Saída de campo
A Serra do Caramulo como recurso didático
Ciências Naturais – 5º ano de escolaridade

Avaliação da atividade
Nome: _________________________________________ Nº ____ Turma: ____ Data: ____/____/________
I - Como decorreu?
Indica os aspetos que consideras como mais positivos que ocorreram na atividade que realizaste, justificando.

Indica os aspetos que consideras como mais negativos que ocorreram na atividade que realizaste, justificando.

II - Como melhorar o que foi efetuado?
Apresenta sugestões que possam contribuir para melhorar o trabalho realizado.

III - Consideras que a atividade realizada deverá ser continuada no futuro por outras turmas?
Sim

Não

Apresenta as razões da tua opção. ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Oficina de Formação: A Serra do Caramulo como Recurso Didático: Recursos Naturais, Desenvolvimento Local e Sustentabilidade
Setembro-Novembro 2012
Formadora: Dra. Margarida Morgado
Formandos: Cláudia Vasconcelos/José Rocha Lavadouro

IV - Tendo em conta a forma como foi realizada a atividade da saída de campo, nos itens abaixo

apresentados, coloca um X na coluna que melhor traduz a tua opinião.

Grau de concordância
A experiência vivenciada…

Desacordo
absoluto

Desacordo
parcial

Acordo
parcial

Acordo
absoluto

a) …aumentou o meu interesse pelo estudo das ciências.
b) … permitiu-me o acesso a um conjunto diversificado de informações que não conhecia
bem.
c) …foi uma atividades inovadora que melhorou a minha aprendizagem das ciências.
d) … tornou a abordagem das ciências atrativa.
e) … despertou em mim a reflexão acerca de temáticas ambientais.
f) …podia ter sido substituída por aulas teóricas apresentadas na sala de aula.
g) …estimulou-me para a necessidade de assumir um papel mais ativo e interventivo na
preservação dos seres vivos e do planeta Terra.
h) …fez-me refletir acerca das minhas atitudes diárias no sentido de as avaliar e verificar se
contribuem para a preservação dos seres vivos e do planeta Terra.
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