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Os elefantes na sala… virtual

1.

Dúvidas?



Apresentações…

2.



Daqui…



Daqui…



Para aqui…



Vocês…

Nome Inglês Prioridade Curso Ano

Ana Catarina Teixeira Rodrigues N 1 Licenciatura em Biologia 3

Eduardo Arantes Magalhães S 1 Licenciatura em Matemática 2

Maria Vaz de Salvador S 1 Licenciatura em Matemática 2

Maximino Silva Gomes Canhola S 2 Licenciatura em Matemática 3

Pedro dos Santos Ferreira 
Guimarães S 2 Licenciatura em Biologia 3



O que é o IA, PP-CCV, CAUP?

2.



Para aqui…





Missão

INVESTIGAÇÃO

COMUNICAÇÃO ENSINO

DIVULGAÇÃO

Kunth (1992), Crato (2006), Bueno (2010), Fernandes (2011) 



O vosso PEEC…

3.



Pós Planetário

AstronomiaFísica

Química

Matemática Biologia

Geologia

…
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Pressupostos do vosso PEEC

- Ser algo que gostem.

- Ser-vos útil.

- Ser útil à investigação em Ensino ou em Divulgação das Ciências.

- Investirem nele, no máximo 6 horas semanais: diário de bordo.

- De (21/2 a 29/7) 14/2 a 22/7



Propostas para PEEC

- Conclusão de um instrumento de avaliação de Ações de Formação Contínua

- Validação, para inglês, de um Questionário sobre Perceção dos cientistas sobre a 

Divulgação da Ciência

- Análise dos dados referentes aos professores em Formação Contínua.

- Análises dos dados do Questionário de Astronomia.

- Análise dos dados do Questionário de Atitudes e Crenças em relação à Ciência.

- Análise dos dados do Questionário de Satisfação dos visitantes escolares.

- Idealização de um mecanismo para avaliação da satisfação dos visitantes não 

escolares.



Avaliação

3.



Grelha avaliativa estagiário

Aplicação dos conhecimentos

Desempenho profissional

Atitude profissional

Dinâmica e capacidade de iniciativa

Participação e motivação

Integração e socialização

Assiduidade

Pontualidade



Grelha avaliativa orientador

4. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Qual a sua opinião relativamente ao enquadramento facultado durante a realização do estágio? 
Responda a todas as questões, situando-se numa escala de 1 a 4, em que: 

1- Nunca  |  2- As vezes  |  3- Quase Sempre  |  4- Sempre 1 2 3 4

1. Foi permitido colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso 

2. Teve oportunidade de adquirir e desenvolver competências

3. Teve integração adequada no local do estágio

4. Foi-lhe dada iniciativa para propor novos modos de organização do trabalho

5. Facultaram as condições de trabalho adequadas.

6. Obteve a colaboração necessária das pessoas com quem trabalhou.

7. Recebeu a orientação adequada para cumprir o definido no Plano de Estágio acordado

8. Revelou qualidade no trabalho que desenvolveu.



Datas relevantes

- 22/7 até às 23h59:

- Envio, em pdf, para ilidioandrecosta@astro.up.pt, do:

- Relatório de estágio (modelo disponível online – não o vi!)

- Documento de autoavaliação (modelo a enviar pelo orientador)

- Do diário de bordo (modelo livre)

- Preenchimento do “Inquérito de Avaliação do Estágio” (online)

- ???, às ???: apresentação dos resultados do PEEC.

- ??? até às 23h59 do Plano de estágio (sem modelo a seguir – por referência ao slide 

anterior):

- O que fazer? Problema (poderá ser indicado por mim) / Exploração / Divulgação

- Como fazer?

- Onde fazer (presencial, remoto…)?

- Quando fazer (plano a 6 meses)?

- Quanto tempo semanal investir?

- Qual a intervenção projetada para o orientador (no processo, após conclusão do 

PEEC…)?

- …

- ??? às ??? – apresentação / discussão do plano de estágio

- ??? às ??? – visita ao CAUP/PP-CCV/IA-UPorto


