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Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

i) Compreender a especificidade epistemológica do campo educativo no contexto do 

conhecimento científico; 

ii) Contextualizar os diferentes tipos de observação em educação 

iii) Construir instrumentos de observação direta em contextos educativos; 

iv) Compreender as fases fundamentais de um desenho de investigação; 

v) Conhecer as fases estruturantes de elaboração de um relatório; 

vi) Compreender os pressupostos epistemológicos e as “démarches” do Trabalho de Projeto 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

I – Questões de natureza epistemológica 

 I1. Conceitos estruturantes: educação, ciência e ciências da educação; 

 I2. O conhecimento científico e suas características 

 I3. A ética em investigação 

 

II – A observação como método científico 

  II1. Observação versus experimentação 

   II2. Formas e meios de observação: 

       - Naturalista 

       -Participante 

       - Sistemática 

 

III – Instrumentos de registo de observação 

IV – Organização de um desenho de investigação, abordagem conceptual e                    global 

V – Normas gerais de elaboração de um relatório de investigação 

VI – Trabalhar em Projeto em contextos educativos 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta UC, pretende-se, numa primeira fase, que os estudantes tenham acesso a um conjunto de 

conhecimentos estruturantes e princípios epistemológicos que situam a unidade curricular. Num segundo 

momento, pretende-se que adquiram conhecimentos que lhes permitam caracterizar as situações 

educativas, a sua observação e a construção de instrumentos de registo de observação em educação. Na 

fase seguinte, pretende-se que adquiram conhecimento estruturante que lhes permita elaborar um 

desenho global de investigação, aplicado a uma situação; conhecer as fases de elaboração de um relatório 

e, por último, como Trabalhar em Projeto em contextos educativos diversificados 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

As metodologias de ensino aplicadas nesta UC, incluem breves exposições por parte do docente. No 

entanto, a Unidade será fundamentalmente da responsabilidade do estudante, com metodologias ativas e a 

apresentação de trabalhos em dinâmica grupal. As sessões serão de aplicação prática a situações simuladas 

em contextos de intervenção educativa. 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

Atendendo ao disposto no decreto lei nº 74/2014, que regulamenta o perfil de saída da Licenciatura em 

Educação Básica, esta UC e as metodologias utlizadas privilegiam as componentes de fundamentação 

científica da formação dos estudantes. No entanto, a valorização da Iniciação à Prática Profissional foi 

considerada de relevância, razão pela qual se aumentou consideravelmente o número de horas. Essa é, 

aliás, a razão fundamental que levou a considerar a necessidade de um conteúdo programático relacionado 

com a lógica de Trabalhar em Projetos de Intervenção-Ação em contextos educativos diversificados 

(formais e não formais). Por outro lado, considerando que estes profissionais irão, na maior parte das 

situações, ser responsáveis pela formação de futuras gerações, foi considerado de relevância dotar os 

mesmos de competência de pensamento crítico (critical thinking), que lhes permita estar sempre 

disponíveis para entender a necessidade de uma formação ao longo da vida. 
 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será o resultado de duas situações: i) trabalho individual acerca de como “elaborar um desenho 

de investigação” e, por outro lado, resultado do trabalho em grupo, da sua apresentação escrita e oral, 

incidindo sobre temas e os conteúdos da unidade. 
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