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Resumo 

O presente estudo foi elaborado no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada do 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A amostra 

desta investigação é composta por duas turmas, uma com crianças do Pré-escolar e outra 

com alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Este relatório pretende enunciar as práticas pedagógicas desenvolvidas, dando a 

conhecer os pressupostos metodológicos e teóricos que orientaram a minha ação 

pedagógica, na Associação Escola Aberta e no Agrupamento de Escolas N.º1 de Beja. 

Durante a implementação das atividades, os educandos tiveram a oportunidade de 

construírem as suas próprias aprendizagens no decorrer das situações experimentais 

vivenciadas, utilizando diversos materiais. 

Para a realização do mesmo, foram aplicadas diferentes técnicas, instrumentos e 

procedimentos de recolha e tratamento de dados, tais como: observação participante, 

entrevistas aplicadas à educadora titular de turma e à professora titular de turma, as 

grelhas de registo das aprendizagens observadas, as conversas informais, os registos de 

campo e diário de bordo e, o registo fotográfico. 

A análise dos resultados obtidos permitiu visualizar as alterações dos alunos sobre as 

conceções de alguns aspetos das atividades experimentais, demonstrando assim que as 

atividades experimentais trazem benefícios para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

 

Palavras-chave: Área do Conhecimento do Mundo; Estudo do Meio; Atividades 

Experimentais; Educação Pré-Escolar; 1.º Ciclo do Ensino Básico.  
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Abstract 

 

The present study was carried out within the scope of the Supervised Teaching Practice 

of the Master's Degree in Pre-School Education and Teaching of the 1st Stage of Basic 

Education. The sample of this investigation is composed of two classes, one with pre-

school children and the other with students from the 1st Stage of Basic Education.  

This report intends to present the pedagogical practices developed, divulging the 

methodological and theoretical assumptions that guided my pedagogical action, in the 

Associação Escola Aberta and in the Agrupamento de Escolas N.º1 de Beja. During the 

implementation of the activities, the students had the opportunity to build their own 

learning methods during the experimental situations encountered, using various materials.  

For it’s accomplishment, different techniques, instruments and procedures of 

collection and treatment of data were applied, such as: participant observation, interviews 

to the head educator of the class and the head teacher of the class, registration grids of the 

learning methods observed, informal conversations, field records and logbooks and, 

photographic records.  

The analysis of the results obtained made it possible to visualize the students' changes 

on the conceptions of some aspects of the experimental activities, thus demonstrating that 

experimental activities bring benefits to the teaching-learning process. 

 

 

 

Key Words: World Knowledge; Study of Social Environment; Experimental 

Activities; Pre-School Education; Elementary Education.  
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Introdução 

O presente documento intitulado de “Atividades Experimentais em Contextos 

Educativos de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico” corresponde ao 

Relatório Final de Mestrado, elaborado no âmbito do Curso de Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, realizado em duas turmas distintas, 

uma turma de pré-escolar com crianças com idades compreendidas entre os três e os seis 

anos de idade e numa turma de 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico.  

Estas duas escolas onde foi realizada a Prática de Ensino Supervisionada, pertencem 

a diferentes níveis de ensino, a primeira escola pertente à Associação Escola Aberta e a 

segunda ao Agrupamento de Escolas N.º 1 de Beja. Em ambos os contextos, as fases de 

intervenção foram divididas em três etapas: fase de observação, início da prática e 

atuação. Foi nesta última fase que decorreu a implementação do projeto de intervenção e 

investigação, tendo sido utilizadas planificações previamente estruturadas com 

estratégias pedagógicas apropriadas para cada nível de ensino. 

A escolha do tema da intervenção e investigação pedagógica foi definido de acordo 

com as observações feitas ao longo do estágio e opiniões de alguns professores, pelo facto 

dos alunos hoje em dia realizarem poucas atividades experimentais.  

Este relatório descreve uma investigação implementada durante o período de 

intervenção. Na investigação, procurou-se saber quais as estratégias de atuação educativa 

que devem ser adotadas, na área do Conhecimento do Mundo e Estudo do Meio. Para tal, 

foram delineados objetivos de investigação que foram propostos a serem alcançados com 

a implementação da investigação: a) desenvolver atitudes científicas nos alunos; b) 

realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; c) adquirir o conhecimento, 

vivenciando situações de experimentação, manipulação e descoberta; d) promover a 

aprendizagem dos alunos através de atividades experimentais; e) avaliar as aprendizagens 

dos alunos após a realização de atividades experimentais. 

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos principais, alguns 

repartidos em diversos subcapítulos. 
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A Introdução corresponde ao primeiro capítulo, sendo o segundo correspondente ao 

Enquadramento Teórico baseado na revisão da literatura efetuada relativa ao tema desta 

investigação. Neste mesmo capítulo, dá-se, também, relevância a questões como o ensino 

das ciências, o ensino experimental das ciências, méritos do ensino experimental, 

dificuldades que enfrenta o ensino experimental e aplicação prática do ensino 

experimental. 

O terceiro capítulo corresponde à Investigação, enquadra-se a caracterização das 

instituições onde foi desenvolvida a prática pedagógica, assim como uma breve 

caracterização do grupo de alunos que participaram nas atividades desenvolvidas durante 

o estágio. 

O quarto capítulo diz respeito à Intervenção, onde é apresentada a metodologia de 

estudo, os instrumentos utilizados para a sua realização, os objetivos e sua 

contextualização, o plano de intervenção e a avaliação do plano de intervenção. 

Por fim, o quinto capítulo dá enfase às Considerações Finais, que corresponde a uma 

reflexão em relação a todo o percurso e ao tema do estudo. 

No final apresentam-se as Referências Bibliográficas, onde estão indicadas as 

referências mencionadas ao longo do trabalho. 

Por último, surgem os Apêndices onde estão incluídos alguns elementos utilizados 

na realização desta investigação, que para melhor compreensão encontram-se 

organizados por atividades. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

1. O ensino das ciências 

Desde o século XIX diversos países contemplam nos seus currículos escolares 

preocupações quanto à necessidade das crianças contactarem com as Ciências da 

Natureza. Mas é a partir da década de 60, no século XX, que se desencadeia um poderoso 

movimento a favor da Educação Científica no 1º ciclo do ensino básico, bem como no 

Jardim de Infância. Tendo por base duas linhas de força: uma nova perspetiva quanto à 

natureza da criança e o reconhecimento da Educação Científica como parte integrante da 

educação básica de todos os cidadãos (Sá & Carvalho, 1997, p. 9). 

Na história do ensino das Ciências nos sécs. XIX e XX houve várias experiências 

realizadas em países como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a França, a 

Alemanha e Portugal. 

 

No Reino Unido 

É no Reino Unido sobre a influência de Pestalozzi, no século XIX, que surgem as 

primeiras tentativas do que se poderá designar de Ensino das Ciências ou Educação 

Científica nos primeiros anos de escolaridade. Pestalozzi opunha-se à tradicional ênfase 

na memorização, dando valor à necessidade das crianças usarem os sentidos tanto quanto 

possível acerca de um objeto antes de serem informados verbalmente sobre as suas 

propriedades, utilidades e origens (Browne, 1991 apud Sá & Carvalho, 1997, p. 11). O 

modelo das Lições de Coisas, expresso no livro Object Lessons (Lições de Coisas) da 

autoria de Elizabeth e Charles Mayo, aborda o ponto de vista acima mencionado, este 

preconizava que “as crianças fossem exercitadas em examinar e descrever em termos 

muito simples e familiares as propriedades dos objetos naturais pelos quais elas eram 

rodeadas” (Sá & Carvalho, 1997, pp. 11–12). 

As Ciências da Natureza foram consideradas uma área curricular no ensino básico 

com estatuto comparável ao da Língua Materna e da Matemática, dando lugar ao 

aparecimento do projeto nacional Nuffield Junior Science Project em 1967. Este dava 
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importância à participação da criança na investigação e na descoberta, possibilitando ao 

professor maior flexibilidade (Martin, 1983 apud Sá & Carvalho, 1997, p. 13). 

