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2. A certificação da ação está condicionada à obtenção de aproveitamento no curso.
Programa abreviado:
Data

Horário

Programa (abreviado)

N.º de Horas

▪ Estrutura interna da Terra.
▪ Terra, um Planeta com vida.
▪ Dinâmica interna da Terra.
08 a 10
julho

 Estudo dos vulcões;
A indicar

 Atividade vulcânica;
 Os vulcões dos Açores;
 Riscos e benefícios da atividade vulcânica;
 Mitigação do risco vulcânico;
 O lado positivo dos vulcões.

15 horas
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Programa

(Modalidades de Curso e Módulo, no âmbito do previsto nos artigos 224.º e 236.º do EPDRAA)

1. Caracterização da Ação de Formação
Modalidade:
Curso de Formação
Área de Formação:
Ciências de Especialidade
Designação:
O Lado Positivo dos Vulcões…
Duração:
15 horas
Destinatários:
Docentes de todos os níveis de ensino
Condições de Frequência:
 É obrigatória a frequência de, pelo menos, 13,5 horas presenciais de formação (n.º 2 do artigo 230.º do
EPDRAA).
 A certificação da ação está condicionada à obtenção de aproveitamento.
Formador Responsável:
Maria Filomena Teixeira Lopes de Melo Rebelo

2. Razões Justificativas da Ação e sua Inserção no Plano de Atividades da Entidade Proponente
Os vulcões são uma das forças mais espetaculares e poderosas do nosso planeta. Criam novas paisagens,
modificam outras, as erupções podem destruir cidades inteiras e provocar muitas mortes. No entanto, há mais
de dois mil milhões de anos, os vulcões também deram vida ao nosso planeta.
As erupções vulcânicas podem tornar-se realmente perigosas, uma vez que anualmente continuam a vitimar
pessoas, a destruir e danificar construções. Como não podemos controlar a atividade vulcânica existente no
planeta, e em particular no arquipélago dos Açores, resta ao Homem minimizar os seus efeitos negativos e
aprender a beneficiar das suas vantagens.
As ilhas dos Açores, dado o seu enquadramento geoestrutural, têm sido, ao longo da sua história, palco de
intensa atividade vulcânica. Por isso, promover a educação para a mitigação do risco vulcânico e realçar o lado
positivo dos vulcões, deve ser uma prioridade a implementar nas Escolas da Região Autónoma dos Açores, em
colaboração, que se deseja partilhada, com a sua comunidade científica.
Existem 26 vulcões ativos nos Açores, sendo oito deles submarinos. Embora não dêem sinal de vida há séculos,
temos a obrigação de não esquecer a sua existência e preparar a comunidade escolar para saber viver e
conviver com os vulcões, em segurança. Das nove ilhas do arquipélago, apenas Santa Maria não tem qualquer
vulcão ativo. Nas restantes encontram-se estruturas vulcânicas que podem entrar em erupção a qualquer
momento, apesar de estarem adormecidas e não apresentarem sinais de nenhuma atividade há muito tempo.
Em termos científicos consideram-se ativos os vulcões que estão em erupção ou que têm potencial para entrar
em erupção, mas também os que registaram atividade nos últimos 10 mil anos, sendo que é nesta categoria
que se encontram os 26 vulcões e sistemas vulcânicos dos Açores.
Não sendo possível impedir a entrada em atividade dos diversos sistemas vulcânicos ativos no arquipélago, é,
contudo, viável delinear estratégias de redução do seu risco. Uma das formas de o conseguir passa pela
promoção da diminuição da exposição das populações, através da sua educação, e, consequentemente, pela
criação de uma consciência de cidadania para o risco vulcânico.

No que diz respeito ao ensino, as atividades experimentais podem promover o interesse e a motivação dos
alunos, facilitar a compreensão de conceitos científicos, desenvolver aptidões práticas e capacidades de
resolução de problemas (Matos, 2001) e, segundo Lunetta (1998) in Matos, (2001), melhorar a compreensão
dos alunos sobre a natureza da ciência.
Assim, ao propor-se a realização desta ação, pretende-se dotar os docentes de competências e de meios que
reforcem a motivação e o desempenho dos alunos no estudo do vulcanismo, e olhar os vulcões pelo seu lado
positivo, realçando os seus benefícios e as vantagens para quem vive em regiões vulcânicas.
De acordo com Victor-Hugo Forjaz «A vulcanologia deve ser motivo de paixão e não de medo».

3. Objetivos a Atingir no Final da Formação
▪

Conhecer os vulcões existentes no arquipélago dos Açores.

▪

Compreender a atividade vulcânica como uma manifestação da dinâmica interna da Terra.

▪

Distinguir diferentes materiais expelidos pelos vulcões.

