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Designação da Ação: Metodologias ativas no ensino das Ciências Experimentais: Aprendizagem Baseada na Resolução de 
Problemas (ABRP) e Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 
 
Modalidade: Oficina de formação 
 
Duração: 30 horas (15 horas + 15 horas)  
 
Destinatários: Professores de 230 e 520 
 
Área de formação: A - Área da docência 
 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-108647/20 
 
Razões justificativas da ação:  

Metodologias ativas no ensino das Ciências Experimentais: Aprendizagem Baseada na Resolução de 
Problemas (ABRP) e Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) A escolaridade obrigatória deve contribuir 
para a formação de cidadãos munidos de múltiplas literacias que lhes permitam analisar e questionar 
criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 
fundamentadas no seu dia a dia; capazes de pensar crítica e autonomamente; criativos, com competência de 
trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação” (PASEO, 2017). As metodologias ativas valorizam 
a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências, 
possibilitando que aprendam ao seu próprio ritmo, tempo e estilo, por meio de diferentes formas de 
experimentação e partilhem, dentro e fora da sala de aula, com a mediação de docentes inspiradores e 
incorporação de todas as possibilidades do mundo digital Em ABRP e em ABP os formandos poderão 
construir tarefas de aprendizagem que, quando aplicadas em aula, sejam promotoras de que os seus alunos 
utilizem competências e conhecimentos, colaborem entre si, na recolha, interpretação e organização de 
dados e partilhem os resultados com outros, ou através do desenvolvimento de materiais concretos, 
aplicativos, relatórios, documentos etc, no caso da ABP. Quer ABRP, quer ABP, permitem flexibilidade a 
alunos e professores e incluem um conjunto de atividades multifacetadas desde observação, questionamento, 
planos de investigação, análise e obtenção de dados e comunicação de resultados com produtos finais, 
especialmente em ABP. 

 

Objetivos: 

• Sensibilizar os professores para a utilização de metodologias de ensino e de aprendizagem que possibilitem 
aos alunos a mobilização de saberes em situações reais e que favoreçam uma avaliação de conhecimentos e 
competências necessários à vida quotidiana e profissional  

• Analisar contextos de aprendizagem, de acordo com as metodologias ativas 

 • Auxiliar na construção de materiais didáticos inovadores;  

• Sensibilizar os professores para os objetivos da educação em ciência, no sentido de acompanharem a 
mudança e evolução social e tecnológica, de modo a que os alunos apresentem os 4 Cs necessários para 
viver e trabalhar no Sec XXI: criatividade, espírito critico, comunicação e colaboração.  

• Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho 
diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação, 
questionamento da realidade e integração de saberes;  

• Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e troca de 
saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou 
extraescolares. 

 

Conteúdos: 