No suceder do balanço insatisfatório, tendo em conta a política até aí seguida onde 

não se impunha um efetivo controlo da inclusão da Educação Científica na prática letiva 

dos professores, o Secretário de Estado para a Educação e Ciência do governo britânico 

determina o carácter obrigatório das Ciências da Natureza entre as idades de 5 e 16 anos, 

de acordo com o documento Sience 5-16: A Statemente of Policy.  

Em 1985 foram dadas às autoridades locais de educação (LEAs) orientações relativas 

à Educação Científica no 1.º ciclo do ensino básico: 

a) “cada escola (...) deverá incluir o ensino das Ciências no conjunto dos 

objetivos curriculares formalmente adotados (...); 

b) o diretor da escola deverá assumir o princípio da educação científica dos 

alunos da escola primária e deverão dar conta aos administradores locais e 

autoridades locais de educação, do ritmo de progresso que vai sendo 

conseguido; 

c) as escolas precisam de ter à sua disposição pelo menos um professor com a 

capacidade, conhecimento e visão para tornar a educação científica na escola 

primária uma realidade; 

d) o objetivo é que todos os professores, sem exceção, passem a incluir pelo 

menos algum tempo para a Ciência na sua prática letiva, recorrendo ao 

conhecimento e experiência dos seus colegas especialistas na medida das 

necessidades”. 

(DES, 1985 apud Sá & Carvalho, 1997, pp. 16-17) 

 

Após setembro de 1985, as 56 LEAs receberam verbas para serem aplicadas na 

Educação Científica no 1.º ciclo do ensino básico. Estas adotaram como estratégia a 

formação de conselheiros para a Ciência, selecionados de acordo com o critério de boa 

prática pedagógica e não segundo os seus conhecimentos científicos. Após escolhidos, 

foram formados e estiveram em escolas razoáveis durante algum tempo, na qual 

realizavam avaliações das necessidades, promoviam oficinas envolvendo os professores 
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da escola, auxiliavam os professores individualmente na sua ação na sala de aula e, por 

fim, faziam uma retrospetiva, em conjunto com os professores, de todo o trabalho 

realizado no ensino das Ciências (Sá & Carvalho, 1997, p. 17). 

Este modelo foi considerado uma boa estratégia, embora implementado por um 

período de tempo muito curto, cerca de 4 anos. A longo prazo foi verificado que se 

tornava muito dispendioso para o governo britânico. Tendo sido substituído por cursos 

de 20 dias, destinado a formar professores de apoio especializados na área curricular das 

Ciências. De acordo com Sá e Carvalho (1997),  

“o Nacional Curriculum, em vigor a partir de 1989/90, determina que as 

idades de 7, 11 e 14 anos (...) são momentos cruciais de avaliação. (...) A 

partir de então, por força da lei, os professores do ensino primário sentem 

o imperativo de incluírem o ensino das ciências nas suas atividades letivas, 

pois essa componente passa a ser objetivo de avaliação em exames 

nacionais. O nível de desempenho dos alunos em ciências passou a ser um 

dos indicadores de qualidade das escolas primárias” (Sá & Carvalho, 1997, 

pp. 18–19). 

 

Nos Estados Unidos da América 

Nos Estados Unidos, tal como no Reino Unido, algo semelhante aconteceu em termos 

de Educação Científica nos primeiros anos de escolaridade. Segundo Cain & Evans 

(1984) citado por Sá & Carvalho (1997), antes do fim da década de 50 geralmente não se 

ensinava ciência no 1.º ciclo do ensino básico, tinha apenas um carácter de estudos 

naturais. Os livros existentes somente abordavam a Ciência, descrevendo a visita de Jack 

e da Sue ao zoológico e o que eles viram, ou descrevendo uma determinada experiência 

e o seu resultado (Cain & Evans, 1984, p. 48 apud Sá & Carvalho, 1997, pp. 19-20). 

O lançamento do primeiro satélite artificial, Sputnik, em 1957, pela União Soviética, 

foi um marco importante para o desenvolvimento do ensino das Ciências e Tecnologias 

no país. Na sequência do lançamento cientistas, psicólogos da aprendizagem e educadores 

tentaram melhorar o ensino científico e conceberam o curso-modelo, acompanhados de 

material necessário e da formação adequada, contudo estas experiências tiveram pouco 
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impacto nas práticas educativas na maioria das escolas do país, pois as suas práticas eram 

de livre adoção pelos professores (Charpak, 1997, p. 151). 

Segundo Sá & Carvalho (1997), reconheceu-se que os curricula de Ciência eram 

inadequados, os professores apresentavam baixo nível de conhecimento científico e os 

livros eram antiquados. Assim “o governo assumiu (...) a reforma do ensino das Ciências, 

(...) a reforma devia propor novos programas desde o jardim de infância até ao final do 

Ensino Secundário” (Sá & Carvalho, 1997, p. 20). 

 

Em França 

Em França, as apreensões quanto à componente de Educação Científica e inovação 

dos métodos de ensino do ensino básico, aparentemente ter-se-ão desenvolvido mediante 

o movimento liderado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Desde 1887 que os 

currículos contemplam propósitos programáticos no domínio das Ciências, designados 

por Lições de Ciências (1887), Lições de Coisas (1923) e Exercícios de Observação 

(1957). Os Exercícios de Observação frequentemente não resultavam na aprendizagem 

de vocabulário científico, contrariamente com o que a designação curricular desejava 

transmitir. Porém, a situação piora entre 1969 e 1977 devido à componente científica estar 

integrada numa área curricular mais ampla com uma perspetiva pedagógica globalizante 

e integrada, designada Atividades Culturais Gerais (Sá & Carvalho, 1997, p. 26). 

Em 1977, no projeto de Introdução da Ciência como Parte Integrante das Atividades 

Culturais Gerais, são fixados objetivos metodológicos que correspondem na 

terminologia utilizada, os objetivos no domínio dos processos científicos, designadas de 

atividades de exploração livre do meio ambiente, atividade de resolução de problemas e 

atividades de generalização e estruturação (Sá & Carvalho, 1997, p. 26). 

 

Na Alemanha 

Apesar dos problemas causados no pós-guerra, em 1910, a Alemanha era vista como 

um centro de referência da Ciência e Tecnologia, e predominava em muitas áreas das 

Ciências Naturais, da Matemática e da Tecnologia. Em 1911, foi criada a Sociedade 
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Kaiser Guilherme, e já na década de 1920, outros Institutos Kaiser foram criados em 

outras partes da Alemanha com o objetivo de incentivar as pesquisas químicas, físico-

químicas, físicas e médicas (Kauffmann, sem data, p. 3). 

Entre 1933 e 1945 pode-se verificar um grande crescimento na valorização das 

crianças e jovens na Alemanha, a fim de atrair para o movimento nazista. O ambiente 

escolar era visto como o local apropriado para influenciar o pensamento das crianças e 

jovens, tendo o papel de condutor do pensamento nazista. A proposta da modificação no 

sistema educacional foi sem dúvida uma das primeiras ações a serem tomadas, visto que 

aos alunos apenas eram ensinadas matérias que serviam para o seu futuro de maneira 

prática, ou seja, conhecimentos que fossem usar na sua profissão (Vicente & Witt, 2018, 

p. 73). 

Apesar de todas as disciplinas terem sofrido modificações contributivas para a 

disseminação da crítica racial, “nas ciências naturais, a Biologia foi a matéria que mais 

sofreu com os ensinamentos raciais. Teorias absurdas e não verificadas eram introduzidas 

nos compêndios com o fito de produzir um sentimento racial e um instinto racial na 

juventude alemã” (Vicente & Witt, 2018, p. 78). 

