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RESUMO: O trabalho de campo é uma estratégia de ensino-aprendizagem fundamental para o ensino e 
compreensão do conhecimento geológico. Neste âmbito, apresenta-se uma proposta de formação de 
professores para a realização de trabalho de campo em Geociências, já desenvolvida no Centro de 
Formação de Associação de Escolas do Concelho do Seixal. São referidos os principais aspectos 
metodológicos, os conteúdos científicos e didácticos abordados, o regime e critérios de avaliação, o 
trabalho realizado pelos formandos e os resultados obtidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores, trabalho de campo, ensino das Geociências, Península de 
Setúbal. 
 
ABSTRACT: Fieldwork is a fundamental teaching-learning strategy for the understanding of geological 
sciences. In this context, a proposal for training and formation of teachers to conduct fieldwork, already 
developed at the “Centro de Formação de Associação de Escolas do Concelho do Seixal”, is here 
presented. The main methodological aspects, the scientific and educational content covered, the rules 
and criteria for evaluating the work done by the trainees and the results obtained are also presented. 
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1. INTRODUÇÃO 

As saídas de campo em Geologia constituem uma estratégia de ensino/aprendizagem que, 
bem planeada e explorada, desperta o interesse dos alunos e leva à sua activa participação, pois 
permitem a observação directa e em ambiente natural de materiais e/ou processos geológicos. A 
abordagem da Geologia numa saída de campo apresenta-se com uma perspectiva completamente 
diferente e complementar do trabalho na sala de aula ao revelar os conteúdos geológicos no seu 
“laboratório natural”. Nos últimos anos surgiram várias linhas de investigação com o objectivo 
de legitimar e justificar a implementação do trabalho de campo como prática corrente no ensino 
das Ciências em geral, e das Geociências em particular. A importância didáctica do trabalho de 
campo no ensino das Geociências, como ferramenta de ensino/aprendizagem, tem sido revelada 
através de uma grande quantidade de trabalhos; citam-se, a título de exemplo, os de N. Orion 
(1993), D. Rebelo & L. Marques (2000), A. Monteiro (2007), M. L. Ramalho (2007), entre 
muitos outros. 

A Geologia é uma ciência que, pela dimensão temporal que encerra e pelos fenómenos 
complexos que ocorrem no interior do planeta, fora do alcance visual directo, pode ser de difícil 
compreensão, principalmente para os alunos mais novos. Por este motivo, as observações no 
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terreno são insubstituíveis porque permitem observar e analisar fenómenos actuais, comparáveis 
com os registados no passado.  

Parece ainda existir um quadro de resistência dos professores à implementação do trabalho de 
campo (Rebelo & Marques, 2000, entre outros) e uma das principais razões apontadas para este 
défice é a do reconhecimento de dificuldades de natureza científica, organizacional e logística. 
As dificuldades de natureza científica prendem-se com a escassez de documentos de apoio que 
auxiliem o professor na preparação e na realização de saídas de campo (op. cit.). Em reação às 
dificuldades de natureza organizacional e logística, destacam-se, segundo E. R. Pedrinaci et al. 
(1994), o desconhecimento dos professores de locais com interesse didáctico e científico e a sua 
insuficiente formação na preparação de materiais práticos para os alunos.  

As dificuldades anteriormente referidas podem ser minimizadas através da realização de 
acções de formação dirigidas a professores que contemplem a componente científica e didáctica 
em Geologia com a divulgação de locais com interesse científico e didáctico e da construção de 
documentos de apoio às saídas de campo (Monteiro & Kullberg, 2006). É neste contexto que 
surge esta proposta de formação de professores realizada no Centro de Formação da Associação 
de Escolas do Seixal (Acção nº 36/2009). Abordar-se-ão de seguida os principais pressupostos da 
acção de formação, as metodologias aplicadas, os conteúdos e os resultados obtidos. 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
2.1. Destinatários e modalidade da acção de formação 

A proposta de formação para professores que se apresenta é destinada a docentes de Ciências 
da Natureza do 2º ciclo do Ensino Básico, de Ciências Naturais do 3º ciclo do Ensino Básico e de 
Biologia e Geologia do Ensino Secundário, na modalidade de Oficina de Formação com 25 horas 
de sessões presenciais conjuntas e 25 horas de trabalho autónomo. 

 
2.2. Calendarização 

A formação decorreu ao longo de três meses entre Setembro e Novembro de 2009. O elevado 
interesse dos formandos proporcionou um aumento substancial na duração da saída de campo 
ultrapassou o número de horas inicialmente previsto. 

 
2.3. Principais objectivos da acção de formação 

i) Promover a integração de conhecimentos na área das Geociências e propor novos 
instrumentos e métodos para o ensino; ii) criar métodos e ferramentas que permitam diversificar 
ambientes de aprendizagem, dando ênfase à realização de actividades no campo; iii) estabelecer 
a ligação entre os conteúdos abordados nos programas curriculares e a prática de saídas de 
campo que motivem e facilitem a compreensão daqueles conteúdos; iv) estudar os locais 
seleccionados na Península de Setúbal, utilizando metodologias próprias. 

 
2.4. Regime e critérios de avaliação 

O regime de avaliação incidiu nos seguintes parâmetros: 1) participação nas sessões; 2) 
avaliação dos trabalhos elaborados nas sessões práticas; 3) trabalho de grupo: elaboração e 
apresentação de um guião para a realização de uma saída de campo. 

No final da acção foi atribuída, a cada formando, uma classificação qualitativa e quantitativa 
nos termos do Dec-Lei nº15/2007 de 19 de Janeiro e das orientações da carta circular – 3/2007, 
de Setembro de 2007, do CCPFC e DGRHE. 

