
FIELDWORK – Trabalho de campo e experimental  

 
Objetivos 
 Capacitar os formandos para o Trabalho de Campo, com a correção cientifica possível, mas 

facilmente simplificável para adaptação aos diferentes níveis de ensino. 
 Adquirir competências para melhor tirar partido das Visitas de estudo que se organizem, nelas 

integrando metodologias de Trabalho de Campo 
 Conhecer, elaborar e pôr em prática diferentes métodos, técnicas e estratégias de Experimentação 

e Levantamento Ecológico in vivo, socorrendo-se sempre que possível da Biodiversidade como 
tópico. 

 

1ª sessão Quinta, 10 de Outubro às 18:00 3 / 3  

2ª sessão Sábado, 12 de Outubro às 14:00 5 / 8 Visita de Estudo 

3ª sessão Quinta, 17 de Outubro às 18:00 3 / 11  

4ª sessão Quinta, 24 de Outubro às 18:00 3 / 14 Visita de Estudo 

5ª sessão Quinta, 31 de Outubro às 18:00 3 / 17  

6ª sessão Sábado, 10 de Novembro às 14:00 5 / 22 Visita de Estudo 

7ª sessão Quinta, 14 de Novembro às 18:00 3 / 25  

 
 
 

“Lisboa, a Natureza e os Homens” – módulo 1 
 
Objetivos 
 Adquirir competências para desenvolver atividades pedagógicas de grande abertura relativamente 

ao seu ambiente, reconhecendo-o como um importante recurso pedagógico. 
 Estabilizar e tornar comuns as práticas pedagógicas assentes no processo científico e no trabalho de 

campo. 
 Conhecer e exercitar diferentes métodos, técnicas e estratégias para se tornar vetor destas 

competências. 
 Fomentar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Educação Ambiental. 
 Adquirir competências para agir de uma forma sustentável, para se tornar seu agente promotor e 

efetivamente promover este tipo de iniciativas através da experimentação e vivência de situações 
reais 

 

1ª sessão Segunda, 28 de Outubro às 18:00 3 / 3  

2ª sessão Sábado, 2 de Novembro às 9:00 4 / 7 Visita de Estudo 

3ª sessão Segunda, 4 de Novembro às 18:00 3 / 10  

4ª sessão Sábado, 9 de Novembro às 14:00 5 / 15 Visita de Estudo 

5ª sessão Segunda, 11 de Novembro às 18:00 3 / 18  

6ª sessão Sábado, 16 de Novembro às 14:00 4 / 22 Visita de Estudo 

7ª sessão Segunda, 25 de Novembro às 18:00 3 / 25  

 
 

 

VISITA DE ESTUDO  
– Trabalho de campo e experimental para uma  

Educação Ambiental para a Sustentabilidade 

 
Objetivos 
 Conhecer as bases teóricas da Educação Ambiental, do Desenvolvimento Sustentável, da Educação 

para a Cidadania e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 
 Adquirir competências para melhor tirar partido das Visitas de estudo que se organizem. Capacitar 

os formandos para a organização de visitas de estudo com exploração da Biodiversidade, 
fomentadoras da motivação pedagógica dos alunos. 

 Conhecer, elaborar e pôr em prática diferentes métodos, técnicas e estratégias de Educação 
Ambiental, em visita de estudo, socorrendo-se quando possível da Biodiversidade como tópico. 



 
 

1ª sessão Quinta, 16 de Janeiro às 18:00 3 / 3  

2ª sessão Sábado, 25 de Janeiro às 8:30 7 / 10 Visita de Estudo a Elvas (em 
autocarro incluído) 

3ª sessão Quinta, 30 de Janeiro às 18:00 3 / 13  

4ª sessão Sábado, 1 de Fevereiro às 9:00 6 / 19 Visita de Estudo a Sintra (em viatura 
própria ou transportes públicos) 

5ª sessão Quinta, 6 de Fevereiro às 18:00 3 / 22  

6ª sessão Quinta, 13 de Fevereiro às 18:00 3 / 25  

 