Atualmente, a Alemanha tem um dos sistemas escolares e universitários melhores e 

mais amplos. O sistema de ensino na Alemanha é um pouco diferente, existe uma 

educação a tempo inteiro e a tempo parcial. A educação obrigatória em full-time centra-

se ente os 6 e os 15/16 anos (dependendo da zona). No caso da educação em part-time, a 

educação é obrigatória até aos 18 anos (Educare, 2007). Os alunos que frequentam o 

ensino básico tem aproximadamente 160 horas/aula, menos que a média dos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (Portal São 

Francisco, s.d). 

 

Em Portugal 

A Ciência tal como hoje é entendida começa no início do século XVII, sendo de 

destacar, o físico Galileu Galilei, este foi o pioneiro da cultura científica ao divulgar a 

Ciência de forma abrangente. O contacto de jesuítas portugueses com as ideias de 

Galilileu Galileu refletiu-se no avanço da Ciência em Portugal, dando origem às primeiras 



 

 8 

observações através do telescópio. Tal como os telescópios, os relógios mecânicos 

chegaram ao Oriente por intermédio dos portugueses ou estrageiros que passavam por 

Portugal (Fiolhais, 2011, pp. 20–21).  

Em Portugal, a primeira tentativa de inclusão das ciências no currículo da escola 

básica decorreu durante a Primeira República, mas foi anulada pelo Estado Novo e é 

posteriormente retomada, com a instauração da democracia. Em 1929, os programas 

sofrem alterações, ou seja, são simplificados. Posteriormente, em 1936 os programas 

sofreram outra simplificação, devido à reforma do ensino do 1.º ciclo do ensino básico. 

O Decreto-Lei n.º 27 279, 24 de novembro de 1936, justifica a simplificação do seguinte 

modo: 

“É a razão do presente decreto-lei assente na ideia de que o Ensino 

Primário Elementar trairia a sua missão se continuasse a sobrepor um 

estéril enciclopedismo racionalismo, fatal para a saúde moral e física da 

criança, ao ideal prático e cristão de ensinar bem a ler, escrever e contar, e 

a exercer as virtudes morais e um vivo amor a Portugal” (DRE, 1936). 

Deste modo, os alunos ficavam somente a saber ler, escrever e contar, tendo uma 

preparação elementar. Após a instauração da democracia é retomada a ciência no 

currículo da Escola Básica. Sendo em 1975 criada a área curricular de Meio Físico e 

Social, no 1.º ciclo do ensino básico, como também, a disciplina de Ciências da Natureza 

no currículo das Escolas do Magistério Primário (Fiolhais, 2011, p. 31).  

Comparativamente com os países referidos anteriormente o ensino das Ciências em 

Portugal desenvolveu-se mais tarde. Contudo, tiveram por base diversos projetos que se 

foram desenvolvendo até aos dias de hoje, tais como: 

• No final da década de 70, a Direção de Serviços do Ensino Primário 

(DSPRI) criou distintos Textos de Apoio à Formação Contínua dos 

Professores, com o objetivo principal de auxiliar a ação dos professores na 

implementação do programa aprovado em 1975 (Sá & Carvalho, 1997, p. 

32). 

• Em 1983 a DSPRI criou Cadernos Temáticos destinados aos professores 

do ensino básico do 1.º ciclo de diferentes distritos, estes em situações de 

destacamento como gestores de formação e a professores em formação ao 
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nível do distrito, coordenados pelos Núcleos Distritais. Os gestores de 

formação integravam o Projeto de Renovação do Ensino do Meio Físico e 

Social, por uma experiência de Formação Contínua orientada pela DSPRI 

e que apenas durou 2 a 3 anos (Sá & Carvalho, 1997, pp. 32–33). 

• Em 1988 e 1989 surge o lançamento de uma coleção de 4 volumes – 

Biologia, Ecologia, Geologia e Geografia – com o título O Meio Físico 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico. De modo a permitir aos professores deste 

ciclo a necessária atualização, dispondo de um conjunto de textos de 

informação científica para professores, subordinado aos temas previstos 

no programa. É notório que ao longo da coleção não foi realizada qualquer 

abordagem sobre a Educação Científica nas escolas, nem como os 

professores a deverão desenvolver (Sá & Carvalho, 1997, p. 32). 

• Posteriormente, foi publicado o livro Renovar as Práticas no 1.º Ciclo  

pela Via Das Ciências da Natureza que reflete sobre a ausência de ensino 

experimental das Ciências no 1.º ciclo do ensino básico. Este aborda o 

valor educativo do domínio curricular, referindo a importância da 

formação dos professores para a Educação Científica, apresenta 28 guias 

de atividades experimentais testadas em sala de aula com alunos do 3.º ano 

e 4.º ano de escolaridade. O autor preconiza que “os guias de atividades 

constituem uma base estruturada, a partir da qual se espera que os 

professores organizem uma prática pedagógica inovadora”  (Sá, 1994, p. 

48 apud Sá & Carvalho, 1997, p. 34). 

• O Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências (PFEEC) 

para Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) desenvolveu-se 

durante quatro anos letivos, entre 2006 e 2010. Permitiu aumentar os 

níveis de literacia científica dos alunos portugueses, transversalmente ao 

desenvolvimento das competências profissionais dos professores do 1.º 

ciclo do ensino básico, com a disponibilização de recursos didáticos para 

Formadores de Professores e Professores do 1.º ciclo do ensino básico 

(DGE, 2011). 
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Observadas as necessidades sentidas em diversos países, realizou-se uma reunião em 

junho de 1980, sob os auspícios da UNESCO. Assim, foram apresentados os principais 

argumentos que fundamentam a necessidade da inclusão das Ciências no currículo da 

escola básica: 

• “a Ciência pode ajudar as crianças a pensar de forma lógica em 

relação aos acontecimentos de todos os dias e a resolver problemas 

práticos simples. Este tipo de competências intelectuais ser-lhes-á 

muito útil onde quer que vivam e qualquer que seja a profissão que 

venham a desempenhar; 

• a Ciência e suas aplicações tecnológicas podem ajudar a melhorar 

a qualidade de vida das pessoas. A Ciência e a Tecnologia 

constituem atividades socialmente úteis e deveremos, por isso, 

promover a familiarização das crianças com elas; 

• dado que o mundo tende a ser influenciado pela Ciência e 

Tecnologia de forma cada vez mais vincada, importa que os futuros 

cidadãos estejam preparados para viver nesse mundo; 

• a Ciência, quando ensinada de forma adequada, pode promover o 

desenvolvimento intelectual das crianças; 

• a Ciência pode favorecer aprendizagens noutras áreas curriculares, 

especialmente na Matemática e na Língua Portuguesa; 

• o 1.º ciclo do ensino básico é terminal para muitas crianças em 

muitos países sendo, por consequência, a única oportunidade que 

se lhes pode oferecer de explorarem o meio ambiente de forma 

sistemática e racional; 

• a Ciência no 1.º ciclo do ensino básico pode ser realmente 

divertida. As crianças, em qualquer parte do mundo, ficam 

intrigadas com problemas simples, sejam eles problemas 

idealizados ou problemas reais identificados no mundo que os 

rodeia. Se o ensino das Ciências se centrar em tais problemas, 

explorando as vias de captar o interesse das crianças, nenhuma área 
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curricular pode ser mais motivadora e mais estimulante para as 

crianças" (Harlen, 1983 apud Sá & Carvalho, 1997, pp. 27–29). 

O Ensino das Ciências no 1.º ciclo do ensino básico que hoje se pratica no nosso país 

evoluiu das Lições de Coisas em países como Inglaterra, a França e os Estados Unidos. 

A evolução do ensino das Ciência não foi contínua e sustentável, tendo muitos altos e 

baixos. De acordo com Fiolhais, “a frequência da escola é necessária para obter uma 

familiarização mínima com a ciência e as suas aplicações” (Fiolhais, 2011, p. 56).  