 
2.5. Plano da acção e conteúdos abordados  

As temáticas abordadas visaram preparar os docentes para a promoção de saídas de campo. 
Para o efeito, foi proposto um modelo didáctico, discutiram-se aspectos logísticos e os materiais 
necessários, abordaram-se conteúdos científicos relacionados com a região proposta e 
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demonstraram-se algumas vantagens da utilização do Google Earth na preparação de saídas de 
campo. O plano da acção (regime presencial) e a respectiva carga horária foi o seguinte: 1) Uma 
perspectiva construtivista para saídas de campo em Geociências – Modelo de Nir Orion (1,5 
hora); 2) preparação de uma saída de campo em Geociências: logística e comportamentos na 
escola no terreno (1 hora); 3) material necessário ao trabalho de campo: manuseamento e regras 
de segurança (2 horas); 4) Princípios fundamentais de Estratigrafia (2 horas); 5) ciclo de Wilson. 
Bacia Lusitaniana. Formação das sequências meso-cenozóicas. Orogenia Alpina: formação da 
Serra da Arrábida. Sinclinal de Albufeira (2 horas); 6) Realização de um perfil topográfico e 
corte geológico (4 horas); 7) locais de interesse geológico da Península de Setúbal: exploração 
de cartas geológicas e topográficas, ferramentas multimédia e Google Earth (1,5 hora); 8) 
trabalho de campo na Península de Setúbal (6 horas); 9) apresentação e discussão de um guião 
para uma saída de campo (apresentação dos trabalhos realizados pelos formandos) (3 horas); 10) 
avaliação (auto e heteroavaliação) (2 horas). 

 
2.6. Metodologia utilizada 

Em cada uma das sessões foi introduzida uma temática do plano curricular. Seguiu-se uma 
componente prática e/ou discussão geral. Posteriormente, foi analisada a aplicabilidade dos 
conteúdos abordados nas práticas educativas do ensino básico e secundário.  

As sessões teóricas foram realizadas com materiais didácticos específicos, com recurso a 
variadas ferramentas multimédia. Foi dado ênfase à realização de actividades práticas com 
manuseamento de material necessário ao trabalho de campo, como cartas topográficas e 
geológicas, bibliografia científica variada, bússolas de geólogo, entre outro material de 
laboratório e campo.  

 
2.7. Saída de campo 

Para a realização da saída de campo foi efectuada uma preparação prévia durante as sessões 
teóricas e elaborou-se um guião/roteiro com propostas de locais de interesse científico e 
didáctico da Península de Setúbal, com as paragens identificadas na figura 1. No guião da saída 
de campo constava um enquadramento geológico regional com ênfase na evolução da Bacia 
Lusitaniana durante o Mesozóico, na inversão tectónica provocada pela colisão entre as placas 
euroasiática e africana no Cenozóico e no sinclinal de Albufeira. Para cada uma das paragens foi 
feita breve descrição científica com sugestões de aplicações didácticas a desenvolver no terreno 
(figura 2) e traçou-se uma correlação entre os conteúdos passíveis de serem explorados e os 
programas curriculares dos ensinos Básico e Secundário. 
 

                                   
Figura 1 - Mapa geral da Península de Setúbal com a 
localização das paragens incluídas no roteiro. 

 Figura 2 - exploração de aplicações 
didácticas no afloramento da paragem 2, 
Monte do Jaspe. 
 

2.8. Trabalho não presencial realizado pelos formandos 
Durante a realização do trabalho não presencial os formandos realizaram trabalho autónomo 

de investigação sobre locais na Península de Setúbal com interesse didáctico e científico. Como 
produto final desta investigação foram apresentados os trabalhos realizados devidamente 
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enquadrados com a metodologia teorico-prática pretendida. Os recursos construídos 
distribuiram-se pela apresentação dos planos e materiais para as aulas pré e pós-campo e guiões 
para alunos e professor. Esta metodologia contemplou três fases: 1º - fase de preparação – 
elaboração de um plano de aula e respectivos materais: pesquisa bibliográfica sobre os locais 
seleccionados pelos formandos; adequação do modelo didáctico aos conteúdos a desenvolver no 
local seleccionado; elaboração dos planos das aulas e respectivos materiais; 2º - trabalho de 
campo – produção de um guião para realização de uma saída de campo (versões para os alunos e 
para o professor); 3º - fase de síntese ou resumo – desenvolvimento de um plano de aula e 
respectivos materiais.  

Durante a execução destes trabalhos foi prestado apoio aos formandos por email. 
 

2.9. Forma de avaliação da Acção 
a) Pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito pelos formadores. Relatório 

de análise crítica da acção. 
b) Pelos formadores: relatório final circunstanciado sobre o decorrer da acção. 
c) Pela entidade formadora: elaboração de um relatório analítico pelo Consultor de Formação, 

com base nos instrumentos avaliativos produzidos pelos formandos e pelo formador. 
 
3. RESULTADOS 

A formação correspondeu amplamente aos objectivos pretendidos. O facto de terem 
participado docentes que leccionam níveis tão diferentes como o 5º Ano do 2º Ciclo e o 12º Ano 
do Ensino Secundário, permitiu uma substancial troca de experiências. Além dos materiais 
produzidos pelos formandos foi também fornecida uma vasta bibliografia para a futura 
realização de saídas de campo. A pretensão de levar professores a actualizar os seus 
conhecimentos teóricos e práticos na promoção do trabalho de campo em Geociências foi 
amplamente alcançada.  

Todos os formandos corresponderam largamente aos objectivos delineados, tendo sido 
produzidos materiais didácticos, a aplicar nas respectivas turmas, de elevada qualidade, fruto de 
um claro empenho e motivação, que se traduziu numa avaliação global muito positiva com 
classificações individuais correspondentes.  
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