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Resumo 

O presente relatório contempla o processo de investigação, reflexão e ação 

realizado no decorrer das Unidades Curriculares de Prática Profissional II em 

contexto de Educação Pré-Escolar e de Prática Profissional III em contexto do 

1º. Ciclo do Ensino Básico. 

Partindo dos dados de observação e análise do contexto e ação educativa, 

formularam-se as seguintes questões de partida:  

- De que forma podem as metodologias ativas contribuir para uma aprendizagem 

mais significativa nas áreas de conhecimento do mundo e do Estudo do Meio? 

- De que forma utilizar Metodologias Ativas na área do Conhecimento do mundo 

e na disciplina de Estudo do Meio? 

As ações delineadas incidem na área do Conhecimento do Mundo num grupo 

de crianças entre os 3 e os 6 anos de idade e numa turma de 4º. Ano do 1º. Ciclo 

do Ensino Básico, sendo que as atividades procuraram envolver todas as áreas 

de forma interdisciplinar. 

Foi aplicada uma metodologia do tipo qualitativo para a presente investigação, 

de forma a poder estruturar-se a intervenção e responder à questão de partida 

foi utilizado o método de Investigação-Ação, seguindo as etapas de recolha, 

análise e interpretação da informação. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas, Conhecimento do Mundo, Estudo do 

Meio, literacia científica, educação em ciências, aprendizagem ativa 
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Abstract 

This report completes the process of investigation, reflection and action carried 

out during the Curricular Units of Professional Practice II in the context of Pre-

School Education and Professional Practice III in the context of the 1st Cycle of 

Basic Education. 

Starting from the observation data and analysis of the context and educational 

action, the following starting questions were formulated: 

- How can active methodologies contribute to more meaningful learning in the 

areas of world knowledge and the study of the environment? 

- How to use active methodologies in the areas of world knowledge and the study 

of the environment? 

The actions outlined focus on the Knowledge of the World area in a group of 

children between 3 and 6 years old and in a 4th Year class of the 1st Cycle of 

Basic Education, and the activities sought to involve all areas in an 

interdisciplinary way. 

A qualitative methodology was applied to the present investigation, in order to be 

able to structure the intervention and answer the question of departure, the 

Action-investigation method was used, following the steps of collecting, analyzing 

and interpreting the information. 

 

Keywords: Active Methodologies, Knowledge of the World, Study of the 

Environment, scientific literacy, science education, active learning 
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Introdução 

O presente documento surgiu no decorrer das Práticas Profissionais II e III em 

contexto de Pré-Escolar com um grupo de crianças entre os 3 e os 6 anos de 

idade e no 1º. Ciclo do Ensino Básico (CEB) com uma turma de 4º. Ano de 

escolaridade, respetivamente. 

As duas práticas decorreram numa instituição de rede pública da cidade de Beja 

com valências em Pré-Escolar, 1º. e 2º. Ciclos do Ensino Básico, sendo que 

todas elas se situam em polos diferentes. 

A instituição teve como tema e objetivo fulcral, nesse ano letivo, “Os Oceanos e 

a Cidadania nas suas diferentes vertentes” sendo por isso que a área em estudo 

são as Ciências, no contexto de Pré-Escolar a área do Conhecimento do Mundo 

e no contexto de 1º. Ciclo do Ensino Básico a disciplina de Estudo do Meio. 

Cada vez mais, se torna fundamental que no processo de aprendizagem se parta 

dos conhecimentos prévios das crianças para atingir novos conhecimentos, 

procurar contribuições que coloquem as crianças como protagonistas da sua 

própria aprendizagem assim como é da mesma forma importante pensar o que 

motiva a criança e que competências precisa. Para que participem mais 

ativamente, de forma a que fiquem envolvidos no processo de aprendizagem e 

isso seja visível no seu desenvolvimento, é necessário que a escola consiga 

estruturar atividades de aprendizagem relevante, assim como afirma Cardoso 

(2019).  

Nessa linha de pensamento, será fundamental repensar a nossa ação como 

professores e educadores de crianças, de forma crítica. Essa reflexão é o ponto 

de partida para que cada ação contribua para que a aprendizagem seja um 

processo contínuo, organizado e autorreflexivo que envolva as crianças no 

centro da sua aprendizagem. Acompanhando assim a mudança dos tempos que 

também se deve fazer sentir nas nossas escolas. 

Posto isto, o presente estudo vai ao encontro da problemática que se centra na 

possibilidade de eleger diferentes estratégias consoante os assuntos que sejam 

tratados e principalmente o grupo ou turma e contexto em que se inserem, 

nomeadamente a escolha de metodologias ativas para aprendizagens mais 
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significativas na vida das crianças, nas áreas antes referidas, sendo que essas 

aprendizagens são aquelas que estão próximas do aluno e que ele sabe para 

que servem, segundo Ausubel (2000). 

Pretendemos, neste relatório, refletir sobre a utilização de diferentes 

metodologias ativas num contexto específico na área do Conhecimento do 

Mundo e na disciplina de Estudo do Meio, refletindo sobre a ação e não sobre o 

seu resultado, utilizando a investigação-ação como método de investigação, 

tendo como implicação a observação participante, muito frequente na 

investigação qualitativa. 

O objetivo principal desenvolvido no presente documento teve como finalidade a 

compreensão da ação educativa baseada em metodologias ativas da educação 

e por isso recorreu-se a diferentes estratégias ao longo das duas práticas 

profissionais, sendo que a ideia surgiu exatamente a partir do primeiro contexto 

em que se inseriu a prática profissional II.  

Assim, o relatório será estruturado da seguinte forma, a saber: a introdução, um 

enquadramento teórico, onde será feita uma abordagem aos objetivos e 

importância do ensino das Ciências nos primeiros anos de escolaridade e as 

suas linhas orientadoras em contexto de Pré-Escolar e 1º. Ciclo do Ensino 

Básico e também uma abordagem às metodologias de ensino das ciências e 

metodologias ativas de e para a educação. – Parte I. 

De seguida, na Parte II, apresentamos, a contextualização dos ambientes 

educativos, com a respetiva caracterização da escola, do grupo e turma 

envolvidos no estudo. 

Na Parte III – Estudo Empírico - inserimos a problemática em estudo, o tipo de 

metodologia implementada, e as suas etapas, com o respetivo cronograma de 

implementação. Inerente à metodologia está a explicitação dos diferentes 

instrumentos utilizados. 

Ainda é apresentada a implementação de atividades do plano de ação e sua 

respetiva reflexão nos dois contextos em que se baseou o estudo, análise e 

tratamento desses dados. Algumas conclusões, no sentido de sistematizar o 

produto da investigação, articulando com as questões de partida. – Parte IV. 
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As considerações finais serão destinadas a corporizar uma atitude reflexiva que 

visará esclarecer algumas limitações do trabalho, mas também os desafios que 

ele nos colocou, ajudando desta forma ao nosso crescimento pessoal e 

profissional. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

Nesta seção do trabalho, aborda-se os objetivos e importância do ensino das 

Ciências nos primeiros anos de escolaridade, uma breve síntese de literacia 

científica e educação em ciências e também uma abordagem às metodologias 

de ensino das ciências e metodologias ativas de e para a educação.  

A Educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 

perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 

conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de discursos, 

redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas. 

(Nóvoa, 2009, p. 27) 

1. A importância do ensino das ciências nos primeiros anos 

de escolaridade 

É na idade de pré-escolar que as crianças fazem as suas primeiras descobertas 

e onde ocorrem diversas aquisições de conhecimento que, de forma progressiva, 

se vão traduzindo no desenvolvimento de competências sociais e cognitivas. 

Nesta perspetiva, Piaget (2010, p. 18), esclarece: 

(...) toda a necessidade tende, primeiro, a incorporar as pessoas e as 

coisas na actividade própria do sujeito, portanto a “assimilar” o mundo 

exterior às estruturas já construídas, e, segundo, a reajustar estas em 

função das transformações sofridas, portanto em “acomodá-las” aos 

objetos externos. (...) toda a vida mental, como de resto a própria vida 

orgânica, tende a assimilar progressivamente todo o meio ambiente, e 

realiza esta incorporação graças a estruturas, ou órgãos psíquicos, cujo 

raio de ação é cada vez mais extenso. 

Entende-se então, que a criança, ao deparar-se com uma nova situação, procura 

interligá-la com conhecimentos anteriores (assimilação), mas muitas vezes, esse 

processo depende de algumas modificações (acomodação) para uma 

verdadeira compreensão da situação e adaptação ao meio ambiente.  

Segundo Reis (2008) nos primeiros anos, as ciências desenvolvem-se com “o 

estudo, a interpretação e a aprendizagem sobre nós mesmos e o ambiente que 
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nos rodeia, através dos sentidos e da exploração pessoal” (p. 15). Essas 

aprendizagens são graduais e mais tarde, as crianças passam de uma 

curiosidade mais sensorial para uma curiosidade sobre o mundo. 

Partindo desse pressuposto, Piaget (2010, p. 17) explica ainda: 

(...) a cada instante, a acção é desequilibrada pelas transformações que 

surgem no mundo, exterior ou interior, e cada conduta nova consiste não 

somente em restabelecer o equilíbrio mas também em tender para um 

equilíbrio mais estável do que o do estado anterior a essa perturbação.                                                                    

Entendemos que a ação mental e física constituída em conjunto com o ambiente, 

envolve um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, processo que 

permite essa adaptação ao meio ambiente. 

Para Reis (2008, p. 20) “tornamo-nos sujeitos pensantes quando temos 

oportunidade e razão para pensar, quando estamos rodeados de pessoas que 

pensam, e quando promovem o nosso pensamento admitindo e estimulando a 

nossa participação em discussões baseadas no respeito e não no poder”. Assim, 

é importante promover ambientes que estimulem o pensamento e a reflexão, de 

forma a desenvolver estas mesmas capacidades nas crianças, indispensáveis 

para os seus futuros. 

Pujol (2003) avalia a importância das ciências nos primeiros anos de 

escolaridade, afirmando que para viver em sociedade os conhecimentos em 

ciência são fundamentais. À medida que agimos para nos adaptarmos ao meio, 

estamos a mobilizar vários processos cognitivos, como o raciocínio, atenção e o 

pensamento, que nos permitem a resolução de problemas.  

Aprender a conversar con la Naturaleza comporta practicar la curiosidad, 

la creatividad y la imaginación; aprender a conversar con uno mismo 

requiere ejercer la estructuración, el espíritu crítico, el rigor y la 

constancia; aprender a conversar con los otros supone desarrollar la 

honestidad y la cooperación. Despertar todos los valores mencionados, 

desde la educación científica, es fundamental para unos escolares en 

formación que deben participar en el reto de encontrar reglas de 

pensamiento y acción que permitan construir un mundo más justo y 

sostenible. (p. 53) 
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A criança deve ser estimulada a pensar criticamente e de forma independente, 

a partir da mediação do seu professor. Em todos os momentos somos levados a 

resolver problemas, e isso implica a construção de conhecimentos que nos 

permitem resolver tais situações no nosso dia a dia. 

Segundo o mesmo autor, desde o início da sua vida, as crianças vão 

configurando “maneiras de ver” que constituem modelos sobre os fenómenos 

físicos e naturais. Nesse ponto de vista, as palavras utilizadas pelos adultos, têm 

um papel fundamental, as perguntas que lhe colocam, os estímulos a que as 

sujeitam e as vivências ou experiências que promovem. Através da sua própria 

experiência e da interação com os outros, as crianças vão formulando formas de 

ver e construírem um modelo concreto sobre o conhecimento do mundo. A 

ciência não só ensina a pensar, mas também ensina a fazer, falar, regular as 

suas próprias aprendizagens e trabalhar em conjunto, e partir da observação e 

experimentação permite que as crianças aprendam e criem as suas próprias 

ideias concretas sobre o que as rodeiam.  

Nesse seguimento, esclarece ainda, Piaget (2010) que uma ação parte de uma 

motivação para essa ação, podendo ser psicológica, afetiva ou intelectual e em 

todos os níveis sempre procuramos compreender ou explicá-la. 

Trabalhar as ciências nos primeiros anos de escolaridade desenvolve 

igualmente diversas áreas, visto que “promove a leitura aquando da pesquisa, 

estimula o desenho e a escrita aquando da realização de registos e desenvolve 

o pensamento lógico-matemático quando se estabelecem relações de causa-

efeito, condicionais e outras, e se efectua, classificações, seriações, medições e 

cálculos” (Mata et al., 2004, p. 173). 

Neste sentido, “a educação em ciência deve desenvolver-se desde cedo 

interligando conhecimentos teóricos, procedimentos específicos e hábitos de 

pensamento” (Pereira, 2002, p. 39). E como referem Zabala e Arnau, citados por 

Martins et al. (2009) as crianças estão predispostas para aprendizagens em 

ciências, cabe aos educadores, dinamizar atividades que promovam a sua 

literacia científica.  

Segundo Martins et al. (2007, p. 17) “a escola básica terá sempre que veicular 

alguma compreensão, ainda que simplificada, de conteúdos e do processo e 
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natureza da Ciência, bem como o desenvolvimento de uma atitude científica 

perante os problemas”. As razões a favor da Educação em Ciências desde os 

primeiros anos de escolaridade incluem: 

— Responder e alimentar a curiosidade das crianças, fomentando um 
sentimento de admiração, entusiamo e interesse pela Ciência e pela 

atividade dos cientistas (citando Cachapuz, Praia & Jorge 2002; Martins 

2002; Pereira 2002, p.17). 

— Ser uma via para a construção de uma imagem positiva e refletida acerca 
da Ciência (as imagens constroem-se desde cedo e a sua mudança não 

é fácil (citando Martins, 2002, p.17). 

— Promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo, ...) 
úteis noutras áreas/disciplinas, como, por exemplo, de tomada de decisão 

e de resolução de problemas pessoais, profissionais e sociais (citando 

Lakin 2006; Tenreiro-Vieira 2002, p.17). 

— Promover a construção de conhecimento científico útil e com significado 
social, que permita às crianças e aos jovens melhorar a qualidade da 

interação com a realidade natural (citando Santos 2001; Fumagalli 1998). 

Importa assim explorar estes conceitos para que as crianças se vão apropriando 

do nome dos mesmos e do seu respetivo significado, ao longo do tempo e após 

diferentes contactos. Estes conhecimentos, desenvolvidos nos primeiros anos 

de escolaridade, serão fundamentais para aquisições futuras, auxiliando sempre 

o conhecimento prévio da criança. Relativamente à educação pré-escolar, as 

ciências estão presentes nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar na área de Conhecimento do Mundo, já em relação ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico, as ciências encontram-se estruturadas no programa de Estudo do Meio.  
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2. Objetivos do ensino das ciências 

O ensino das ciências pode partir do interesse das crianças e também do 

incentivo de um mediador, colocando uma problemática para que se possa 

explorar um tema e investigá-lo continuamente.  

Diversos estudos de psicologia educacional realçaram a importância da ciência 

e das atividades de ciências para o desenvolvimento psicológico da criança. De 

acordo com Pereira (1992, p. 27) “na educação básica, procura-se que o 

indivíduo adquira atitudes, como a curiosidade, a exigência de fundamentação, 

a necessidade de prova para o julgamento, a persistência”, pretende-se que, “no 

desenvolvimento do seu processo de socialização, o indivíduo valorize a 

cooperação”. (Pereira, 2002, p. 27) 

Estes aspetos são foco principal no ensino das ciências que contribuem 

significativamente no desenvolvimento curricular do indivíduo.  

Relativamente ao objetivo primordial da área do Conhecimento do Mundo, de 

acordo com Silva (2016, p. 86) é essencial “lançar as bases da estruturação do 

pensamento crítico, que será posteriormente mais aprofundado e alargado, 

importa que haja sempre uma preocupação de rigor”, bem como a construção 

de uma atitude de pesquisa, centrada na capacidade de observar, no desejo de 

experimentar, na curiosidade de descobrir numa perspetiva crítica e de partilha 

do saber. 

As ações estratégicas de ensino orientadas para as áreas de competências 

definidas nas Aprendizagens Essenciais (AE), em articulação com O Perfil dos 

Alunos (PA) (Ministério da Educação, 2018, pp. 2-3), certificam que ao longo do 

1º ciclo do ensino básico, relativamente ao Estudo do Meio, o aluno deverá: 

— Adquirir um conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de 
autoestima e de autoconfiança; 

— Valorizar a sua identidade e raízes, respeitando o território e o seu 
ordenamento, outros povos e outras culturas, reconhecendo a 

diversidade como fonte de aprendizagem para todos; 

— Identificar elementos naturais, sociais e tecnológicos analógicos e digitais, 
do meio envolvente e suas inter-relações; 
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— Identificar acontecimentos relacionados com a história pessoal e familiar, 
local e nacional, localizando-os no espaço e no tempo, utilizando 

diferentes representações cartográficas e unidades de referência 

temporal; 

— Utilizar processos científicos simples na realização de atividades 
experimentais; 

— Reconhecer o contributo da ciência para o progresso tecnológico e para 
a melhoria da qualidade de vida; 

— Manipular, imaginar, criar ou transformar objetos técnicos simples; 
— Mobilizar saberes culturais, científicos para compreender a realidade e 
para resolver situações e problemas do quotidiano; 

— Assumir atitudes e valores que promovam uma participação cívica de 
forma responsável, solidária e crítica; 

— Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação no 

desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos; 

— Comunicar adequadamente as suas ideias, através da utilização de 
diferentes linguagens (oral, escrita, iconográfica, gráfica, matemática, 

cartográfica, etc.) fundamentando-se e argumentando face às ideias dos 

outros.                                                      

A Organização Curricular e Programas de Estudo do Meio (OCPEM) para o 1º 

ciclo do ensino básico (Ministério da Educação, 2018, pp. 103-104), propõe os 

seguintes objetivos gerais: 

— Estruturar o conhecimento de si próprio, desenvolvendo atitudes de 
autoestima e de autoconfiança e valorizando a sua identidade e raízes; 

— Identificar elementos básicos do Meio Físico envolvente (relevos, rios, 
fauna, flora, tempo atmosférico... etc.); 

— Identificar os principais elementos do Meio Social envolvente (família, 
escola, comunidade e suas formas de organização e atividades humanas) 

comparando e relacionando as suas principais características; 

— Identificar problemas concretos relativos ao seu meio. Colaborar em 
ações ligadas à melhoria do seu quadro de vida; 

— Desenvolver e estruturar noções de espaço e de tempo e identificar 
alguns elementos relativos à História e à Geografia de Portugal; 
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— Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade 
envolvente (observar, descrever, formular questões e problemas, avançar 

possíveis respostas, ensaiar, verificar), assumindo uma atitude de 

permanente pesquisa e experimentação; 

— Selecionar diferentes fontes de informação (orais, escritas, observação... 
etc.) e utilizar diversas formas de recolha e de tratamento de dados 

simples (entrevistas, inquéritos, cartazes, gráficos, tabelas); 

— Utilizar diferentes modalidades para comunicar a informação recolhida; 
— Desenvolver hábitos de higiene pessoal e de vida saudável utilizando 
regras básicas de segurança e assumindo uma atitude atenta em relação 

ao consumo; 

— Reconhecer e valorizar o seu património histórico e cultural e desenvolver 
o respeito por outros povos e culturas, rejeitando qualquer tipo de 

discriminação. 

Todo este processo de ensino das ciências pode partir do interesse dos alunos 

de forma pré-planeada, ou seja, com uma atividade num tema mais vasto, 

apresentando-se primeiramente o problema ou definindo-se o assunto a estudar, 

explorar o tema, investigar e continuadamente, registar e comunicar as 

atividades que foram efetuadas, os resultados obtidos e as conclusões que 

foram tiradas. O registo pode ser realizado em tabelas, nunca esquecendo que, 

o ensino experimental da ciência é também interdisciplinar na perspetiva em que, 

permite um melhor conhecimento do mundo que nos rodeia, mas, 

consequentemente permite desenvolver competências noutras áreas 

curriculares, sendo ele o próprio facilitador para uma aprendizagem mais 

interdisciplinar. 
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3. Literacia Científica e Educação em Ciências 

Os estudos em literacia científica das populações começaram a surgir em finais 

dos anos 80 em vários países, demonstrando níveis de cultura científica baixos, 

estudos como Third International Mathematics and Science Studies (TIMSS) 

demonstraram que os alunos portugueses ficaram nas últimas posições dos 

países que participaram, assim como no Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS) que pretendia, assim como o TIMSS, estudar a influência 

no desempenho dos alunos de fatores de contexto associados à escola e do 

desenvolvimento precoce de atividades de literacia científica e de numeracia.  

A literacia científica foi explicitamente assumida como referencial para a 

avaliação de competências de alunos de 15 anos dos países participantes no 

Programme for International Student Assesment (PISA) desenvolvido pela 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) que 

tem sido conduzido de 3 em 3 anos entre 2000 e 2018. O PISA procura avaliar 

se os alunos conseguem “mobilizar as suas competências de Leitura, de 

Matemática ou de Ciências na resolução de situações relacionadas com o dia a 

dia, e não se são capazes de reproduzir os conhecimentos adquiridos nessas 

áreas.” (IAVE, s.d.). Em 2015, pela primeira vez, Portugal ficou posicionado 

significativamente acima da média dos 35 países da OCDE em literacia científica 

que entre 2006 e 2015 foi a área principal do PISA. 

Tendo esta base, Granado & Malheiros (2015) consideram a literacia científica 

como a capacidade que qualquer cidadão deve ter para ler a Ciência que está à 

sua volta. A capacidade que todos devem ter para compreender o mundo natural 

“e o mundo científico e tecnológico à sua volta, para saber fazer perguntas e 

procurar a informação que não tem, para ter uma opinião sobre o mundo e a 

capacidade de escolher de forma informada entre as opções possíveis” (p. 17). 

Ainda no documento norte-americano National Science Education Standards 

(National Research Council, 1996), a literacia científica é uma necessidade para 

todos porquanto precisam de: 

a) Utilizar informação científica para fazer escolhas no quotidiano; 
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b) Ser capazes de se envolver em discussões públicas sobre questões do 

domínio público que se relacionam com a CTS (Ciência-Tecnologia-

Sociedade); 

c) Partilhar da emoção e da realização profissional que pode advir da 

compreensão do mundo natural. 

Para que isso possa ser alcançado é necessário cada indivíduo ser capaz de: 

- Questionar, pesquisar e responder a questões do quotidiano que a própria 

curiosidade lhe despertou; 

- Descrever, explicar e prever fenómenos naturais correntes; 

 - Interpretar textos de divulgação científica e envolver-se socialmente na 

discussão da validade das conclusões neles apresentadas e das metodologias 

utilizadas; 

- Identificar questões de natureza científica subjacentes a decisões de âmbito 

nacional e local; 

- Avaliar a qualidade da informação científica com base nas fontes e nos métodos 

utilizados para a produzir; 

- Argumentar com base em evidências científicas. 

Estas e outras perspetivas consideram que a literacia científica compreende 

diferentes níveis. Partilhando essa perspetiva, Bybee (1997) propôs cinco níveis 

de literacia científica e tecnológica, que se encontram apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 

5 níveis de Literacia Científica 

Iliteracia científica 
Não compreende a própria questão ou não tem 

capacidade cognitiva para se situar dentro de um 

domínio específico. 

Literacia científica 

nominal 

Reconhece termos, questões e assuntos científicos, mas 

possui pouco conhecimento sobre eles. Apresenta 

definições simples sobre os conceitos. 
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Literacia científica 

funcional 

Capaz de situar conceitos por exemplo acompanhando 

uma notícia, mas sem conhecer a teoria das disciplinas 

base. 

Literacia científica 

conceptual e 

processual 

Capaz de situar conceitos relacionando-os com 

conceitos mais abrangente. Resolve problemas 

específicos, aplicando procedimentos de metodologia 

científica. 

Literacia científica 

multidimensional 

Capaz de se envolver no questionamento filosófico e 

social, compreende o papel da ciência na sociedade, os 

seus limites e as possibilidades da ciência para a vida 

pessoal e social. 

Nota: Adaptado de Achieving Scientific Literacy: From Purposes to Practices 

(1997).  

 

Outra consideração decorre das divergências existentes sobre o próprio conceito 

de “Ciência para Todos” em contexto escolar. Ciência para todos não significa a 

mesma Ciência para todos. De acordo com Vieira (2018, p. 37) podem destacar-

se relevantes as seguintes ações: 

a) Uma ênfase às “grandes ideias” e não aos factos isolados e também às 

conexões entre as Ciências e o mundo real; 

b) Proporcionar a (re)construção de conhecimentos úteis e com significado 

social que resultam significativos para a vida de cada um e de todos; 

c) Estimular o uso de informação e formas de pensar, incluindo o 

pensamento crítico para a tomada de decisões assim como a participação 

ativa e responsável na sociedade; 

d) A contextualização histórica e social do conhecimento científico centrada 

nos valores éticos e morais e de interesses e influências sociais e 

políticas; 

e) A importância de contribuir para fazer juízos críticos mais apropriados, 

favorecer o desenvolvimento e consolidação de atitudes democráticas, 

respeito pelas minorias e pela biodiversidade do meio ambiente e a sua 
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sustentabilidade e estimular a vocação para prosseguimento de estudos 

de Ciência e Tecnologia. 

De acordo com esta perspetiva, duas das metas que foram identificadas como 

fundamentais para alcançar a literacia científica para todos os alunos são a 

orientação CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) e o pensamento crítico, 

apresentadas na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa Concetual da Literacia Científica para Todos. 

Nota: Adaptação de Vieira de Viera et. al 2011 (Vieira, 2018, p. 38). 

Assumindo assim, a Educação, sobre e pelas Ciências como promotora de 

Literacia Científica no ensino básico. 
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4. Linhas Orientadoras na Educação das Ciências 

Nesta seção da primeira parte do relatório são abordadas as linhas orientadoras 

em contexto de Pré-Escolar relativamente à área do Conhecimento do Mundo e 

em contexto de 1º. Ciclo do Ensino Básico na disciplina de Estudo do Meio. 

4.1. Linhas orientadoras no âmbito da Educação na área do 

Conhecimento do Mundo.  

As ciências estão presentes nas OCEPE (Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar), na área do conhecimento do mundo. Nesta área é dada 

importância à curiosidade das crianças e às suas questões sobre o mundo que 

os rodeia. Encara-se esta área como uma “sensibilização às diversas ciências 

naturais e sociais abordadas de modo articulado, mobilizando aprendizagens de 

todas as outras áreas.” (Silva et al. I. L., 2016, p. 85). A partir dos seus 

conhecimentos prévios e do meio que as rodeiam, é essencial que a criança “vá 

construindo uma atitude de pesquisa, centrada na capacidade de observar, no 

desejo de experimentar, na curiosidade de descobrir numa perspetiva crítica e 

de partilha do saber.”, segundo os mesmos autores (p. 85). 

