Formação Kit Didáctico O Priolo
Objectivos gerais
Objectivos
específicos
No final do módulo
o formando deverá
ser capaz de:
1- Compreender
de modo geral a
temática do Priolo
e da floresta
Laurissilva.

2- Compreender
os conceitos,
procedimentos e
atitudes que
podem ser
trabalhados com a
temática do Priolo
e da Floresta
Laurissilva

Conteúdos

Indicações metodológicas

Avaliação

Apresentação dos objectivos e
conceitos pré-existentes.

1A- Identificar o
Priolo e a floresta
nativa de que este
depende.

1A1-Priolo

- Método expositivo, caso não
existam conceitos suficientes.

1B- Conhecer os
trabalhos
desenvolvidos para
a recuperação do
Priolo e da Floresta
Laurissilva.

1B1-Projecto LIFE
Priolo

- Visionamento do Documentário
“Os últimos Priolos”

1B2-Acções de
conservação

- Comentário do documentário

2A- Identificar
conceitos,
procedimentos e
atitudes que podem
ser ensinados
aproveitando a
temática do Priolo

2A1-Conceitos,
procedimentos e
atitudes.

-Expositivo: Se necessário
apresentação dos conceitos de
conceitos, procedimentos e atitudes.

2A2-Identificação dos
conceitos,
procedimentos e
atitudes que podem ser
trabalhados.

-Brainstorming: Identificação de
conceitos procedimentos e atitudes a
ser trabalhados com o Priolo. Pelos
menos dois por pessoa.

2B-. Compreender a
utilidade da
temática do Priolo
no ensino da sua
matéria.

2B1-Utilidade da
temática nas diferentes
matérias.

-Reflexão em grupo sobre as
possibilidades de aproveitamento da
temática do Priolo nas diferentes
matérias.

1A2- Floresta
Laurissilva

Perguntas ao final de
cada objectivo para
comprovar a
aquisição dos
conceitos mínimos.

Duração Total: 3h
Equipamentos/
Tempo
Materiais
10 min

Power point,
Projector,
Computador

1A- 10
min.

Televisão e DVD

1B- 30
min
10 min

Método de questionamento para
conhecer os conceitos préexistentes.
Quadro branco
ou parede e
papeis para colar

--

2A- 30
min.

2B- 10
min.

3- Conhecer o kit
didáctico “O
Priolo e a Floresta
Laurissilva”

3A-Conhecer o Kit
didáctico, seu
objectivo e
estrutura.

3A1- definição de Kit
Didáctico.

- Método expositivo

Power Point,
Computador,
Projector e tela

3A- 10
min.

Kit didáctico

3B-30
min.

Conceitos
procedimentos e
atitudes
definidos
previamente.

4A- 30
min.

3A2- Objectivos do kit
didáctico, conceitos,
procedimentos e
atitudes
3A3- Estrutura do Kit
didáctico.

3B-Conhecer as
actividades
propostas pelo Kit
didáctico.

3B1- Actividades
propostas pelo kit
didáctico.

- Simulação de algumas actividades
seleccionadas.

4- Identificação de
novas actividades
a desenvolver com
a temática do
Priolo e a
Laurissilva

4A- Criar novas
actividades
aproveitando a
temática do Priolo e
a Laurissilva dos
Açores.

4A1-

- Por grupos inventar uma nova
actividade não incluída no kit que
poderia ser desenvolvida
aproveitando a temática do Priolo e
a Laurissilva dos Açores.

- Esta última
actividade serve de
avaliação global dos
formandos.

Avaliação da
Formação

--

--

--

--

Inquérito de
avaliação da
formação

10 min.

