-100251/18). 

 

Modalidade: 

Curso de Formação 

 

Destinatários: 

Professores do 1.º ciclo do ensino básico e de Matemática e Ciências Naturais do 2.º ciclo do 

ensino básico (códigos do grupo de recrutamento 110 e 230). 

 

Pagamento: 

A acção de formação tem um custo de €50 que inclui a inscrição na formação, materiais a utilizar 

no curso e certificado de formação. Após a constituição da turma, os formandos seleccionados 

serão contactados via email para efectuarem o pagamento através transferência bancária. 

 

Estrutura: 

A acção de formação tem a duração de 25 horas distribuídas por 8 sessões presenciais. 

 

Calendarização: 

Datas a agendar para o ano lectivo 2018/2019 

 

Número máximo de formandos por turma: 20 

 Número mínimo de formandos por turma: 10 

 

Local de Formação:  

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva 

 

Objectivos: 

• Dar a conhecer os museus e centros de ciência como espaços de aprendizagem não formal; 

• Dar a conhecer e debater a metodologia IBSE (Inquiry-Based Science Education) e a 

importância da aprendizagem fora da sala de aula; 



 

 

 

 

• Encorajar os professores a desenvolver planos de aula que incluam momentos de 

aprendizagem fora da sala de aula, em centros de ciência e outros espaços, e que garantam 

uma maior eficiência na aprendizagem das ciências; 

• Debater estratégias para a preparação de visitas a centros de ciência, enquadradas num plano 

de aprendizagem activa estruturado e prolongado no tempo; 

• Promover o desenvolvimento de actividades em sala de aula, visando a consolidação de 

conhecimentos após a visita ao Pavilhão do Conhecimento. 

 

Conteúdos do Curso de Formação: 

A acção de formação está concebida para um número total de 25 horas, durante as quais se 

abordarão os seguintes temas: 

 

Sessão 1 

Centros de ciência como pontes de comunicação entre a comunidade científica e a sociedade civil 

Sessão 2 

A exploração prática das ciências em espaços formais e não formais 

Sessão 3 

Estratégias para a preparação de uma visita a um centro de ciência 

Sessão 4 

Estratégias para optimizar a visita a um centro Ciência Viva. O papel dos monitores 

Sessão 5 

Recursos de apoio a uma visita a um centro de ciência. Diferentes públicos, diferentes estratégias 

Sessão 6 

Actividades de consolidação das aprendizagens adquiridas na visita a um centro de ciência. 

Técnicas de avaliação 

Sessão 7 

Desenvolvimento de um plano de visita a um centro de ciência 

Sessão 8  

Apresentação de planos de visita 

 

Metodologia: 

A acção de formação integra de uma forma articulada um conjunto de sessões teórico-práticas e 

práticas. Nas sessões teórico-práticas, ocorrerá uma alternância de períodos mais teóricos com 

práticos, dotando as sessões com dinâmicas de trabalho inovadoras. 

  



 

 

 

 

 

Formadores: 

Gisela Oliveira | Ciência Viva 

Filipe Carmo | Ciência Viva  

Inês Oliveira | Ciência Viva 

Sofia Lucas | Ciência Viva 

 

Avaliação: 

O processo de avaliação irá incidir sobre:  

• Desenvolvimento de um plano de visita ao Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva, 

integrado num plano de actividades estruturado e prolongado no tempo, que inclua o trabalho 

a desenvolver antes, durante e após a visita, seguindo a metodologia IBSE e algumas das 

estratégias e instrumentos discutidos durante a formação. 

• Relatório escrito com o máximo de 1000 palavras com uma reflexão acerca do trabalho 

desenvolvido e do contributo da acção de formação para o seu desenvolvimento profissional. 

• Preenchimento do questionário de avaliação da acção. 