As OCEPE (2016, p. 86) consideram três grandes componentes organizadoras 

das aprendizagens a promover, para a compreensão e relação com o mundo: 

— Introdução à Metodologia Científica; 
— Abordagem às Ciências; 
— Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias. 

Aqui caracterizadas segundo o mesmo documento (Silva et al. I. L., 2016, p. 96): 

a) Introdução à metodologia Científica 

A introdução à metodologia própria das ciências parte dos interesses das 

crianças e dos seus saberes, ao incentivarem-lhes a curiosidade e o desejo de 

saber mais. Interrogar-se sobre a realidade, definir o problema para decidir o 

que se quer saber e procurar a solução, constitui a base da metodologia 

científica. As crianças terão oportunidade para propor explicações e colocar 

hipóteses que deverão ser organizadas pela forma de registo que permitam 

classificá-las e ordená-las através do desenho, gráficos, medições, etc. Essa 

sistematização poderá ainda exigir a consulta de mais informação e o 
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questionamento das explicações dadas pelas crianças que levarão ao 

levantamento de novas questões e mais conhecimento. 

Aprendizagem a promover: Apropriar-se do processo de desenvolvimento da 

metodologia científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar 

hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e recolher 

informação, organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e 

comunicá-las. 

b) Abordagem às Ciências 

Na abordagem às ciências podem explorar-se saberes relacionados, tanto com 

a construção da identidade da criança e o conhecimento do meio social em que 

vive, como relativos ao meio físico e natural. Alargamento e desenvolvimento 

dos saberes da criança proporcionados pelo contexto e pelo meio físico em que 

vive, e também a abordagem de aspetos científicos que ultrapassam as suas 

vivências imediatas. 

Conhecimento do mundo social: Na educação pré-escolar podem explorar-se 

aspetos relacionados com o conhecimento de si e com os seus contextos mais 

próximos. Neste âmbito incluem-se saberes que permitem a identificação e 

apropriação de conhecimentos sobre os membros da sua família. Enquanto 

cidadã europeia, a criança deverá ter oportunidade de desenvolver um 

sentimento de pertença, que não pressupõe uma identidade uniforme, com 

influências diferentes em termos de vivências, culturas e valores. 

Aprendizagens a promover: Tomar consciência da sua identidade e pertença a 

diferentes grupos do meio social próximo; Reconhecer unidades básicas do 

tempo diário, semanal e anual, compreendendo a influência que têm na sua vida; 

Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, 

sociais e culturais e identificando algumas semelhanças e diferenças com outras 

comunidades; Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família 

e comunidade, associando-os a objetos, situações de vida e práticas culturais; 

Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 

Conhecimento do mundo físico e natural: O contacto com seres vivos e outros 

elementos da natureza são experiências muito estimulantes para as crianças, 

proporcionando oportunidades para refletir, compreender e conhecer as suas 
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características, as suas transformações e as suas razões por que acontecem. 

Este conhecimento poderá promover o desenvolvimento de uma 

consciencialização para a importância do papel de cada um na preservação do 

ambiente e dos recursos naturais. 

Aprendizagens a promover: Compreender e identificar características distintivas 

dos seres vivos e reconhecer diferenças entre animais e plantas; Compreender 

e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais, relacionando as 

suas propriedades com os objetos feitos a partir deles; Descrever e procurar 

explicações para fenómenos e transformações que observa no meio físico e 

natural; Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança; 

Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente. 

c) Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias 

A importância dos meios tecnológicos e informáticos no conhecimento do 

mundo, próximo e distante, e no contacto com outros valores e culturas faz com 

que a sua utilização no jardim de infância seja considerada como um recurso de 

aprendizagem. Deste modo, contribui-se também para uma maior igualdade de 

oportunidades, uma vez que o acesso das crianças a estes meios poderá ser 

muito diverso. 

Aprendizagens a promover: Reconhecer os recursos tecnológicos do seu 

ambiente e explicar as suas funções e vantagens; utilizar diferentes suportes 

tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com cuidado e segurança; 

desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza. 

4.2. Linhas orientadoras no âmbito da Educação na disciplina de 

Estudo do Meio 

A abordagem às ciências, relativamente ao 1º Ciclo do Ensino Básico está 

inserida na Organização Curricular e Programas de Estudo do Meio (2018, p. 

101) “O meio local, espaço vivido, deverá ser o objetivo privilegiado de uma 

primeira aprendizagem metódica e sistemática da criança já que, nestas idades, 

o pensamento está voltado para a aprendizagem concreta.”.  

Cabe ao professor valorizar e promover aprendizagens significativas aos alunos, 

sabendo que “para atingir o domínio dos conceitos não é necessário que todos 
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os alunos tenham de percorrer os mesmos caminhos. No entanto, pretende-se 

que todos se vão tornando observadores activos com capacidade para descobrir, 

investigar, experimentar e aprender.” (Ministério da Educação, 2018, p. 102). 

O programa de Estudo do Meio contempla diferentes áreas como História, 

Geografia, Ciências da Natureza, Etnografia, entre outras, que contribuem para 

a compreensão progressiva das inter-relações entre a Natureza e a Sociedade, 

assim como a grande área que permite relacionar-se com todas as outras áreas 

de forma interdisciplinar. Tal como estabelecido no Programa de Estudo do Meio 

(Ministério da Educação, 2018, p. 102), este “apresenta-se organizado em 

blocos de conteúdos antecedidos de um texto introdutório onde é definida a sua 

natureza e são dadas algumas indicações de caráter metodológico”, 

apresentando uma ordem lógica que pode ser ou não abordada por essa mesma 

sequência, dependendo do contexto e turma envolvida no processo. O programa 

divide-se em 6 diferentes blocos de áreas de conteúdos: 

— Bloco 1 – À descoberta de si mesmo; 
— Bloco 2 – À descoberta dos outros e das instituições; 
— Bloco 3 – À descoberta do ambiente natural; 
— Bloco 4 – À descoberta das inter-relações entre espaços; 
— Bloco 5 – À descoberta dos materiais e objetos; 
— Bloco 6 – À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade. 

Caracterizados aqui, segundo a Organização Curricular e Programas de Estudo 

do Meio (Ministério da Educação, 2018, pp. 105-127): 

a) Bloco 1 – À Descoberta de Si Mesmo (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

Conhecimento de si mesmos, desenvolvendo atitudes de autoestima e 

autoconfiança e de valorização da sua identidade pessoal e pelas suas raízes. 

Criar uma linha do tempo relacionada com acontecimentos da vida da criança, 

sempre com o cuidado e respeito necessário pela vida privada dos alunos. 

b) Bloco 2 – À Descoberta dos Outros e das Instituições (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

Conhecimento dos outros e progressivamente dos mais distantes no tempo e 

no espaço. Desenvolvimento de atitudes e valores relacionados com a 

responsabilidade, tolerância, solidariedade, cooperação, respeito pelas 
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diferenças, etc., ao iniciar-se no modo de funcionamento e nas regras dos 

grupos sociais. 

Questões relativas ao tempo histórico e reconhecimento de fontes de 

informação que podem ser utilizadas na reconstituição do passado, 

desenvolvendo atitudes de respeito pelo património histórico, a sua 

conservação e valorização. 

c) Bloco 3 – À Descoberta do Ambiente Natural (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

Compreende os elementos básicos do meio físico, os seres vivos, o clima, o 

relevo e os astros. Estudos baseados na observação direta, utilizando todos os 

sentidos, recolha de amostras, sem prejudicar o ambiente e utilizando a 

experimentação. 

d) Bloco 4 – À Descoberta das Inter-Relações entre Espaços (1º, 2º, 3º e 4º 

ano) 

Conteúdos relacionados ao espaço. É fundamental que os alunos tomem 

consciência que os espaços se interligam entre si pela circulação de pessoas, 

bens e troca de ideias ou informação. Atividades que devem valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos através de desenhos, plantas, maquetes, ... 

e) Bloco 5 – À Descoberta dos Materiais e Objetos (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

Atitude experimental: observação, introdução de modificações, apreciação dos 

efeitos e resultados, conclusões. A manipulação de objetos e instrumentos e a 

sua manipulação bem como os cuidados a ter. 

f) Bloco 6 – À Descoberta das Inter-Relações entre a Natureza e a 

Sociedade (3º e 4º ano) 

Promoção de atitudes relacionadas com a conservação e melhoria do ambiente, 

o uso racional dos recursos naturais, assim como de uma participação ativa na 

resolução de problemas ambientais, partindo sempre da observação direta. 

Ainda referente às linhas orientadoras das ciências, importa referir-nos às 

Aprendizagens Essenciais em articulação com o PA na área do Estudo do Meio, 

relativamente ao 4º. Ano de escolaridade, que priorizam a “abordagem de 

fenómenos naturais, factos e datas relevantes da História de Portugal e 

elementos relativos à sua Geografia, o património natural e cultural, diferentes 
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tipos de uso do solo, as migrações, contributos da ciência e da tecnologia que 

concorrem para a qualidade de vida das populações, bem como para a 

sustentabilidade.”  (Ministério da Educação, 2018, p. 3). 

A gestão do documento deve promover uma abordagem interdisciplinar, 

implementando as seguintes ações estratégicas: 

a) Centrar os processos de ensino nos alunos, enquanto agentes ativos na 

construção do seu próprio conhecimento;  

b) Tomar como referência o conhecimento prévio dos alunos, os seus 

interesses e necessidades, valorizando situações do dia a dia e questões 

de âmbito local, enquanto instrumentos facilitadores da aprendizagem;  

c) Privilegiar atividades práticas como parte integrante e fundamental do 

processo de aprendizagem;  

d) Promover uma abordagem integradora dos conhecimentos, valorizando a 

compreensão e a interpretação dos processos naturais, sociais e 

tecnológicos, numa perspetiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 

(CTSA);  

e) Valorizar a natureza da Ciência, dando continuidade ao desenvolvimento 

da metodologia científica nas suas diferentes etapas.  

Importou ainda refletir, segundo o PA (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória), em que princípios, visão, valores, competências-chave, e 

implicações práticas assentam as tarefas do presente estudo, ao nível do 

Conhecimento do Mundo e do Estudo do Meio no 4º ano do Ensino Básico (ver 

apêndice I). 
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5. Metodologias de ensino das ciências 

No ensino básico, devem discutir-se as três dimensões da literacia científica que 

surgem associadas ao desenvolvimento de currículos, programas, metas e 

competências focadas no ensino básico: 

1. Conhecimentos e conceitos científicos – Educação em Ciências; 

2. Capacidades de pensamento e procedimentos – Educação sobre Ciências; 

3. Atitudes e valores científicos – Educação pelas Ciências. 

Segundo Vieira (2018, pp. 38-39), essas competências deverão ser 

preconizadas pelas seguintes ações pedagógicas: 

• Promover a construção de conhecimento útil e utilizável em diferentes 

contextos e situações da vida, que permita a cada uma melhorar a 

qualidade da sua interação com a realidade natural; 

• Fomentar a compreensão de maneiras de pensar científicos; 

• Promover a construção de uma imagem realista acerca da Ciência que 

responsabilize cada indivíduo pela sua própria construção pessoal ao 

longo da vida; 

• Desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de 

problemas, tomadas de decisão baseadas em argumentos racionais; 

• Promover a reflexão sobre os valores e atitudes, normas e valores 

culturais e sociais relevantes para a compreensão e interpretação de 

resultados. 

Além disso, procura-se desenvolver explicitamente atitudes inerentes ao 

trabalho em Ciências como se visa nas Aprendizagens Essenciais para a 

disciplina de Estudo do Meio do 1º Ciclo do Ensino Básico, essas que os alunos 

deveriam alcançar até ao final da escolaridade obrigatória, no domínio das 

Ciências, de forma a serem portadores de uma literacia científica própria da sua 

idade e que os habilitasse a compreenderem o mundo onde estão inseridos. 

Segundo Sjoberg (2007) citado por Vieira (2018, p. 59) o processo de ensino e 

de aprendizagem das ciências, deverá centrar-se em torno do sujeito que 

aprende guiando-se por ideias chave como: 
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• O conhecimento é ativamente construído pelo aluno e não passivamente 

recebido a partir do exterior ou de forma imposta; 

• As crianças começam a desenvolver progressivamente as suas próprias 

ideias acerca de fenómenos, as quais podem ser desenvolvidas; 

• As ideias pessoais dos alunos sobre o mundo que os rodeia têm 

semelhanças e padrões comuns e são social e culturalmente aceites e 

partilhadas; 

• O conhecimento é construído através da interação com o mundo físico e 

com os outros, sendo um processo pessoal mediado pela interação em 

comunidades linguísticas, chegando a explicações consensuais acerca 

de experiências e fenómenos. 

Na planificação das aulas de Ciências, o professor deverá contemplar 

estratégias e recursos tendentes e não só viabilizar a identificação de possíveis 

conceções alternativas dos alunos, mas também a potenciar a sua (re) 

construção. O registo de ideias para tomada de consciência da mudança 

pretendida para consequentemente reestruturar essas ideias é uma das 

abordagens mais positivas na aprendizagem das Ciências. 

A partir destes desenvolvimentos e com o objetivo principal de ter uma educação 

em Ciências para todos os anos de escolaridade do ensino básico, foram 

desenvolvidas as normas para as próximas gerações – Next Generation Science 

Standarts (NGSS), em 2012, que foram desenvolvidas para fornecer uma base 

sólida de fundamentação baseada na Ciência atual e na Investigação sobre os 

conceitos da Ciência. Nesta base, Bybee (2009), para descrever os conceitos 

científicos e capacidades, como preconizado no documento NGSS, vem 

desenvolvendo a abordagem utilizada pelo BSCS (Biological Sciences 

Curriculum Study), o modelo dos 5E: Envolver (Engagement), Explorar 

(Exploration), Explicar (Explanation), Elaborar (Elaboration) e Avaliar 

(Evaluation). Cada uma dessas fases descrita na tabela 3. 
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Tabela 2 

Modelo de BSCS 5E de Bybee 

Fase Resumo 

Envolver 

O professor avalia o conhecimento prévio dos alunos e ajuda-

os a envolverem-se num conceito através do uso de pequenas 

atividades que promovam curiosidade e obtenham 

conhecimento, numa relação entre o que já sabiam e o novo 

conhecimento. Organizar o pensamento dos alunos. 

Explorar 

Procura-se proporcionar aos alunos uma base de atividades 

que levem à mudança ou conflito concetual dos conceitos 

identificados anteriormente. Explorar questões e possibilidades 

a partir do conhecimento prévio dos alunos. 

Explicar 

Importa concentrar a atenção dos alunos nas suas ideias e 

oferecer oportunidades para demonstrar a sua compreensão. 

Os professores podem introduzir um conceito que deve ser 

explicado de forma mais profunda para uma maior 

compreensão.  

Elaborar 

Os professores desafiam e ampliam a compreensão concetual 

dos alunos. Através de novas experiências, mais informação, 

os alunos adquirem novas competências, aplicando esses 

conhecimentos através de atividades adicionais. 

Avaliar 

Encorajar os alunos a avaliar as suas competências oferece 

uma oportunidade para que os professores avaliem o seu 

progresso em alcançar os objetivos educacionais. Avaliação 

formativa e sumativa. 

Nota: Adaptado de NGSS and the Next Generation of Science Teachers 

(2014). 

Assim, no envolvimento, parte-se da experiência prévia. Procurar despertar o 

interesse e curiosidade dos alunos e identificar as suas ideias prévias. Na 

exploração proporciona-se a possibilidade de investigar, sempre que possível 

em grupo. Na explicação procura-se que por palavras suas, o aluno verbalize 
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conceitos aprendidos. Na elaboração desafia-se os alunos a aprofundar a 

compreensão concetual e as capacidades de pensamento dos alunos através 

de novas experiências. Já na avaliação, os alunos são remetidos para a reflexão 

sobre o seu trabalho. 

Mais tarde, estudos como The Effect of 7E Learning Cycle on Learning in Science 

Teaching (Sarac, 2016) acentuam a importância de manter os alunos ativos no 

que respeita à sua aprendizagem, utilizando os seus conhecimentos prévios 

para dar significado às suas novas aprendizagens. O modelo dos 7E diferencia-

se do modelo dos 5E na medida em que a primeira fase de Envolver se expande 

também para Eliciar (Elicit), focando-se nos conhecimentos prévios dos alunos, 

tornando-se tão fundamental quanto maior forem esses conhecimentos e 

maiores essas aprendizagens futuras, assim “The “what do you think” question 

is intended to begin the conversation.” (Eisenkraft, 2003, p. 57). Tal como a fase 

de Elaborar e Avaliar se expandiram para a fase de Ampliar (Extend), “The 

addition of the extend phase to the elaborate phase is intended to explicitly 

remind teachers of the importance for students to practice the transfer of 

learning”, segundo o mesmo autor (p. 59), pretendendo-se criar condições para 

que os alunos levem esses conceitos a diferentes novos contextos. 

Esta abordagem preconiza a aprendizagem como um processo não linear pois 

em cada fase deverão existir planificações adaptadas ao contexto e ao perfil de 

cada aluno. 

5.1. Perspetivas de Ensino das Ciências 

No quadro do trabalho de Cachapuz et al. (2000;2002) citado por Vieira (2018, 

p. 70), existem quatro perspetivas de ensino das ciências: 

 - Ensino Por Transmissão (EPT); 

- Ensino Por Descoberta (EPD); 

- Ensino para a Mudança Concetual (EMC); 

- Ensino Por Pesquisa (EPP). 

Apresenta-se a seguinte tabela com os atributos de cada perspetiva de ensino 

quanto ao ensino – papel do professor e quanto à aprendizagem. 
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Tabela  3 

Principais atributos de cada perspetiva de ensino quanto ao Ensino – Papel do 

Professor 

EPT 

Transmissão de conhecimentos científicos aos alunos. O 

professor é o detentor desse conhecimento e transmite-o ao aluno 

normalmente através da exposição oral, recitação ou de leituras 

orientadas. 

EPD 

Descoberta do conhecimento científico por indução através do 

método científico (MC); ensinar a descobrir; o professor é o 

mediador com vista à descoberta guiada. 

EMC 

(Re)construção de conceitos tendo em conta as conceções dos 

alunos. O professor é o facilitador da reconstrução de ideias 

provocando o conflito cognitivo. 

EPP 

Compreensão de conceitos científicos de base e promoção de 

capacidades de pensamento e de atitudes e valores. O professor 

é o problematizador de “saberes” e situações-problema. 

Nota: Retirado de Didática das Ciências para o Ensino Básico (2018, p. 71). 

Tendo como referência a tabela 4, pode afirmar-se resumidamente, e atendendo 

ao estudo em causa que, relativamente ao papel do professor, assumindo um 

EPP, assume o papel de (re)construtor de conhecimento, capacidades, atitudes 

e valores a partir de uma situação problema, atendendo aos conhecimentos 

prévios dos alunos referidos anteriormente como fundamentais para a 

construção ativa da aprendizagem dos alunos. 

De seguida apresentam-se os atributos de cada perspetiva de ensino quanto ao 

ensino – papel do aluno e quanto à aprendizagem. 

 

Tabela 4 

Principais atributos de cada perspetiva de ensino quanto à aprendizagem – 

Papel do Aluno 

EPT 
Aquisição de conhecimentos científicos armazenados na 

memória. Aprende estudando conceitos de dificuldade e 
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complexidade crescentes. Papel passivo do aluno, ouve o 

discurso do professor – “tábua rasa”. 

EPD 

Aprende descobrindo os conceitos a partir da interpretação de 

factos dados ou observados. O que não se (re)descobre não 

chega a ser aprendido – “pequeno cientista”. 

EMC 

(Re)construção de conceitos, situações de conflito cognitivo; 

aprende-se ciências partindo do que já se sabe. O aluno tem um 

papel ativo de construtor do seu próprio conhecimento. 

EPP 

Aprendizagem construída socialmente com a base agir e pensar. 

Papel ativo focado na pesquisa e reflexão – pensamento critico 

e criativo. 

Nota: Retirado de Didática das Ciências para o Ensino Básico (2018, p. 72). 

Deste modo, entendemos que o papel do aluno, na perspetiva EPT é memorizar 

sequencialmente e no EPD demonstra preocupação com a compreensão de 

conceitos, já no EMC existe uma preocupação aprofundada na reconstrução de 

conceitos assumindo já um papel mais ativo no processo da sua aprendizagem, 

que na perspetiva EPP se acentua, mobilizando e agindo consoante o seu 

potencial de pensamento, tornando-o ativo desenvolvendo-o critica e 

criativamente na formação do seu perfil. Este último que vai ao encontro do 

pretendido em documentos como Aprendizagens Essenciais (Ministério da 

Educação, 2018), PA (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória) 

que visam não só no domínio das ciências, que os alunos sejam portadores de 

uma determinada literacia própria da sua idade que os possibilite 

compreenderem o mundo onde estão inseridos, assim como um papel ativo na 

construção de “conexões entre o indivíduo e a sociedade e, concomitantemente, 

entre o passado e o futuro, (...) saber como podem os sistemas educativos 

contribuir para o desenvolvimento de valores e de competências nos alunos que 

lhes permitam responder aos desafios complexos deste século (...)” (Martins et 

al., 2017, p. 7). 
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6. Metodologias ativas  

A abordagem tradicional do ensino, parte do pressuposto de que é tarefa do 

professor a transmissão de conhecimentos selecionados e elaborados por 

outros, onde o aluno é um ser “passivo” que deve assimilar todo o conteúdo 

cultural universal transmitido pela escola. Este pressuposto, de acordo com 

Saviani (1991), citado por Leão (1999), foi originalmente estruturado através de 

um método expositivo, que muitos ainda continuam a passar por ele, cuja matriz 

teórica envolve a preparação, a apresentação, a comparação e assimilação, a 

generalização e a aplicação, e onde os pressupostos da aprendizagem são os 

seguintes, segundo o mesmo autor: 

• A capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, apenas 

menos desenvolvida; 

• Os programas devem ser dados numa progressão lógica, sem levar em 

conta as características próprias de cada idade e de cada criança; 

• A aprendizagem é recetiva e mecânica utilizando-se muitas vezes a coação; 

• A retenção do material ensinado é garantida pela repetição de exercícios 

sistemáticos e recapitulação de matéria; 

• A transferência da aprendizagem depende do treino; é indispensável a 

retenção, a fim de que o aluno possa responder às situações novas de forma 

semelhante às respostas dadas em situações anteriores; 

• A avaliação dá-se por verificações de curto e longo prazo: trabalhos de casa, 

provas escritas.                                                                                  

Esta perspetiva tradicional marca a quebra de paradigmas e a criação de novas 

abordagens desenvolvidas ao longo dos anos. Posto isto, é fundamental um 

conhecimento sobre novas metodologias que permitam uma educação 

inovadora, como é o caso das metodologias ativas. É essencial uma educação 

que favoreça o questionamento da informação, autonomia na resolução de 

conflitos, trabalho em grupo e participação ativa, nesse sentido, Bacich e Moran 

(2018) afirmam: 

O pensamento da Escola Nova converge com as ideias de Freire (1996) 

sobre a educação dialógica, participativa e conscientizadora, que se 

desenvolve por meio da problematização da realidade, na sua 
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apreensão e transformação. (...) ensinar significa criar situações para 

despertar a curiosidades do aluno e lhe permitir pensar o concreto, 

conscientizar-se da realidade, questioná-la e construir conhecimentos 

para transformá-la, superando a ideia de que ensinar é sinônimo de 

transferir conhecimento. (p. 25) 

Constatando assim que uma aprendizagem por questionamento e 

experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e 

profunda, ao mesmo tempo que nos conseguimos focar em cada aluno em 

particular, atendendo às suas necessidades, assim como Ainscow (2004) 

sugere: 

la idea de que cualquier intento de tender la mano a los estudiantes de 

las escuelas tiene que incluir tanto a los adultos como a los alumnos. 

Parece que los colegios que sí consiguen progresar en este sentido, lo 

hacen mediante el desarrollo de condiciones que animan a cada 

miembro de la comunidad escolar a sentirse estudiante. En este sentido, 

proporcionar respuestas a aquellos que se enfrentan a barreras de 

aprendizaje puede ayudarnos a elevar el nivel de todos los alumnos.  (p. 

15) 

Perspetivas estas que defendem o envolvimento ativo dos alunos no processo 

de ensino-aprendizagem. Ponderemos ainda a perspetiva EPP (Ensino Por 

Pesquisa) de Cachapuz (2002) analisada no ponto 5.1. do presente documento, 

que nos dá uma visão daquilo que é o papel do professor e do aluno como sendo 

uma abordagem ativa da aprendizagem. No âmbito dessa abordagem e em 

comparação com a perspetiva EPT (Ensino Por Transmissão) do mesmo autor, 

é apresentado na seguinte tabela, a visão subjacente a essas duas perspetivas, 

concretamente acerca da conceção de: Ciência, Epistemológica, Psicológica da 

Aprendizagem e de Trabalho Experimental. 
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Tabela 5 

Principais atributos da perspetiva EPT e EPP quanto às diferentes conceções 

Conceção 
Ensino Por 

Transmissão (EPT) 
Ensino Por Pesquisa (EPP) 

Ciência 
A ciência é exata, 

objetiva e neutra. 

Empreendimento humano 

tecnológica e socialmente 

contextualizado. 

Epistemológica Empirismo. Racionalismo. 

Psicológica da 

Aprendizagem 
Behaviorismo. 

Construtivismo cognitivo e sócio 

cultural. 

Trabalho 

Experimental 

Tipo ilustrativo e de 

sentido certificatório. 

Protocolo 

experimental com as 

instruções em 

pormenor. 

Contexto para usar 

conhecimentos, capacidades e 

atitudes numa ampla gama de 

tarefas. Pluralismo metodológico 

centrado na resolução de 

situações – problema de âmbito 

CTS (Ciência – Tecnologia e 

Sociedade) 

Nota: Adaptado de Didática das Ciências para o Ensino Básico (2018). 

