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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
1º Ciclo - Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853315 - Fundamentos de Física e Química 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 441/442 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português 

DOCENTE RESPONSÁVEL: António Carloto 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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(T) 
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teórico-
prático 
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Ensino 
prático e 
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(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 30 20 20                   5       75 

 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o aluno: 

1 - Adquira uma sólida cultura científica no campo das Ciências Físico-Químicas; 

2 - Manifeste a capacidade de interpretar/explicar situações correntes do dia a dia com base nos seus conhecimentos no âmbito 
da Física e da Química; 

3 - Adquira a capacidade de estabelecer relações entre os diferentes domínios das Ciências; 

4 - Melhore a sua capacidade de compreensão dos fenómenos naturais e dos avanços científicos e tecnológicos;  

5 - Compreenda e utilize correctamente o método científico na explicação dos fenómenos naturais; 

6 - Adquira capacidades e hábitos relacionados com o trabalho científico e pedagógico;  

7 - Desenvolva a sua atitude científica; 

8 - Desenvolva o seu gosto pela Ciência. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 - Grandezas físicas. 

2 - Estrutura atómica e nuclear. 

3 - Ligação química e estrutura molecular. Soluções e suas propriedades. 

4 - Reacções ácido-base e equilíbrio ácido-base. Reacções de precipitação e equilíbrio de solubilidade. Reacções de oxidação-
redução. 

5 - Compostos orgânicos e biomoléculas.  

6 - Forças e movimento.  

7 - Trabalho e energia: Conservação e degradação de energia; energia cinética, potencial e mecânica; trabalho e calor como 
medida de energia transferida. 

8 - Electricidade: Electrostática; noção de corrente eléctrica; sentido e intensidade; resistência eléctrica de um condutor linear. 
lei de Ohm; circuitos eléctricos simples. 

9 - Fenómenos ondulatórios: Luz e fenómenos associados; reflexão, difracção e refracção da luz e suas leis; espelhos e lentes; 
som 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular serão abordados os conceitos básicos da Química e da Física. 

Será utilizada uma perspectiva integrada dos vários conteúdos de forma a contribuir para uma compreensão aprofundada dos 
fenómenos naturais relacionados com aquelas duas ciências. 

A definição dos conteúdos programáticos desta unidade curricular pretende contribuir para a formação científica básica 
necessária aos futuros licenciados em Educação Básica. 

No cumprimento do DL n.º 79/2014 art. 13º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação na Área da Docência, 
integrando os 31 créditos mínimos de formação na área de docência para ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de 
mestre, necessários para a habilitação para a docência. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia) das ideias imprescindíveis ao 
processo de ensino/aprendizagem dos conhecimentos mais teóricos. 

Aulas práticas de natureza variada: laboratoriais, saídas de campo. 

Investigação bibliográfica, em suporte scripto e on-line, de temas específicos, para realização de trabalhos individuais e em 
grupo, a apresentar e discutir posteriormente em grande grupo. 

 

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

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor dos 1.º e 2º Ciclos do Ensino Básico, ao DL 
79/2014 de 14 de Maio e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente 
científica do ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura 
actividade profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 
metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o 
gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua: avaliação dos trabalhos de pesquisa efectuados e das competências adquiridas nas aulas práticas. 

Avaliação sumativa escrita de acordo com o regulamento escolar interno. 
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