▪

Estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de magma e os diversos tipos de atividade vulcânica.

▪

Exemplificar manifestações de vulcanismo secundário.

▪

Explicar os benefícios do vulcanismo para as populações.

▪

Referir medidas de prevenção e de proteção de bens e de pessoas do risco vulcânico.

▪

Inferir a importância da ciência e da tecnologia na previsão de erupções vulcânicas.

▪

Dotar os professores de meios que conduzam a olhar os vulcões pelo seu lado positivo.

▪

Sensibilizar para a necessidade de prevenção do património geológico dos Açores.

4. Conteúdos Programáticos (discriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo a cada componente)

Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera
1. Consequências da dinâmica interna:
1.1. Atividade vulcânica, riscos e proteção das populações:
 Conceitos básicos;
 Vulcões e tectónica de placas.
1.2. Vulcanismo no arquipélago dos Açores:
 Vulcões históricos nos Açores;
 Relatos históricos;
 Características dos vulcões;
 Impacto causado.
1.3. Mitigação do risco vulcânico:
 Deveres de proteção;
 Avaliação do risco vulcânico;
 Perigo vulcânico;
 Monitorização dos vulcões: o caso dos Açores;
 Prevenção;
 Planeamento de emergência;
 Deveres de proteção;
 Educação.


2. O lado positivo dos vulcões
 Ciência;
 Arte;
 Saúde;
 Lazer;
 Turismo;
 …
5. Metodologias de Realização da Ação (discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a ministrar: teóricas,
teórico/práticas, práticas)

Na parte inicial do módulo, far-se-á, em grupo, uma análise crítica dos conteúdos de sismologia e das suas
abordagens. Nessa análise serão identificados os aspetos considerados mais positivos e os aspetos
considerados mais geradores de insatisfação. Ao longo das sessões de trabalho, a formadora procurará
garantir que as referidas discussões assumam um caráter reflexivo, estimulando a sistematização dos vários
contributos e enquadrando-os teoricamente. Espera-se que esse processo reflexivo gere, no final do módulo,
a apresentação de propostas concretas para a contínua melhoria da lecionação dos conteúdos de
vulcanologia, bem como da consciencialização de uma tal necessidade.
Quanto à fase mais prática do módulo:
i. usar-se-á relatos históricos para identificar quer o tipo de erupção, bem como dos respetivos materiais
expelidos;
ii. usar-se-á vídeos de erupções vulcânicas para analisar e fazer a correspondência com os ocorridos nos
Açores;
iii. privilegiar-se-á a análise de várias amostras de produtos vulcânicos e respetiva identificação;
iv. proceder-se-á à discussão e apresentação de trabalhos sobre o lado positivo dos vulcões.

6. Avaliação dos Formandos (em cumprimento do artigo 228.º e do n.º 2 do artigo 230.º do EPDRAA)
A avaliação dos formandos terá um carácter sistemático e contínuo, sendo orientada sobretudo por
pressupostos formativos.
Na parte inicial da ação de formação, realizar-se-á uma avaliação de carácter diagnóstico, centrada na
compreensão das representações dos formandos relativamente à problemática em questão. Tais
representações constituirão o ponto de partida para um processo reflexivo, orientado para a reconstrução
crítica dessas mesmas representações, o que pressupõe a realização de uma avaliação contínua, de carácter
formativo.
Ao longo desse processo será progressivamente construído um portfólio reflexivo, cuja apreciação continuada
proporcionará uma regulação interativa, além de um balanço global, ou seja, uma avaliação sumativa na
parte final da ação de formação.
O portfólio incluirá pequenos trabalhos individuais e de grupo, relacionados com a problemática em causa
(vulcanismo nos Açores, abordagens de introdução ao tema, análise de relatos históricos, visualização de
vídeos sobre erupções, análise e respetiva correspondência do tipo de erupção visualizada, com as ocorridas
nos vulcões do arquipélago, medidas de mitigação do risco vulcânico).
A avaliação final terá em conta as atitudes (40%) e os conhecimentos (60%) e será mencionada na escala de
1 a 5 (0–29: 1 – Insuficiente; 30–49: 2 – Insuficiente; 50–74: 3 – Suficiente; 75–84: 4 – Bom; e 85–100: 5 –
Muito Bom).
Notação: Aprovado/Não aprovado.
Sem prejuízo do anteriormente referido, os formandos serão esclarecidos, no início da ação, sobre os critérios
segundo os quais serão avaliados.

7. Modelo de Avaliação da Ação (em cumprimento do artigo 227.º do EPDRAA)
A ação de formação será avaliada pelos formandos, pelo formador e pela entidade formadora de modo a
permitir a análise da sua adequação aos objetivos previamente definidos e da sua utilidade na formação
contínua do docente.
8.
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