Assim, uma perspetiva EPP resulta da construção pessoal do aluno onde o 

professor é mediador do processo ensino-aprendizagem. Neste enquadramento 

Cachapuz et al. (2002, p. 2) aponta quatro princípios orientadores do EPP: 

• o apelo à inter e transdisciplinaridade decorrente da necessidade de 

compreender o mundo na sua globalidade e complexidade, conciliando 

(tanto quanto possível) as análises fragmentadas que as visões analíticas 

dos saberes disciplinares fomentam, fundamentam e reforçam; este 

aspeto é particularmente relevante no ensino básico; 

• o apelo à abordagem de situações-problema do quotidiano que poderão 

permitir construir solidamente conhecimentos e refletir sobre os processos 

da Ciência e da Tecnologia bem como as suas inter-relações com a 

sociedade e ambiente, facultando-lhes uma aprendizagem nos domínios 
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científico e tecnológico, possibilitando tomar decisões mais informadas e 

agir responsavelmente. Possibilitando também - e este é um ponto central 

desta perspetiva - o desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores 

(competências), na esteira de uma ética da responsabilidade; 

• o apelo ao pluralismo metodológico a nível de estratégias de trabalho, em 

particular no que respeita a novas orientações sobre o trabalho 

experimental; 

• o apelo aos desafios colocados por uma avaliação não classificatória, mas 

antes formadora, envolvendo todos os intervenientes no processo de 

ensino aprendizagem, bem como devendo atender aos diferentes 

contextos situacionais, quer dos alunos, quer da turma, quer das próprias 

condições de trabalho. 

De acordo com Tenreiro-Vieira e Vieira (2013), muitas das capacidades 

inerentes à literacia científica correspondem a capacidades de Pensamento 

Crítico (PC) tais como “argumentar; avaliar a credibilidade das fontes; avaliar a 

evidência disponível e ir além do seu imediato e aparente valor, adoptando uma 

perspetiva questionadora; analisar e avaliar argumentos; identificar falácias e 

assunções subjacentes a uma dada posição; considerar, comparar e pesar 

alternativas.” (p. 182). O PC envolve quatro dimensões: o conhecimento, os 

critérios, as atitudes e as capacidades, clarificadas no esquema que se segue 

relativamente à literacia científica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema com os quatro elementos de pensamento crítico, num quadro 

potenciador das inter-relações CTS 
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Adaptado de Vieira (2018) e Tenreiro-Vieira e Vieira (2013). 

Esta concetualização esquematizada tem sido utilizada para “desenvolver 

recursos e estratégias de ensino e atividades de aprendizagem que permitam 

aos alunos vivenciar intencional e explicitamente situações de ação e 

participação, que os estimulem a reconstruir conhecimentos de ciência e 

tecnologia” (Vieira, 2018, p. 81), assim como a desenvolver e usar capacidades, 

disposições e normas. Como analisa o mesmo autor, de acordo com a 

concetualização descrita, a promoção do pensamento crítico, mediante as 

atividades, as estratégias e os recursos usados, deve ser enquadrada por 

orientações básicas resumidas no acrónimo PIGES: principiar, o mais cedo 

possível e desde os primeiros anos; intencionalmente, adotando para tal uma 

concetualização; gradualmente e de acordo com o potencial e contextos dos 

alunos; explicitamente identificando as dimensões a promover do pensamento 

crítico; sistematicamente ao longo de toda a escolaridade e da vida em diferentes 

contextos. 

6.1. Tipos de metodologias ativas 

A próxima seção apresentada sugere algumas das metodologias ativas 

utilizadas em contexto de Pré-Escolar e em contexto de 1º. Ciclo do Ensino 

Básico lembrando que este estudo não defende a utilização de apenas uma 

metodologia e sim a adaptação da metodologia face ao contexto educativo para 

que a aprendizagem não se mantenha unilateral e a criança se torne cada vez 

mais ativa nesse processo. 

6.1.1. Pré-Escolar 

A ação educativa deve gerir-se através de uma metodologia de trabalho que 

valorize e respeite as características próprias de cada criança 

“Consecuentemente, los maestros y maestras y demás profesionales de la 

Educación Infantil deben atender a dichas características, partir de los 

conocimientos prévios, necessidades y motivaciones de cada niño o niña, 

propiciar la participación activa de estos (...)” de acordo com Bermejo e 

Ballesteros (2017, p. 164) citando o Decreto 428/2008, p.9. Não existe uma 

metodologia mais certa que a outra, nem se considera positivo trabalhar apenas 

com um método único, “(...) se va a proponer uma estratégia metodológica que 
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dé respuesta a las orientaciones de los documentos legislativos para las distintas 

áreas de Educación Infantil (...)”, segundo os mesmos autores (p. 164) que 

caracterizam algumas das principais metodologias utilizadas para esta faixa 

etária, caracterizadas por metodologias globalizadas. 

As metodologias globalizadas podem ser entendidas como o professor sendo o 

orientador para os diferentes princípios metodológicos. De acordo com Decroly 

(1923) citado por Bermejo e Ballesteros (2017, p. 165), as crianças percebem a 

realidade, de uma forma global, com uma perceção um pouco confusa e 

indefinida, “(...) no perciben los objetos de forma aislada, sino em su conjunto.” 

Segundo Wenger (1998), quando o essencial é a aprendizagem da criança, a 

colaboração entre pares é essencial. Um tipo de metodologia construtiva, 

interativa e colaborativa sustenta uma aprendizagem baseada na criação da 

comunidade local. 

As metodologias ativas enriquecem a criança na medida em que esta se vai 

apercebendo da realidade e se apodera de novas aprendizagens que poderá 

utilizar em diferentes contextos, distintos daquele em que foi feita a 

aprendizagem.  

Ainda sobre uma abordagem mais participativa das crianças, na perspetiva de 

Oliveira-Formosinho et. al. (2013) a aprendizagem provém do envolvimento das 

crianças e dos seus interesses e motivações intrínsecas. “O papel do professor 

é o de organizar o ambiente e observar e escutar a criança (...) os tempos 

educativos são pensados para permitir a interatividade e a continuidade 

educativa.” (p. 28), deste modo as crianças fazem aprendizagens mais 

significativas. As oportunidades que se criam proporcionam experiências ao 

nível de todos as áreas de ensino, permitindo também a interdisciplinaridade, 

construindo a oportunidade para a criança “ser”, “narrar”, “pertencer”, “explorar”, 

“estar”, “participar” e “comunicar”. Para desenvolver essa pedagogia é 

necessário pensar nas suas diversas dimensões: “os espaços, materiais e 

tempos pedagógicos, a organização dos grupos; a qualidade das relações e 

interações, a observação, planificação e avaliação da aprendizagem; as 

atividades e os projetos (...) o envolvimento dos pais, famílias e comunidades.” 

(p. 43). 
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De seguida serão apresentadas duas metodologias ativas para o Pré-Escolar, 

as quais se consideram as mais relevantes para este estudo, relativamente a 

essa valência: os cantinhos e os projetos. 

 

Tabela 6 

Cantinhos - definições 

Metodologia Definição 

Cantinhos 

Espaços polivalentes, organizados dentro da sala com o objetivo 

primordial de que as crianças trabalhem autonomamente, 

segundo os princípios pedagógicos de Piaget, Vigotsky e Ausubel 

(1992) citados por Bermejo & Ballesteros (2017). 

Ambiente educativo organizado por diferentes espaços com 

materiais diversificados onde se estimula a curiosidade e os 

interesses das crianças. Esses espaços dão oportunidade de 

realizar aprendizagens integradas nas diferentes áreas e 

domínios curriculares, de forma autónoma, a pares ou em grupo, 

de acordo com Azevedo et. al. (2018). 

Os cantinhos têm como principal objetivo criar ambientes acolhedores para as 

crianças indo ao encontro das suas necessidades, facilitando a interação entre 

as crianças e os objetos. Dessa forma potenciam as interações pessoais e 

sociais entre as crianças desenvolvendo sentido de responsabilidade. 

Tendo em conta que cada criança tem necessidades específicas e 

diversificadas, esta metodologia acompanha essa diversidade e desenvolve a 

criatividade utilizando o jogo como principal recurso didático proporcionando 

aprendizagens significativas tão essenciais para as crianças nesta idade. 

A organização do ambiente educativo é um processo em progresso, e a escolha 

dos materiais pedagógicos é fundamental pois “são um pilar central para a 

mediação pedagógica do educador junto da criança, permitindo (ou não) o uso 

dos sentidos inteligentes e das inteligências sensíveis.” (Oliveira-Formosinho, 

2013, p. 45). 
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Tabela 7  

Projetos - definições 

Metodologia Definição 

Projetos 

A metodologia de projeto vem a ser uma das que mais 

revolucionaram o ensino tradicional uma vez que envolve as 

crianças no seu próprio conhecimento. As crianças identificam e 

resolvem problemas/situações que vão ao encontro dos seus 

interesses e motivações, promovendo assim a autonomia. O 

professor passa a ter um papel de mediador da aprendizagem, de 

acordo com Ruivo e Ferrito (2010). 

Os projetos implicam a participação das crianças na pesquisa 

explícita para resolver determinado problema. Rege-se por 

permitir o desenvolvimento de crianças ativas e competentes no 

papel da sua aprendizagem, com uma função participativa no 

processo e nos resultados de aprendizagem. “Cria-se uma 

epistemologia de participação e integração.”, de acordo com 

Oliveira-Formosinho et. al. (2013, p. 51). 

O método mais completo da metodologia ativa. O projeto “es un 

plan de trabajo o un conjunto de tareas voluntariamente 

emprendidas por un grupo de alumnos con el fin de resolver un 

problema de la vida real en el que están interesados”, como refere 

Parra (2011) citado por Bermejo e Ballesteros (2017, p. 176) 

Esta metodologia abrange diferentes abordagens, entre elas as seguintes: 

- Projetos de criação e produção – elaboração de algo concreto como por 

exemplo, uma maquete, um jogo, uma horta, uma biblioteca; 

- Projetos de apreciação e recriação – experiência estética, por exemplo uma 

festa ou uma feira; 

- Projetos de solução de problemas – são focados numa problemática específica 

do interesse das crianças; 
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- Projetos para a aquisição de uma aprendizagem específica – objetivo principal 

de aquisição de determinada competência por exemplo, modelar, pintar, utilizar 

o computador, ... 

Assumindo o modelo curricular de Educação Pré-Escolar da Escola Moderna, 

reconhecido por Movimento da Escola Moderna (MEM), os projetos são 

entendidos como fundamentais e emergentes, normalmente a partir de 

conversas informais com as crianças, com o objetivo de desenvolver e clarificar 

questões colocadas pelas crianças, baseadas nas curiosidades ou problemas 

vividos no seu dia-a-dia. Consideremos, segundo o MEM (s.d.) o roteiro para 

trabalho em projeto: 

1. Antecipar uma representação mental do que se quer fazer, saber ou mudar. 

2. Clarificar o significado social do trabalho previsto, com vista à sua utilização, 

apropriação, intervenção e difusão. 

3. Elaborar o projeto de atuação desdobrando-o em ações. 

4. Conceber um plano de trabalho distribuindo as ações no tempo e atribuindo 

as responsabilidades. 

5. Proceder à execução do plano para: 

a. Pesquisa documental, inquérito social, intervenção. 

b. Tratamento da informação. 

c. Conceção da apresentação das produções para apropriação coletiva. 

d. Elaboração de instrumentos para obter a retroação dos destinatários. 

6. Comunicar os resultados do estudo ou da intervenção alargando as formas 

de difusão. 

7. Proceder à avaliação do processo e da utilização social dos resultados pela 

reflexão crítica. 

Consideram-se fundamentais as etapas de formulação, balanço diagnóstico 

(levantamento dos conhecimentos prévios das crianças), divisão e distribuição 

de tarefas, desenvolvimento do projeto e a comunicação/partilha. 
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6.1.2. 1º. Ciclo do Ensino Básico 

O processo de ensino exige alcançar um fim determinado tendo em conta os 

conteúdos que se pretendem ensinar, tendo em conta os interesses e 

motivações das crianças e o contexto em que se inserem. 

São apresentadas as metodologias ativas mais relevantes para este estudo, 

tendo em conta a valência de 1º. Ciclo do Ensino Básico: grupos de 

aprendizagem; projetos de trabalho e aula invertida (Flipped Classroom). 

As metodologias suprarreferidas serão descritas na tabela abaixo, com os 

respetivos princípios metodológicos que desenvolve cada uma delas, adaptado 

de García e Moreno (2008) por Bermejo e Ballesteros (2017).  

 

Tabela 8  

Estratégias Metodológicas para o Ensino Básico.  

Estratégia 

metodológica 

Princípios 

metodológicos que 

desenvolve 

Definição da estratégia 

Grupos de 

Investigação 

Atividade e participação; 

funcionalidade; 

motivação e autoestima; 

aprendizagens 

significativas; 

globalização; interação e 

inclusão. 

Organiza o espaço, o tempo e 

os recursos de forma a 

conseguir um espaço mais 

rico, grupos mais reduzidos e 

heterogéneos, permitindo a 

experimentação, 

investigação, jogo e relação. 

Grupos de trabalho 

cooperativo que permite que 

o conhecimento seja 

partilhado pelos seus 

elementos. 

Trabalhos de 

Projeto 

Atividade e participação; 

funcionalidade; 

motivação e autoestima; 

Articulam-se em função de 

uma problemática dos alunos. 

Cada nova aprendizagem é 
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aprendizagens 

significativas; 

globalização; interação; 

inclusão. 

um novo projeto. Esta forma 

de organizar o ensino implica 

assumir que os 

conhecimentos escolares se 

organizam segundo 

conteúdos preestabelecidos e 

da interdisciplinaridade. 

Flipped 

Classroom 

Atividade e participação; 

funcionalidade; 

motivação e autoestima; 

aprendizagens 

significativas; interação; 

inclusão. 

Os conteúdos e matérias 

podem ser trabalhados em 

formato digital com uma 

gestão da aula 

descentralizada e 

compartilhada pelos alunos 

que aproveitam o tempo da 

aula para realizar as tarefas. 

“Aqui o aluno tem a 

autonomia (e a flexibilidade) 

para pesquisar os conteúdos 

e para os aprofundar.” 

(Cardoso, 2019, p. 151) 

Nota: Adaptado de Bermejo e Ballesteros (2017) 

 



 

   38 

Parte II – Caracterização dos contextos de intervenção 

Nesta seção do trabalho, contextualiza-se as práticas profissionais II e III com a 

respetiva caracterização da escola, do grupo e turma envolvidos no estudo. 

A construção do conhecimento pela criança requer um contexto social e 

educacional que apoie, promova, facilite e celebre a participação, ou 

seja, um contexto que participa da construção da competência e 

participação porque se pensa, em última análise, que aprender é crescer 

em participação. 

(Oliveira-Formosinho, 2013, p. 43) 

1. Contextualização do meio envolvente e da Instituição 

A instituição onde foram realizadas as práticas profissionais II e III, é um dos 

estabelecimentos de ensino de um agrupamento de escolas, de rede pública, 

em Beja.  

Beja, capital de distrito, situa-se na região do Baixo Alentejo, no coração da vasta 

planície alentejana. É sede de um dos maiores concelhos de Portugal, com cerca 

de 11440 km2 e uma população de cerca de 35 854 habitantes (2011), 

subdividido em 18 freguesias.  

A instituição situa-se na rua Cidade de São Paulo e pertence à união de 

freguesias de Santiago Maior e São João Baptista, uma das quatro freguesias 

que constituem a cidade de Beja. Situa-se no centro do concelho de Beja, a sul 

da cidade, fazendo fronteira com Santa Maria da Feira, a Este com a freguesia 

Nossa Sra. das Neves e a Sul com Santa Clara do Louredo.  

A comunidade envolvente mais próxima envolve o Bairro de São João e o Bairro 

Morgada da Apariça, a Piscina Municipal, a piscina coberta, a Casa da Cultura, 

a Biblioteca Municipal José Saramago, o Estádio Municipal Flávio dos Santos, o 

Pavilhão gimnodesportivo João Serra Magalhães, o Parque de feiras e 

exposições, o Conservatório regional do Baixo Alentejo, entre outros 

equipamentos culturais, desportivos e sociais, assim como património cultural 

edificado como é caso do Museu do Sembrano, o Castelo e arco Romano e a 

Sé Catedral.  
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O agrupamento de escolas compreende sete instituições, incluindo o centro 

escolar, construído em 2009, resultante da fusão das diferentes escolas de 1º 

ciclo que existiam na cidade, localizado no recinto da Instituição onde se realizou 

a prática profissional II e III. O agrupamento de escolas é composto pelas 

valências de pré-escolar, 1º., 2º. e 3º. Ciclos e ensino secundário, sendo que na 

instituição existem quatro valências, o pré-escolar, o 1º., 2º. e 3º. Ciclo do Ensino 

Básico. 

2. Educação Pré-Escolar - Caracterização do cenário 

educativo 

O Jardim de Infância procura dar resposta às necessidades das Famílias e 

manter organizadas as atividades. Trata-se de uma instituição de rede pública 

que conta com 4 salas de pré-escolar – A, B, C e D. Existe um trabalho em 

conjunto com as equipas educativas, assim como se conta com toda a equipa 

educativa da instituição.  

A presente secção visa apresentar e contextualizar o ambiente educativo da 

prática profissional II relativamente às características do grupo, da equipa 

educativa e quanto à organização do ambiente educativo. 

2.1. Caracterização do grupo 

Segundo o Projeto Curricular de Grupo e as observações realizadas, trata-se de 

um grupo em que a maioria das crianças tem bastante capacidade de atenção e 

concentração, são calmas e colaborantes, enquanto que uma minoria é distraída 

e tem pouca capacidade de atenção. Inicialmente, as atividades passaram por 

desenvolver pequenos projetos, curtos no espaço e no tempo, de forma a captar, 

constantemente, mais a atenção do grupo. A quase totalidade da turma integra 

crianças autónomas, independentes, com exceção da criança T, que com 4 anos 

e 8 meses nesta data, frequentemente não controla os esfíncteres. 

Na sala de pré-escolar existem 25 (vinte e cinco) crianças, sendo que doze são 

do género feminino e treze são do género masculino com idades compreendidas 

entre os 3 (três) os 6 (seis) anos de idade, tal como observado na figura seguinte. 
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Figura 3. Distribuição das crianças por género e idade. 

Relativamente à área do conhecimento do mundo, as crianças demonstram 

curiosidade pelo que lhes é apresentado, revelam interesse por quererem 

experimentar. Pode-se concluir que este grupo tem alguns conhecimentos e 

contactos com o Meio, embora limitados ao núcleo familiar próximo e a esta 

região do país. Outras, pelo contrário têm informação e referências para além 

disso: passam férias fora de casa, saem ao fim de semana e algumas até viajam. 

Existe a necessidade de compensar de algum modo o conhecimento, alargar 

sobretudo às crianças com maiores limitações familiares. 

2.2. Caracterização da equipa educativa 

Relativamente à equipa educativa envolvida na sala onde foi desenvolvida a 

prática profissional II, a mesma é composta por uma educadora e uma auxiliar 

de ação educativa. O professor de educação física (E.F.) trabalha uma hora por 

semana com as crianças, o professor de música trabalha apenas com algumas 

das crianças em outro edifício, assim como a terapeuta da fala que trabalha com 

duas crianças. Sem horário certo vai também uma psicóloga à sala.  

A educadora da sala é licenciada em Educação de Infância há 39 anos e trabalha 

na instituição há 10 anos. 

Através de conversas informais com a educadora, e aquilo que se conseguiu 

observar, pode-se dizer que a atuação pedagógica da educadora não segue um 

modelo curricular em específico. Aponta ainda que todos eles têm aspetos 

positivos e outros negativos. 
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 A educadora tem como prioridades curriculares as seguintes:  

• Desenvolver a sociabilidade e a aquisição de regras;  

• Desenvolver o espírito de grupo e a interajuda;  

• Desenvolver o equilíbrio entre o “eu quero”, o “eu partilho” e o “eu ajudo”;  

• Estimular a criatividade através do non sense e do bom humor.  

A auxiliar, zela para que as atividades decorram sem interrupções, apoia no 

espaço das casas de banho e em todos os momentos, sejam eles 

individualizados, nas áreas ou em grande grupo, quando estão na sala. Também 

ajuda na arrumação da sala e faz a limpeza após o lanche. Acompanha o grupo, 

em saídas e/ou visitas e em atividades fora do espaço da sala.  

O professor de E.F. é o responsável pelo planeamento e implementação da área 

de Educação Física. Prepara também todos os materiais necessários.  

Em consonância com o diagnóstico feito pela educadora, as atividades a 

desenvolver no decorrer do ano letivo, incidiam naquelas onde se revelavam 

maiores lacunas e necessidades, eram elas as seguintes: 

• Matemática; 

• Expressão Plástica; 

• Formação Pessoal e Social – sendo que no decorrer do ano letivo, o tema 

do agrupamento de escolas foi a “Cidadania”, e “Os oceanos”. 

A atuação pedagógica da educadora não segue um modelo curricular em 

específico. Aponta ainda que todos eles têm aspetos positivos e outros negativos 

embora utilize instrumentos de pilotagem característicos do Movimento da 

Escola Moderna (MEM) como por exemplo: Mapa de Presenças, Plano de 

atividades, Lista de Projetos (ver anexo I). 

2.3. Organização do Ambiente Educativo 

A organização do espaço e dos materiais fundamenta-se na preocupação de 

criar situações de aprendizagem significativas e diferenciadas e favorecer a 

autonomia e independência das crianças. Assim sendo, o espaço está dividido 

em várias áreas pedagógicas à volta de uma área central constituída pela mesa 
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grande que se destina às reuniões de grande grupo, proporcionando desta forma 

bem-estar, conforto, segurança e autonomia, fazendo com que as crianças se 

sintam num espaço destinado às suas necessidades, com os seus respetivos 

materiais. O espaço estava organizado por onze áreas distintas (ver anexo II)  

que podem ser caracterizadas como os cantinhos (exs.: pintura, iniciação à 

escrita e pré-leitura, matemática, casinha de bonecas, conhecimento do mundo, 

...), no entanto, tal como é apresentado por Silva et al. (2016, p. 26) “a reflexão 

permanente sobre a funcionalidade e adequação dos espaços permite que a sua 

organização vá sendo modificada, de acordo com as necessidades e evolução 

do grupo”, da mesma forma que acontece na sala da prática profissional II, 

poderão surgir ao longo do tempo outras áreas, segundo os interesses do 

momento ou relacionadas com os projetos em desenvolvimento. Relativamente 

ao tempo, este é organizado tendo em conta as atividades pré-preparadas, as 

atividades autónomas, o espaço físico, o tempo atmosférico e as crianças 

presentes na sala. A organização das atividades, varia de acordo com o tema ou 

projeto a explorar no momento.  

A educadora não planifica as semanas de forma igual, seguindo-se pelo contexto 

e principalmente pelas oportunidades espontâneas que advém tanto das 

crianças, como de acontecimentos ao longo do dia. Não tem dias específicos 

para trabalhar qualquer uma das áreas de conteúdos previstas nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar.  

 

3. Primeiro Ciclo do Ensino Básico - Caracterização do 

cenário educativo 

A prática profissional II e III realizaram-se na mesma instituição sendo que em 

polos diferentes. Relativamente ao 1º. Ciclo do Ensino Básico (CEB), o 

agrupamento de escolas conta com 554 alunos. Relativamente ao 4º. Ano de 

escolaridade, que foi aquele onde se realizou a prática, o agrupamento de 

escolas conta com 166 alunos. 

A presente secção visa apresentar e contextualizar o ambiente educativo da 

prática profissional III relativamente às características da turma, da equipa 

educativa e quanto à organização do ambiente educativo. 
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3.1. Caracterização da turma 

A turma aqui caracterizada pertence ao 4º. ano do 1º. Ciclo do Ensino Básico. 

Na turma existem 3 (três) alunos repetentes, 1 (um) aluno que integrou a turma 

nesse ano letivo e 2 (dois) alunos com necessidades educativas especiais. É 

uma turma muito dinâmica e participativa. Praticamente todos os alunos fazem 

parte da mesma turma desde que entraram na instituição, tendo criado laços de 

amizade entre elas, com a professora titular e restantes membros da equipa 

educativa, que ajudam não só no desenvolvimento das suas aprendizagens e 

competências, bem como, na sua estabilidade emocional. 

Esta sala é compreendida por 21 (vinte e um) alunos, sendo que sete são do 

género feminino e catorze são do género masculino com idades compreendidas 

entre os 10 (dez) os 12 (doze) anos de idade, tal como observado na figura 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição das crianças por género e idade. 

Relativamente ao Estudo do meio, os alunos demonstram grande interesse e 

curiosidade pelas atividades, mostrando querer sempre conhecer mais sobre 

aquilo que os rodeia. Alguns alunos demonstram grandes conhecimentos 

prévios acerca do país e do meio que os rodeia sendo que muitos deles têm um 

círculo familiar que os aproxima de zonas diferentes de onde residem o que os 

leva a diferentes contextos. 

3.2. Caracterização da equipa educativa 

Na turma E a equipa educativa é constituída pela professora titular. O professor 
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semana com as crianças. A professora titular tem como formação inicial o Curso 

de Professores do Ensino Básico e completou a sua formação com o 

Bacharelato + Formação Complementar (Licenciatura). Há 26 anos que exerce 

a sua profissão. 

Para este grupo de alunos, a professora utiliza como principal estratégia a 

promoção de atividades que melhorem as relações dentro do grupo e que 

responsabilizem os alunos pelo seu próprio progresso pessoal levando-os a 

participar ativamente para regular o comportamento e melhorar o cumprimento 

das regras. Proporcionar aos alunos experiências de aprendizagens ativas e 

variadas, ligadas às suas vivências e dificuldades, atividades integradas e 

socializadoras, ligadas à sua cultura e ao seu meio, que façam sentido para o 

aluno e lhe possam proporcionar aprendizagens deveras significativas e 

duradouras. 

3.3. Organização do Ambiente Educativo 

Trata-se de uma instituição promotora da aprendizagem ativa das crianças e 

alunos, através das relações estabelecidas com os outros, a partir do meio que 

as envolve e do conhecimento de si próprias. O ambiente físico e emocional e a 

organização do ambiente educativo devem responder aos cuidados, interesses 

e necessidades de todos, de forma a garantir o bem-estar e o seu 

desenvolvimento a todos os níveis.  

As atividades realizadas preveem potencializar a transmissão de valores como 

a amizade, o respeito, a tolerância e a cooperação, principalmente através da 

leitura e dramatizações que potencializem esses valores. A partir dessas 

atividades desenvolve-se sempre que possível a comunicabilidade, a 

compreensão de si próprios e do mundo que os rodeia, trabalhando o seu 

espírito científico e matemática de forma interdisciplinar. 

A sala disponibiliza diferentes áreas, sendo que estas não são determinadas em 

função de cada disciplina. As áreas da expressão dramática e educação física 

são realizadas na sala de convívio no polo direcionado ao 2º. e 3º. Ciclos e nos 

espaços desportivos da instituição, respetivamente (ver anexo III). 
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Parte III – Estudo Empírico 

Na presente secção, inserimos a problemática em estudo, o tipo de metodologia 

implementada, e as suas etapas, com o respetivo cronograma de 

implementação. Inerente à metodologia estará a explicitação dos diferentes 

instrumentos utilizados. 

