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[OF5] CIÊNCIA e ARTE I: A cultura como ponte entre os contextos formais e 
informais de aprendizagem 
________________________________________________________ 
Área: Inovação Educacional – Projeto Interdisciplinar Ciência, Arte e Cultura (C9I) 
 
Destinatários: Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 
Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-86728/16 
 
Nº de créditos: 2 
________________________________________________________ 
Modalidade: Oficina 
 
Nº total de horas presencias: 25 
Nº total de horas de trabalho autónomo: 25 
 
Nº mín. de formandos: 10  Nº máx. de formandos: 20 
________________________________________________________ 
 
Conteúdos da ação 
 
OBJECTIVOS 
(a) Conhecer aspetos da cultura portuguesa relacionados com tradições ligadas a dois 
dos seguintes temas: das abelhas aos seus diversos produtos; da planta do linho às 
fibras vegetais e aos tecidos; do pinheiro à resina e à madeira; do salgueiro/vimeiro às 
fibras vegetais e à cestaria. 
(b) Interpretar do ponto de vista científico as tradições estudadas e analisadas; 
(c) Relacionar os aspetos científicos aprendidos com os conhecimentos científicos e 
artísticos assinalados nos programas e nas orientações curriculares do 1.º CEB e da 
educação de infância, respetivamente; 
(d) Elaborar atividades envolvendo: planificar materiais e recursos adequados aos 
destinatários, ao programa/orientações curriculares. O tema das atividades a 
implementar tem de incidir num dos temas da formação; 
(e) Implementar as atividades/materiais com as suas crianças/alunos; 
(f) Refletir sobre o trabalho desenvolvido e as implicações da formação na prática 
pedagógica e no desenvolvimento profissional dos formandos, bem como no 
desenvolvimento científico e artístico das crianças/alunos. 
Em síntese, (1) a formação visa a aquisição de uma visão abrangente da educação 
científica e artística e da diversidade de contextos em que podem ocorrer. Pretende-se 
também que os formandos melhorem as suas capacidades de transferência de 
conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valores, desenvolvidos no contexto 
de formação para o contexto de aplicação. (2) Nas sessões de trabalho presenciais 
inúmeras situações serão interpretadas, explicadas, à luz do conhecimento científico e 
serão analisadas as possibilidades de transferência das aprendizagens do contexto de 
formação para o contexto de aplicação. Nas sessões de trabalho presenciais também 
serão planificados materiais e recursos de acordo com os princípios gerais da 
formação. (3) No trabalho autónomo pretende-se que os formandos planifiquem 
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atividades, elaborem materiais e os apliquem e ainda que reflitam sobre as suas 
implicações na sua prática e na educação científica e artística das suas crianças. 
Os materiais e os recursos produzidos, bem como os resultados obtidos serão 
divulgados regularmente no site do Centro Ciência, Tradição e Cultura de forma a 
disseminar exemplos de boas práticas e de práticas inovadoras. 
* A escolha destes temas está relacionada com aspetos culturais presentes na área de 
intervenção do IPCB/ESE, que se estão a “perder” pois não lhes tem sido dado o 
devido reconhecimento. Por outro lado, as tradições ligadas a estes temas permitem 
explorar conhecimentos científicos e artísticos diversos, relevantes e ligados aos 
programas/orientações curriculares, como já de seguida se concretiza. 
 
CONTEÚDOS CIENTÍFICOS DE SUPORTE À ACÇÃO 
 
Módulo 1 – Educação/educação científica e artística e cultura/cultura científica e 
artística em diferentes contextos: (a) diferentes conceptualizações; características e 
especificidades da educação científica e artística de crianças em jardim de infância e 
em 1.º CEB; (b) Educação formal, não formal e informal: diferentes conceptualizações; 
Integração de atividades de aprendizagem formal/informal na educação científica e 
artística de crianças. 
Módulo 2 – Cultura e tradição à volta de dois dos seguintes temas: 
- Abelhas e os seus diversos produtos (mel, cera, pólen, própolis, etc.); 
- Planta do linho, fibras vegetais e tecelagem; 
- Pinheiro, resina e madeira; 
- Salgueiro/vimeiro, fibras vegetais e cestaria. 
 
Metodologias de realização da ação 
 
1. As primeiras sessões de trabalho (3 sessões/3h = 9h presenciais) serão dedicadas à 
exposição e à exploração de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e de valores 
considerados essenciais para o trabalho a desenvolver nos momentos seguintes da 
formação. 
Nestas sessões de trabalho serão dinamizadas atividades práticas (como atividades 
experimentais, contacto com artesãos das áreas de conteúdo da formação, 
visionamento de filmes).  
2. Em seguida, os formandos trabalharão na conceção de atividades e materiais 
científico-didáticos que serão, posteriormente, aplicados com as suas crianças/alunos 
(2 sessões/3h = 6h presenciais). 
3. Os formandos irão implementar as atividades e os materiais planificados com as 
suas crianças/alunos. A sua implementação envolve um total de 25 h. 
4. Durante a implementação das atividades e dos materiais ocorrerão duas sessões de 
trabalho presencial para orientação, acompanhamento e eventual reestruturação das 
atividades e dos materiais planificados (2 sessões/3h = 6h presenciais). 
5. No final, os formandos darão a conhecer as atividades implementadas, os resultados 
obtidos e a avaliarem e refletirem sobre o trabalho desenvolvido e as suas implicações 
na sua prática pedagógica e no seu desenvolvimento profissional e, em última análise 
no desenvolvimento científico das crianças/alunos (1 sessão/4h = 4h presenciais).  
Nota: Algumas das sessões presenciais decorrerão em espaços formais (na ESECB) e 
outras em espaços informais (centro de “Ciência, Tradição e Cultura do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco); as sessões não presenciais decorrerão 
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preferencialmente nos espaços das escolas (salas de aula, jardins, terrenos 
circundantes) onde os educadores/professores se encontram a lecionar). 
 
Regime de avaliação dos formandos 
 
A avaliação contínua dos professores/formandos baseia-se na: 
(a) Aplicação das atividades e materiais planificados – 60%. 
(b) Apresentação de um portfólio reflexivo com o relato das atividades – 40%. 
 
 
Forma de avaliação da ação 
 
A avaliação da ação será feita através de dois elementos: 
(a) Reflexão final sobre a formação e o trabalho desenvolvido pelos formandos na ação 
de formação; 
(b) Resposta a um questionário final sobre a importância, interesse, adequação da 
ação às necessidades e interesses dos professores/formandos; 
(c) Sugestões de melhoria a implementar em próximos cursos. 
 
A avaliação será expressa numa escala quantitativa de 0-10 valores, conforme Carta 
Circular CCPFC - 3/2007 de Setembro de 2007. 
________________________________________________ 
Formadoras 
 
Margarida Afonso; Helena Tomás; Paula Esteves 