As metodologias ativas, como a Aprendizagem baseada em Problemas (ABRP) e a Aprendizagem baseada 
em Projetos (ABP), contribuem para a formação de jovens globalmente competentes, ao nível de 
conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, para trabalhar em conjunto com outros, resolver problemas 
globais e melhorar o bem-estar coletivo atual e das futuras gerações. A ABRP é considerada uma 
metodologia de ensino e de aprendizagem centrada no aluno (em vez de dirigida pelo professor) e baseada 
no processo que começa com problemas, tão reais quanto possível, do quotidiano ou de um futuro 
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imaginável. Os problemas devem emergir em contextos ou cenários do dia-a-dia, de modo a que este 
apareça como uma fonte de problemas (Lambros, 2004) e que seja facilitada a sua ligação ao mundo real. O 
problema deve despertar no aluno o levantamento de questões, ponto central da metodologia, e por isso 
definida como uma abordagem por questionamento e pesquisa (pequena investigação). Ao focar-se em 
múltiplas soluções, em vez de respostas corretas (investigação do nível quatro, segundo Marshall, 2009), esta 
metodologia oferece hipóteses alternativas e explora problemas abertos (Goodnough e Cahsion, 2003). Mais 
do que a resposta para o problema, importa o caminho percorrido, definidor das competências desenvolvidas 
e do conhecimento construído (Vasconcelos, 2010). Na ABRP a fase inicial, e sempre obrigatória, consiste na 
apresentação de um problema real aos alunos, que já se encontram distribuídos por pequenos grupos. Assim, 
após a apresentação do problema, os alunos preenchem uma ficha de monitorização, onde definem: os 
factos fornecidos pelo problema; uma lista de questões sobre o que precisam de saber para entender o 
problema (questões de informação); uma lista de questões que correspondem a aprendizagens a realizar 
(questões de aprendizagem). A investigação a efetuar (pequena investigação) permite ao aluno encontrar 
algumas respostas para o problema. Após esta sequência de etapas, o processo prossegue com a listagem 
das possíveis soluções (Vasconcelos, 2010). Esta lista referirá alguns caminhos de resolução do problema, 
que os alunos terão que saber justificar e pode exigir a elaboração de uma nova lista de conteúdos a 
aprender (Lambros, 2004). A ABP é uma metodologia centrada no aluno, caraterizada pela criatividade e 
inovação. Em matéria de conteúdos, estes devem, sempre que possível estar associados a realidades das 
vivencias dos alunos, estabelecendo-se as mais possíveis relações interdisciplinares em vez de se centrarem 
numa única área curricular. Os alunos são motivados à realização de pesquisas autónomas treinando as suas 
capacidades de superação de obstáculos, tendo o professor como orientador e estimulador das tarefas a 
realizar. Os alunos adquirem competências como a gestão do tempo e de trabalho, muito importantes no 
desenvolvimento do sentido de responsabilidade enquanto alunos e mais tarde enquanto adultos e futuros 
profissionais. Em ABP, os alunos: desenvolvem trabalhos de pesquisa multifacetados, por longos períodos de 
tempo; procuram recursos e resolvem problemas em resposta a um desafio; usam materiais autênticos; 
adquirem novas competências, à medida que resolvem as tarefas; recebem feed-back acerca das suas 
ideias; integram-se num grupo de pesquisa; desenvolvem trabalho em contexto social; conduzem o seu 
próprio trabalho; monitorizam a sua aprendizagem; geram produtos complexos que evidenciam a sua 
aprendizagem; participam na sua avaliação, etc. 

 

Metodologias de realização da ação: 

Presencial Trabalho autónomo 

Será utilizada a metodologia de aprendizagem por 
execução de tarefas que os formandos executam ao longo 
da oficina de formação. 

Na primeira sessão, presencial, dar-se-á a abertura da 
ação, com a apresentação dos formandos e formadores. 
Será apresentada a organização da oficina de formação e 
a introdução aos temas a desenvolver.  

Nas restantes sessões serão trabalhados os conteúdos da 
formação, de cariz prático e teórico, que se encontram 
organizados em módulos de formação.  Os conteúdos 
serão apresentados recorrendo a artigos científicos, vídeos 
e ferramentas da plataforma Moodle e serão utilizados 
fóruns, para promover a discussão entre os formandos, e 
as sessões serão avaliadas recorrendo a ferramentas da 
plataforma Moodle.  

 Na última sessão, presencial, estão previstos também 
momentos de reflexão partilhada sobre as experiências de 
cada formando no que respeita à aplicação das atividades 
e recursos planificados na componente de trabalho 
autónomo, e à avaliação da oficina.  

Construção de cenários de problematização, em ABRP e 
em ABP; planificação de acordo com um template/Plano de 
projeto;  

Aplicação em contexto de sala de aula dos materiais 
produzidos. 

 

 

Regime de avaliação dos formandos: 
 

Em conformidade com o Despacho nº459/2015, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação 
quantitativa na escala de 1 a 10 valores, tendo como referente as seguintes menções:  
• * Excelente – de 9 a 10 valores;  
• * Muito Bom – de 8 a 8,9 valores;  
• * Bom – de 6,5 a 7,9 valores;  
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• * Regular – de 5 a 6,4 valores;  
• * Insuficiente – de 1 a 4,9 valores.  
Instrumentos de avaliação a utilizar: Fóruns sobre os temas a desenvolver; questionários simples sobre os 
temas, trabalhos de pesquisa e criação de materiais para a aplicação das metodologias ativas ao nível de 
ensino em que os docentes exercem a sua atividade. O Trabalho Individual a propor respeitará o modelo e os 
critérios de avaliação adotados pelo CFEPO.  
Não são certificados formandos cuja assiduidade seja inferior a dois terços da duração da ação de formação, 
conforme o Artigo 5º do Despacho nº 459/2015. 
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