“Será que queremos um aluno que se limite a reproduzir conhecimento 

ou, antes, um aluno que saiba utilizar, com sentido crítico, mas também 

criativo, esse conhecimento? De facto, esta última hipótese é aquela que 

é necessária (...)” 

(Cardoso, 2019, p. 33) 

Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não 

possa ensinar. (ESOPO) 

1. Questões e objetivos da investigação 

De acordo com Máximo-Esteves (2008, p. 80), “Formular questões de 

investigação é o ponto de partida para conduzir qualquer investigação. (...) As 

questões de partida permitem focar os tópicos e antever um conjunto de 

decisões relativamente aos caminhos a percorrer.”. 

A formulação adequada dessas questões, permitem assim, enquadrar o 

conteúdo estudado assim como perceber que tipo de investigação seguir. Para 

a presente investigação, colocaram-se as seguintes questões de partida: 

— De que forma podem as metodologias ativas contribuir para uma 
aprendizagem mais significativa nas áreas do Conhecimento do Mundo e do 

Estudo do Meio? 

— De que forma utilizar Metodologias Ativas na área do Conhecimento do 
Mundo e na disciplina de Estudo do Meio? 

No decorrer do planeamento da investigação, que se caracteriza por ser um 

processo dinâmico passivo de alterações ou ajustes, foram formulados com base 

nas questões de partida acima referidas, objetivos específicos para o presente 

estudo, que facilitam a compreensão da ação com base na investigação. São 

eles os seguintes: 
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1. Promover situações propiciadoras de aprendizagens mais ativas; 

2. Utilizar metodologias ativas como base da aprendizagem da criança; 

3. Potenciar aprendizagens ativas com recurso a materiais didáticos com vista 

a uma abordagem ativa da aprendizagem; 

4. Refletir sobre os contributos das metodologias ativas como facilitadoras de 

aprendizagem ativa. 

 

2. Problemática em Estudo  

A problemática em estudo tem por base a área das Ciências nomeadamente a 

área do Conhecimento do Mundo e a disciplina do Estudo do Meio numa 

abordagem às metodologias ativas. 

Esse estudo surgiu durante o tempo de observação da prática profissional II, em 

contexto de Educação Pré-Escolar e da prática profissional III, em contexto de 

1º Ciclo do Ensino Básico. Este período de tempo teve como objetivo principal a 

observação, o questionamento e a reflexão da realidade educativa relativamente 

à organização e gestão do tempo e do espaço em que se realizavam as 

atividades. 

Os dados recolhidos foram registados (ver anexo IV) e permitiram com que se 

avançasse para o questionamento e reflexão da realidade educativa presente no 

decorrer das práticas profissionais, e consequentemente para a formulação das 

questões de partida da investigação. 

Tendo em conta a realidade em contexto de Educação Pré-escolar e no que 

respeita ao 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), atendendo aos dados recolhidos 

no tempo de observação da prática profissional, foi realizada uma 

entrevista/questionário à professora titular que acompanhou a prática 

profissional, a fim de conhecer a sua atuação pedagógica face à problemática 

em estudo, assim como se recorreu a entrevistas/questionários a outras 

professoras e educadoras de infância. Sendo que o agrupamento de escolas 

onde se realizou a prática III foi o mesmo que na prática II, onde a temática era 

– “Cidadania nas suas diferentes vertentes e os Oceanos”. 
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Posto isto, a área de investigação em que se baseou o estudo teve como objetivo 

primordial satisfazer as necessidades da instituição através da exploração das 

metodologias ativas de forma interdisciplinar. Tal como apresentado por 

Rodrigues (2017, p. 4): 

Os professores podem explorar estratégias pedagógico didáticas 

baseadas em planificações estrategicamente orientadas para a 

integração curricular quer através de uma abordagem interdisciplinar, 

quer da abordagem multidisciplinar ou transdisciplinar. Essas 

estratégias não são desconhecidas dos professores; podem, contudo, 

ser utilizadas de modo mais sistemático e monitorizado de modo a 

potenciarem as aprendizagens dos alunos.  

É de interesse do professor proporcionar uma aprendizagem melhorada, 

recorrendo à experimentação de atividades desafiadoras e de sucesso, tendo 

em conta o avanço dos tempos, sendo que isso pode melhorar e muito os 

resultados de aprendizagem das crianças. 

Atendendo à diversidade de metodologias e mesmo às diferentes necessidades 

das crianças, desenvolver nos alunos maiores capacidades e responsabilidade, 

estimular os estudantes a pensar em si próprios como membros ativos da sua 

aprendizagem, criar ferramentas que lhes permitam autonomia e  apropriação 

da aprendizagem, aderir a uma aprendizagem a pares e colaborativa, incentivar 

a criatividade, criar um ambiente rico de aprendizagem dentro e fora da sala de 

aula, promover novas habilidades interligadas ao pensamento crítico é o 

caminho para o sucesso escolar, de acordo com Esteves (2007). 

Consideram-se fundamentais as questões colocadas na base do presente 

estudo para uma melhoria da atuação pedagógica, baseada em estratégias de 

atuação que permitam em primeira instância a evolução e introspeção do que 

será a aprendizagem nos próximos anos, visando uma abordagem ativa na 

construção do conhecimento. 

 

3. Metodologia de investigação 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi a Investigação-Ação. 
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A Investigação-Ação, segundo R. Bogdan e S. Biklen (1994, p. 293), “é um tipo 

de investigação aplicada no qual o investigador se envolve activamente na causa 

da investigação.”. Este tipo de metodologia é muitas vezes utilizada em 

organizações, como neste caso, uma escola.  

A Investigação-Ação “(...) é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com urna ação ou com a resolução 

de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo.” (Thiollent, 1986, p. 14). Trata-se, portanto, de uma 

investigação que envolve um papel ativo na formulação da problemática, no 

decorrer da ação e na sua avaliação. Segundo o mesmo autor (1986, p. 16), 

alguns dos seus principais aspetos são: 

— Há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada; 

— Desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 

concreta; 

— O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela 
situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados 

nesta situação; 

— O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver, ou, pelo menos, 
esclarecer os problemas da situação observada; 

— Há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e 
de toda a atividade intencional dos atores da situação; 

— A pesquisa-ação não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): 
pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 

conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos 

considerados. 

Apesar das diferentes fases da metodologia, considera-se que exista um ponto 

de partida e um ponto de chegada, no entanto existe uma multiplicidade de 

caminhos a serem escolhidos dependendo das circunstâncias. Consideram-se, 

assim, as seguintes fases: 

1. Explorar. 
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2. Tema da pesquisa. 

3. Questões de partida. 

4. Espaço da ação - contexto. 

5. Planeamento. 

6. Seminário. 

7. Campo de observação. 

8. Recolha de dados. 

9. Aprendizagem. 

10.  Saber formal e informal. 

11.  Plano de ação. 

12.  Divulgação.  

A metodologia utilizada permite uma abordagem qualitativa e/ou quantitativa da 

investigação, para o estudo em questão, utilizou-se a pesquisa qualitativa onde, 

de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70) “O ambiente natural é a fonte 

direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa 

é descritiva. (...) O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem.”, e por isso, tem uma preocupação que assenta mais no processo e 

não tanto no seu resultado. 

 

Tabela 9 

Características da Pesquisa Qualitativa 

Pesquisa Qualitativa Características 

Foco da pesquisa Qualidade – natureza e essência 

Raízes filosóficas Fenomenologia, interação simbólica 

Frases associadas 
Trabalho de campo, etnografia, naturalismo, 

subjetivismo 

Metas de investigação 
Entendimento, descrição, descoberta, 

generalização, hipótese 

Ambiente Natural, familiar 

Amostra Pequena, não representativa 
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Recolha de dados 
Pesquisador como principal instrumento 

(entrevistas, observação) 

Modo de análise Indutivo (pelo pesquisador) 

Nota: adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 

Para valorizar a escolha deste tipo de metodologia, Máximo-Esteves (2008, p. 

69) aponta dois fatores sobrelevados que motivam a sua aplicabilidade: 

1. As finalidades e as motivações dos professores para usarem a 

investigação-ação; através do seu conhecimento é possível descobrir as 

orientações de natureza filosófica implícitas nas suas opções e ações 

pedagógicas, assim como a perceção que têm do papel do professor 

subjacente ao modo como o desempenham; 

2. A forma como organizam e conduzem o processo de investigação. 

Por esses motivos a investigação-ação aparece em contexto educacional formal, 

com o intuito de mudar diversas vertentes, entre elas, as abordagens 

pedagógicas que são o foco do presente estudo. 

 

4. Participantes e sua Caracterização 

Participaram neste estudo, um grupo de 25 crianças entre os 3 e os 6 anos, e 

uma turma de 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico com 21 alunos, ambas 

pertencentes a um dos agrupamentos de escolas de rede pública de Beja. 

Na sala de Educação Pré-Escolar, o grupo conta com treze crianças do género 

masculino e doze do género feminino. Onze crianças com 6 anos completos até 

31 de dezembro de 2018, quatro completaram 6 anos até ao início do ano letivo 

2019/2020, nove crianças com 4 anos até 31 de dezembro de 2018 e uma com 

3 anos. Uma das crianças tem nacionalidade brasileira enquanto que as 

restantes têm nacionalidade portuguesa. 

A turma de 4.º ano do 1º CEB é composta por sete alunos do sexo feminino e 

catorze do sexo masculino nascidas entre 2007 e 2009. Na turma existem 3 

alunos repetentes, 1 aluno que integrou a turma nesse ano letivo e 2 alunos com 

necessidades educativas especiais. 
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A educadora de infância responsável pelo grupo de crianças da prática 

profissional II, a professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), responsável 

pela turma de 4.º ano onde se realizou a prática profissional III.  

Uma educadora pertencente a uma IPSS do concelho de Olhão e uma 

educadora pertencente ao concelho de Cuba, de rede pública. 

Uma professora de 1.º CEB do concelho de Vila Real de Santo António também 

integrou os participantes. 

A educadora de infância do grupo é licenciada em Educação de Infância, desde 

1981. Permanece na instituição há 10 anos e acompanha o grupo de crianças 

há 3 anos, sendo que a constituição do grupo sofreu algumas alterações no 

decorrer desses anos. 

A professora titular da turma de 1.º CEB tirou o Curso de Professores do Ensino 

Básico e completou a sua formação com um Bacharelato + Formação 

Complementar (Licenciatura), e exerce a sua profissão há 26 anos. 

A educadora do concelho de Cuba é licenciada em Educação de Infância e 

completou a sua formação com um complemento de formação pedagógica de 

um ano, há 31 anos que exerce a sua profissão, atualmente faz parte de uma 

instituição de rede pública. 

A educadora do concelho de Olhão é licenciada em Educação Básica e 

completou a sua formação com um mestrado em Educação Pré-Escolar há 2 

anos, atualmente trabalha numa IPSS. 

A professora de 1º. CEB do concelho de Vila Real de Santo António tem um 

Curso de professores de 2º. Ciclo (variante de Educação Física) e exerce a sua 

profissão há 25 anos, atualmente trabalha com uma turma de 1º. Ano numa 

instituição de rede pública. 

 

5. Instrumentos de Recolha de dados 

Este ponto de capítulo abrange quais os instrumentos ou técnicas utilizadas para 

recolher e analisar dados no âmbito da presente investigação de caráter 

qualitativo. Recorreu-se à observação direta que permitiu o conhecimento direto 

de acontecimentos tal como eles aconteceram, baseado no contexto. Depois 
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dessa observação, o seu registo é fundamental, para isso serviu-se de notas de 

campo, diário, fotografias e vídeos (evidências). Fizeram parte ainda, a consulta 

e análise documental e entrevistas. 

5.1. Notas de campo e Diário de Bordo 

As notas de campo tal como os diários são os instrumentos mais utilizados pelos 

professores para registar os dados de observação. 

O objetivo é detalhar recorrendo muitas vezes a expressões ditas pelas crianças, 

para melhor descrever, detalhadamente e respeitando a si a sua linguagem, os 

acontecimentos ocorridos, da mesma forma que se reflete e questiona a 

observação, de acordo com Bogdan e Biklen (1994). 

As observações podem anotar-se em dois momentos diferentes, no momento 

em que ocorrem ou no momento após o acontecimento: 

a) No momento em que ocorrem: 

- de forma escrita, enquanto as crianças fazem a atividade, através de frases, 

palavras-chave, num bloco de notas que posteriormente serão comentadas e 

refletivas; 

- de forma audiovisual, através de áudio ou imagens com o objetivo de fazer um 

registo mais integral do acontecimento. 

b) No momento após o acontecimento através de anotações mais extensivas e 

pensadas que se apoiam naquilo que foi observado recentemente e também 

em algumas anotações feitas no momento da ação. 

Relativamente ao diário, os professores utilizam-no, normalmente, para registar 

as suas notas de campo e também outros dados que recolherem. Todos os 

registos estão datados e esses registos procuram reproduzir, com a maior 

exatidão possível, o que acontece. 

O diário acompanha o professor e baseia-se no pensamento reflexivo podendo 

considerar-se como o auxiliar da sua própria ação, permitindo fazer ajustes e 

desenvolver o seu pensamento, como exemplo, incluem-se ilustrações da forma 

como foi elaborado o diário para o presente estudo. 
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Através desta técnica de recolha de dados, o leitor pode perceber de forma 

indireta o que se passa na sala de aula, quais os progressos das crianças e/ou 

do professor, qual a sua reflexão em relação à ação e, também, palavras-chave 

da sua ação baseada no pensamento crítico. 

5.2. Consulta e Análise Documental 

A análise de documentos como o Projeto Educativo do Agrupamento, Projeto 

Curricular de turma e dos próprios registos das crianças, são indispensáveis 

quando o foco da investigação se centra na aprendizagem da criança. Os 

documentos que regulam a aprendizagem da criança disponibilizam uma vasta 

informação acerca do contexto em que as crianças estão inseridas, bem como a 

organização do espaço e do tempo, e planos de atividades elaborados pela 

equipa educativa da instituição. 

Figura 5.  Diário de Bordo da prática profissional II; Registo de dia 

12 de outubro de 2018 

Figura 6. Registo de 15 a 17 de janeiro de 

2019 
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Relativamente aos registos das crianças, segundo Burnaford (2001), devem 

seguir alguns procedimentos básicos: 

- O professor apresenta ao grupo/turma, um trabalho feito por um aluno; 

- O grupo/turma discute sobre as características do trabalho; 

- Os alunos/crianças, de forma reflexiva, apresentam dificuldades e êxitos que a 

criança/aluno parece revelar; 

- O professor apresenta a sua perspetiva sobre o trabalho; 

- O grupo/turma discute sobre como poderemos melhorar a sua aprendizagem. 

Desta forma, o professor pode aprender muito sobre a sua ação, e de forma a 

pode melhorar. 

5.3. Entrevistas 

A entrevista é a forma mais utilizada pela investigação educacional. De acordo 

com Máximo-Esteves (2008), podem-se distinguir dois géneros de entrevista, a 

entrevista informa (utilizada para obter informação que complementa a 

observação), e a entrevista formal (entrevistas estruturadas; para recolha de 

dados numa investigação). Nas investigações qualitativas, “(...) os géneros mais 

comuns são a entrevista em profundidade, a entrevista de história de vida e a 

entrevista semiestruturada.” (p. 93) 

No decorrer da investigação, utilizou-se a entrevista semiestruturada, sendo que 

esta se caracteriza por um conjunto de questões abertas e fechadas, com o 

objetivo de saber a linha de pensamento, a forma como se organizam e quais as 

suas ideias em relação a determinado tema. 

Foram aplicadas, no final das práticas profissionais, entrevistas do género 

estruturado, que, de acordo com Gil (2008) citado por Batista el al (2017, p. 8) 

se desenvolvem “(...) a partir de uma relação -se fixa de perguntas, cuja ordem 

e redação permanece invariável para todos os entrevistados (...) Esse tipo de 

entrevista traz como vantagens sua rapidez, preparação menos exaustiva do 

pesquisador, baixo custo, e a possibilidade de análise estatística dos dados, já́ 

que as respostas obtidas são padronizadas.”. Procedeu-se à formulação de um 

guião de entrevista para o Pré-escolar (ver apêndice II) e um guião de entrevista 

para o 1º. Ciclo do Ensino Básico (ver apêndice III) e os seus respetivos 
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protocolos (ver apêndice IV). Após a obtenção das respostas procedeu-se à sua 

análise (ver apêndice V). 

 

6. Intervenção 

A intervenção ocorreu numa instituição de rede pública, num grupo de Pré-

Escolar e numa turma de 4º. Ano do 1º. Ciclo do Ensino Básico, com o objetivo 

de dar resposta às questões de partida levantadas e aos seus objetivos 

específicos. 

Tratando-se esta intervenção de duas práticas profissionais em valências 

diferentes, as ações preconizadas levaram em conta a implementação de um 

projeto de ação para cada valência, respeitando a educadora e professora 

cooperantes e o plano de ação do agrupamento de escolas.  

O tema da Instituição previa o acompanhamento de atividades relacionadas com 

“A Cidadania nas suas diferentes vertentes e os Oceanos”, posto isto, o projeto 

elaborado visou a aproximação da área do Conhecimento do Mundo e a 

disciplina de Estudo do Meio com as restantes áreas e disciplinas de forma 

interdisciplinar, atendendo ainda à problemática em estudo que propunha uma 

intervenção apoiada nas metodologias ativas para a aprendizagem da criança. 
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Parte IV – Implementação do Plano de Ação 

A seguinte seção apresenta a implementação de atividades do plano de ação e 

sua respetiva reflexão nos dois contextos em que se baseou o estudo e a análise 

e tratamento desses dados. Apresenta também algumas conclusões, no sentido 

de sistematizar o produto da investigação, articulando-as com as questões de 

partida. 

Capítulo I – Contexto em Educação Pré-Escolar 

O primeiro capítulo da parte IV, elucida de que forma o Plano de Ação foi 

implementado na valência de Pré-Escolar, quais as ações desenvolvidas, e a 

análise de duas metodologias ativas aplicadas em tarefas implementadas no 

decorrer da prática profissional II. 

 

1. Ações desenvolvidas no decorrer da prática profissional II 

– Educação Pré-Escolar 

A prática decorreu ao longo de quinze semanas, tendo início a 2 de outubro de 

2018 e finalizado a 31 de janeiro de 2019. As primeiras duas semanas serviram 

para observar o contexto em que o grupo estava inserido e toda a organização 

do ambiente educativo, da mesma forma que se teve oportunidade para interagir 

com as crianças e colaborar com a educadora cooperante sempre que oportuno. 

Assim, a prática consistiu na elaboração de um projeto educativo na duração de 

treze semanas de intervenção/implementação, baseado no contexto em que o 

grupo estava inserido, sendo que o tema do agrupamento, nesse ano letivo, foi 

a “Cidadania” em diferentes vertentes e “Os Oceanos”.  

Ao longo das treze semanas de intervenção foram preconizadas várias 

atividades que surgiram a partir dos interesses e motivações das crianças, tendo 

como principal destaque a utilização de metodologias ativas, com recurso a 

diferentes materiais didáticos, tal como previsto nas Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-escolar:  

Numa dinâmica de interação, em que se articulam as iniciativas das 

crianças e as propostas do educador, brincar torna-se um meio 
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privilegiado para promover a relação entre crianças e entre estas e o/a 

educador/a, facilitando o desenvolvimento de competências sociais e 

comunicacionais e o domínio progressivo da expressão oral. 

Proporciona, de igual modo, outras conquistas, tais como, ter iniciativas, 

fazer descobertas, expressar as suas opiniões, resolver problemas, 

persistir nas tarefas, colaborar com os outros, desenvolver a criatividade, 

a curiosidade e o gosto por aprender, que atravessam todas as áreas de 

desenvolvimento e aprendizagem na educação de infância, constituindo 

condições essenciais para que a criança aprenda com sucesso, isto é, 

“aprenda a aprender”. (Silva et al., 2016, p. 11) 

No decorrer da prática foram elaboradas planificações semanais onde se 

discriminaram as áreas de conteúdo em que cada atividade foi inserida, e quais 

as aprendizagens a serem promovidas (ver apêndice VI). 

O Plano de ação, no que concerne à área de Conhecimento do Mundo, pode 

dividir-se em três categorias, os projetos emergentes, as comemorações/ 

efemérides e outras ações preconizadas (ver apêndice VII), assim como as 

aprendizagens a serem alcançadas (ver anexo V). 

 

1.1. Metodologia ativa: Os cantinhos 

A Sala onde decorreu a prática profissional, como antes referido, estava 

organizada por onze áreas distintas. Os cantinhos foram uma das metodologias 

ativas utilizada durante todo o percurso educativo do grupo de crianças, 

possibilitando o trabalho autónomo das crianças ao gerir e organizar a atividade 

a que se propõem.  

Dentro da área de Conhecimento do Mundo, a sala dispunha de: 

- Um cantinho das ciências que permite explorar, observar e descobrir 

fenómenos dos seres vivos, criar hipóteses e discuti-las, adquirir habilidades de 

cuidado pelas plantas, explorar propriedades das ciências e ter contacto com 

recursos materiais específicos de ciências, como por exemplo lupa, coleção de 

minerais e fósseis, frascos com diferentes líquidos próprios para experiências, 

esquemas, ímanes, ...   
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- um cantinho do computador que permite a apropriação do manuseamento das 

tecnologias como forma de procurar informação e recursos educativos acerca 

de temas específicos a serem discutidos, assim como, um vasto número de 

recursos áudio, visuais e audiovisuais fundamentais para uma concreta 

perceção da realidade para esta faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois cantinhos da área de Conhecimento do Mundo foram utilizados, no 

decorrer da prática como um complemento da aprendizagem das crianças, de 

forma autónoma e supervisionada pela estagiária e/ou educadora cooperante, 

em diferentes atividades do plano de ação e/ou em outros momentos de 

aprendizagem ativa e autónoma da criança atendendo aos seus interesses e 

Figura 7. Cantinho de Ciências 

Figura 8. Cantinho do Computador 
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curiosidades do momento, dando início a projetos posteriormente realizados no 

decorrer da prática profissional. 

Aspetos positivos da metodologia ativa: Cantinhos 

O cantinho das Ciências permitiu desenvolver as seguintes aprendizagens: 

1. Compreender e identificar características distintas dos seres vivos, 

reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas; 

2. Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos 

materiais relacionando-os com os objetos construídos a partir desses; 

3. Descrever e procurar explicações para diferentes fenómenos; 

4. Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança; 

5. Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da 

natureza e respeito pelo meio ambiente. 

O cantinho do Computador permitiu desenvolver as seguintes aprendizagens: 

1. Reconhecer recursos tecnológicos e reconhecer as suas vantagens e 

funções; 

2. Utilizar, de forma segura, o computador; 

3. Desenvolver uma atitude crítica relativamente às tecnologias.  

Dificuldades da metodologia ativa: Cantinhos 

Destaca-se como principal dificuldade sentida no cantinho das Ciências: 

1. a falta de motivação para a exploração autónoma nessa área: muitas vezes 

as crianças preferiram atividades noutras áreas que não a das ciências, 

mostrando maior motivação para trabalhar nos cantinhos dos jogos simbólicos 

e das expressões. Esta é uma dificuldade que pode ser ultrapassada se o 

mediador incentivar as crianças para a exploração das ciências por forma a 

criar situações promotoras do aumento da curiosidade e interesse por essa 

área.  

O educador deve criar oportunidades frequentes e diversificadas de contacto 

das crianças com a natureza, facilitar a discussão e reflexão sobre temas 

relacionados a essa área e apoiar as crianças no processo de realização das 

suas explorações. 
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Destaca-se como principal dificuldade sentida no cantinho do Computador: 

1. a falta de recursos materiais instituídos na sala: o cantinho do Computador 

dispunha de um computador e uma impressora o que revelou ser uma 

limitação no que concerne ao número de crianças que podem utilizar esse 

espaço ao mesmo tempo. 

O educador deve organizar o ambiente educativo, de forma a promover o 

conhecimento e uso de recursos tecnologias disponibilizando diferentes 

suportes tecnológicos para serem utilizados nos seus projetos e atividades, 

da mesma forma que deve gerir o grupo relativamente à sua utilização por 

forma a conseguir maior igualdade e inclusão de todas as crianças. 

1.2. Metodologia ativa: Projetos 

As atividades delineadas foram desenvolvidas de acordo com as necessidades 

e os interesses das crianças. Procurou-se abranger as diferentes áreas de 

conteúdo de forma interdisciplinar, como antes já referida a sua importância.  

O trabalho de projeto caracteriza-se por si só um caminho para a autonomia da 

criança, neste cenário, John Dewey (1859-1952) foi o primeiro a formular a 

ideologia de que era fundamental a ação da conquista a uma problemática ao 

contrário da mera instrução. Desta forma a educação proporciona um ambiente 

escolar rico em atividades que desenvolvem a criança como ser ativo da sua 

aprendizagem desenvolvendo a capacidade de resolução de problemas. 

Kilpatrick (1871-1965) vem assim clarificar a ideia do papel do professor visto 

como mediador e não ditador da aprendizagem. 

Tendo como base a aprendizagem referente ao conhecimento do mundo 

mediada pelas diferentes áreas do saber, através das metodologias ativas, 

destacam-se dois projetos emergentes que suportaram o estudo e garantiram a 

concretização dos objetivos anteriormente propostos: Projeto “Os Oceanos – Os 

Tubarões” e Projeto “As Árvores”. 

Projeto “Os Oceanos – Os Tubarões” 

Primeiramente, a emergência do projeto revela-se sempre como o ponto chave 

que abre os caminhos para a aprendizagem. O projeto “Os Oceanos – Os 

Tubarões” teve como precedente uma visita ao Vaivém Oceanário que foi um 

projeto de responsabilidade social que partiu do Oceanário de Lisboa em 
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contacto com as Câmaras Municipais e os estabelecimentos de ensino dos 

Municípios que acolhem o Vaivém Oceanário. “Espalha pelo país a literacia do 

oceano para que todos compreendam a sua importância e a urgência de agir 

pela sua conservação” (Oceanário de Lisboa, 2018). Nessa visita, as crianças 

tiveram oportunidade, entre outras atividades, de visionar um filme sobre os 

animais marinhos em que logo à partida, o foco do grupo foram os tubarões. 

Discutiram-se as observações das crianças, curiosidades e pontos de interesse, 

documentaram-se os saberes que transportavam e as interrogações que 

serviram de base para avaliar o potencial de um estudo sistemático e assim 

começar o projeto. 

