Didática do Estudo do Meio
 4 ECTS

 3.º Ano, 2.º Semestre

| Área Científica
Ciências da Educação / Didáticas Específicas (CE/DE)

| Objetivos de Aprendizagem
No final da Unidade Curricular, os estudantes deverão ser capazes de:
- Refletir sobre a importância da área de EM, em contextos formais não formais e
informais diversificados;
- Desenvolver uma atitude crítica face aos meios pedagógico-didáticos de que dispõe;
- Identificar nas orientações curriculares e nos programas de EM, as finalidades e os
princípios orientadores do ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento de
um perfil adequado do profissional de educação.
- Elaborar a planificação de projetos, unidades temáticas e didáticas de Estudo do Meio,
adequando-a aos vários contextos educativos.
- Reconhecer a importância da aprendizagem ao longo da vida e em contextos
diversificados, designadamente tendo em conta a necessidade da inclusão de indivíduos
e de grupos e a atenção à multiculturalidade característica da sociedade contemporânea
e a casos de necessidades educativas especiais.

| Conteúdos Programáticos
I Análise curricular:
1. Caracterização da área do Estudo do Meio;
2. Área do Conhecimento do Mundo e Programa do Estudo do Meio do 1° CEB:
2.1. Princípios orientadores;
2.2. Análise curricular;
2.3. Competências essenciais para o Estudo do Meio.
II Metodologias e estratégias para o Estudo do Meio:
1. Problemas gerais da didática de Estudo do Meio;
2. Tendências atuais no ensino das ciências:
2.1. Conceções Alternativas e Mudança Conceptual;

2.2. Modelos de mudança conceptual e de aquisição conceptual;
2.3. Resolução de problemas;
2.4. Ciclo de ensino/aprendizagem;
2.5. Modelo narrativo;
2.6. Projetos de investigação;
2.7. Contextos Educativos.
III Recursos e atividades:
1. Atividades experimentais e investigativas;
2. Construção de materiais;
3. Tecnologias informáticas;
4. Trabalho prático;
5. Oficina;
6. Visita de estudo.
IV Planificação e Avaliação:
1. Gestão de programas curriculares;
2. Avaliação na área do Estudo do Meio.

| Metodologia de Ensino
- Aulas de discussão com o intuito de criar novos conhecimentos através da reflexão
crítica construtiva;
- Aulas em que se privilegiam métodos ativos e experimentais, recorrendo pontualmente
ao método expositivo;
- Trabalho de investigação individual e em grupo;
- Apresentação de trabalhos com o intuito de partilhar os materiais elaborados e as
experiências vivenciadas;
- Realização de visitas de estudo Sessões de Orientação Tutorial, individual ou em grupo,
que serão realizadas semanalmente ou quando pedidas pelos alunos, visando promover
a realização de trabalho autónomo de investigação sobre as temáticas abordadas e a
dissipação de dúvidas suscitadas nas aulas.

