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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853359  - Aprendizagem e Ensino do Meio  

Ano 3 Semestre 2 Área CNAEF: 143/144 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Margarida Rebelo dos Santos Silveira       

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125 20 48                         7       50 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Desenvolver capacidades investigativas e reflexivas sobre a sua prática pedagógica, nas áreas das Ciências da 
Natureza e Sociais 

- Desenvolver capacidades de resolução de problemas integrando as diferentes áreas do saber 

- Conhecer e dominar estratégias de ensino diversificadas que promovam o desenvolvimento das competências dos 
seus alunos nos diferentes domínios do 

conhecimento das Ciências Naturais e Sociais; 

- Desenvolver capacidades para construir e explorar diversos recursos didácticos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

- Perspectivas sobre a educação em Ciência, Tecnologia e Sociedade 

- Modelos de Ensino e Aprendizagem em Ciências Naturais e Sociais 

- Orientações curriculares para a Educação Básica, nas áreas das Ciências da Natureza e Sociais : a articulação 
horizontal e vertical 

- Análise crítica dos programas 

- Metodologias para a intervenção e exploração do Meio: Concepções Alternativas e Mudança Conceptual; Resolução 
de Problemas; Actividades Práticas e Experimentais: Projectos e Trabalhos de Pesquisa 

- Planificação e Avaliação do ensino/aprendizagem nas Ciências Naturais e Sociais. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se proporcionar aos alunos oportunidades de se envolverem em aprendizagens significativas que partam do 
experiencialmente vivido e do conhecimento pessoalmente estruturado para o desenvolvimento de capacidades instrumentais 
cada vez mais complexas para compreender, explicar e actuar sobre o Meio de uma forma consciente, construtiva e criativa. 

Nesta perspectiva, através da articulação dos vários, mas interrelacionados modos de conhecimento se estruturam os eixos 
temáticos, pedagógicos e metodológicos para a construção do conhecimento que é por natureza interdisciplinar. 

Pretende-se, ainda, que se proceda a uma mobilização e utilização dos saberes específicos das áreas que integram as Ciências 
da Natureza e Sociais, numa linha de continuidade entre os diversos ciclos do Ensino Básico. O seu carácter globalizante não 
pode prescindir dos contributos específicos das várias ciências que a integram (Ciências Físicas e Naturais, História e Geografia 
de Portugal). 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

>- Metodologia activas diversificadas a desenvolver em diferentes contextos de aprendizagem. 

- Trabalho individual e trabalho de grupo 

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

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação em Didática Especifica. 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 43/2007 de 22 de 
fevereiro 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 atividade 
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 formativa e sumativa através de trabalhos individuais e de grupo e de acordo com o Regulamento Escolar Interno. 
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