 

1.1. O ensino experimental das Ciências 

A palavra Ciência ainda proporciona desconfiança, receio e dúvida e continua a 

representar um conceito difícil de definir. Tal como Pacheco (2015) refere “a educação 

em ciência revela-se ainda mais fundamental na nossa sociedade, uma vez que ciência, 

língua, tecnologia e a cidadania são indissociáveis” (Pacheco, 2015, p. 3). 

Vários autores defendem que a aprendizagem das Ciências deve iniciar-se nos 

primeiros anos de vida da criança. Eshach (2006), citado por Pacheco (2015) afirma que 

i. “a educação em ciências contribui para uma imagem positiva e 

refletida acerca da ciência; 

ii. uma exposição precoce a fenómenos científicos favorece uma 

melhor compreensão dos conceitos apresentados posteriormente; 

iii. a utilização de uma linguagem cientificamente adequada a crianças 

pequenas pode influenciar o desenvolvimento de conceitos 

científicos; 

iv. a educação em ciências favorece o desenvolvimento da capacidade 

de pensar cientificamente” . 

 

De acordo com Sá (1996) citado por Sá &Carvalho (1997), estudos realizados com 

crianças em idade de pré-escolar permitem concluir que  
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“desde muito cedo as crianças são capazes de evoluir de simples 

manipulações casuísticas e superficiais para uma atitude experimental 

tendente a explorações sistemáticas e intencionais. E é desse modo que o 

seu conhecimento sensorial sincrético evolui para um conhecimento 

conceptual acerca do seu meio (Sá et al, 1996, p. 70 apud Sá & Carvalho, 

1997, pp. 52–53). 

De facto, o ensino-aprendizagem das ciências nos primeiros anos tem por base a 

informação que o aluno já dispõe. A experimentação é sempre motivo de curiosidade e 

de entusiasmo entre os alunos. Evidentemente, o ensino experimental tem um carácter 

ainda mais motivador, lúdico e fundamentalmente associado aos sentidos.  

Em particular, com os mais pequenos trata-se de explorar os seus saberes do dia a 

dia como ponto de partida, sendo mais fácil reconhecer os contextos e história pessoal 

que eventualmente estão ligados e aumentar a sua motivação (Cachapuz et al., 2002, p. 

46). Aristóteles defendia a importância da experiência, explicita “quem possui a noção 

sem a experiência, e conhecer o universal ignorando o particular nele contido enganar-

se-á muitas vezes no tratamento” (Pacheco, 2015, p. 5). 

A introdução do ensino experimental das Ciências da Natureza no currículo da escola 

do 1º ciclo do ensino básico, tem-se revelado um desafio muito árduo, apesar dos esforços 

e dinheiros investidos. A expressão “Ensino Experimental das Ciências” por vezes cria 

algum equívoco sugerindo todo o ensino que envolva algum tipo de manipulação de 

objetos, materiais e equipamentos. É frequente julgar-se que se sabe do que trata quando 

se fala de ensino experimental, porém está longe de corresponder à verdade. De acordo 

com Sá e Carvalho (1997), o ensino experimental implica por vezes “um entendimento 

que põe toda a ênfase na visibilidade externa de manipulações e ações, sem a 

consideração dos processos mentais associados” (Sá & Carvalho, 1997, p. 44). Contudo, 

“a ênfase da Educação em Ciência na escolaridade obrigatória (que é pois para todos) 

deve ser centrada no aluno (sobretudo para os mais pequenos) e na sociedade” (Cachapuz 

et al., 2002, p. 46). 

As atividades experimentais podem e devem ter uma dimensão fundamental do 

currículo. A Ciência Viva tem efetuado múltiplas iniciativas, tem renovado algumas 

escolas, estimulando o ensino experimental das ciências, “embora lentamente, têm vindo 
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a «cercar» e a «empurrar» o ensino retórico e conceptual” (Fiolhais, 2011, p. 62). Existe 

ainda um longo percurso a percorrer. É urgente que o ensino das ciências mude para todos 

e não só para alguns, nesse lugar central que é a sala de aula, sendo esse processo 

maioritariamente da responsabilidade do Ministério da Educação e, posteriormente, da 

escola. Fiolhais (2011) refere que “o programa Ciência Viva tem cumprido a sua função 

ao estimular atividades cientificas na escola, atuando como potencializador ou catalisador 

de transformações” (Fiolhais, 2011, p. 63). Todavia, é necessário ir mais além disso, a 

verdadeira prática deve passar pelo quotidiano da sala de aula e pelo professor. 

Segundo refere Vygostky (1998) citado por Pacheco (2015) o professor deve ser o 

dinamizador e facilitador da aprendizagem dos alunos, para que os mesmos assumam um 

papel ativo do seu próprio conhecimento, em interação com o meio. Sendo importante o 

professor orientar o desenvolvimento das atividades experimentais, proporcionando 

momentos de questionamento, reflexão e discussão dos assuntos, conduzindo os alunos 

para uma construção efetiva do conhecimento (Pacheco, 2015, p. 7). 

 

1.1.1. Méritos do Ensino Experimental  

A importância do ensino experimental na educação em ciências tem sido amplamente 

reconhecida por cientistas, investigadores, professores e outros profissionais ligados à 

educação, a partir da introdução do estudo das ciências nos currículos educativos, 

precisamente desde o século XIX (Almeida, 2001, p.51). 

São vários os autores que têm formulados argumentos a favor da educação científica 

desde os primeiros anos da criança, enunciando várias das suas finalidades. Como 

exemplo, Sá (2002) expõe os benefícios do ensino das ciências: 

“A ciência pode ajudar as crianças a pensar logicamente sobre o dia-a-dia 

e a resolver problemas práticos simples. Tais competências intelectuais 

serão úteis para elas onde quer que vivam e independentemente da 

profissão que vierem a ter; - o ensino das ciências promove o 

desenvolvimento cognitivo; - a escola primária é terminal para muitas 

crianças em muitos países, e constitui portanto a única oportunidade para 

explorarem o ambiente de forma lógica e sistemática” (Sá, 2002, p. 32). 
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Segundo Hodson (1994) citado por Pacheco (2015) as atividade experimentais 

permitem 

i. “a motivação dos alunos; 

ii. a aprendizagem de conhecimento conceptual; 

iii. a aprendizagem de competências e técnicas laboratoriais; 

iv. a aprendizagem de metodologia científica, nomeadamente a 

aprendizagem dos processos de resolução de problemas de 

laboratório; 

v. desenvolvimento de atitudes científicas, as quais incluem rigor, 

persistência, raciocínio crítico, pensamento divergente e 

criatividade” (Pacheco, 2015, p. 6). 

Segundo Cachapuz et al (2000) citado por Pacheco (2015), “o ensino experimental 

pode ajudar a reduzir as dificuldades de aprendizagens existentes pois permite a discussão 

e o confronto de ideias entre os alunos” (Pacheco, 2015, p. 6). A experimentação 

desencadeia a comunicação na sala de aula, o estímulo do fluxo de afetos e emoções, 

fomenta o envolvimento pessoal na aprendizagem, sendo fonte de prazer e alegria para 

as crianças nas aprendizagens. 

Desta forma, a aprendizagem ativa proporciona aos alunos a construção do seu 

próprio pensamento. Acabando por estar inerente a utilização do pensamento científico e 

a utilização de terminologia científica, proporcionando uma evolução para os restantes 

níveis de aprendizagem que surgirão e novos conceitos.   

Para além das razões mencionadas anteriormente, estas já seriam essenciais para o 

Ensino das Ciências, este é, ainda, reconhecido como estimulador do desenvolvimento da 

autonomia dos alunos, bem como das capacidades cognitivas e sócio afetivas de alto nível 

de abstração e de métodos científicos transferíveis para outras áreas do saber, e 

necessários ao desenvolvimento da literacia científica (Sousa, 2012, p. 11). 
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As atividades experimentais dispõem de diversos benefícios. Para além de 

proporcionar o desenvolvimento do conhecimento científico, também incentivam o 

desenvolvimento da linguagem oral e linguagem escrita, uma vez que os alunos 

necessitam de comunicar entre si usando a linguagem oral, percebendo os sons e 

significado das palavras, que irão utilizar na linguagem escrita. Assim, as atividades 

experimentais não abrangem apenas a área de Estudo do Meio mas contribuem também 

para a aprendizagem de outras áreas (Pereira, 2002 apud Pacheco, 2015, p. 8). 