Esses interesses fomentaram novas questões de partida ao restante grupo e os 

focos que queriam prosseguir. Escutar as crianças, permitiu documentar saberes 

prévios e partilhá-los entre o grupo de crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As conversas iniciais surgiram no acolhimento que se previa ser um espaço do 

tempo em que havia partilha de ideias, comunicação entre os pares e foi onde 

surgiram perguntas e comentários como: 

- (Criança T) Eles respiram por uns risquinhos na cabeça...  

- (Criança T) Como se chamam as risquinhas por onde respiram? 

Figura 9. Saberes prévios vs. Questões de partida 
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- (Criança I) Os tubarões têm barbatanas... 

- (Criança M) Como se chamam as barbatanas dos tubarões? 

- (Criança M2) Eu sei que há um tubarão gigante no fundo do mar, ele é o maior 

animal do mundo. 

- (Criança I) Que tipos de tubarões existem? 

Consentir a palavra de todas as crianças é convidar a que todos participem na 

conversa a ouvir ou partilhar os seus pensamentos permitindo que se sintam a 

parte fundamental da sua aprendizagem. 

Posteriormente, a informação documentada foi analisada pela estagiária que 

pôde compreender quais os seus interesses e uma excelente oportunidade rica 

em aprendizagens. De seguida, essa informação foi exposta na parede da sala 

para que as crianças percebessem o seu contributo e a partir daí nasceu o 

projeto “Os Oceanos – Os Tubarões”. 

As perguntas de partida dão sentido ao projeto já que se parte dos 

conhecimentos prévios que as crianças têm sobre o assunto para caminhar para 

a aprendizagem ativa das crianças. As crianças expressam-se por inúmeras 

formas, através da conversa, de desenhos, de pinturas, de construções, o que 

permite a construção de saberes, dúvidas que podem e devem ser exploradas 

de inúmeras formas. 

Pode-se dizer que o projeto teve duas fases e tipologias já que começou por ser 

um projeto de solução de problemas onde existia uma problemática específica 

baseada nos interesses das crianças e a segunda fase com a elaboração de 

uma maquete do fundo do mar caracterizado por ser um projeto de criação e 

produção. De ressalvar que as crianças tiveram oportunidade de trabalhar de 

forma interdisciplinar todas as áreas de conteúdos predispostas nas Orientações 

Curriculares de Educação Pré-Escolar. 

As crianças querem observar para conhecer mais sobre cada assunto, para tal 

dispõem-se as atividades realizadas no decurso do projeto para de melhor forma 

ficarmos a conhecer as suas experiências enquanto exploradores da sua própria 

aprendizagem. 
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Tabela 10  

Síntese das Atividades desenvolvidas no Projeto “Os Oceanos – Os Tubarões” 

Projeto Atividades desenvolvidas 

“Os Oceanos – 

Os Tubarões 

(ver apêndice 

VIII) 

Vídeos/imagens/músicas:  

as crianças observaram através de vídeos e imagens e 

ouviram através de músicas ou alguns sons elementos dos 

oceanos: o som do mar calmo e/ou revoltado, diferentes 

animais marinhos (as suas vivências, habitat, alimentação, 

morfologia), diferentes elementos náuticos (diferentes 

embarcações e seus elementos), o lixo nos oceanos, o fundo 

do mar, ... 

Conversas exploratórias: 

Oceanos e a sua localização no planisfério, o oceano que 

banha Portugal, tubarões, polvos, proteção do meio 

ambiente, estrelas do mar, algas, localização das zonas onde 

habitam, maioritariamente, tubarões... 

Experiências:  

O oceano na garrafa. 

Técnicas de pintura e recorte e colagem: 

Bolas de sabão, com garfos. 

Decoração da sala como se fosse o fundo do mar. 

Construções: 

Fantoches de tubarões, polvos, peixes-balão, maquete do 

fundo do oceano, tubarões em massa de moldar, algas 

marinhas, livro “O Tubarão João”, ... 

- Histórias: 

Conto “Pipoca o peixinho mentiroso”, “Octocuecas” de Susy 

Senior. 
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- Jogos: Jogo de pesca (retirar o lixo dos oceanos). 

- Atividades de leitura e escrita: 

Reconto das histórias, personagens principais, secundárias, 

espaço de ação, construção de histórias e livros, divisão 

silábica, rimas, poema, ... 

Jogos de matemática: formar conjuntos. 

Pesquisas: através das novas tecnologias as crianças 

tiveram oportunidade de explorar as suas curiosidades. 

Registos/Desenhos/ilustrações. 

 

Ao finalizar o projeto, a maquete final foi colocada no hall de entrada, 

acompanhada por uma breve síntese de todo o projeto, para que toda a 

comunidade educativa, pais e encarregados de educação pudessem apreciar as 

aprendizagens feitas por este grupo de crianças. 

 

 

 

Figura 10. Síntese do projeto “Os Oceanos – Os Tubarões” 
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Durante o processo de síntese, retomámos as perguntas de partida e as crianças 

confrontaram-se com as aprendizagens que o projeto permitiu e a dinâmica 

inspiradora criou potencial para outros projetos que se iniciaram. 

 

Projeto “As Árvores” 

Tal como referido no Projeto “Os Oceanos – Os Tubarões” a emergência do 

projeto revela-se como o ponto chave que abre os caminhos para a 

aprendizagem. O projeto “As Árvores” surgiu como inspiração do projeto antes 

referido, onde se consciencializou as crianças para a conservação do meio 

ambiente e as consequências da poluição dos oceanos. Desta forma, o projeto 

teve como objetivo a consciencialização para a conservação do meio ambiente 

e consequentemente tratar temas como a desflorestação. 

Em grande grupo, discutiram-se pontes de interesse e duvidas que surgiram por 

parte das crianças que foram documentadas para servir de base ao projeto. 

 

  

Figura 11. Maquete Final do projeto “Os Oceanos – Os Tubarões 
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As conversas iniciais surgiram no acolhimento que se previa ser um espaço do 

tempo em que havia partilha de ideias, comunicação entre os pares e foi onde 

surgiram perguntas e comentários como: 

- (Criança S) Como é que a fruta fica presa na árvore? 

- (Criança T) A parte debaixo da árvore chama-se raiz. 

- (Criança MI) As árvores nascem, crescem e morrem... 

- (Criança M) Quais são as características das árvores? 

- (Criança T) As árvores crescem como nós. 

Convidar todos para a conversa e ouvir os seus pensamentos permite que se 

sintam a parte do projeto e motiva-os a querer aprender mais sobre o tema. 

Posteriormente, a informação documentada foi analisada pela estagiária que 

pôde compreender quais os seus interesses. Essa informação foi exposta na 

parede da sala para que as crianças entendessem o seu contributo e a partir daí 

nasceu o projeto “As Árvores”. 

Figura 12. Saberes prévios vs. Questões de partida 
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As perguntas de partida dão sentido ao projeto já que se parte dos 

conhecimentos prévios que as crianças têm sobre o assunto para caminhar para 

a aprendizagem ativa das crianças. Através das manifestações criativas das 

crianças, começa a exploração e dá-se sentido às suas aprendizagens. 

Tal como no projeto “Os Oceanos – Os Tubarões” trabalhou-se de forma 

interdisciplinar, tal que serão sintetizadas as atividades que o grupo de crianças 

teve oportunidade de experienciar ao longo do projeto. 

 

Tabela 11  

Síntese das Atividades desenvolvidas no Projeto “As Árvores” 

Projeto Atividades desenvolvidas 

“As Árvores” 

(ver apêndice 

IX) 

Vídeos, Imagens, Músicas: 

As crianças observaram através de vídeos e imagens e 

ouviram através de músicas ou alguns sons os elementos da 

natureza, características das árvores nas diferentes 

estações do ano, morfologia das árvores, crescimento das 

plantas, desflorestação, a semente, ... 

Conversas exploratórias: 

A desflorestação, a proteção do meio ambiente, as árvores, 

a semente, o crescimento do ser humano, o crescimento das 

plantas, semear e plantar, ... 

Atividades experimentais:  

horta sustentável (semear) e germinação da semente 

Recorte e colagem 

História: “A árvore generosa” de Shel Silvertein 

Matemática: Contar 

Leitura e Escrita: legenda das sementes na horta 

sustentável. 
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Registos/Desenhos/Ilustrações. 

 

Tendo em conta a duração da prática profissional II, considera-se que o projeto 

“As Árvores” muito tinha ainda para explorar, sendo que a educadora cooperante 

continuou a desenvolver o projeto, e a mediar as crianças para a consequente 

aprendizagem das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetos positivos da metodologia de trabalho – Projetos 

Do trabalho de projeto, destacam-se os seguintes aspetos positivos: 

1. A multiplicidade de aprendizagens que se trabalham em 

interdisciplinaridade; 

2. A criança ativa na sua aprendizagem; 

3. As oportunidades de aprendizagem que se criam proporcionam experiências 

tanto no desenvolvimento das identidades e das relações como na 

aprendizagem das linguagens e da significação; 

4. Dá espaço para dúvidas, questões e pensamentos sendo que as crianças 

observam/pesquisam para dar resposta aos problemas; 

5. As crianças partilham experiências; 

6. Desenvolvimento de pensamento reflexivo e crítico; 

7. Motivação pela aprendizagem; 

8. Desenvolvimento pessoal e autonomia. 

Figura 13. Horta sustentável 
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Dificuldade sentida no decorrer da metodologia de trabalho – Projetos: 

Destaca-se como principal dificuldade sentida no decorrer do trabalho de projeto: 

1. Gestão do tempo: a primeira instância, para pensar em atividades e projetos 

é necessário ter consciência do que são os pontos chave para a sua 

concretização: a organização do grupo, do espaço e do tempo. 

Trata-se de prever e organizar um tempo simultaneamente estruturado 

e flexível, em que os diferentes momentos tenham sentido para as 

crianças e que tenha em conta que precisam de tempo para fazerem 

experiências e explorarem, para brincarem, para experimentarem novas 

ideias, modificarem as suas realizações e para as aperfeiçoarem. (Silva 

et al., 2016, p. 27) 

Nesta gestão, devem-se ter em conta os ritmos de cada criança, tendo em conta 

não só as idades, mas também que cada criança, independentemente de ter a 

mesma idade ou não, tem necessidades diferentes e individuais. 

Para além do já referido, cada dia tem uma rotina pedagógica e as 

crianças/educador podem fazer modificações consoante as necessidades que 

surgem no decorrer do dia. 

Assim, atendendo ao facto de que os dois projetos decorreram em função de um 

determinado tempo previamente estipulado para a prática profissional, acaba por 

se apressar o processo onde o tempo é valioso, mas muitas vezes é manipulado 

em função de necessidades externas. 
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Capítulo II – Contexto em 1º Ciclo do Ensino Básico 

O segundo capítulo da parte IV, elucida de que forma o Plano de Ação foi 

implementado na valência de ensino do 1º CEB, quais as ações desenvolvidas, 

e a análise de três metodologias ativas aplicadas em atividades implementadas 

no decorrer da prática profissional III. 

 

2. Ações desenvolvidas no decorrer da prática profissional III – 

1º Ciclo do Ensino Básico 

A prática decorreu ao longo de catorze semanas, tendo início a 26 de fevereiro 

de 2019 e finalizado a 14 de junho de 2019. As primeiras duas semanas serviram 

para observar o contexto em que a turma estava inserida e toda a organização 

do ambiente educativo, da mesma forma que se teve oportunidade para interagir 

com os alunos e colaborar com a professora cooperante sempre que oportuno. 

Assim, a prática consistiu na elaboração de um projeto educativo na duração de 

doze semanas de intervenção/implementação, baseado no contexto em que a 

turma estava inserida, sendo que, no âmbito do Projeto Educativo do 

Agrupamento, que visa reforçar a articulação entre os vários ciclos de ensino, a 

articulação entre as diferentes áreas disciplinares e a promoção da Língua e a 

Cultura Portuguesa, ao mesmo tempo que visa a melhoria dos resultados 

escolares dos alunos. A turma tentou participar em vários projetos, que 

contemplassem esses objetivos, fossem ao encontro dos gostos e necessidades 

dos alunos e facilitassem a integração dos alunos que pertencem à comunidade 

cigana radicada nesta escola. Ainda, outro tema do agrupamento, no presente 

ano letivo, foi a “Cidadania” em diferentes vertentes e “Os Oceanos”  

A prática profissional III decorreu no mesmo agrupamento de escolas de rede 

pública que a prática profissional II, sendo que nesta prática, os alunos 

pertenciam ao 4º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 9 e 

os 11 anos. 

Para este grupo de alunos, a principal estratégia apontada é a promoção de 

atividades que melhorem as relações dentro do grupo e que responsabilizem os 
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alunos pelo seu próprio progresso pessoal levando-os a participar ativamente 

para regular o comportamento e melhorar o cumprimento das regras.  

 O ambiente físico e emocional e a organização do ambiente educativo devem 

responder aos cuidados, interesses e necessidades de todos, de forma a garantir 

o bem-estar e o seu desenvolvimento a todos os níveis.  

No decorrer da prática foram elaboradas planificações diárias (ver apêndice X) 

de cada disciplina e quais os objetivos a serem atingidos de acordo com a 

temática a ser explorada. Relativamente à disciplina de estudo do meio, foram 

planificadas nove aulas, sendo que se teve em conta a intenção pedagógica que 

a professora cooperante pretendia para a sua turma. 

Respeitando a temática do presente estudo, serão apresentados três momentos 

da ação educativa em que se utilizaram metodologias ativas distintas. 

 

2.1. Metodologia Ativa – Trabalho de Projeto 

Análise da ação educativa planificada para os dias 27 e 28 março e 3 e 24 de 

abril de 2019 (ver apêndice XI) 

Fase 1 – Definição do problema (Tema) 

A decisão do tema a ser explorado pode partir dos alunos, de uma sugestão do 

professor ou de um tema apresentado no documento oficial da disciplina de 

Estudo do Meio – Organização Curricular e Programas – Estudo do Meio 

(Ministério da Educação, 2018). 

Neste caso, a temática insere-se no programa de Estudo do Meio, no Bloco 3 – 

À Descoberta do Ambiente com os seguintes conteúdos de aprendizagem: 

- Os astros: observar e representar os aspetos da Lua nas diversas fases; 

observar num modelo o sistema solar. 

Com as seguintes metas e objetivos de aprendizagens: 

- Reconhecer as diferentes fases da lua; 

- Observar o ciclo lunar; 

- Observar num modelo o Sistema Solar e identificar os planetas do Sistema 

Solar. 
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Fase 2 – Conhecimentos Prévios e Questões de Partida/Interesses dos 

alunos 

Partindo das metas de aprendizagem a serem alcançadas, abordou-se 

primeiramente o tema “O sistema Solar” onde os alunos tiveram o seu tempo de 

discussão de onde surgiram os seus conhecimentos prévios sobre o tema e as 

primeiras questões de partida, portanto, os seus pontos de interesse no projeto: 

Aluno L – Eu sei que o maior planeta do sistema solar é Júpiter. 

Aluna B – Qual é o planeta mais pequeno do Sistema Solar? 

Aluno G – Há um que tem uma coisa à volta, tipo um círculo. Como é que isso 

se chama? 

Aluna M – O nosso planeta chama-se Terra. 

Aluno B – O sol faz parte do Sistema Solar, mas não é um planeta. 

Aluno L – Não, o sol é uma estrela. 

... 

Da mesma forma, abordou-se o tema “As fases da lua” retirando daí os seus 

conhecimentos prévios e as questões de partida e interesse para o projeto: 

Aluno G – Eu sei que a lua é cheia quando está em forma de círculo. 

Aluno B – Quais são as outras fases da lua? 

Aluna M – A Lua é um planeta? 

Aluna B – Eu acho que não é um planeta. 

Aluno L – Eu acho que a lua é um planeta. 

Aluno G – A lua nasce de que lado? 

... 

Fase 3 – Planeamento, Organização e Investigação 

Planificou-se o trabalho de projeto sobre o Sistema Solar numa sequência 

didática de quatro aulas, por forma a conseguir atingir as metas de 

aprendizagem propostas, sendo que essa sequência é apresentada na tabela 

seguinte. 
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Tabela 12  

Síntese de sequência didática na metodologia ativa de Trabalho de Projeto 

Aula Atividades estratégias 

(Ver apêndice XII) 

1ª aula 

27 de março 

Conversa exploratória - O sistema Solar: 

- O que é o Sistema Solar: aspetos constituintes e como é 

caracterizado. 

- Os planetas: conhecer algumas características que cada 

um apresenta através da visualização de diferentes 

imagens. 

- Reconhecer a Via Láctea como a nossa galáxia. 

 A partir da conversa inicial onde cada um teve 

oportunidade de retirar notas, colocar questões e abrir 

espaço para a curiosidade e o interesse dos alunos, a turma 

dividiu-se em pequenos grupos de trabalho para assim 

investigar/explorar a temática. 

Realização de um modelo do Sistema de Solar através do 

desenho, com os mesmos grupos de trabalho da fase 

anterior. 

2ª aula 

28 de março 

Continuação da sequência didática com a apresentação do 

trabalho feito por cada grupo de trabalho na aula anterior. 

Pesquisa exploratória em pequenos grupos sobre a Lua. 

Conversa exploratória em grande grupo – As fases da Lua 

e Ciclo Lunar: 

- Reconhecimento da Lua como um satélite natural. 

- As fases da lua: lua cheia, quarto minguante, lua nova, 

quarto crescente. 

Visualização de um esquema ilustrativo sobre o Ciclo 

Lunar. 
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Debate entre os pequenos grupos sobre o avanço das suas 

descobertas. 

3ª aula 

3 de abril 

Projeto de Construção de um modelo do Sistema Solar em 

3D. (organização em pequenos grupos e trabalho 

individual). 

4ª aula 

24 de abril 

Visualização de Vídeo sobre o Sistema Solar. 

Síntese da informação recolhida sobre o tema. 

Apresentação e exploração do Projeto em 3D. 

Exposição do trabalho, no espaço da sala de aula da turma. 

Consolidação de conhecimento com uma ficha de trabalho 

sobre o tema (ver apêndice XIII). 

 

As atividades foram organizadas em grande grupo, num momento primordial, 

onde se conversou e observou imagens e vídeos alusivos à temática e em 

pequenos grupos, num segundo momento, onde cada grupo pesquisou através 

do uso da tecnologia e do manual escolar e também elaborou o seu projeto de 

construção de um modelo do Sistema Solar através do desenho. Posteriormente 

procedeu-se à construção de um modelo de Sistema Solar de turma, em que, 

individualmente, cada aluno construiu parte do modelo, este em 3D. 

Fase 4 – Apresentação e Avaliação 

A apresentação das várias etapas do projeto foi feita ao longo da sequência 

didática por parte de cada grupo à turma, da mesma forma como os alunos 

fizeram a sua autoavaliação e heteroavaliação permitindo que cada grupo e 

aluno em específico tomasse consciência do seu contributo, aspetos a melhorar 

e conquistas pessoais neste projeto. 

A avaliação final foi feita através de uma ficha de consolidação de 

conhecimentos. 
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Considerações - Aspetos Positivos na Metodologia de Trabalho de Projeto 

A utilização da metodologia ativa permitiu: 

1. O trabalho autónomo do aluno; 

2. Que o aluno tomasse consciência do seu próprio conhecimento científico; 

3. Que o aluno trabalhasse o seu pensamento crítico e científico; 

4. Que o aluno participasse ativamente na sua aprendizagem; 

5. Que o aluno desenvolvesse capacidades de autonomia e cooperação pelos 

colegas, valorando as suas atitudes e valores; 

6. A exploração de diferentes conteúdos na temática “À Descoberta do 

Ambiente”: Os Astros; 

7. Desenvolver capacidades argumentativas e de análise pelo seu próprio 

trabalho e capacidades de assumir as suas dificuldades, bem como aspetos 

a melhorar. 

Considerações – Dificuldade sentida na Metodologia de Trabalho de Projeto: 

Muitas vezes as curiosidades/pontos de interesse dos alunos, para além de 

muitos, são bastante diferentes. O espaço onde se realizaram as atividades não 

possui uma biblioteca, sendo que, as bibliotecas existentes na instituição são 

espaços comuns a todas as turmas de 1º Ciclo e requerem de autorização prévia 

para requisição e consulta de livros, por ser um espaço onde se realizam 

atividades de estudo e até mesmo exposições. Para além disso, a sala dispõe 

de um computador apenas, por isso, estes pontos podem-se considerar uma 

dificuldade na altura da investigação autónoma do aluno. 

 

2.2. Metodologia Ativa – Grupos de Investigação 

Análise da ação educativa planificada para o dia 29 de maio de 2019 que 

complementa a sequência didática de dia 15 e 21 de maio de 2019.  

(ver apêndice XIV) 

A metodologia utilizada na ação implica os Grupos de Investigação do tipo STAD 

(Student Team-Achievement Divisions): implica que exista uma cooperação 

entre pequenos grupos para explorar determinado tema e subtemas organizados 

intencionalmente no espaço.  
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Fase 1 – Seleção do Tema e Subtemas 

A decisão do tema passou pelo Programa de Estudo do Meio para o 1º Ciclo do 

Ensino Básico, insere-se no Bloco 6 – À Descoberta das Inter-Relações entre a 

Natureza e a Sociedade, com os seguintes conteúdos de aprendizagem: 

- Principais atividades produtivas nacionais. 

Com as seguintes metas e objetivos de aprendizagem 

-   Reconhecer o setor Primário; 

- Reconhecer a agricultura, a pecuária e a silvicultura como atividades 

económicas importantes de Portugal; 

-   Identificar os principais produtos da floresta portuguesa; 

-   Identificar os principais produtos ligados à pecuária; 

- Identificar as regiões dos principais produtos Hortofrutícolas.  

O tema vem sendo trabalhado numa sequência didática de três aulas onde se 

documentou os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema e se 

aprofundaram conhecimentos de forma interdisciplinar com a Matemática, 

através de representações gráficas das profissões dos pais dos alunos, por 

exemplo. 

Fase 2 – Constituição dos grupos de trabalho 

A metodologia Grupos de Investigação, tal como o nome indica, implica a 

distribuição da turma por grupos heterogéneos. A turma teve oportunidade de 

eleger cada grupo, formado por 5 elementos. A composição da turma apresentou 

quatro grupos, três grupos com 5 elementos e um grupo de 6 elementos.  

Fase 3 – Planeamento, Organização e Investigação 

A atividade delineou-se atendendo ao tema “Setor Primário” e com a proposta 

de subtemas a Agricultura, a Pecuária e a Silvicultura. 

Primeiramente, importa aprofundar de que forma foi feita a organização da 

turma, do espaço e do tempo, para de melhor forma compreender como se 

procedeu ao planeamento e investigação da ação.  
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Tabela 13  

Organização da Turma, Espaço e Tempo 

Organização Estratégias 

Turma 

Divisão da turma em grupos heterogéneos; 

Três grupos de 5 elementos; 

Um grupo de 6 elementos; 

Os grupos organizaram-se por grupos, considerando 

esses grupos como diferentes equipas de trabalho. 

Espaço 

Organizado por quatro área de trabalho distintas: 

1ª área – Setores de atividade 

2ª área – A agricultura 

3ª área – A pecuária 

4ª área – A silvicultura 

Tempo 

Tempo geral da atividade: 1h30min. 

Tempo por área: 10 a 15 min. 

Tempo de apresentação e avaliação: 30 min. (5 a 7 

min. por grupo) 

Considerando a Tabela 14, pode perceber-se que a turma se dividiu em 

diferentes equipas de trabalho para concretizar as aprendizagens sugeridas pela 

pertinência do tema em questão. Cada aluno dispunha de um caderno de 

registos também ele dividido por atividades/questões-problema que 

correspondiam às áreas predispostas no espaço sala. Cada equipa passou pelas 

quatro áreas assinaladas, sendo que cada área dispunha de materiais que 

auxiliavam os alunos no subtema a ser explorado, permitindo a discussão e 

clarificando questões. Posteriormente cada aluno recebeu um ponto por 

atividade/questão problema resolvido que foram somados e constituíram os 

pontos finais de cada equipa. 
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Posto isto, apresenta-se de seguida, de que forma foram organizadas as áreas 

de trabalho e os respetivos materiais que as compunham e quais as atividades 

planeadas para cada área. 

 

Tabela 14  

Síntese do planeamento de atividades por áreas de trabalho 

Área de trabalho 
Planeamento de atividades 

(ver apêndice XV) 

Setores de Atividade 

A área dispunha de uma série de imagens 

correspondentes a diferentes profissões 

previamente exploradas, portanto, que se inseriam 

no contexto e nos conhecimentos prévios dos 

alunos. 

Profissões apresentadas: professor, padeiro, 

pescador, médico, costureira, ... 

Atividade A: Explorar os setores de atividade – 

Registar numa tabela, que tipo de atividades 

exercem os diferentes setores (primário, secundário 

e terciário). (Investigação) 

Questão Problema I: Em que setor de atividade se 

agrupam as diferentes atividades produtivas? 

Agricultura 

A área dispunha de uma série de imagens de 

produtos hortofrutícolas, conhecidos pelos alunos. 

Produtos Hortofrutícolas apresentados: Maçã, milho, 

batata, tomate, beterraba, ... 

Atividade B: Explorar a agricultura. (Investigação) 

Questão Problema I: Quais as regiões dos diferentes 

produtos hortofrutícolas, em Portugal? 



   79 

Principais Regiões dos cereais e as suas principais 

utilizações. 

Questão Problema II: Qual o produto agrícola mais 

abundante na tua região? 

Qual a época do ano em que é colhido? 

Ilustração desse produto. 

Pecuária 

A área dispunha de uma série de imagens ligadas à 

pecuária: produtos e animais, conhecidos pelos 

alunos. 

Produtos e Animais apresentados: ovelha, leite, 

queijo, cavalo, salsichas, ... 

Atividade C: Explorar a pecuária. (Investigação) 

Questão Problema I: Quais os principais produtos 

que nos fornecem os animais criados em Portugal? 

Atividade D:  Explorar a exploração industrial e 

familiar. (Investigação) 

Questão Problema I: Quais as principais diferenças 

e semelhanças entre as explorações familiares e 

industriais na criação de gado? 

Questão Problema II: Quais as principais vantagens 

e/ou desvantagens entre as explorações familiares e 

industriais na criação de gado? 

Silvicultura 

A área dispunha de uma série de matérias-primas de 

diferentes espécies florestais e algumas amostras de 

espécies florestais. 

Matérias-primas apresentadas: Cortiça, pinheiro, 

azinheira, ... 

Atividade E: Explorar a silvicultura. (Investigação) 
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Representações ilustrativas da espécie florestal, 

matéria prima e produto. 

