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Ação de formação:  Educação em Ciência e Recursos Digitais na Educação Pré-Escolar 

e nos Primeiros Anos do Ensino Básico 
_______________________________________________________________________________________ 

Nome ____________________________________________________________________________________ 

Morada ___________________________________________________________________________________ 

Código Postal ________  - _____  __________________________  Telef/telemóvel _____________________   

E-mail: ________________________________________________    B.I. / C.C ________________________ 

Nº Contribuinte ______________________      Data de Nascimento _____ (dia) / _____ (mês) / ________ (ano) 

Escola onde exerce funções ___________________________________________________________________ 

Escola a cujo quadro pertence____________________________________________________________ 

Sector de ensino: Público � Privado � Cooperativo � 

Nível de ensino (assinalar com X a situação que lhe corresponde): 

Pré- Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 
     

 
Situação Profissional (assinale com X a situação que lhe corresponde) 

Professor do Quadro   
Nomeação 
Definitiva 

Nomeação 
Provisória 

Zona 
Pedagógica 

Único Geral Distrital de 
Vinculação 

Docente  
Contratado 

Outra 

        

Habilitações: Bacharelato ou similar � Licenciatura � Diploma Pós-Licenciatura � 

Grupo de recrutamento ____________    Disciplina __________________________     Escalão _____ 
 
Autoriza que os trabalhos que realizar nesta formação fiquem disponíveis para consulta de outros docentes? Sim � Não � 
 
 
Data ____ / _____  / _______  Assinatura do Docente _____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informações e Pagamento: 
 
Esta ação de formação é acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua para efeitos da Carreira 
Docente (15 horas - 0,6 créditos). É constituída por dois Seminários temáticos (Conferências e Workshops) que irão 
decorrer no ISCE nos sábados 28 de fevereiro e 11 de abril das 9h 30 às 18h, sendo o primeiro sábado dedicado à Educação 
em Ciência e o segundo aos Recursos Digitais na promoção das aprendizagens dos alunos.  

Para se inscrever deverá: 

1º. Preencher este impresso de candidatura e assinalar por ordem de preferência os workshops pretendidos para o 
primeiro seminário, indicados na página seguinte. 

2º. Enviar este documento já preenchido para o fax 219401194 ou o email loriental@mail.telepac.pt juntamente com o 
comprovativo do pagamento de 15 euros feito por transferência bancária para o NIB: 0035 0703 0001 2265 3304 7 
(Ag. Esc. Eduardo Gageiro). 
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Educação em Ciência e Recursos Digitais na Educação Pré-Escolar e nos Primeiros 
Anos do Ensino Básico 

 
INSCRIÇÃO NOS WORKSHOPS 

 

1. PERÍODO DA MANHÃ 

No período da manhã, após a conferência, irá frequentar um dos Workshops indicados, 
disponíveis para o seu grupo de recrutamento. 

Deverá indicar a sua ordem de preferência (assinalando com 1 o Workshop preferido, com 2 o 
seguinte em ordem de preferência, etc.).  

 

                                                                                                                                       Ed. Inf.  1º Ciclo   2º Ciclo 

A. Como a tradição e a cultura podem ser um excelente pretexto para 
ensinar e aprender Ciências: A pretexto da CORTIÇA 

   

 
                1º Ciclo 
               Ed. Inf   1º e 2ºanos  

B. Realização de terrários para a observação do ciclo de vida dos 
caracóis 

  

 
                 1º Ciclo   2º Ciclo 

C. O ensino das ciências e a educação para a cidadania: atividades de role- 
playing em sala de aula 

  

 
                    1º Ciclo 

D. As Ciências nas salas de Jardim de Infância  

 
 

2. PERÍODO DA TARDE 

No período da tarde, após a conferência, irá frequentar um dos Workshops indicados, 
disponíveis para o seu grupo de recrutamento. Deverá a sua ordem de preferência (assinalando 
com 1 o Workshop preferido, com 2 o seguinte em ordem de preferência, etc.) 

 

 

 

                                                                                                                                       

 Ed. Inf 1º Ciclo 2º Ciclo 

F. Como a tradição e a cultura podem ser um excelente pretexto para 
ensinar e aprender Ciências: A pretexto do AZEITE 

   

     1º Ciclo    
     3º e 4ºano  2º Ciclo    

G. O oxigénio do mar que eu respiro   

     
     1º Ciclo    

H. Realizar experiências com a eletricidade  

 

 Ed. Inf 1º Ciclo 
E. Como reforçar as aprendizagens na área das Ciências através da 
manipulação e experimentação de materiais 

  