Em suma, como referido anteriormente as atividades experimentais são transversais 

a várias áreas do conhecimento, possibilitam trabalhar a Língua Portuguesa, através da 

linguagem oral e escrita, bem como a Matemática, através da realização de cálculos e 

medidas. Cabe ao professor saber explorar da melhor forma possível esta vantagem.  

 

1.1.2. Dificuldades que enfrenta o Ensino Experimental 

Os obstáculos do Ensino Experimental das Ciências na escola primária são: 

a) O inadequando nível de conhecimento científicos por parte dos professores; 

b) Equipamentos científicos e materiais insuficientes e inadequados nas escolas; 

c) Tempo insuficiente para cumprir os programas; 

d) Espaço inadequado nas escolas (Tilgner, 1990 apudSá & Carvalho, 1997, p. 

53). 

Contudo, segundo uma abordagem mais próxima da escola e dos professores de Sá 

e Carvalho, este conclui que as maiores dificuldades não estão ligadas a meios técnicos 

ou logísticos, mas a: 

a) Resistência da sociedade em geral (professores, pais, governantes, instituições de 

formação e investigação educacional, etc.), relativamente ao valor educativo das 

Ciências da Natureza para as crianças; 

b) Inapropriada formação dos professores nesta matéria (Sá & Carvalho, 1997, p. 

54). 

A Ciência e Tecnologia têm vindo a evoluir, a escola deve preparar os jovens não só 

para o mundo de hoje, mas também para o mundo de amanhã. Esse será o mundo que 
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encontrarão na sua vida ativa, provavelmente repleto de Ciência e Tecnologia. Contudo, 

os conhecimentos científicos serão tão importantes como as capacidades e atitudes que 

devem ser incutidas no tempo da escola e permanecer para a vida. Na opinião do professor 

Fiolhais (2011), a escola não tem sido bem sucedida neste propósito, a Ciência ainda não 

tem um papel suficiente, a experimentação e o raciocínio crítico, que são marcas do 

espírito científico suficientemente trabalhados. Tal como Fiolhais refere “precisamos de 

mais e de melhor ciência na escola (...) é preciso, por exemplo, dedicar mais tempo à 

experimentação e à análise de dados” (Fiolhais, 2011, p. 62). 

Segundo Costa (2009), ainda são sentidos obstáculos relativamente às ciências e 

atividades experimentais, e pode-se concluir que o ensino experimental das ciências 

pouco evoluiu nas escolas (Costa, 2009, p. 6). A formação do professor constitui um fator 

chave para a qualidade da educação científica que a escola promove. Embora a escola 

esteja repleta de materiais novos, jamais poderá ser eficaz se os professores não tiverem 

formação para os utilizar. A falta de experiência gera ansiedade no professor, provocando 

falta de confiança na sua capacidade em lidar com qualquer tipo de ciência, como 

Cachapuz (2007) citado por Pacheco (2015) indica “é preciso não só desenvolver atitudes 

que levem os professores a mudar as suas práticas, como também alterar a organização 

do sistema de ensino” (Cachapuz, 2007 apud Pacheco, 2015, p. 9). 

 

1.1.3. Aplicação prática do Ensino Experimental 

Segundo Sá e Carvalho (1997), o Ensino Experimental das Ciências para o 1.º ciclo 

do ensino básico deve orientar-se pelas seguintes linhas: 

a) Na primeira abordagem a novos objetos e materiais, a experimentação deve 

assumir um carácter de livre exploração manipulativa e tateante, pela criança; 

b) A experimentação deve ter o carácter de produção de evidências por parte do 

professor e a exploração por este, sugerindo e estimulando o fluxo do pensamento 

e ação das crianças; 

c) A experimentação deve ter o carácter de produção de evidências pelos próprios 

alunos, como forma de comprovarem as suas ideias, hipóteses, previsões e 

expetativas; 
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d) Os resultados da experimentação devem ser objeto de reflexão, confirmando ou 

infirmando as teorias pessoais, e, possivelmente, formar novas hipóteses e teorias;  

e) A experimentação pode e deve ser repetida, possibilitando uma maior certificação 

de resultados, ou focalização em aspetos relevantes que tenham sido descurados 

ou ignorados; 

f) Uma nova experimentação pode ser realizada segundo os resultados e novas 

hipóteses originadas por uma experimentação antecipadamente realizada; 

g) A experimentação, enquanto estratégia de resolução de um problema, deve conter 

uma planificação de atividades, uma previsão de resultados, a execução do plano 

e realização dos registos (Sá, 1996 apud Sá & Carvalho, 1997, pp. 51–52). 

São vários os autores que propõem planos a serem seguidos durante atividades 

experimentais, apesar de não terem de ser seguidos ao pormenor, contudo podem auxiliar 

o/a docente a definir a atividade que pretende executar. Deste modo “sugere-se a análise 

e discussão de evidências, situações problemáticas, que permitam ao aluno adquirir 

conhecimento científico apropriado (...) na resolução de problemas” (Ministério da 

Educação, 2012, p.132 apud Pacheco, 2015, p. 9). 

Na perspetiva construtiva o/a docente é o elemento principal, visto como alguém que 

estimula e orienta os alunos nas suas resoluções durante o processo de aprendizagem à 

medida que estes constroem novos conhecimentos. Segundo Catita (2007), as atividades 

de cariz experimental proporcionam o desenvolvimento da capacidade e desejo de 

experimentar, observar, dialogar e escrever sobre o que observou, descobrir e estimular a 

vontade de saber mais (Catita, 2007, p. 7). 

Figueiroa (2012) citado por Pacheco (2015), explicita as principais etapas que 

decorrem ao longo de uma atividade experimental, sendo assim: antes da experimentação, 

experimentação e após a experimentação. Estas etapas envolvem os seguintes 

procedimentos:  
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Figura 1 - Principais etapas no desenvolvimento de uma atividade experimental  (baseado em Figueiroa 2012, p. 8 

apud Pacheco, 2015, p. 10). 
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Parte II – Investigação 

1. Contextualização da Investigação 

1.1. Breve descrição da comunidade envolvente 

Beja é uma cidade portuguesa, região do Alentejo e sub-região do Baixo Alentejo, 

capital de distrito. O distrito de Beja ocupa a maior parte da província tradicional do Baixo 

Alentejo. É sede de um dos maiores concelhos de Portugal, com cerca de 1146,44 km² e 

35 854 habitantes (em 2011), subdividido em 18 freguesias. Limitada a norte pelo distrito 

de Évora, a leste pela Espanha, a sul pelo distrito de Faro e a oeste pelo oceano Atlântico 

e pelo distrito de Setúbal (Porto Editora, 2021). 

 

1.2. Contexto educativo 

Ambas as intervenções no âmbito das Práticas Profissionais II e III foram realizadas 

na cidade de Beja, em diferentes instituições. Em contexto de educação pré-escolar, na 

Associação Escola Aberta, e em contexto de 1.º ciclo do ensino básico, no Agrupamento 

de Escolas Nº1 de Beja – Santa Maria. 

Pré-escolar 

A Associação Escola Aberta é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), sem fins lucrativos, sendo o seu principal objetivo o desenvolvimento global de 

cada criança, proporcionando um percurso educativo de sucesso. Atualmente, têm três 

respostas sociais: Berçário, Creche e Pré-escolar (Associação Escola Aberta, 2016/2020, 

p. 5). 

