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1. A Faculdade de Ciencias da Univer- 
sidade de Lisboa 

A Faculdade de Ciencias da Universi- 
dade de Lisboa concede licenciaturas 
nas áreas de Matemática, Física, Quí- 
mica, Biologia e Geologia. 

Até a reforma do Ensino Superior de 
1983, as licenciaturas coroavam um 
plano de estudos de cinco anos. Nesse 
ano, foram estabelecidos novos planos 
de estudo para as Licenciaturas conce- 
didas pelas Faculdades de Ciencias. As 
novas Licenciaturas (Licenciaturas nas 
diversas especializacóes das áreas cien- 
tíficas e Licenciaturas em Ensino) pas- 
saram a corresponder a um plano de es- 
tudos em quatro anos. 

2. A Formaqáo Educacional nas Facul- 
dades de Ciencias 

A formacáo Educacional nas Faculda- 
des de Ciencias (em Lisboa, no Porto 
e em Coimbra) teve ínicio em 197 1 ; até 
esta data as licenciaturas cobriam ex- 
clusivamente a área científica. 

Em 197 1, (Decreto-Lei 443/7 1 de 23 de 
Outubro) sáo estabelecidos os graus de 
Bacharel(1) e de Licenciado: o grau de 
Bacharel corresponde a um plano de es- 
tudos de tres anos e o grau de Licen- 
ciado a um plano de estudos de cinco 
anos; os estudantes podem optar, após 
a conclusáo do Bacharelato, por um 
Ramo de Especializacfio CientSfica ou 
pelo Ramo de Especializapio Educacio- 
nal da respectiva área científica (2). 

Este modelo de formacáo educacional 
funcionou pela primeira vez no ano lec- 
tivo de 1971/72; cada Universidade de- 
finiu independentemente e de acordo 
com os seus recursos o conteúdo das di- 
ferentes disciplinas e o modo de as 
assegurar. 

Em 1971/72 a Faculdade de Ciencias 
da Universidade de Lisboa optou por 
enviar os seus estudantes dos Ramos de 
Formacáo Educacional a Faculdade de 
Filosofia da Universidade de Lisboa pa- 
ra aí serem leccionadas as disciplinas de 
índole psico-pedagógica; as diversas 
metodologias foram entregues a profes- 
sores das respectivas áreas cientificas ou 
a professores do ensino secundário de 
reconhecido mérito, especialmente 
convidados. 

Esta solucáo náo foi considerada a mais 
conveniente e no ano seguinte a Facul- 
dade de Ciencias contratou professores 
para leccionarem, nas instalac8es da 
Faculdade, as disciplinas da área psico- 
pedagógica. 

3. O Departamento de Educaqáo 

O Departamento de Educacáo da Fa- 
culdade de Ciencias da Universidade de 
Lisboa foi criado em 1983, no iimbito 
de uma reestruturacáo dos diversos De- 
partamentos da Faculdade. Compete- 
Ihe assegurar a formacáo psico- 
pedagógica e metodológica dos estu- 
dantes das Licenciaturas em Ensino 
(denominacáo da Licenciaturas com 
uma formacáo em educacáo, criadas 
pela reforma de 1983). 

As principais críticas aos planos dos 
Ramos de Formacáo Ed\cacional di- 
ziam respeito ao facto de a formacao 
psico-pedagógica e metodológica se 
efectuar num Único ano lectivo, esta- 
belecendo um corte total com as maté- 
rias cientificas de base, e ao contacto 
deficiente com a realidade escolar, que 
se efectuava apenas no ano de estágio. 
O plano das novas Licenciaturas pro- 
curou responder a estas críticas. (3). 

Neste novo plano de estudos a forma- 
cáo educacional é feita durante dos 
anos e esta0 previstas visitas a escolas 
preparatórias ou secundárias e a assis- 
tencia a aulas variadas (incluindo as da 
área científica dos estudantes das Li- 
cenciaturas em Ensino) nas disciplinas 
de Accóes Pedagógicas de Observacáo 
e Análise 1 e 11. O estágio pedagógico, 
tal como os estágios previstos para as 
Licenciaturas Científicas e Tecnológi- 
cas, constitui um estágio profissional 
obrigatório para a obtencáo do grau de 
Licenciado. 

O núcleo de professores que lecciona- 
vam as disciplinas de formacáo psico- 
pedagógica e metodológica dos Ramos 
de Formacáo Educacional da Faculda- 
de de Ciencias da Universidade de Lis- 
boa constituiu o embriáo do seu Depar- 
tamento de Educacáo. Esta transfor- 
macáo só teve lugar na Universidade de 
Lisboa. (4). 