Considerando a tabela 15, a investigação ativa dos alunos foi essencial ao longo 

de toda a sessão de atividades. Para além dos materiais disponibilizados na sala 

de aula, os alunos tiveram acesso ao espaço do computador e também ao seu 

manual e resumos e notas retirados previamente no decorrer das aulas 

anteriores.  

Fase 4 – Apresentação e Avaliação 

A apresentação final do trabalho foi feita no final da aula, por parte de cada grupo 

à turma, da mesma forma como os alunos de cada grupo obtiveram um ponto 

por cada atividade concluída com sucesso.  

Depois de apresentados os pontos individuais, cada grupo obteve o seu 

resultado final somando os pontos individuais de cada elemento do grupo. 

A avaliação foi feita pelos alunos posteriormente à apresentação, sendo que, a 

avaliação dos seus conhecimentos, atitudes e valores, pôde ser observada no 

decorrer da atividade, dado que, os alunos adquiriam ativamente as suas 

competências e percebiam quais as suas limitações e aspetos a melhorar à 

medida que iam explorando as diferentes áreas de trabalho. 

 

Considerações - Aspetos Positivos na Metodologia de Grupos de Investigação 

A utilização da metodologia ativa permitiu: 

1. O trabalho autónomo do aluno; 

2. Que o aluno tomasse consciência do seu próprio conhecimento científico; 

3. Que o aluno trabalhasse o seu pensamento crítico e científico; 

4. Que o aluno participasse ativamente na sua aprendizagem; 

5. Que o aluno desenvolvesse capacidades de autonomia e cooperação pelos 

colegas, valorando as suas atitudes e valores; 

6. A exploração de diferentes conteúdos na temática “As principais atividades 

produtivas nacionais”; 



   81 

7. Desenvolver capacidades argumentativas e de análise pelo seu próprio 

trabalho e capacidades de assumir as suas dificuldades, bem como, 

reconhecer aspetos a melhorar; 

8. Valorar o espírito de equipa e jogo saudável. 

Considerações – Dificuldade sentida na Metodologia de Grupos de 

Investigação: 

1. Os alunos tiveram algumas dificuldades de interpretação de imagens no 

caderno de registos, por estas estarem a preto e branco. Ressalva-se que a 

melhor solução para resolver esse problema seria colocar as imagens a 

cores e/ou colocar no quadro, por exemplo, as imagens refletidas, numa 

escala maior. 

 

2.3. Metodologia Ativa – Flipped Classroom e Trabalho de Projeto 

Análise da ação educativa planificada para os dias 5 e 11 de junho de 2019. 

(ver apêndice XVI)  

A metodologia utilizada na ação implica a metodologia ativa Flipped Classroom, 

na medida em os alunos prepararam a matéria de forma autónoma, baseada em 

registos e anotações prévias, mas também, em tecnologia posta à disposição 

por parte da estagiária. Os PowerPoint foram disponibilizados aos alunos, visto 

que o tema a ser trabalhado tinha vindo a ser desenvolvido pelos alunos há 

algumas aulas. Para além disso, foi disponibilizado um material didático 

composto por uns “óculos de nadador” com realidade virtual baseado na 

temática, e um livro de explorador com diferentes espécies marinhas. 

De ressalvar que a metodologia de trabalho de projeto foi utilizada no decorrer 

de toda a atividade, e por isso, vamos reger-nos pelas suas etapas. 

Fase 1 – Definição do problema (Tema)/ Seleção da Tecnologia 

A tecnologia utilizada para a atividade, como apresentado anteriormente, 

baseou-se em Power-points de trabalho a que os alunos tiveram acesso pleno. 

Consideramos ainda, o computador, um acessório de realidade virtual e livros, 

ferramentas de trabalho que foram fundamentais no decorrer da atividade. 
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O tema surge, de aulas anteriores, onde a turma tem vindo a trabalhar os setores 

de atividade, e por isso, também ele provém do Programa de Estudo do Meio 

para o 1º Ciclo do Ensino Básico. Insere-se no Bloco 6 – À Descoberta das Inter-

Relações entre a Natureza e a Sociedade, com os seguintes conteúdos de 

aprendizagem: 

- Principais atividades produtivas nacionais. 

Com as seguintes metas e objetivos de aprendizagem: 

- Setores de atividade: atividades económicas. 

- Reconhecer a Pesca, a Indústria e o Comércio como atividades económicas 

importantes em Portugal. 

Fase 2 – Conhecimentos Prévios e Questões de Partida/Interesses dos 

alunos 

Ao utilizar a metodologia Flipped Classroom, os alunos obtiveram 

antecipadamente recursos para dar início ao projeto, ainda assim, a fase em 

questão continua a ser uma das mais importantes para começar a pôr em prática 

o pensamento crítico e científico da criança sobre o tema a ser trabalhado. Posto 

isto, é muito importante definir em comunidade reflexiva quais são as suas 

questões, quais as fontes de informação, como as vão reunir e como as tratar.  

Para tal, começou-se por discutir em grande grupo a temática principal do 

trabalho que foram as atividades económicas, para desta forma, partir para a 

distribuição de grupos de interesse nos subtemas: Pesca, Indústria e Comércio. 

Finalizando essa etapa, cada grupo de trabalho organizou-se mediante três 

grandes questões, consoante o seu subtema: 

- O que já sei? (conhecimentos prévios) 

- O que quero saber? (questões de partida/ interesses dos alunos) 

- Seleção da Informação. 

Fase 3 – Planeamento, Organização e Investigação 

Atendendo às metodologias ativas utilizadas, o espaço de trabalho foi 

autonomamente utilizado pelos alunos, sendo que, a estagiária teve o papel de 

ajudar de forma mais individualizada e em pequenos grupos para que dessa 
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forma os alunos alcançassem os objetivos propostos, mas promovendo o 

respeito pelos ritmos e necessidades de cada aluno. 

Relativamente à organização da turma, os alunos distribuíram-se em quatro 

grupos de trabalho, dependentes dos seus interesses pelos subtemas. Dois 

grupos de trabalho elegeram a Indústria como subtema, os restantes subtemas 

foram eleitos pelos outros dois grupos de trabalho. Analisando os Interesses da 

turma segundo os subtemas, obtemos a tabela 16. 

 

Tabela 15  

Eleição do Subtema por grupos de trabalho 

Grupo de trabalho Atividades Económicas 

Grupo A Pesca 

Grupo B Indústria 

Grupo C Indústria 

Grupo D Comércio 

Os alunos demonstraram maior interesse por explorar a indústria da sua região. 

Relativamente à organização do tempo, o projeto decorreu ao longo de duas 

aulas de 1h30min. sendo que foi reservado tempo para a apresentação e 

avaliação dos trabalhos finais. 

Para além dos recursos disponibilizados pela estagiária, os alunos levaram para 

a aula outros recursos para sustentar o seu projeto, sendo que cada grupo 

explorou, no seu subtema, aquilo que pensou ser mais pertinente. Na Tabela 17, 

encontra-se a forma como cada grupo planeou e investigou o seu trabalho, 

autonomamente. 

 

Tabela 16  

Síntese de trabalho de projeto por grupo de trabalho 

Grupo de 

Trabalho 

Planeamento e Investigação 

(ver apêndice XVII) 
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Grupo A 

O que sei? 

- “Sabemos que quando vamos pescar precisamos de 

muita paciência”. 

- “A pesca é do Setor Primário”. 

- “Tipos de peixe: Carpa (rio), Achigã (rio) Barbo (rio), 

Peixe-gato (rio), Espadarte (mar), Sardinha (mar), 

Pescada (mar)”. 

O que quero saber? 

- “Será que os peixes-gato chegam a 4 metros?” 

- “O que é que os peixes do rio comem?” 

- “Porque é que não há bacalhaus nos mares 

portugueses?” 

- “Existe atividade piscatória na nossa região? O que se 

pesca?” 

- “Quais as técnicas de pesca?” 

Seleção da informação 

- “É verdade que os peixes-gato chegam a 4 metros”. 

- “Os peixes do rio comem algas, moluscos, peixes mais 

pequenos...”. 

- “Porque o bacalhau é um peixe muito salgado.”  

- “Existe. Carpa, Achigã, barbo...” 

- “A pesca é uma atividade de extração de organismos no 

ambiente aquático (...)” 

- “Tipos de pesca: Pesca com vara, pesca artesanal (...)” 

Grupo B 
O que sei? 

- “Transformação de matérias-primas em produtos”. 
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- “Tipos de produtos: Alimentação, Têxtil, Automóvel, 

Calçado”. 

O que quero saber? 

- “Que matérias-primas dão origens aos produtos?” 

- “Que tipos de indústrias existem?” 

Seleção da informação 

- “O couro dá origem ao calçado”; “A lã e o algodão dão 

origem à roupa e aos tecidos” ... 

- “Tipos de indústrias: alimentar, corticeira, têxtil, calçado, 

metalúrgica. 

Grupo C 

O que sei? 

- “Matéria-prima: Madeira de Carvalho – Cortiça e Rolhas”. 

- “Matéria-prima: Leite – queijo e manteiga”. 

- “Tipos de indústrias: Construção Civil, Vidreira, 

Cerâmica”. 

O que quero saber? 

- “O que se produz?” 

- Quais as matérias-primas mais utilizadas na nossa 

região?” 

- “Saber a correspondência entre matéria-prima e produto” 

- “Os vários tipos de indústrias” 

Seleção da informação 

- “Produz-se: Cortiça, rolhas, calçado, leite, roupa, etc. ...” 

- “As matérias-primas mais utilizadas são: resina, madeira, 

cortiça, batatas e castanhas.” 
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- “A correspondência entre matéria-prima e produto é: 

ferro (metal), madeira, tijolos etc. ... para casas, prédios, 

escolas, etc. ...”   

Grupo D 

O que sei? 

- “O comércio é do setor terciário”. 

- “O comércio vende: têxteis, comida”. 

- “Onde se vende: lojas, mercados, mercearias”. 

- “O que se faz: mantas, camas, mobília”. 

- “Para que servem: para nos aquecermos, para 

guardarmos coisas.” 

O que quero saber? 

- “Como se comercializam os produtos?” 

- “Que serviços existem?” 

- “Diferença entre exportação e importação.” 

- “Principais locais de comércio.” 

Seleção da informação 

- “O comércio é a atividade que movimenta diferentes 

produtos (...)” 

- “Existem lojas, shoppings, postos de combustíveis, 

salões de beleza, restaurantes, farmácias e padarias.” 

- “A zona rural (...) abastece a zona urbana (cidade) (...)” 

- “Exportação é quando vendemos as nossas mercadorias 

para outros países.” 

- “Importação é quando adquirimos ou compramos 

produtos de outras nações.” 

Comparação de preços dos mesmos produtos entre o 

Intermarché, o Pingo Doce e o Continente: 
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Por forma de investigação, os alunos dispuseram de: Power-points, folhetos de 

comércio, computador, óculos de realidade virtual, manual e outros livros, revista 

de coleção de animais marinhos, entre outros. Os materiais foram colocados à 

disposição de todos os alunos, que decidiram, autonomamente, quais recursos 

utilizar e quando os utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4 – Apresentação e Avaliação 

A apresentação foi feita por cada grupo à turma, sendo que aí, os alunos 

partilharam as três fases do seu projeto. Assim, a restante turma pode perceber 

em que se basearam para direcionar o seu trabalho para os seus diferentes 

aspetos. 

Para além disso, cada elemento do grupo autoavaliou o seu trabalho 

demonstrando pontos positivos e também aspetos que se podiam melhorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Óculos de realidade virtual Figura 14. Recortes 

de folhetos 

Figura 16. Apresentação e Avaliação de trabalhos 
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Considerações - Aspetos Positivos na Metodologia de Grupos de 

Investigação/trabalho de projeto: 

A utilização da metodologia ativa permitiu: 

1. O trabalho autónomo do aluno; 

2. Que o aluno tomasse consciência do seu próprio conhecimento científico; 

3. Que o aluno trabalhasse o seu pensamento crítico e científico; 

4. Que o aluno participasse ativamente na sua aprendizagem; 

5. Que o aluno desenvolvesse capacidades de autonomia e cooperação pelos 

colegas, valorando as suas atitudes e valores; 

6. A exploração de diferentes conteúdos na temática “As principais atividades 

produtivas nacionais”; 

7. Desenvolver capacidades argumentativas e de análise pelo seu próprio 

trabalho e capacidades de assumir as suas dificuldades, bem como, 

reconhecer aspetos a melhorar; 

Considerações – Dificuldades sentidas na Metodologia de Grupos de 

Investigação/Trabalho de projeto: 

1. Alguns alunos tiveram dificuldade em iniciar o projeto, precisaram de ajuda 

individualizada para se encontrarem e formularem questões pertinentes para 

assim dar início ao seu trabalho de projeto. 

2. Alguns alunos não gostam de trabalhar em grupo e por isso, decidiram 

trabalhar sozinhos. 
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Considerações, Limitações e Perspetivas 

Com esta investigação, considera-se que as metodologias ativas são 

fundamentais para a aprendizagem ativa das crianças, fomentando o espírito 

crítico e reflexivo para alcançar um melhor conhecimento científico, já que neste 

caso, se apresentam exemplos, exclusivamente, na área do Conhecimento do 

Mundo em contexto de Pré-Escolar e na disciplina de Estudo do Meio em 

contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Este trabalho apresenta um registo crítico da atuação pedagógica voltado para 

a prática reflexiva docente com o uso de metodologias ativas, nos dois contextos 

em que se realizaram as práticas profissionais, objetivando propostas 

pedagógicas que permitam estabelecer uma ligação direta entre o perfil dos 

alunos em escolaridade obrigatória, mantendo sempre o foco na aprendizagem 

e não no ensino das crianças. 

Como anteriormente referido, os objetivos da investigação prendem-se nas 

seguintes questões de partida: 

- De que forma podem as metodologias ativas contribuir para uma aprendizagem 

mais significativa nas áreas de conhecimento do mundo e do Estudo do Meio? 

- De que forma utilizar Metodologias Ativas na área do Conhecimento do mundo 

e na disciplina de Estudo do Meio? 

De salientar ainda que os objetivos a atingir eram os seguintes: 

1. Promover situações propiciadoras de aprendizagens mais ativas; 

2. Utilizar metodologias ativas como base da aprendizagem da criança; 

3. Potenciar aprendizagens ativas com recurso a materiais didáticos com vista 

a uma abordagem ativa da aprendizagem; 

4. Refletir sobre os contributos das metodologias ativas como facilitadoras de 

aprendizagem ativa. 

A realização deste estudo proporcionou a reflexão da autora que se privilegia de 

vivenciar e ultrapassar desafios, inseguranças e medos que as mudanças da 

ação pedagógica têm vindo a ter nos nossos tempos. 
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A educação infantil vale-se de encontrar a cada dia um mundo de novas 

descobertas que dependem da nossa maior atenção para que consigamos 

evoluir e destacar-nos positivamente conforme cada necessidade. 

As metodologias ativas trazem o pensamento reflexivo e a constante motivação 

pela aprendizagem que tanto os docentes procuram. Para esse entendimento foi 

preciso chegar à conclusão de que o pensamento reflexivo é ativado quando há 

interesse, motivação e curiosidade por determinado tema ou assunto e se vai 

tornando significativo na vida das crianças. Tal, é um processo contínuo que 

prevê o desenvolvimento de valores como responsabilidade, exigência, 

curiosidade, reflexão, cidadania, participação e liberdade, visados no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Relativamente ao contexto em Educação Pré-escolar, os objetivos primórdios 

consideram-se atingidos na medida em que, no presente caso de estudo se 

aplicaram metodologias ativas, mais precisamente os cantinhos e 

maioritariamente o trabalho de projeto. A ação pedagógica demonstrou ser 

envolvente, motivadora e principalmente ativa no que respeita ao envolvimento 

das crianças na fase da realização de todas as atividades. 

Para além disso, salienta-se mais uma vez a potencialização na aquisição de 

aprendizagens essenciais derivadas às metodologias utilizadas nas fases de 

planificação e implementação da ação, dado que o pensamento crítico, reflexivo 

e científico das crianças foi aprimorado e expandido em consonância com os 

temas abordados, centrados na área das Ciências em interdisciplinaridade com 

as restantes. 

Posto isto, cabe ao educador ser o mediador das aprendizagens ativas das 

crianças por forma a captar o que cada uma pode trazer de melhor para a 

aprendizagem conjunta de todos. Não esquecer que esta abordagem permite 

que as crianças se envolvam ativamente, e mais que isso, aprendam a resolver 

conflitos, desenvolvam o espírito crítico e criem valores sociais como a 

entreajuda, compreensão e aceitação do outro (como por exemplo: aceitação de 

ideias contrárias à sua), tão importantes nesta fase das suas vidas. 

Relativamente ao contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, onde a faixa etária 

assume um papel relevante na comparação entre os dois contextos, foi 
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necessária uma abordagem mais exigente na medida em que alguns alunos 

precisaram de uma mediação mais individualizada. Refletindo sobre isso, 

cremos que alunos na faixa etária em que nos debruçamos, em comparação 

com a faixa etária abordada anteriormente, criaram já, parte da sua identidade, 

gostos pessoais mais alargados, pontos de interesse e pensamento diferentes e 

uma postura mais marcada no que respeita às suas convicções e traços da sua 

personalidade. Visto por este prisma, há alunos que preferem trabalhar sozinhos 

e têm alguma dificuldade em trabalhar em grupo e por outro lado, requerem 

especial atenção das suas necessidades. Outro aspeto será a apresentação do 

produto final, que pelo facto de não terem tido contacto com estas metodologias 

de trabalho ao longo do seu percurso, exigiu um trabalho maior pela parte dos 

alunos que demonstraram algumas dificuldades na sua comunicação verbal e 

expressão das suas opiniões. 

Foi possível entender como os alunos respondem a ambientes ativos, não 

descurando qualquer outra metodologia a que se possa recorrer, prevê-se que 

sejam mais produtivas quando se adaptam à realidade em que vivemos 

atualmente. As metodologias ativas são uma evolução do ensino e afetam 

positivamente a aprendizagem das crianças, respeitam o aluno e a sua 

individualidades enquanto seres constituintes da sociedade moderna.  

Todo o esforço na direção de tornar a sala de aula mais dinâmica colocando a 

criança ativa no centro e o docente como mediador, facilita o aconchego de todas 

as crianças pois vão sentir-se membros envolventes da sua própria 

aprendizagem criando ainda a possibilidade de desenvolver autoestima e 

autorreconhecimento tão valiosos nos dias de hoje. 

Dada a reflexão feita ao longo de toda a dissertação, e perspetivando 

investigações futuras com base em algumas dificuldades apresentadas, 

considera-se pertinente uma abordagem futura baseada no desenvolvimento 

reflexivo e crítico das crianças com o objetivo primordial de melhorar a 

comunicação das mesmas, por forma a conseguir fazer chegar os seus ideais 

em todas as áreas, de forma mais leve e segura.  

Por isso mesmo, uma proposta de investigação que suscitou muita curiosidade 

à autora, seria: 
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- De que forma o trabalho da Língua Portuguesa é fundamental na comunicação 

reflexiva e crítica das crianças na área do Conhecimento do Mundo e do Estudo 

do Meio? 

Não existem receitas. Decide-se concluir assim. Quando se diz, parece uma 

frase bem maior, quando escrito, traduz tudo aquilo que sonhamos um dia 

alcançar. Já alguém sábio o dizia, e se pensarmos, a educação é como um livro 

de receitas fechado, apenas seguimos os nossos instintos e utilizamos os 

ingredientes que mais sabor achamos que vão dar à nossa comida. E não há 

mal nenhum, desde que continuemos a sonhar e ser criativos. 
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Apêndices 

A presente seção complementa a argumentação apresentada no texto, com documentos criados pela autora. 

Apêndice I - Princípios, Visão, Valores, Competências-chave e Implicações práticas 

Princípios 

Base humanista – “(...) dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar”; 

Saber – “(...) cultura científica que permite compreender, tomar decisões e intervir sobre as realidades naturais 

e sociais no mundo (...)”; 

Aprendizagem – “(...) capacidade de aprender, base da educação e formação ao longo da vida.”; 

Inclusão – “(...) Todos os alunos têm o direito ao acesso e à participação de modo pleno e efetivo em todos os 

contextos educativos.”; 

Coerência e flexibilidade – “(...) gestão flexível do currículo (...) explorar temas diferenciados, trazendo a 

realidade para o centro das aprendizagens visadas.”; 

Adaptabilidade e ousadia – Adaptação “aos novos contextos e novas estruturas, mobilizando as competências 

(...)”; 

Sustentabilidade – equilíbrio e consciência sustentável para dar continuidade histórica à civilização humana. 

Visão 
“(...) analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar informação, formular hipóteses e tomar 

decisões (...)”; 
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“livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia”; 

“(...)reconheça a importância e o desafio (...) para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de 

Portugal e do mundo”; 

“(...) pensar crítica e autonomamente”;  

“(...) aprendizagem ao longo da vida (...)”; 

“(...) respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos (...)”; 

“(...)respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, 

pela diversidade cultural e pelo debate democrático”;  

Valores 

“Respeitar-se a si mesmo e aos outros (...)”; 

“(...) ser perseverante perante as dificuldades (...)”; 

“(...) desenvolver o pensamento reflexivo, critico e criativo (...)”; 

“Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos 

humanos. (...)”; 

“Manifestar a autonomia pessoal (...) na livre escolha e no bem comum.” 

Competências-

chave 

Linguagem e textos – “utilizar de modo proficiente linguagens e símbolos associados à (...) ciência.”; 
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Informação e Comunicação – “utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, 

validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua 

credibilidade”; 

Raciocínio e resolução de problemas – “Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas”; “Gerir projetos 

e tomar decisões para resolver problemas.”; 

Pensamento crítico e pensamento criativo – “convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e 

humanística, utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente.”; 

Relacionamento interpessoal – “adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração 

e competição”; “interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes 

pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.” 

Desenvolvimento pessoal e autonomia – “identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas 

competências;” “consolidar e aprofundar as competências que já possuem (...)”; 

Bem-estar, saúde e ambiente – “compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural (...)”; “manifestar 

consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, com 

vista à construção de um futuro sustentável.”; 

Saber científico, técnico e tecnológico – “adequar a ação de transformação (...) aos diferentes contextos 

naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas (...)” 



 100 

Consciência e domínio do corpo – “ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, 

estético e moral por forma a estabelecer consigo próprios e com os outros uma relação (...)” 

Implicações 

práticas 

“abordar os conteúdos de cada área do saber (...) recorrendo a materiais e recursos diversificados”; 

“organizar o ensino prevendo (...) instrumentos e formas de trabalho diversificados (...)”; 

“organizar e desenvolver a utilização crítica de fontes de informação (...)”; 

“organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem (...)”; 

“valorizar (...) o trabalho de livre iniciativa (...)”. 

Nota: Adaptado de Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (2017, pp. 13-31). 
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Apêndice II – Guião de entrevista para Pré-Escolar  
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Apêndice III – Guião de entrevista para 1º. Ciclo do Ensino Básico 
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Apêndice IV – Protocolos de entrevista  

Os dois protocolos de entrevistas que se seguem foram realizados a duas educadoras de infância, uma do distrito de Faro e outra 

do distrito de Beja, sendo que a primeiro pertence ao concelho de Olhão e a segunda pertence ao concelho de Cuba. A primeira 

educadora referida pertence a uma IPSS e a segunda a uma instituição de rede pública. 

Protocolo de Entrevista – Educadora do concelho de Olhão, pertencente a uma IPSS (ECO) 

Entrevistado: ECO 

Entrevistador: Tânia Lopes (TL) 

Bloco 1 – Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

TL: Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista, garantir ainda, que os dados recolhidos irão ser utilizados 

apenas para a realização do relatório final de Mestrado. 

 

Bloco 2 – Percurso Profissional 

TL: Qual é a sua formação inicial? 

ECO: Fiz a Licenciatura em Educação Básica. 

TL: Completou essa formação?  

ECO: Sim. 

TL: Como? 
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ECO: Fiz um Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º. Ciclo do Ensino Básico. 

TL: Há quantos anos exerce a sua profissão como educadora de infância? 

ECO: Há quase quatro anos. 

TL: Faz, com alguma regularidade, formações que complementem a sua formação? 

ECO: Sim. 

TL: Ao longo da sua carreira docente, frequentou alguma formação sobre Metodologias Ativas? 

ECO: Sim. 

TL: Consegue sintetizar o que são metodologias ativas, ou quais as que conhece? 

ECO: As metodologias ativas são aquelas que priorizam a criança no processo de aprendizagem, como por exemplo o Movimento 

da Escola Moderna e o Trabalho de Projeto. 

TL: Relativamente a esta área, quais os contributos da sua formação para a sua prática profissional? 

ECO: Proporcionam uma melhor compreensão do ponto de vista das crianças e consequente adequação dos momentos de 

aprendizagem aos interesses e necessidades das mesmas.  

 

Bloco 3: Atuação Pedagógica no âmbito da área do Conhecimento do Mundo 

TL: De que forma as atividades de Conhecimento do Mundo estão contempladas no projeto de Sala? 
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ECO: Estão interligadas às outras áreas de conteúdo e vão surgindo de forma intercalada, dependendo também dos interesses das 

crianças. 

TL: Com que regularidade faz atividades relacionadas com as três grandes componentes da área do Conhecimento do Mundo? 

ECO: Todos os dias o preenchimento do quadro do tempo e duas-três vezes por semana atividades relacionadas com a temática 

que estiver a ser abordada.  

TL: Existe alguma componente da área do Conhecimento do Mundo que sinta ser mais fácil/difícil de trabalhar? 

ECO: Sinto o mesmo nível de dificuldade em relação a todas as componentes. 

TL: Que espaços utiliza para que as atividades se realizem? 

ECO: A sala e o espaço exterior. 

TL: Que materiais utiliza? 

ECO: Depende da atividade, mas essencialmente materiais que as crianças conheçam. 

TL: Podia enumerar algumas das atividades que costuma realizar nessa área? 

ECO: Atividades experimentais, atividades sensoriais, preenchimento do quadro do tempo, ... 

TL: Utiliza uma metodologia específica para a realização das suas atividades? 

ECO: O Movimento da Escola Moderna e Trabalho de Projeto. 

TL: Utiliza metodologias ativas nas atividades relacionadas com o Conhecimento do Mundo? 
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ECO: Sim. 

TL: Qual é a sua posição em relação à implementação de metodologias ativas na sala em que está inserida? 

ECO: É muito importante para que as crianças sejam o principal interveniente no processo de aprendizagem, deixando-as motivadas 

e interessadas nas atividades que realizamos, o que proporciona uma melhor aprendizagem.  

 

Bloco 4 – Outros contributos das metodologias na ação pedagógica 

TL: Sente necessidade, ou pensa ser algo positivo, conhecer novas metodologias de trabalho?  

