
                                                                                      
 

 
 

 

Centro de Formação  

Aurélio da Paz dos Reis 

 AÇÃO   

E21.22/23 

Ação de Formação: “Elaboração de materiais didáticos para as disciplinas de Ciências Naturais e de 

Biologia e Geologia” 
Modalidade: Oficina de Formação 

Formadora: Mª Isabel Moreira 

Duração: 50 horas de formação (25h presenciais e 25h de trabalho autónomo) 

Destinatários: Professores dos grupos 230 e 520 

Creditação: 50 horas de formação (releva para efeitos do artº 8º e releva para os efeitos do artº 9º do RJFC 
(D.L. nº 22/2014) – Registo: CCPFC/ACC-114475/22 

Local de realização: CFAE Aurélio da Paz dos Reis (Escola Secundária Dr. J. Gomes Ferreira Alves) 
 

Objetivos  Conteúdos 

 

 
 Melhoria dos resultados 

escolares e do trabalho 

colaborativo entre 

docentes dos referidos 

grupos disciplinares. 

  
 As aprendizagens essenciais das disciplinas de Ciências Naturais e de Biologia e 

Geologia: 

A água, o ar, as rochas e o solo – Materiais terrestres; 

Diversidade dos seres vivos e suas interacções com o meio 

Unidade na diversidade de seres vivos 

Processos vitais comuns aos seres vivos 

Agressões do meio e integridade do organismo 

Terra em transformação / Terra, um planeta com vida 

Sustentabilidade na Terra /Viver melhor na Terra 

Geologia e métodos / Estrutura e dinâmica da geosfera 

Biodiversidade / Obtenção de matéria /Distribuição de matéria 

Transformação e utilização de energia pelos seres vivos 

Crescimento, renovação e diferenciação celular 

Reprodução / Evolução Biológica / Sistemática dos seres vivos 

Sedimentação e rochas sedimentares / Magmatismo e rochas magmáticas 

Deformação de rochas / Metamorfismo e rochas metamórficas 

Exploração sustentada de recursos geológicos 

 

CRONOGRAMA: 
1ª Sessão – 12/09/2023 das 18h às 20h  7ª Sessão – 03/10/2023 das 18h às 20h 

2ª Sessão – 14/09/2023 das 18h às 20h  8ª Sessão – 05/10/2023 das 18h às 20h 

3ª Sessão – 19/09/2023 das 18h às 20h  9ª Sessão – 10/10/2023 das 18h às 20h 

4ª Sessão – 21/09/2023 das 18h às 20h  10ª Sessão – 12/10/2023 das 18h às 20h 

5ª Sessão – 26/09/2023 das 18h às 20h  11ª Sessão – 17/10/2023 das 18h às 20,30h 

6ª Sessão – 28/09/2023 das 18h às 20h  12ª Sessão – 19/10/2023 das 18h às 20,30h 

 
 

 

Nota - O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local e/ou nas horas das 
sessões presenciais. 

 

Inscrição - https://forms.gle/Mr5mLjKzPQYDEDNn6  

https://forms.gle/Mr5mLjKzPQYDEDNn6