4. Actividades do Departamento de 
Educaqáo 

O Departamento de Educacáo, além de 
garantir a formacao educacional dos es- 
tudantes das Licenciaturas em Ensino, 
contribui para a formacáo dos profes- 
sores já em actividade de duas formas: 
em primeiro lugar, através dos Mestra- 
dos em Educacáo (cursos de pós- 
graduacáo de dois anos) em Ensino das 
Ciencias, em Ensino de Matemática e 
em Didáctica das Ciencias e Supervisáo 
e, em segundo lugar, através da reali- 
zacao de accóes de formacáo continua 
constituidas por cursos de pequena du- 
racáo no iimbito da Metodologia das 
Ciencias, da Metodologia da Matemá- 
tica, da Utilizacáo Educativa de Com- 
putadores, da Sociologia da Educacao 
e da Supervisáo e Orientacáo Pedagó- 
gicas. 

A investigacáo realizada no Departa- 
mento de Educacáo tem como objecti- 
vos principais a intervencao na comu- 
nidade procurando contribuir para o 
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melhoramento do ensino das discipli- 
nas de ciencias e para uma transforma- 
cáo inovadora da accáo educativa. 

O Departamento colabora com outras 
instituicóes em projectos de investiga- 
@o sobre desenvolvimento curricular 
(com o Gabinete de Estudos e Planea- 
mento Ministerio de Educacao), sobre 
a populacao escolar em Portugal (com 
o Instituto de Estudos para o Desenvol- 
vimenta) e sobre a introducáo de meios 
informhticos no ensino nao superior, 
constituindo um núcleo de trabalho do 
p610 de Lisboa do projecto MINERVA 
(Meios In formáticos No Ensino: Racio- 
nalizagüo, Valorizapio, Actualiza~üo), 
trabalhando em colaboracáo com di- 
versas Escolas. 

Os domínios de investigago dos docen- 
tes do Departamento de Educacao sáo 
muito diversificados, incluindo a His- 
tória da Educacáo em Portugal, a Fi- 
losofia da Educacao, diferentes temas 
de Sociologia da Educacáo, diferentes 
temas de Socioligia da :Educacáo (Es- 
cola, Professores e Sociedade) vários 
assuntos de Psicologia da Educacao 
(Desenvolvimento Cognitivo, Proces- 
sos de Aprendizagem e Diferencás In- 
dividuais, Personalidade de Professo- 
res e Alunos), a Metodologia e Ensino 
das Ciencias, incluindo a Criatividade 
e Ensino das Ciencias e, ainda, temas 
interdisciplinares que envolvem profes- 
sores de vários domínios: Ensino Su- 
perior e Insucesso Escolar, Estudo e 
Avaliacáo de Modelos de Formacao de 
Professores, Efeitos e Implicacóes da 

O Departamento de Educacáo da Fa- 
culdade de Ciencias da Universidade de 
Lisboa publica uma revista -a Revis- 
ta da Educagüo- cujos objectivos sao 
contribuir para relatar investigacoes 
empíricas ou revisóes de literatura em- 
determinado tópico, descrever o desen- 
volvimento de inovacóes curriculares 

Utilizacáo de Meios Informáticos no colhendo entre as disciplinas de opcilo, 

ou metodológicas e ainda procurar re- 
flectir sobre grandes problemas da 
educacáo. 

Ensino Básico e Secundário. 

Notas 

1 a Metologia da sua área científica e a 

(1) 0 grau de Bacharel foi abolido na 
reforma de 1983. 

(2) Os alunos deveriam frequentar to- 
das as disciplinas da área psico- 
pedagógica (com excepcao dos alunos 
de Biologia que apenas frequentavam 
3 disciplinas semestrais), a Metologia 
da sua área científica e uma Metodo- 
logia de uma área afim: os alunos de 
Física e de Química frequentavam as 
Metodologias da Física e da Química, 
os alunos de Biologia e de Geologia fre- 
quentavam as Metodologias da Biolo- 
gia e da Geologia e os alunos de Mate- 
mática frequentavam apenas a Meto- 
dologia da Matemática. 

(3) Os alunos devem frequentar todas 
as disciplinas da área educacional, es 

Metodologia de uma área afim: os alu- 
nos de Física e de Química frequentam 
as Metodologias da Física e da Quirni- 
ca, os alunos de Biologia e de Geolo- 
gia frequentam as Metodologias da 
Biologia e da Geologia e os alunos de 
Matemática frequentam apenas a Me- 
tologia da Matemática. 

(4) As faculdades de Ciencias de Coim- 
bra e do Porto asseguram as suas Li- 
cenciaturas em Ensino com a colabo- 
racáo das Faculdades de Psicologia e 
de Ciencias da Educacao. Foram cria- 
das Universidades Novas ern várias ci- 
dades do país, que estabelecerarn os 
seus próprios planos de formacáo de 
professores das áreas de ciencias; al- 
guns incluiem a formacáo educacional 
desde o primeiro ano de frequencia 
universitária. ' 
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