ECO: Por enquanto não sinto necessidade, mas considero importante estarmos sempre a aprender e a atualizarmo-nos. 

TL: Existe alguma mudança, relativamente à ação que desenvolve, no sentido de proporcionar às crianças um maior número de 

vivências, que gostasse de fazer? 

ECO: Sinto-me satisfeita com o trabalho que tenho desenvolvido. 

 

Bloco 5 – Agradecimentos e Sugestões 

TL: Que outro contributo gostaria de acrescentar ao seu testemunho? 

ECO: Apenas desejar-lhe boa sorte para todos os seus projetos. 

TL: Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por nos facultar toda esta informação. Tem um peso bastante significativo 

para o trabalho desenvolvido. 
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Protocolo de Entrevista – Educadora do concelho de Cuba, pertencente a uma instituição de rede pública (ECC) 

Entrevistada: ECC 

Entrevistador: Tânia Lopes (TL) 

Bloco 1 – Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

TL: Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista, garantir ainda, que os dados recolhidos irão ser utilizados 

apenas para a realização do relatório final de Mestrado. 

 

Bloco 2 – Percurso Profissional 

TL: Qual é a sua formação inicial? 

ECC: Fiz o curso de Educadores de Infância 

TL: Completou essa formação?  

ECC: Sim. 

TL: Como? 

ECC: Com um complemento de formação pedagógica de um ano. 

TL: Há quantos anos exerce a sua profissão como educadora de infância? 

ECC: Há trinta e um anos 
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TL: Faz, com alguma regularidade, formações que complementem a sua formação? 

ECC: Sim. 

TL: Ao longo da sua carreira docente, frequentou alguma formação sobre Metodologias Ativas? 

ECC: Não frequentei nenhuma com essa temática, mas todas elas me trazem conhecimento e estratégias que são utilizadas na 

minha prática pedagógica em que se trabalha uma metodologia ativa. 

TL: Consegue sintetizar o que são metodologias ativas, ou quais as que conhece? 

ECC: Metodologias ativas pressupõem um trabalho em que cada criança é um elemento ativo. Há partilha de poder dentro da sala 

entre o aluno e a educadora, dou-lhe a possibilidade de escolher em liberdade o que fazer e mantenho-me atenta para apoiar, 

incentivar e orientar se necessário. Os instrumentos de monitorização que ajudam este trabalho, são o Diário de turma/quadro de 

atividades/ quadro de projetos… 

TL: Relativamente a esta área, quais os contributos da sua formação para a sua prática profissional? 

ECC: A minha formação inicial deu-me as bases, e nessas bases durante os primeiros anos privilegiei o trabalho de projeto, e o 

modelo High Scope onde os alunos são “aprendizes” ativos que fazem melhores aprendizagens se o fizerem a partir do que planeiam, 

desenvolvem e refletem. Gradualmente, o modelo da escola moderna passou a fazer sentido e muito do meu trabalho reflete essa 

metodologia. 
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Bloco 3: Atuação Pedagógica no âmbito da área do Conhecimento do Mundo 

TL: De que forma as atividades de Conhecimento do Mundo estão contempladas no projeto de Sala? 

ECC: Elas são contínuas, fazem parte da agenda semanal, e de acordo com a vontade dos alunos. 

TL: Com que regularidade faz atividades relacionadas com as três grandes componentes da área do Conhecimento do Mundo? 

ECC: Metodologia científica, acontece por exemplo quando se faz a avaliação do tempo e das presenças mensalmente. Abordagem 

às ciências semanalmente uma vez, com o desenvolvimento de experiências científicas. As tecnologias, nomeadamente a utilização 

do computador diariamente, respeitando as escolhas no quadro de atividades. 

TL: Existe alguma componente da área do Conhecimento do Mundo que sinta ser mais fácil/difícil de trabalhar? 

ECC: Todas elas exigem que se consiga chegar aos alunos, que as aprendizagens façam sentido tendo em atenção que na turma 

nem todos estão numa fase em que têm o mesmo interesse, há que saber relativizar e cada aluno fará as aprendizagens ao seu 

ritmo. 

TL: Que espaços utiliza para que as atividades se realizem? 

ECC: Pode ser na mesa grande ou no espaço exterior.  Dentro da sala está sempre disponível a área das ciências, com experiências 

e protocolos para poderem desenvolver. 

TL: Que materiais utiliza? 

ECC: Área com diverso material (lupas, gobelets, almofariz, tubos de ensaio, funis, pinças, etc.) depois há jogos de Imanes, de 

cores, materiais de desgaste como algodão, bicarbonato de sódio, sal, açúcar, balões, corantes, etc. 
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TL: Podia enumerar algumas das atividades que costuma realizar nessa área? 

ECC: Experiências científicas previamente acordadas com os alunos, mas obedecendo a um plano de atividades. Recolha de diverso 

material de interesse dos alunos, por vezes é a própria família que colabora e entrega, um ouriço da castanha, uma pedra diferente, 

uma planta diferente, sementes…etc.  

TL: Utiliza uma metodologia específica para a realização das suas atividades? 

ECC: Sim. 

TL: Utiliza metodologias ativas nas atividades relacionadas com o Conhecimento do Mundo? 

ECC: Sim. 

TL: Qual é a sua posição em relação à implementação de metodologias ativas na sala em que está inserida? 

ECC: Faz sentido que assim seja porque entendo que só assim a criança cresce e ganha autonomia, espirito critico e gosto por 

saber mais. 

 

Bloco 4 – Outros contributos das metodologias na ação pedagógica 

TL: Sente necessidade, ou pensa ser algo positivo, conhecer novas metodologias de trabalho?  

ECC: Ao longo de todo o meu percurso sempre me mantive aberta para conhecer e descobrir mais… e foi nesse percurso que para 

mim hoje faz sentido a mistura de metodologias que uso. 
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TL: Existe alguma mudança, relativamente à ação que desenvolve, no sentido de proporcionar às crianças um maior número de 

vivências, que gostasse de fazer? 

ECC: A cada dia sinto mais necessidade de lhes dar mais tempo para brincarem livremente, privilegiando o recreio e o ar livre. 

 

Bloco 5 – Agradecimentos e Sugestões 

TL: Que outro contributo gostaria de acrescentar ao seu testemunho? 

ECC: Como educadora, quero que os meus alunos cresçam e façam aprendizagens, mas considero que o mais importante são os 

afetos, as emoções e que essa área tem que ser trabalhada todos os dias. 

TL: Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por nos facultar toda esta informação. Tem um peso bastante significativo 

para o trabalho desenvolvido. 
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Os dois protocolos de entrevistas que se seguem, foram realizados a duas professoras de 1º Ciclo do Ensino Básico, uma do distrito 

de Faro e outra do distrito de Beja, sendo que a primeiro pertence ao concelho de Vila Real de Santo António e atualmente trabalha 

com uma turma de 1º ano, e a segunda pertence ao concelho de Beja, professora titular da sala de prática profissional III, com um 

4º ano. As duas professoras pertencem a uma instituição de rede pública.  

 

Protocolo de Entrevista – Professora do concelho de Vila Real de Santo António (PCVR) 

Entrevistada: PCVR 

Entrevistador: Tânia Lopes (TL) 

Bloco I – Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

TL: Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista, garantir ainda, que os dados recolhidos irão ser utilizados 

apenas para a realização do relatório final de Mestrado. 

 

Bloco II – Percurso Profissional 

TL: Qual é a sua formação inicial? 

PCVR: Fiz o curso de Professores de 2º. Ciclo (variante de Educação Física). 

TL: Completou essa formação?  

PCVR: Não. 
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TL: Há quantos anos exerce a sua profissão? 

PCVR: Há vinte e cinco anos. 

TL: Faz, com alguma regularidade, formações que complementem a sua formação? 

PCVR: Sim, procuro manter-me em permanente atualização com a partilha existente entre pares que nos permite uma constante 

atualização, com a formação contínua que vou frequentando. Considero as ações de formação de extrema importância para a minha 

valorização profissional e pessoal visto serem áreas fundamentais para a melhoria do meu desempenho enquanto docente e de 

modo a estar atualizada face às novas exigências da profissão.  

TL: Ao longo da sua carreira docente, frequentou alguma formação sobre Metodologias Ativas? 

PCVR: Não, nunca frequentei nenhuma formação sobre metodologias ativas. 

TL: Consegue sintetizar o que são metodologias ativas, ou quais as que conhece? 

PCVR: Metodologias ativas são processos de aprendizagem em que os alunos participam ativamente da construção do 

conhecimento. A metodologia ativa está em contraste com os métodos tradicionais de ensino, pela mudança de papel do aluno.  

Na tradicional os alunos são recetores passivos de conhecimento de um professor. Na ativa os alunos participam ativamente da 

construção do conhecimento, com o apoio de um professor. 

Uma das metodologias que conheço e utilizo é a aprendizagem baseada em problemas. 

TL: Relativamente a esta área, quais os contributos da sua formação para a sua prática profissional? 
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PCVR: Alternar, sempre que possível, o uso das metodologias ativas e os métodos tradicionais. Apesar de metodologias opostas 

podem-se complementar. 

 

Bloco III: Atuação Pedagógica no âmbito da área do Conhecimento do Mundo 

TL: De que forma as atividades de Estudo do Meio estão contempladas no projeto de Turma? 

PCVR: As atividades de Estudo do Meio estão sempre contempladas no projeto da turma. O trabalho projeto é uma excelente forma 

de articular o Estudo do Meio com as outras áreas curriculares como o Português: leitura, escrita, oralidade, compreensão e 

expressão plástica (apresentação de trabalhos). 

TL: Com que regularidade faz atividades relacionadas com os diferentes blocos da disciplina de Estudo do Meio? 

PCVR: Com o meu grupo de trabalho faço atividades relacionadas com os diferentes blocos de Estudo do Meio, semanalmente. 

TL: Existe algum bloco da disciplina de Estudo do Meio que sinta ser mais fácil/difícil de trabalhar? 

PCVR: Não. No que concerne aos primeiros anos de escolaridade (1.º e 2.º anos), são conteúdos do dia-a-dia, conteúdos e conceitos 

que os alunos conhecem e são de fácil compreensão. Podendo ser trabalhados de forma mais prática, por exemplo como trabalho 

de projeto em grupo. 

TL: Que espaços utiliza para que as atividades se realizem? 

PCVR: Espaço sala de aula, do recreio e saídas no meio local. 

TL: Que materiais utiliza? 
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PCVR: Quadro branco, quadro interativo, computador, lápis de grafite, borracha, afia, lápis de cor, canetas de feltro, lápis de cera, 

tintas, pincéis, cartolinas, papel de lustro, papel cavalinho, tesoura, cola, plasticina... 

TL: Podia enumerar algumas das atividades que costuma realizar nessa disciplina? 

PCVR: Uma das atividades que costumo realizar é a construção do conhecimento a partir da discussão em grupo de um problema. 

O aluno estuda individualmente sobre determinado assunto antes da aula, e anota todas as suas dúvidas ou dificuldades. Na sala 

de aula, acontecem discussões/debates sobre os problemas apresentados, realizadas em grupo. Desta forma, a participação de 

cada aluno torna-se essencial incentivando o trabalho em grupo e a comunicação.  

TL: Utiliza uma metodologia específica para a realização das suas atividades? 

PCVR: Não utilizo uma metodologia específica para realizar as minhas atividades. Uso e adequo diferentes metodologias consoante 

os conteúdos programáticos a lecionar. 

TL: Utiliza metodologias ativas nas atividades relacionadas com o Estudo do Meio? 

PCVR: Utilizo com alguma frequência na área curricular disciplinar de Estudo do Meio metodologias ativas nas diferentes temáticas 

a abordar. 

TL: Qual é a sua posição em relação à implementação de metodologias ativas na sala em que está inserida? 

PCVR: Tento estar sempre atualizada e encontro-me disponível e recetiva à implementação de metodologias ativas na minha sala 

de aula. 
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Bloco IV – Outros contributos das metodologias na ação pedagógica 

TL: Sente necessidade, ou pensa ser algo positivo, conhecer novas metodologias de trabalho?  

PCVR: É muito positivo conhecer novas metodologias de trabalho, pois estimula as diferentes formas dos alunos aprenderem, 

estimula as competências do século 21, deixa as aulas mais dinâmicas e “liberta” um pouco o professor. 

TL: Existe alguma mudança, relativamente à ação que desenvolve, no sentido de proporcionar aos alunos um maior número de 

vivências, que gostasse de fazer? 

PCVR: Gostaria de fazer com maior frequência trabalho prático e exploratório. Uso leitura e discussão dos textos do manual mais 

do que desejaria, porque tal permite uma abordagem mais rápida dos conteúdos (embora certamente menos consistente). 

 

Bloco V – Agradecimentos e Sugestões 

TL: Que outro contributo gostaria de acrescentar ao seu testemunho? 

PCVR: Na minha opinião, a disciplina de Estudo do meio deveria ser tão importante quanto as outras unidades curriculares 

lecionadas. Considero que muitos dos conhecimentos aí adquiridos são fundamentais e permitem à criança entender o mundo que 

a rodeia. 

TL: Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por nos facultar toda esta informação. Tem um peso bastante significativo 

para o trabalho desenvolvido. 

 

 



 124 

Protocolo de Entrevista – Professora do concelho de Beja (PCB) 

Entrevistada: PCB 

Entrevistador: Tânia Lopes (TL) 

 

Bloco I – Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

TL: Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista, garantir ainda, que os dados recolhidos irão ser utilizados 

apenas para a realização do relatório final de Mestrado. 

 

Bloco II – Percurso Profissional 

TL: Qual é a sua formação inicial? 

PCB: Curso de Professores do Ensino Básico. 

TL: Completou essa formação?  

PCB: Sim. Com um Bacharelato mais a formação complementar (licenciatura). 

TL: Há quantos anos exerce a sua profissão? 

PCB: Há vinte e seis anos 

TL: Faz, com alguma regularidade, formações que complementem a sua formação? 

PCB: Sim, com bastante regularidade.  
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TL: Ao longo da sua carreira docente, frequentou alguma formação sobre Metodologias Ativas? 

PCB: Sim. 

TL: Consegue sintetizar o que são metodologias ativas, ou quais as que conhece? 

PCB: Metodologias ativas são metodologias que permitem ao aluno ser um participante ativo na sua própria aprendizagem 

recorrendo a experiências significativas e vivenciadas, onde a partilha e a cooperação permitem transformá-lo em construtor do seu 

próprio conhecimento. Por exemplo os projetos e a tutoria entre pares. 

TL: Relativamente a esta área, quais os contributos da sua formação para a sua prática profissional? 

PCB: Permitiu obter bases didático-pedagógicas significativas e imprescindíveis para o desenvolvimento de um bom trabalho 

docente, preocupado e direcionado para a aprendizagem de todos. 

 

Bloco III: Atuação Pedagógica no âmbito da área do Conhecimento do Mundo 

TL: De que forma as atividades de Estudo do Meio estão contempladas no projeto de Turma? 

PCB: As atividades de Estudo do Meio estão sempre contempladas no horário dos alunos, nas atividades transdisciplinares, na 

Oferta Complementar, entre outras, 

TL: Com que regularidade faz atividades relacionadas com os diferentes blocos da disciplina de Estudo do Meio? 

PCB: Com alguma regularidade. 

TL: Existe algum bloco da disciplina de Estudo do Meio que sinta ser mais fácil/difícil de trabalhar? 
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PCB: “À Descoberta do Ambiente Natural”, “À Descoberta dos Materiais e Objetos” em virtude das atividades experimentais 

assumirem um papel fundamental no ensino e na aprendizagem dos vários conteúdos assim como a pesquisa. 

TL: Que espaços utiliza para que as atividades se realizem? 

PCB: Fundamentalmente a sala de aula e, por vezes, o espaço exterior. 

TL: Que materiais utiliza? 

PCB: Todos os possíveis e que vão de encontro ao que se pretende. 

TL: Podia enumerar algumas das atividades que costuma realizar nessa disciplina? 

PCB: Realização de experiências com objetos e materiais de uso corrente.  

TL: Utiliza uma metodologia específica para a realização das suas atividades? 

PCB: Sim. Tento sempre utilizar uma metodologia que tenha alguma relevância científica e permita ao aluno familiarizar-se com algo 

que o faça levar ao conhecimento científico.  

TL: Utiliza metodologias ativas nas atividades relacionadas com o Estudo do Meio? 

PCB: O trabalho entre pares, os projetos e viagens virtuais. 

TL: Qual é a sua posição em relação à implementação de metodologias ativas na sala em que está inserida? 

PCB: Com uma abertura enorme em relação às mesmas 
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Bloco IV – Outros contributos das metodologias na ação pedagógica 

TL: Sente necessidade, ou pensa ser algo positivo, conhecer novas metodologias de trabalho?  

PCB: Penso ser algo bastante positivo conhecer novas metodologias de trabalho e incentivar os alunos a aprenderem de forma 

diferente, mais autónoma e participativa, sendo responsáveis pela construção do seu próprio conhecimento. 

TL: Existe alguma mudança, relativamente à ação que desenvolve, no sentido de proporcionar aos alunos um maior número de 

vivências, que gostasse de fazer? 

PCB: Sim. Atualizar o suporte das ferramentas tecnológicas uma vez que o mesmo é crucial e colabora significativamente para 

complementar todo o processo de aprendizagem, facilitando principalmente o acesso à informação e a troca de experiências. 

 

Bloco V – Agradecimentos e Sugestões 

TL: Que outro contributo gostaria de acrescentar ao seu testemunho? 

PCB: Não tenho mais nada a acrescentar, espero ter conseguido ajudar. 

TL: Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e por nos facultar toda esta informação. Tem um peso bastante significativo 

para o trabalho desenvolvido. 
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Apêndice V – Análise de Conteúdo às entrevistas 

Análise de entrevista à educadora do distrito de Faro, pertencente ao concelho de Olhão, de uma IPSS. 

Categoria Subcategoria Unidade de registo 

Formação e 

anos de 

Serviço 

Licenciada em Educação Básica 

- 

Educadora há 2 anos 

“(...) licenciatura em Educação Básica”; “(...) mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

“Há quase dois anos.” 

Atuação 

Educativa na 

área do 

Conhecimento 

do Mundo 

Metodologias e estratégias de ensino 

utilizadas na área do Conhecimento do 

Mundo. 

- 

Recursos materiais utilizados 

- 

Atividades desenvolvidas 

- 

Interdisciplinaridade 

“Movimento da Escola Moderna e Trabalho de Projeto.” 

 

 

“(...) materiais que as crianças conheçam” 

 

“Atividades experimentais, atividades sensoriais, preenchimento do 

quadro do tempo, ...” 

As atividades relacionadas com o Conhecimento do Mundo “estão 

interligadas às outras áreas de conteúdo e vão surgindo de forma 

intercalada dependendo (...) dos interesses das crianças. 
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Alterações na 

atuação 

pedagógica 

Crianças são o principal interveniente 

- 

Satisfação pelo trabalho desenvolvido 

“principal interveniente (...) deixando-as motivadas e interessadas (...) 

proporciona uma melhor aprendizagem.” 

“(...) não sinto necessidade mas considero importante estarmos sempre 

a aprender e atualizarmo-nos.” 

Testemunho - - 

 

 

Análise de entrevista à educadora do distrito de Beja, pertencente ao concelho de Cuba, de uma instituição de rede pública. 

Categoria Subcategoria Unidade de registo 

Formação e 

anos de 

Serviço 

Curso de Educação de Infância. 

- Complemento de formação 

pedagógica. 

- 

Educadora há 31 anos. 

“Ed. De Infância”; “(...) complemento de formação pedagógica de um ano”; “31 

anos”; “Não frequentei nenhuma com essa temática (...) estratégias que são 

utilizadas na minha prática pedagógica em que se trabalha uma metodologia ativa.”; 

“Metodologias ativas pressupõem um trabalho em que cada criança é um elemento 

ativo.”; “(...) durante os primeiros anos privilegiei o trabalho de projeto, e o modelo 

High Scope (...) Gradualmente o modelo da escola moderna passou a fazer sentido 

(...)”. 
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Atuação 

Educativa na 

área do 

Conhecimento 

do Mundo 

Metodologias e estratégias de 

ensino utilizadas na área do 

Conhecimento do Mundo. 

- 

Recursos materiais utilizados. 

 

“(...) são contínuas, fazem parte da agenda semanal, e de acordo com a vontade 

dos alunos.”; “Metodologia científica (...) avaliação do tempo e das presenças 

mensalmente.”; “Abordagem às ciências semanalmente uma vez (...)”; “As 

tecnologias (...) diariamente (...)”; “Todas elas exigem que se consiga chegar aos 

alunos, que as aprendizagens façam sentido (...) cada aluno fará as aprendizagens 

ao seu ritmo.”; “(...) mesa grande ou espaço exterior”; “(...) área das ciências, com 

experiências e protocolos (...)”; “(...) lupas, gobelets, almofariz, tubos de ensaio, 

funis, pinças, etc (...)”;  

“Experiências científicas (...)”; “(...) material do interesse dos alunos, por vezes é a 

própria família que colabora e entrega (...)”; “Utilizo metodologias ativas (...) só 

assim a criança, cresce e ganha autonomia, espírito crítico e gosto por saber mais.”. 

Alterações na 

atuação 

pedagógica 

Brincar livremente ao ar livre. 

“(...) hoje faz sentido a mistura de metodologias que uso.”; “(...) dar mais tempo para 

brincarem livremente, privilegiando o recreio e o ar livre”. 

Testemunho 
O essencial na vida das 

crianças. 

“(...) cresçam e façam aprendizagens”; “(...) o mais importante são os afetos, as 

emoções (...) essa área tem que ser trabalhada todos os dias”. 
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Análise de entrevista à professora de 1.º Ciclo do Ensino Básico do distrito de Faro, pertencente ao concelho de Vila Real de Santo 

António, neste momento trabalha com uma turma de 1.º ano, numa instituição de rede pública. 

Categoria Subcategoria Unidade de registo 

Formação e 

anos de 

Serviço 

Curso de professores 

de 2º ciclo. 

- 

25 anos de carreira 

docente. 

- 

Formações 

complementares 

 

 

“Curso de professores de 2º ciclo (variante de Educação Física).”;  

 

“Há 25 anos.”;  

“(...) partilha existente entre pares (...) constante atualização, (...) “;  

“Considero as ações de formação de extrema importância (...) face às novas 

exigências da profissão.”;  

“(...) nunca frequentei nenhuma formação sobre Metodologias Ativas.” 

Formação a 

nível do 

Estudo do 

Meio e 

Alternação de 

metodologias de 

trabalho. 

“(...) Uma das metodologias que conheço e utilizo é Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL).”;  

“Alternar (...) o uso das metodologias ativas e os métodos tradicionais.” 
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Metodologias 

Ativas 

Atuação 

Pedagógica -

Estudo do 

Meio 

Atividades de Estudo do 

Meio: 

- 

Regularidade 

- 

Recursos 

- 

Materiais 

- 

Estratégias 

- 

Novas metodologias de 

trabalho 

 

“(...) sempre contempladas no projeto de turma. O trabalho de projeto é uma excelente 

forma de articular o Estudo do Meio com as outras áreas curriculares (...)”; “(...) 

diferentes blocos de Estudo do Meio, semanalmente.”;  

“(...) aos primeiros anos de escolaridade (1.º e 2.º anos), são conteúdos do dia-a-dia 

(...) fácil compreensão. (...) forma mais prática, (...) trabalho de projeto (trabalho de 

grupo).”; “ 

Espaço sala de aula, espaço de recreio e saídas no meio local.”; 

 

 “Quadro branco, quadro interativo, computador, (...) papel cavalinho, tesoura, cola, 

plasticina...”;  

“(...) construção do conhecimento a partir da discussão em grupo de um problema. 

(...)”; “(...) discussões/debates sobre os problemas apresentados, realizadas em grupo. 

(...)”; “(...) Uso e adequo diferentes metodologias consoante os conteúdos 

programáticos a lecionar.”; “Utilizo (...) metodologias ativas nas diferentes temáticas a 

abordar.”; “É muito positivo conhecer novas metodologias de trabalho, pois estimula 

as diferentes formas dos alunos aprenderem (...)”. 
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Testemunho 

Mudanças – trabalho 

mais prático 

- 

Conhecimentos 

essenciais. 

“Gostaria de fazer com maior frequência trabalho prático e exploratório. Uso leitura e 

discussão dos textos do manual mais do que desejaria, (...) abordagem mais rápida 

dos conteúdos. (embora certamente menos consistente)”. 

“(...) a disciplina de Estudo do Meio deveria ser tão importante quanto as outras 

unidades curriculares lecionadas. (...) conhecimentos aí adquiridos são fundamentais 

e que permitem à criança entender o mundo que a rodeia”. 

 

 

Análise de entrevista à professora do distrito e concelho de Beja, professora titular da sala de prática profissional III, com um 4.º ano, 

numa instituição de rede pública. 

Categoria Subcategoria Unidade de registo 

Formação e 

anos de 

Serviço 

Licenciatura 

- 

26 anos de carreira 

docente 

-  

“Curso de Professores do Ensino Básico.”; “(...) Bacharelato + Formação Complementar 

(Licenciatura).”; 

 

“Há 26 anos”;  

 

“(...) bastante regularidade.”. 
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Formações 

complementares 

Formação a 

nível do 

Estudo do 

Meio e 

Metodologias 

Ativas 

Construção do próprio 

conhecimento 

“(...) partilha e a cooperação permitem transformá-lo em construtor do seu próprio 

conhecimento.”; 

“Projetos; Tutoria entre pares...”; 

“(...) bases didático-pedagógicas significativas e imprescindíveis para o 

desenvolvimento de um bom trabalho docente, preocupado (...)”; “ 

Atuação 

Pedagógica -

Estudo do 

Meio 

Regularidade nas 

atividades de Estudo do 

Meio. 

-  

Metodologias de 

trabalho. 

- 

Recursos materiais 

- 

“(...) no horário dos alunos, nas atividades transdisciplinares, na Oferta Complementar 

(...)”; “Com alguma regularidade.”;  

““À Descoberta do Ambiente Natural” – “À Descoberta dos Materiais e Objetos” em 

virtude das atividades experimentais (...) assim como a pesquisa.”;  

“Fundamentalmente a sala de aula e, por vezes, o espaço exterior.”; “realização de 

experiências com objetos e materiais de uso corrente.”;  

“(...) sempre utilizar uma metodologia (...) que faça levar ao conhecimento científico.”; 

“Trabalho entre pares; Projetos; Viagens virtuais.”; “(...) bastante positivo conhecer 

novas metodologias de trabalho e incentivar os alunos a aprenderem de forma diferente, 
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Importância de 

Metodologias ativas 

mais autónoma e participativa, sendo responsáveis pela construção do seu próprio 

conhecimento.” 