A Associação Escola Aberta iniciou a sua história a 13 de julho de 1989, fundada por 

um grupo de professores de diversos graus de ensino. Hoje, mantém-se o mesmo regime, 

embora com algumas alterações no número de elementos e na própria composição da 

Sociedade. Desde sempre foi definido um objetivo que serve toda a filosofia de atuação 

da Instituição: cooperar, num espírito de solidariedade, com as famílias na educação das 

crianças (Associação Escola Aberta, 2016/2020, p. 6). 
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Presentemente, a Escola Aberta trabalha com cento e quarenta e sete crianças. A 

presente instituição está organizada de modo a dar resposta a três valências: 

• Berçário: uma sala; 

• Creche: dividida em quatro salas; 

• Pré-escolar: dividido em três salas. 

 

1º Ciclo do Ensino Básico 

O Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja (AE1Beja), formou-se a 26 de abril de 2013, 

e tem sede na Escola Secundária de Diogo de Gouveia. Foi criado por iniciativa da 

administração educativa, tendo o parecer do Município e dos estabelecimentos de ensino 

envolvidos, constituindo-se uma unidade administrativa de maior dimensão por 

agregação do Agrupamento N.º 1 de Beja (Sede: Escola Básica de Santa Maria), 

Agrupamento N.º 3 de Beja (Sede: Escola Básica de Santiago Maior) e da Escola 

Secundária de Diogo de Gouveia (Agrupamento N.o1 de Beja, 2019/2022, p. 16). 

O AE1Beja abrange sete freguesias – Baleizão, Beringel, N. Sra. das Neves, S. 

Matias, Santa Vitória, Trigaches e Penedo Gordo, num raio de, aproximadamente, 

dezasseis quilómetros. É constituído por dez unidades: 

• sete escolas do 1º Ciclo com jardim de infância, nas freguesias rurais; 

• duas escolas básicas com 2º e 3º ciclos onde funcionam dois centros escolares 

com educação pré-escolar; 

• 1º ciclo e uma escola secundária com 3º ciclo e ensino secundário (Agrupamento 

N.o1 de Beja, 2019/2022, p. 17). 

 

1.3. Caracterização dos participantes 

No presente estudo participaram dois grupos de educandos, um que frequentava a 

educação pré-escolar e outro o 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, e as suas respetivas 

professoras titulares de turma. 
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A turma do pré-escolar é constituída por vinte e duas crianças, sendo treze do sexo 

masculino e nove do sexo feminino, com idades compreendidas entre os três e seis anos 

de idade.  

A educadora realizou o Bacharelato em Educação de Infância na Escola Superior de 

Educação, posteriormente fez a especialização em Gestão e Administração Escolar e o 

Mestrado em Estudos Portugueses na Universidade Nova de Lisboa. Trabalha na 

Associação Escola Aberta há 27 anos. 

 

O grupo de alunos do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico é constituído por vinte e 

um alunos, sendo treze do sexo masculino e oito do sexo feminino. A faixa etária do 

grupo em questão, centra-se em torno dos 7/8 anos de idade, à exceção de dois alunos que 

têm nove anos. Estes por sua vez, encontram-se a repetir o ano. 

A professora titular da turma fez a sua formação no Curso do Magistério Primário de 

Beja e, mais tarde, fez o Complemento de Formação Científico-Pedagógica para 

Professores do Primeiro Ciclo do Ensino Básico na Escola Superior de Educação Almeida 

Garret, por fim a Especialização Pós-Licenciatura: Curso de Formação Especializada em 

Educação de Crianças e Jovens com Necessidades Educativas Especiais – Domínio 

Cognitivo e Motor na Escola Superior de Educação de Beja. Presentemente, encontra-se 

no trigésimo terceiro ano de atividade profissional. 

 

 

2. Contextualização da Educação Pré-Escolar 

2.1. Caracterização do grupo 

O grupo de crianças da sala dos artistas é constituído por vinte e duas crianças, sendo 

treze do sexo masculino e nove do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 

três e seis anos de idade. Estas crianças nasceram entre janeiro de 2015 e dezembro de 

2017, durante o estágio as idades apresentavam-se organizadas da seguinte forma:  
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O gráfico 1 ilustra as idades existentes no grupo: 7 crianças com 3 anos, 5 crianças 

com 4 anos, 9 crianças com 5 anos e 6 crianças com 6 anos. O quadro revela que a maioria 

das crianças se situa nos 5 anos.  

A educadora refere no Projeto Pedagógico de Sala que o grupo é muito ativo e 

bastante curioso por tudo o que o rodeia, algumas já definem o que gostam e as suas 

preferências. O seu desejo em brincar por vezes distrai-os das atividades, pois para eles 

brincar é um interesse intrínseco que se caracteriza pelo prazer, liberdade de ação, 

imaginação e exploração. As crianças gostam de ouvir histórias, músicas, dançar e cantar, 

durante a leitura das histórias as crianças permanecem sossegadas e atentas. 

Para caracterização deste grupo, foram disponibilizados dados sobre as habilitações 

literárias dos pais (tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Caracterização das habilitações literárias dos pais do pré-escolar 

                Pais 

Habilitações 

Habilitações literárias 

dos pais 

9º ano 12 

12º ano 26 

Licenciatura 6 

Total 44 

0
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8
10

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos

Faixa etária das crianças do Pré-escolar

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos

Gráfico 1- Idades das crianças do pré-escolar 
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Na tabela 1, podemos observar as diferentes habilitações literárias dos pais do grupo, 

estas dividem-se entre a licenciatura, o 12º ano e o 9º ano, com maior incidência no 12º 

ano de escolaridade com 26 pais, seguindo-se o 9º ano de escolaridade com 12 pais e por 

fim a licenciatura com 6 pais. 

 

2.2. Equipa educativa 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016), “o 

estabelecimento educativo deverá também favorecer as relações, e o trabalho em equipa, 

entre profissionais que têm um papel na educação das crianças”(Silva et al., 2016, p. 29). 

A equipa educativa da sala é constituída por uma educadora de infância, auxiliar de 

ação educativa, uma professora de Expressão Musical, um professor de Educação Física 

e uma educadora de Ação Precoce. Contudo, devido ao Covid-19 as atividades 

extracurriculares estão suspensas. 

 

 

3. Contextualização do 1º Ciclo do Ensino Básico 

3.1. Caracterização da turma 

A turma do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico é constituída por vinte e um alunos, 

tendo todos nacionalidade portuguesa. A turma conta com treze alunos do sexo masculino 

e oito do sexo feminino. Desta forma, torna-se evidente que existe uma diferença entre 

os géneros, sendo a maioria dos alunos do sexo masculino. As idades destes alunos estão 

compreendidas entre os 7 e os 9 anos. 
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Gráfico 2 - Gráfico de idades dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a docente, há nove alunos com necessidades educativas especiais. A 

presente turma é uma turma motivada, participativa e com interesse relativamente às 

atividades propostas, nomeadamente no que concerne às aprendizagens relacionadas com 

a área de Português e do Estudo do Meio. 

A sala de aula da turma na qual decorreu a minha intervenção tem 16 mesas de 

trabalho. Como podemos visualizar na planta as mesas de trabalho estão organizadas em 

filas, cada mesa dispõe de duas cadeiras (Fig.2). No decorrer do meu estágio, foi 

necessário reajustar a sala para a realização de algumas atividades em grupo, assim 

organizei as carteiras em grupos de forma a proporcionar a comunicação entre os alunos 

e a aprendizagem cooperativa. A sala com as carteiras organizadas em filas permite a 

comunicação entre os alunos e o docente. 

