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Conheçam diferentes teorias explicativas da evolução científica, tendo
em consideração a construção do conhecimento científico e a actividade
do cientista.
Compreendam a evolução científica, de acordo com uma das
perspectivas teóricas.
Compreendam a História das Ideias em Ciência.
Aprofundem os conhecimentos sobre alguns dos temas integradores da
Ciência.
Compreendam a importância da evolução científica na evolução social e
na evolução socioeconómica da Humanidade: contribuição da ciência
para a melhoria das condições de vida da Humanidade e problemas
levantados pela evolução científica.

Conteúdos
Programáticos
(máx1000 carateres)

1.
2.
3.
4.
5.

Demonstração da coerência
entre os conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

Perspectivas sobre a História e a Filosofia da Ciência.
Ciências teóricas versus ciências experimentais.
A estrutura histórica da descoberta científica, na perspectiva de
Thomas Kuhn.
O papel da experiência na evolução científica: experiências
laboratoriais versus experiências conceptuais.
Temas integradores da Ciência:
• A natureza da matéria que observamos.
• Os fenómenos luminosos e teorias explicativas.
• As radiações electromagnéticas e sua importância no mundo actual.
• O electromagnetismo e o desenvolvimento social e económico que
possibilitou.
• Os raios X e suas aplicações.
• A energia: conservação e utilização; problemas levantados pela
necessidade crescente de energia.
• A radioactividade e suas implicações sociais, politicas, económicas,
morais e militares.
• A engenharia genética e suas implicações sociais, éticas, morais e
económicas.

Em relação a todos os conteúdos se pretende que os alunos atinjam os
conhecimentos relevantes para o exercício da sua profissão e desenvolvam e
compreendam conceitos fundamentais e cientificamente estruturantes, bem
como os relativos a fenómenos com que diariamente nos confrontamos.
Estes conteúdos também permitem que os estudantes i) compreendam a
natureza e a evolução do conhecimento científico; ii) Compreendam a
evolução das Ideias em Ciência; iii) compreendam a importância da evolução
científica na evolução social e na evolução socioeconómica da Humanidade; iv)
compreendam a natureza dos problemas levantados pela evolução científica;
v) aprofundem os conhecimentos sobre alguns dos temas integradores da
Ciência.

Metodologias de ensino As primeiras 8 sessões de trabalho serão de cariz mais teórico, onde o professor
(avaliação incluída) apresenta a história resumida da evolução científica, desde a antiga Grécia até à
[indicar os produtos, critérios e atualidade, procurando integrar o desenvolvimento científico no pensamento
pesos de avaliação] social, religioso, filosófico e económico de cada época.
(máx1000 carateres) Nesta fase, todos os alunos elaborarão pequenos trabalhos sobre aspetos
decorrentes da discussão acerca da importância da evolução científica.
As 14 sessões seguintes serão de pesquisa, onde cada grupo de alunos preparará
um trabalho sobre um dos conteúdos programáticos e apresentará à turma a
evolução do seu trabalho. O professor acompanhará cada grupo, pelo que cada
sessão terá um cariz mais prático ou de tutoria
Nas 8 sessões seguintes cada grupo de trabalho apresentará o trabalho
elaborado, o qual será discutido por todos os alunos da turma e possibilitará a
autoavaliação, a heteroavaliação e a avaliação individual.
Para além da sua componente sistemática, a avaliação incidirá sobre os
trabalhos elaborados por cada grupo de trabalho e sobre a sua apresentação.
A classificação final será obtida pela média aritmética das classificações parciais
do trabalho realizado e da sua apresentação. A classificação parcial da
apresentação do trabalho de grupo, terá em consideração a participação
individual de cada aluno e será ponderada pela sua participação na discussão
dos trabalhos de outros grupos.
Considera-se aprovado o aluno que obtiver uma classificação individual igual ou
superior a dez valores

Demonstração da coerência
entre as metodologias de
ensino com os objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

Bibliografia

Nas aulas com um cariz teórico, o professor procurará integrar o
desenvolvimento científico no pensamento social, religioso, filosófico e
económico de cada época, procurando que os alunos se consciencializem da
importância dos primeiros 4 objetivos da unidade curricular.
Nas sessões de pesquisa os alunos poderão aprofundar os seus conhecimentos
sobre alguns dos temas integradores da Ciência, bem como compreender a
natureza do conhecimento científico e a evolução das ideias em ciência.
Nas sessões de apresentação e discussão dos trabalhos realizados, o professor
procurará que os alunos atinjam e integrem todos os objetivos da unidade
curricular.
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Bibliografía complementar
Textos elaborados pelo profesor
Sites da internet recomendados ou validados pelo professor

Situações especiais

Os estudantes trabalhadores que, por motivos de trabalho, não possam

[estudantes com estatuto
especial, participar nalgumas atividades serão recebidos em horario a combinar