Testemunho 

Ferramentas 

tecnológicos no auxílio 

do conhecimento 

“Atualizar o suporte das ferramentas tecnológicas (...) é crucial e colabora 

significativamente para complementar todo o processo de aprendizagem, facilitando 

principalmente o acesso à informação e a troca de experiências.” 
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Apêndice VI- Planificação semanal Pré-Escolar (exemplo) 
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Apêndice VII – Síntese de Projetos emergentes, Comemorações/efemérides, outras ações preconizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos projetos emergentes, as crianças tiveram oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar, todas as áreas de 

conteúdos predispostas nas Orientações Curriculares de Educação Pré-Escolar. 

Projetos 

emergentes 

 Atividades desenvolvidas 

“Os oceanos – 

Os tubarões” 

- Levantamento de ideias “O que já sei” e “O que quero saber”; 

- Vídeos/imagens/músicas; 

- Conversas exploratórias: 

Projetos emergentes 
Comemorações / 

efemérides 
Outras ações 

“Os Oceanos – Os 

tubarões” 
Outono Atividades experimentais 

“As árvores” S. Martinho Construções 

 Desenhos/Ilustrações/Registos 

Conversas exploratórias 



   141 

oceanos, localização no planisfério, o oceano que banha Portugal, tubarões, polvos, proteção do 

meio ambiente, estrelas do mar; 

- Experiências: O oceano na garrafa; 

- Técnicas de pintura e recorte e colagem: 

Bolas de sabão, com garfos, esponjas; 

- Decoração da sala como se fosse o fundo do mar; 

- Construções: 

Fantoches de tubarões, polvos, peixes-balão, maquete do fundo do oceano, tubarões em massa 

de moldar, algas marinhas; 

- Histórias: 

Conto “Pipoca o peixinho mentiroso”, “Octocuecas” de Susy Senior; 

- Jogos: Jogo de pesca, macaca. 

- Atividades de leitura e escrita: 

Reconto das histórias, personagens principais, secundárias, espaço de ação, construção de 

histórias e livros, divisão silábica, rimas, poema; 

- Jogos de matemática: formar conjuntos; 
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- Pesquisas; 

- Registos/Desenhos/ilustrações. 

“As árvores” 

- Levantamento de ideias “O que já sei” e “O que quero saber”; 

- Vídeos, Imagens, Músicas; 

- Conversas exploratórias: 

A desflorestação, a proteção do meio ambiente, as árvores, a semente, o crescimento do ser 

humano, o crescimento das plantas, semear e plantar; 

- Atividades experimentais: horta sustentável (semear) e germinação da semente; 

- Recorte e colagem; 

- História: “A árvore generosa” de Shel Silvertein; 

- Matemática: Contar; 

- Leitura e Escrita: legenda das sementes na horta sustentável; 

- Registos/Desenhos/Ilustrações. 
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Relativamente a comemorações, na área do Conhecimento do Mundo, abordou-se o tema do Outono e do S.  Martinho. 

 Atividades desenvolvidas 

Comemorações 

/efemérides 

Outono 

- Música “Quando chega o Outono (voa a andorinha)”: 

- Onomatopeias (som da chuva, som do vento); 

- Conversa exploratória: as andorinhas – alimentação, migração, corpo; 

- Localização geográfica de África e Portugal; 

- Matemática: contar as andorinhas que vão para sul, a forma da andorinha – círculo e triângulo, 

agrupar; 

- Construção: cabeça de andorinha com figuras geométricas; 

- Conversa exploratória: vindima, uva; 

- Vindima – com auxílio de material didático; 

- Pintura e Colagem com rolhas – cachos de uvas; 

- Registos. 

S. Martinho 

- Música; 

- História “A Maria Castanha”; 

- O castanheiro, as castanhas; 
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- Lenda de S. Martinho. 

 

Fizeram parte do plano de ação outras atividades na área do Conhecimento do Mundo, como atividades experimentais, construções, 

conversas exploratórias e os seus registos. 

 Atividades desenvolvidas 

Outras Ações 

Atividades 

experimentais 

- Flutua ou afunda; 

- Explosão de cores; 

-Força de atração; 

- Slime; 

- Força e movimento. 

Construções 

- Calendário da Sala; 

- Calendário do tempo; 

- Calendário de aniversários; 
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Conversas 

exploratórias  

- Meteorologia; 

- Unidades básicas de tempo diário, semanal e anual; 

- Conservação da Natureza. 

Registos, desenhos, 

ilustrações 
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Apêndice VIII – Síntese das Atividades desenvolvidas no Projeto “Os Oceanos – Os Tubarões” 

Projeto Atividades desenvolvidas 

“Os Oceanos – 

Os Tubarões 

Vídeos/imagens/músicas:  

as crianças observaram através de vídeos e imagens e ouviram através de músicas ou alguns sons elementos 

dos oceanos: o som do mar calmo e/ou revoltado, diferentes animais marinhos (as suas vivências, habitat, 

alimentação, morfologia), diferentes elementos náuticos (diferentes embarcações e seus elementos), o lixo nos 

oceanos, o fundo do mar, ... 

Conversas exploratórias: 

Oceanos e a sua localização no planisfério, o oceano que banha Portugal, tubarões, polvos, proteção do meio 

ambiente, estrelas do mar, algas, localização das zonas onde habitam, maioritariamente, tubarões... 
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Experiências:  

O oceano na garrafa. 

 

Técnicas de pintura e recorte e colagem: 

Bolas de sabão, com garfos. 
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Decoração da sala como se fosse o fundo do mar. 

 

 

 

 

 

 

Construções: Fantoches de tubarões, polvos, peixes-balão, maquete do fundo do oceano, tubarões em massa de 

moldar, algas marinhas, livro “O Tubarão João”, ... 
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- Histórias: 

Conto “Pipoca o peixinho mentiroso”, “Octocuecas” de Susy Senior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jogos: Jogo de pesca (retirar o lixo dos oceanos). 
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- Atividades de leitura e escrita: 

Reconto das histórias, personagens principais, secundárias, espaço de ação, construção de histórias e livros, 

divisão silábica, rimas, poema, ... 
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Jogos de matemática: formar conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas: através das novas tecnologias as crianças tiveram oportunidade de explorar as suas curiosidades. 

 

 

 

 

 

 

Registos/Desenhos/ilustrações. 
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Apêndice IX – Síntese das Atividades desenvolvidas no Projeto “As Árvores” 

Projeto Atividades desenvolvidas 

“As Árvores” 

Vídeos, Imagens, Músicas: 

As crianças observaram através de vídeos e imagens e ouviram através de músicas ou alguns sons os elementos da 

natureza, características das árvores nas diferentes estações do ano, morfologia das árvores, crescimento das 

plantas, desflorestação, a semente, ... 

Conversas exploratórias: 

A desflorestação, a proteção do meio ambiente, as árvores, a semente, o crescimento do ser humano, o crescimento 

das plantas, semear e plantar, ... 

Atividades experimentais:  

horta sustentável (semear) e germinação da semente. 
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Recorte e colagem 
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História: “A árvore generosa” de Shel Silvertein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática: Contar 
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Leitura e Escrita: legenda das sementes na horta sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

Registos/Desenhos/Ilustrações. 
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Apêndice X – Planificação diária 1.º Ciclo do Ensino Básico (exemplo) 
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Apêndice XI – Planificações diárias de 27 e 28 de março e 3 e 24 de abril de 

2019 
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Apêndice XII – Síntese de sequência didática na metodologia ativa de 

Trabalho de Projeto 

Aula Atividades estratégias 

1ª aula 

27 de março 

Conversa exploratória - O sistema Solar: 

- O que é o Sistema Solar: aspetos constituintes e como é 

caracterizado. 

- Os planetas: conhecer algumas características que cada 

um apresenta através da visualização de diferentes 

imagens. 

- Reconhecer a Via Láctea como a nossa galáxia. 

 A partir da conversa inicial onde cada um teve 

oportunidade de retirar notas, colocar questões e abrir 

espaço para a curiosidade e o interesse dos alunos, a turma 

dividiu-se em pequenos grupos de trabalho para assim 

investigar/explorar a temática. 

Realização de um modelo do Sistema de Solar através do 

desenho, com os mesmos grupos de trabalho da fase 

anterior. 
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2ª aula 

28 de março 

Continuação da sequência didática com a apresentação do 

trabalho feito por cada grupo de trabalho na aula anterior. 

Pesquisa exploratória em pequenos grupos sobre a Lua. 

Conversa exploratória em grande grupo – As fases da Lua 

e Ciclo Lunar: 

- Reconhecimento da Lua como um satélite natural. 

- As fases da lua: lua cheia, quarto minguante, lua nova, 

quarto crescente. 

Visualização de um esquema ilustrativo sobre o Ciclo 

Lunar. 

Debate entre os pequenos grupos sobre o avanço das suas 

descobertas. 

3ª aula 

3 de abril 

Projeto de Construção de um modelo do Sistema Solar em 

3D. (organização em pequenos grupos e trabalho 

individual). 
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4ª aula 

24 de abril 

Visualização de Vídeo sobre o Sistema Solar. 

Síntese da informação recolhida sobre o tema. 

Apresentação e exploração do Projeto em 3D. 

Exposição do trabalho, no espaço da sala de aula da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidação de conhecimento com uma ficha de trabalho 

sobre o tema. 
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Apêndice XIII – Ficha de consolidação de conhecimentos 
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Apêndice XIV – Planificações diárias de 15 e 21 de maio e 29 de maio de 

2019 
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Apêndice XV – Síntese do planeamento de atividades por áreas de trabalho 

 

Área de trabalho Planeamento de atividades 

Setores de Atividade 

A área dispunha de uma série de imagens 

correspondentes a diferentes profissões 

previamente exploradas, 

portanto, que se inseriam 

no contexto e nos 

conhecimentos prévios dos 

alunos. 

 

Profissões apresentadas: professor, padeiro, 

pescador, médico, costureira, ... 

Atividade A: Explorar os setores de atividade – 

Registar numa tabela, que tipo de atividades 

exercem os diferentes setores (primário, secundário 

e terciário). (Investigação) 

Questão Problema I: Em que setor de atividade se 

agrupam as diferentes atividades produtivas? 

 

Agricultura 
A área dispunha de uma série de imagens de 

produtos hortofrutícolas, conhecidos pelos alunos. 
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Produtos Hortofrutícolas apresentados: Maçã, milho, 

batata, tomate, beterraba, ... 

Atividade B: Explorar a agricultura. (Investigação) 

Questão Problema I: Quais as regiões dos diferentes 

produtos hortofrutícolas, em Portugal? 

Principais Regiões dos cereais e as suas principais 

utilizações. 

 

Questão Problema II: Qual o produto agrícola mais 

abundante na tua região? 

Qual a época do ano em que é colhido? 

Ilustração desse produto. 
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Pecuária 

A área dispunha de uma série de imagens ligadas à 

pecuária: produtos e animais, conhecidos pelos 

alunos. 

 

 

 

 

Produtos e Animais apresentados: ovelha, leite, 

queijo, cavalo, salsichas, ... 

Atividade C: Explorar a pecuária. (Investigação) 

Questão Problema I: Quais os principais produtos 

que nos fornecem os animais criados em Portugal? 

 

 

 

 

 

Atividade D:  Explorar a exploração industrial e 

familiar. (Investigação) 

Questão Problema I: Quais as principais diferenças 

e semelhanças entre as explorações familiares e 

industriais na criação de gado? 
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Questão Problema II: Quais as principais vantagens 

e/ou desvantagens entre as explorações familiares e 

industriais na criação de gado? 

 

 

 

 

 

 

Silvicultura 

A área dispunha de uma série de matérias-primas de 

diferentes espécies florestais e algumas amostras de 

espécies florestais. 

Matérias-primas 

apresentadas: Cortiça, pinheiro, azinheira, ... 

Atividade E: Explorar a silvicultura. (Investigação) 

Representações ilustrativas da espécie florestal, 

matéria prima e produto. 
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Apêndice XVI – Planificação diária de 5 e 11 de junho de 2019 
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Apêndice XVII – Síntese de trabalho de projeto por grupo de trabalho 

Grupo de 

Trabalho 
Planeamento e Investigação 

Grupo A 

O que sei? 

- “Sabemos que quando vamos pescar precisamos de 

muita paciência”. 

- “A pesca é do Setor Primário”. 

- “Tipos de peixe: Carpa (rio), Achigã (rio) Barbo (rio), 

Peixe-gato (rio), Espadarte (mar), Sardinha (mar), 

Pescada (mar)”. 

 

 

 

 

 

O que quero saber? 

- “Será que os peixes-gato chegam a 4 metros?” 

- “O que é que os peixes do rio comem?” 

- “Porque é que não há bacalhaus nos mares 

portugueses?” 

- “Existe atividade piscatória na nossa região? O que se 

pesca?” 

- “Quais as técnicas de pesca?” 
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Seleção da informação 

- “É verdade que os peixes-gato chegam a 4 metros”. 

- “Os peixes do rio comem algas, moluscos, peixes mais 

pequenos...”. 

- “Porque o bacalhau é um peixe muito salgado.”  

- “Existe. Carpa, Achigã, barbo...” 

- “A pesca é uma atividade de extração de organismos no 

ambiente aquático (...)” 

- “Tipos de pesca: Pesca com vara, pesca artesanal (...)” 

 

 

 

 

Grupo B 

O que sei? 

- “Transformação de matérias-primas em produtos”. 

- “Tipos de produtos: Alimentação, Têxtil, Automóvel, 

Calçado”. 

 

 

 

 

 

O que quero saber? 

- “Que matérias-primas dão origens aos produtos?” 

- “Que tipos de indústrias existem?” 

Seleção da informação 
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- “O couro dá origem ao calçado”; “A lã e o algodão dão 

origem à roupa e aos tecidos” ... 

- “Tipos de indústrias: alimentar, 

corticeira, têxtil, calçado, metalúrgica. 

 

 

 

Grupo C 

O que sei? 

- “Matéria-prima: Madeira de Carvalho – Cortiça e Rolhas”. 

- “Matéria-prima: Leite – queijo e manteiga”. 

- “Tipos de indústrias: Construção Civil, Vidreira, 

Cerâmica”. 

 

O que quero saber? 

- “O que se produz?” 

- Quais as matérias-primas mais utilizadas na nossa 

região?” 

- “Saber a correspondência entre matéria-prima e produto” 

- “Os vários tipos de indústrias” 
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Seleção da informação 

- “Produz-se: Cortiça, rolhas, calçado, leite, roupa, etc. ...” 

- “As matérias-primas mais utilizadas são: resina, madeira, 

cortiça, batatas e castanhas.” 

 

 

 

 

- “A correspondência entre matéria-prima e produto é: 

ferro (metal), madeira, tijolos etc. ... para casas, prédios, 

escolas, etc. ...”   

 

 

 

Grupo D 

O que sei? 

- “O comércio é do setor terciário”. 

- “O comércio vende: têxteis, comida”. 

- “Onde se vende: lojas, mercados, mercearias”. 

- “O que se faz: mantas, camas, mobília”. 

- “Para que servem: para nos aquecermos, para 

guardarmos coisas.” 

 

 

 

 

O que quero saber? 

- “Como se comercializam os produtos?” 
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- “Que serviços existem?” 

- “Diferença entre exportação e importação.” 

- “Principais locais de comércio.” 

 

 

 

 

 

Seleção da informação 

- “O comércio é a atividade que movimenta diferentes 

produtos (...)” 

- “Existem lojas, shoppings, postos de combustíveis, 

salões de beleza, restaurantes, farmácias e padarias.” 

- “A zona rural (...) abastece a zona urbana (cidade) (...)” 

- “Exportação é quando vendemos as nossas mercadorias 

para outros países.” 

- “Importação é quando adquirimos ou compramos 

produtos de outras nações.” 
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Comparação de preços dos mesmos produtos entre o 

Intermarché, o Pingo Doce e o Continente: 
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Anexos 

A presente seção complementa a argumentação apresentada no texto, com 

documentos não criados pela autora. 

 

Anexo I – Mapa de presenças, Plano de atividades, Lista de Projetos, 
Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de presenças do mês de outubro 

Figura 18. Plano/Quadro de Atividades 
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Figura 19. Lista de Projetos 

Figura 20. Avaliação 
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Anexo II – Áreas da sala de Pré-Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Biblioteca Figura 21. Caixas de arrumação 

Figura 23. Casinha de bonecas Figura 24. Matemática 
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Figura 25. Ciências e Computador 
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Figura 26. Música 

Figura 27. Pintura 
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Anexo III – Espaços desportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Campo polidesportivo Figura 29. Ginásio 1 

Figura 30. Ginásio 2 
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Anexos IV – Organização e gestão do tempo e do espaço 

Relativamente ao Pré-Escolar, com base no Regulamento Interno do 

agrupamento, artigo 158.º, as atividades educativas na educação pré-escolar 

são organizadas em regime normal. Sendo que a atividade educativa do período 

da manhã e da tarde é interrompida para almoço. 

Segundo o Regulamento interno do agrupamento, artigo 157.º, na educação pré-

escolar, o calendário escolar é definido em reunião de pais e encarregados de 

educação, no início de cada ano letivo, de acordo com a legislação em vigor.  

Consoante aquilo que se pode observar, o jardim de infância funciona das 7:45h 

às 19:00h exceto sábados, domingos, feriados e datas festivas como é o caso 

do Carnaval, Páscoa e Natal.  

Início do ano letivo: entre 12 e 17 de setembro de 2018.  

Fim do ano letivo: 21 de junho de 2019. 

Períodos letivos:  

• 1.º período letivo – entre 12 e 17 de setembro a 14 de dezembro 

de 2018;  

• 2.º período letivo – de 3 de janeiro a 5 de abril de 2019;  

• 3.º período letivo – de 23 de abril a 21 de junho de 2019  

Pausas letivas:  
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As atividades preparadas são regra geral, dirigidas ao grupo todo e não fazem 

diferenciação de idades, capacidades, competências ou origens sociais. No 

entanto, pode haver atividades especialmente programadas para algumas 

crianças, dependendo do seu grau de dificuldade ou facilidade.  

Os mais velhos são solicitados a ajudar sempre os mais novos, tanto dentro da 

sala como no espaço exterior, na execução de pequenas tarefas e em todas as 

situações em que os mais novos precisam de auxílio. Tal como nos sugerem as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré́-Escolar (OCEPE):  

(...) a interação entre crianças em momentos diferentes de 

desenvolvimento e com saberes diversos é facilitadora do 

desenvolvimento e da aprendizagem. A existência de grupos com 

crianças de diferentes idades acentua a diversidade e enriquece as 

interações no grupo, proporcionando múltiplas ocasiões de 

aprendizagem entre crianças.  (Silva et al., 2016, p. 24) 

Cabe ao/à educador/a, criar ambientes facilitadores para a inclusão do grupo, 

estabelecendo relações individualizadas com cada criança, com o objetivo de 

promover os cinco objetivos predispostos nas OCEPE (Silva et al., 2016, p. 26):  

• Respeito por cada criança e sentimento de pertença a um grupo;  

• Trabalho cooperado;  

• Entendimento da perspetiva do outro;  

• Regulação da vida em grupo;  

• Participação no planeamento e avaliação.  

As crianças participam maioritariamente em grande grupo, sendo que a 

educadora dá oportunidade a todos para participar e expor as suas ideias, por 

exemplo através da avaliação diária de forma individual e em grande grupo, 

desenvolvendo nas crianças o sentido crítico e a sua própria identidade.  

Relativamente à organização do espaço, na sala A, o espaço está organizado 

em áreas.  

No entanto, tal como nos apresenta Silva et al. (2016, p. 26) “a reflexão 

permanente sobre a funcionalidade e adequação dos espaços permite que a sua 
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organização vá́ sendo modificada, de acordo com as necessidades e evolução 

do grupo”, da mesma forma que acontece na Sala A, poderão surgir ao longo do 

tempo outras áreas, segundo os interesses do momento ou relacionadas com os 

projetos em desenvolvimento.  

Os materiais nas diferentes áreas, encontram-se em bom estado e bem cuidados 

por parte das crianças, salvo alguns brinquedos na área da casinha das 

bonecas. No início do ano letivo, as crianças trazem tesouras, colas, cartolinas, 

lápis, borrachas, afias, ..., para ajudar a construir um espaço repleto de materiais 

que auxiliam a aprendizagem das crianças. Também existem na sala, os 

seguintes materiais:  

• PC de mesa (1) (estado: Mediano);  

• Impressora (1) (estado: Mediano);  

• Rádio leitor de CD (1) (estado: Mediano);  

• Micro-ondas (1*) (estado: Bom);  

• Mini forno elétrico (1*) (estado: Mediano);  

• Jarro elétrico (1*) (estado: Bom);  

• Máquina de filmar (1*) (estado: Bom);  

• Projetor + tela (2**) (estado: Bons)  

*Partilhado pelas 4 turmas  

**Partilhado por 2 turmas  

Para além dos materiais e áreas referidas, também existe uma mesa central e 

uma mesa de apoio, a área onde se encontra o computador que só́ é utilizado 

por crianças, na presença de adultos.  

As paredes também se encontram divididas por áreas como toda a sala, onde 

são afixados os trabalhos feitos pelas crianças e outros materiais do decorrer 

das atividades. 

Relativamente à gestão do tempo, embora flexível, corresponde a momentos 

que se repetem diariamente. Na sala A, o tempo é organizado tendo em conta 

as atividades pré́-preparadas, as atividades autónomas, o espaço físico, o tempo 
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atmosférico e as crianças presentes na sala. A organização das atividades, varia 

de acordo com o tema ou projeto a explorar no momento.  

Através da observação no decorrer da prática, nas primeiras duas semanas, 

conseguiu-se verificar as rotinas diárias da Sala A:  

Na parte da manhã:  

• Marcação de presenças (os mais velhos ajudam os mais novos);  

• Atividade orientada de grande grupo (com possibilidade de ser dirigida 

para a tarde);  

• Lanche;  

• Recreio (se o tempo o permitir; caso não seja possível, as crianças fazem 

atividades livres);  

• Marcação no quadro de atividades autónomas, Concretização da 

atividade da manhã ou atividade em modo individual, gerindo cada 

criança as atividades que escolheu anteriormente.  

Na parte da tarde:  

• Atividade orientada ou atividades individuais;  

• Atividades livres, de opção de cada criança, ou atividade de grande grupo,  

de caráter lúdico.  

A educadora não planifica as semanas de forma igual, seguindo-se pelo contexto 

e principalmente pelas oportunidades espontâneas que advém tanto das 

crianças, como de acontecimentos ao longo do dia. Não tem dias específicos 

para trabalhar qualquer uma das áreas de conteúdos previstas nas OCEPE.  

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Na sala da prática profissional III, o espaço pode dividir-se em quatro seções 

distintas: 

• Área de exposição de trabalhos (quadro de cortiça, armário);  

• Área de estudo (cadeiras, carteiras, livros, lápis de carvão, lápis de cor, 

canetas de feltro, esferográfica, réguas, borrachas, computador, 
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secretárias, quadro, giz, mapas, entre outros materiais de auxílio às 

aulas). Relativamente a esta área, de notar que as carteiras não se 

encontram sempre nas mesmas posições, a organização da sala é 

modificada, de acordo com as necessidades da turma;  

• Área de ciências experimentais (lavatório, armários, mesas, cadeiras, 

tabuleiros, ...).  

Ainda como material auxiliar para as aulas, a instituição disponibiliza algum 

material na Sala de professores, como por exemplo, jogos, livros, material de 

ciências e de matemática.  

Os materiais encontram-se em bom estado e bem cuidados pela parte dos 

alunos, que trazem muito do material existente na sala, no início do ano letivo 

(cartolinas, cola UHU, tesouras, réguas, ...)  

A Instituição conta com 26 salas de aula para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), 

uma biblioteca escolar destinada ao 1.º CEB, uma sala de Fotocopiadora, uma 

sala de professores partilhada pelo Centro de Recursos e ainda dois gabinetes.  

O agrupamento de escolas é composto pelas valências de pré-escolar, 1.º, 2.º e 

3.º Ciclos e ensino secundário, sendo que na instituição existem quatro 

valências, o pré́-escolar, o 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico. Posto isto, 

existem inúmeros espaços comuns, principalmente com a escola no geral.  

Para além dos materiais e espaços referidos, também existem as seguintes 

áreas que são comuns:  

Na Sala:  

• Área de ciências experimentais – partilhada com uma turma do 2.º ano de 

escolaridade.  

Na Escola:  

• Área de refeições;  

• Área das instalações para o pessoal;  

• Área de convívio e de atividades;  

• Área de serviços de apoio;  

• Área com parque infantil, campo polidesportivo para atividades de 

educação física/outras, espaços para brincadeiras livres (exteriores), 3 
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ginásios (interiores) – materiais desportivos como: bancos suecos, 

espaldares, colchões, bolas, arcos, cones, cordas, ...;  

• Área de Biblioteca escolar;  

• Instalações sanitárias.  

 Relativamente à gestão do tempo, por ser a mesma instituição da prática 

profissional II, consideram-se os mesmos períodos letivos e pausas letivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Horário Semanal da Turma 
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Anexo V – Aprendizagens a serem desenvolvidas na área do Conhecimento 

do Mundo 

No que diz respeito às sessões implementadas com o grupo de pré-escolar, 

relativamente à área do Conhecimento do Mundo, foram promovidas as 

seguintes aprendizagens: 

* Introdução à Metodologia Científica: 

— Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia 
científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, 

prever como encontrar respostas, experimentar e recolher informação, 

organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e 

comunicá-las.  

 

* Abordagem às Ciências do Mundo Social: 

— Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 
grupos do meio social próximo (exs.: família, jardim de infância, amigos, 

vizinhança);  

— Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, 
compreendendo a influência que têm na sua vida;  

— Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 
aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas 

semelhanças e diferenças com outras comunidades;  

— Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família 
e comunidade, associando-as a objetos, situações de vida e práticas 

culturais;  

— Conhecer e respeitar a diversidade cultural.  
 

* Abordagem às Ciências do mundo físico e natural: 

— Compreender e identificar características distintivas dos seres 
vivos e reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas;  

— Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos 
materiais (metais, plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as 

suas propriedades com os objetos feitos a partir deles;  
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— Descrever e procurar explicações para fenómenos e 

transformações que observa no meio físico e natural;  

— Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança;  
— Manifestar comportamentos e preocupação com a conservação da 
natureza e respeito pelo ambiente.  

 

* Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias: 

— Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar 
as suas funções e vantagens; 

— Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu 
quotidiano, com cuidado e segurança; 

— Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que 
conhece e utiliza. 

 





 

  

 