0

5

10

15

7 anos 8 anos 9 anos

Faixa etária dos alunos do 2.º ano do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico

7 anos 8 anos 9 anos

Figura 2 - Planta da sala da turma 2º ano 
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3.2. Equipa educativa 

A equipa educativa que acompanha a turma do 2.º ano de escolaridade do 1.º ciclo 

do Agrupamento de Escolas N.º 1 de Beja, no Centro Escolar de Santa Maria é constituída 

pela professora titular de turma, duas professoras no plano de inovação, um professor de 

cante alentejano, uma animadora que dinamiza a aula de yoga e uma professora de ensino 

especial, que presta auxílio pedagógico aos alunos com necessidades educativas especiais 

duas vezes na semana. 
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Parte III – Intervenção 

1. Metodologia 

A metodologia de investigação deve procurar estar sempre de acordo com as 

preocupações e orientações do estudo que se pretende realizar. Tendo em conta estes 

factos, a realização do presente estudo obedeceu a critérios de natureza qualitativa. Por 

sua vez, a investigação qualitativa abrange uma diversidade de métodos e desenhos de 

investigação, com elementos comuns, onde existe um envolvimento por parte do 

investigador com os sujeitos. Bogdan e Biklen (1994) referem  

“utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico 

que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características. Os dados recolhidos são designados por 

qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente 

a pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico”  

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 16). 

Tal como estes autores referem, as estratégias mais específicas da investigação 

qualitativa são a observação participante e a entrevista em profundidade. Ao longo do 

estágio houve momentos de observação e momentos para a realização das entrevistas às 

docentes. Visto que o investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende 

estudar, primeiramente tenta conhece-las, dando-se a conhecer e ganhando a sua 

confiança, elabora um registo escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. O 

objetivo não é o juízo de valor, mas sim, compreender o ponto de vista dos sujeitos e 

determinar como e com que critério eles o julgam (Bogdan & Biklen, 1994, p. 16). 

A investigação qualitativa tem na sua essência, segundo Bogdan e Biklen (1994), 

cinco características:  

1. a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente 

na recolha desses mesmos dados;  

2. os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo;  
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3. os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo 

processo em si do que propriamente pelos resultados;  

4.  a análise dos dados é feita de forma indutiva; 

5.  o investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado 

que os participantes atribuem às suas experiências (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

31). 

Mertens (2010) explica múltiplos motivos para a escolha da metodologia qualitativa 

em contextos educativos, referenciando que o seu uso depende muito da visão que cada 

investigador tem sobre a realidade. Quando o objetivo da investigação são os contextos e 

a sua diversidade, esta apresenta-se, segundo o autor, como a metodologia mais adequada. 

Contudo, o facto do investigador se deslocar ao contexto, é visto como um ponto fraco, 

pois este assume um comportamento humano que parte do pressuposto que será 

influenciado pelas suas vivências e experiências, bem como a afetividade pelo contexto 

e pelas opiniões, preconceitos e outros enviesamentos do investigador terem efeitos nos 

dados (Mertens, 2010). Embora que Amado (2010) citado por Amado (2014) esclarece 

que “a investigação qualitativa visa contribuir para o melhoramento das situações e para 

a resolução dos problemas existentes no contexto” (Amado, 2010, p.139 apud Amado, 

2014, p. 15). 

De forma a minimizar a subjetividade, autores como Mertens (2010),  Bogdan e 

Biklen (1994), entre outros, mencionam que, o investigador que escolha esta metodologia 

deve apoiar-se em técnicas diferentes de recolha de dados, tais como o inquérito por 

entrevista e questionário, fotografias e registos audiovisuais, notas de campo, narrativas, 

entre outros, necessários para aprofundar os dados recolhidos, tornando-os mais sólidos 

e diminuindo a subjetividade.  

Assim, a utilização desta metodologia, tem como objetivo a compreensão dos 

fenómenos observados, centrando a pesquisa nos factos, interpretando os processos e 

acontecimentos, através de uma descrição densa de onde se podem produzir 

conhecimentos. De uma forma geral, tem como objetivo a mudança, a resolução de 

problemas, a aquisição de novos conhecimentos, tal como, o melhoramento de uma 

situação menos alcançada. Para que tal suceda é crucial que exista planificação, atuação, 
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observação e reflexão por parte do investigador. Desta forma, será possível readaptar e 

melhorar a sua atuação, como crescer enquanto profissional docente, sendo capaz de ter 

uma postura crítica e sistemática na análise das suas interações educativas. Como Amado 

(2014) menciona “a investigação qualitativa tem atrás de si toda uma visão do mundo, 

dos sujeitos humanos e da ciência, que influência a escolha e está presente na aplicação 

de qualquer técnica ou procedimento” (Amado, 2014, p. 205). 

 

1.1. Instrumentos de recolha de dados e procedimentos 

Neste ponto do documento apresentar-se-á um conjunto de instrumentos utilizados 

ao longo desta investigação para a recolha e tratamento de dados necessários. Segundo 

Ketele & Roegiers (1999) a recolha de informações pode ser definida “como o processo 

organizado posto em prática para obter informações junto de múltiplas fontes, com o fim 

de passar de um nível de conhecimento para outro nível de conhecimento” (Ketele & 

Roegiers, 1999, p. 17).  

Assim a responder aos objetivos desta investigação, é importante eleger instrumentos 

de recolha de dados que se adequem à concretização dos mesmos. O período de 

observação decorreu durante a primeira semana de cada uma das práticas. Neste período 

decorreu essencialmente a observação, posteriormente cooperei com as responsáveis das 

turmas, a análise documental dos documentos da escola, análise do Projeto Educativo do 

Agrupamento (PEA), análise dos processos de cada aluno e as entrevistas (apêndice I e 

II) aplicadas à educadora e professora. 

Durante a observação procura-se reunir dados sobre o objeto de estudo e encontrar a 

melhor forma de como o abordar no período de intervenção. A pesquisa preparatória 

assenta na recolha de informação adequada aos objetivos iniciais, possibilitando o olhar 

mais focalizado. Nos pontos seguintes apresentam-se alguns dos instrumentos utilizados, 

nomeadamente, a observação participante, as entrevistas (apêndice I e II), a consulta e 

análise documental,  as grelhas de registo das aprendizagens observadas (apêndice III), 

as conversas informais, os registos de campo (apêndice IV) e diário de bordo (apêndice 

V) e, por fim, o registo fotográfico. 
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1.1.1. A observação participante 

Antes de iniciar a cooperação, realizei a observação das instituições, dos materiais, 

dos seus espaços educativos, como das aulas da educadora e professora cooperantes, 

sendo estas vistas como bons exemplos de prática profissional docente, que serviram 

como guia. Tanto a educadora como a professora disponibilizaram sempre os melhores 

conselhos possíveis, tendo contribuído em grande parte para a melhoria enquanto futura 

docente. 

A observação foi, ao logo do estágio, um instrumento extremamente importante, 

assim os momentos de observação foram utilizados para refletir e utilizados para crescer 

enquanto profissional. Na perspetiva de Afonso (2005), “a observação é uma técnica de 

recolha de dados particularmente útil e fidedigna, na medida em que a informação obtida 

não se encontra condicionada pelas opiniões e pontos de vista dos sujeitos, como acontece 

nas entrevistas e nos questionários” (Afonso, 2005, p. 91). Assim, neste tipo de 

observação, é o próprio investigador a ferramenta principal de observação, portanto, a 

interação observador-observando está ao encargo da observação, tendo como objetivo 

recolher dados (sobre ações, opiniões ou perspetivas). Lessard-Hébert, Goyette e Boutin 

(2010) explicitam  que  

“A observação participante é portanto uma técnica de investigação 

qualitativa adequada ao investigador que deseja compreender um meio 

social que, à partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir 

integrar-se progressivamente nas atividades das pessoas que nele vivem” 

(Lessard-Hébert et al., 2010, p. 155). 

Segundo Pautois e Desmet (1988) citado por Lessard-Hébert, Goyette e Boutin 

(2010) “o investigador está inserido na vida dos atores a que o estudo diz respeito. Ele 

procura obter o máximo de informação que lhe é possível sobre esta situação” (Pautois & 

Desmet, 1988, p. 123 apud Lessard-Hébert et al., 2010, p. 156). Contudo, a inserção do 

investigador no meio de observação requer determinadas precauções, sendo importante 

que o observador analise o meio natural evitanto ao máximo os transtornos que possam 

advir da sua mera presença.  

