
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ação nº 08 /2018 

“Métodos e técnicas na didática da Geografia” 

Registo de Acreditação: CCPFC/ACC- 93417/17         

Número de Horas:  25 Número de Créditos: 1           Turma: 1 

Modalidade: Curso de Formação 

Data de Início:  12 de maio de 2018 

Data de Fim:  30 de maio de 2018 

Local de Realização:  Associação de Professores de Geografia (Sede) 

Horário: das 9h00 às 17h00 (Intervalo almoço 12h30-13h30) 

Calendário:  

Sessões Presenciais 12 e 19 de maio das 9h00às 17h00 – sessões presenciais 

Sessões e-Learning: Sessão síncrona:  26 de maio (das 10h00 às 12h00) 

Sessões e-Learning: Sessões assíncrona:  entre 12 e 30 de maio; participação nos Fóruns, 

elaboração de atividades on-line, como leitura de documentos, visualização de filmes e execução 

de pequenas tarefas didáticas para aplicação na aula. 

Formador(a) :  Ana Cristina Câmara; Maria Helena Magro   

Certificado: CCPFC/RFO-12337/01; CCPFC/RFO-11873/00. 

 

Domínio: C05 - Didática Específica - Geografia                               

Destinatários 

Educadores de Infância e professores do grupo 420 do 3º Ciclo e ensino Secundário 

 
Conteúdos da Acção 

Análise concetual de diferentes metodologias, aplicadas à didática da Geografia. 

Reflexão teórico-prática sobre a adequação de diferentes metodologias no contexto de sala de 

aula. 

 

Plano da Acção de Formação 



Apresentação de técnicas variadas e utilização, no contexto da formação de algumas dessas 

técnicas. 

Discussão sobre a usabilidade de cada uma das técnicas apresentadas no contexto da sala de aula e 

a sua utilidade para a formação integral do aluno.  

Exercícios práticos. 

Utilização da plataforma moodle para debates, trabalho colaborativo, repositório e envio de 

materiais. 

Discussão nos fóruns sobre a utilização de técnicas e metodologias e sobre resultados de utilização  

Debate em chat sobre métodos e técnicas diversificados na sala de aula 

Produção colaborativa de documentos de análises de técnicas (sempre possível e desde que a 

largura de banda o permita) 

 

Nº de horas para a ação de formação 25 horas (metade das horas presenciais e metade das horas 
em e-Learning) 

 

Metodologia da Realização da Acção 

 
Sessões plenárias para abordagem teórica dos temas métodos e técnicas aplicados à didática da 

Geografia. 

Sessões de experimentação de técnicas a transpor para a sala de aula (brainwritting, debates de 

vários tipos, jogos e simulações, exercícios “on line”). 

Utilização de aplicações (Apps) como exemplo de possibilidades potenciadoras de aprendizagens 

mais motivadoras para os alunos.  

Participação em sessões de e-Learning (na plataforma Moodle da APG) que permitam a 

aprendizagem, debate e partilha de conhecimentos sobre utilização didática de técnicas e métodos 

diversificados. 

Avaliação da participação ao longo das sessões presenciais e online. Avaliação do formando, 

através do seu contributo e relatório individual de formação. 

 

Regime de Avaliação dos Formandos 

 
Avaliação da participação ao longo das sessões presenciais e online. Avaliação das atividades 

realizadas, online e nas sessões presenciais; relatório do processo individual de formação, e o 

conjunto dos materiais construído em trabalho de grupo. 

 