A observação participante permite recolher dois tipos de dados, descrição narrativa 

e compreensão. Os dados registados nas notas de campo são do tipo descrição narrativa 
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e as anotações do investigador no seu diário de bordo são do tipo da compreensão. De 

acordo com os autores referidos, este tipo de observação permitiu aceder a dados que, de 

outra forma, poderiam não ser fornecidos voluntariamente pelos participantes e 

complementares aos dados da entrevista, tais como notas de campo. 

O professor tem um duplo papel, pois muitas vezes não é fácil participar e observar, 

Evertson e Green (1986) referido por Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (2010) refere que 

a observação participante pode ter uma forma mais ativa ou mais passiva, consoante o 

nível de envolvimento do observador. Na forma mais ativa, o observador regista os dados 

após o período de observação, porque está envolvido nos acontecimento. Ao passo que, 

na forma mais passiva, os pode registar durante esse período, pois este não participa nos 

acontecimentos, apenas assiste do exterior (Evertson & Green, 1986, p. 178 apud 

Lessard-Hébert et al., 2010, p. 156). 

 

1.1.2. As entrevistas 

Como foi referido anteriormente, foram realizadas duas entrevistas semiestruturada, 

uma à educadora do pré-escolar (apêndice I) e outra à professora titular do 2.º ano do 1.º 

ciclo do ensino básico (apêndice II), no sentido de obter informações relativas aos alunos 

e ao impacto das ciência, particularmente das atividades experimentais na sala.  

As entrevistas semiestruturadas possibilitam que o entrevistado tenha liberdade para 

responder segundo a direção que considere adequada, explorando, de uma forma flexível 

e aprofundada, os aspetos que considera mais relevantes. Esta é a técnica mais utilizada 

no processo de trabalho de campo, pois “a entrevista possui laços evidentes com outras 

formas de recolha de dados, nomeadamente com a observação, (...)  não só é útil e 

complementar à observação participante mas também necessária quando se trata de 

recolher dados válidos sobre as crenças, as opiniões e as ideias dos sujeitos observados” 

(Lessard-Hébert et al., 2010, p. 160). 

Tendo em consideração os procedimentos para a preparação da entrevista, foram 

realizados os guiões, com questões idênticas, ambos aplicados em contexto de Prática 

Profissional. A entrevista realizada às duas docentes teve como principal objetivo a 
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caracterização da atuação educativa em ambas as salas, no âmbito da Área do 

Conhecimento do Mundo e do Estudo do Meio. 

Os guiões (apêndices I e II) para as duas entrevistas efetuadas não foram seguidos à 

risca, sendo esta uma entrevista semiestruturada. Neste tipo de entrevista, o guião deve 

ser formado a partir das questões de pesquisa e da análise do projeto de investigação, 

sendo o conteúdo da entrevista organizado por objetivos, questões e itens ou tópicos. 

Assim, “a cada objetivo corresponde uma ou mais questões. A cada questão corresponde 

vários itens ou tópicos que serão utilizados na gestão do discurso do entrevistado em 

relação a cada pergunta” (Afonso, 2005, p. 99). 

A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da investigação, requer 

tempo e prudência, dividida nas seguintes etapas: 

1. Planificação da entrevista: tendo o objetivo definido; 

2. Escolha do entrevistado: indivíduo familiarizado com o tema pesquisado; 

3. Oportunidade da entrevista: disponibilidade do entrevistado para a entrevista, a 

mesma deve ser marcada antecipadamente; 

4. Condições favoráveis: o entrevistado será remetido ao segredo de 

confidencialidade e da sua identidade; 

5. Preparação específica: constituição do guião com as questões importantes 

(Lakatos & Marconi, 2003). 

A educadora e a professora constituem o interlocutor da entrevista, tendo o seu 

conhecimento profundo da situação, devido à sua proximidade com o grupo e ao 

conhecimento do terreno, pode assim fornecer dados importantes e relevantes aos 

procedimentos utilizados, os resultados obtidos e aos problemas encontrados com o 

grupo. Assim, o guião foi elaborado de acordo com os seguintes objetivos: 

• Recolha de informação acerca do processo profissional da educadora e 

professora do 1.º ciclo do ensino básico; 

• Recolha de informação sobre o grupo; 

• Conhecer os princípios orientadores da prática educativa; 

• Reconhecer a importância das ciências experimentais. 
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Deste modo, os guiões das entrevistas (apêndice I e II) contemplam perguntas abertas 

e perguntas fechadas, o que permite ao entrevistador sempre que achar oportuno, realizar 

perguntar adicionais, caso não tenha ficado claro algum assunto. Após as entrevistas 

terem sido aplicadas às docentes, foi realizada a transcrição e análise das mesmas. 

 

1.1.3. Consulta e análise documental 

Na análise documental é fundamental compreender os conceitos de documento e 

análise. O documento consiste na impressão num objeto físico sob a forma de fotografia, 

texto, filmes, dispositivos, entre outros. A análise documental pode ser um complemento 

da informação obtida por outros métodos ou o método de pesquisa central, os documentos 

são objeto de estudo por si próprios. Por conseguinte, a análise documental é dividida em 

duas etapas, sendo a primeira a recolha de dados e a segunda a análise do conteúdo. 

Para o seguimento deste estudo, procedeu-se à consulta documental de documentos 

da instituição, como informação dos alunos, projetos de sala e projetos da instituição. 

Bem como, pesquisa em livros, revistas, relatórios e artigos científicos, visando 

selecionar informação crucial para o tema em análise. 

 

1.1.4. As grelhas de registo das aprendizagens observadas 

Lessard-Hérbert (1996) relata que as grelhas de observação auxiliam o registo do 

número de ocorrências do comportamento a observar, em certos momentos e situações 

de aprendizagem, sendo possível contabilizar as ocorrências, para certificar, por análise 

comparativa, se existe um aumento ou diminuição do comportamento observado. Esta 

grelha determina parâmetros de avaliação, para registar o desempenho dos alunos 

(Lessard-Hébert, 1996). 

Para a sequência deste estudo, foram analisadas algumas grelhas, quer de observação, 

quer de avaliação, de outros autores, tendo sido reajustadas e elaboradas novas grelhas 

adequadas ao contexto. Estas grelhas (apêndice III) foram utilizadas cada vez que era 

desenvolvida uma atividade prática ou experimental, no pré-escolar e no 1.º ciclo do 

ensino básico, onde foram assinaladas com S (sim) e N (não) as aprendizagens observadas 
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no contexto de acordo com os objetivos. Estas estão dividas em duas colunas, a primeira 

diz respeito ao código alfabético atribuído a cada aluno e a segunda às aprendizagens 

observadas, com a identificação da semana. 

 

1.1.5. Conversas informais 

As conversas informais correspondem à recolha de dados através de interações e 

ações entre pessoas focadas num determinado momento. Estas possibilitam ao investigador 

a recolha de vários dados, especialmente sobre os participantes, que através de outro 

instrumento ou técnica de recolha de dados não seria possível, por exemplo, o freedback sobre 

as atividades propostas e desenvolvidas, informações pessoais sobre cada um dos alunos, que 

influenciam no seu processo de aprendizagem, dados que talvez através da observação o 

investigador não conseguisse recolher e recolha de informação que completasse a já 

recolhida. 

Diferentemente das entrevistas, que tem um carácter mais formal e estruturado, as 

conversas informais tinham como objetivo a reflexão cooperada, entre estagiária e 

educadora/professora cooperante, e foram cruciais para justificar decisões que refletiam 

verdadeiramente as necessidades.  

 

1.1.6. Registos de campo e diário de bordo 

Os registos de campo constam de relatos escritos daquilo que é experienciado, ouvido 

e vivido em sala de aula. Já o diário de bordo, de acordo com Afonso (2015) “constitui 

um relato quotidiano da atividade do investigador, geralmente com um carácter reflexivo 

e prospetivo, no que respeita ao enquadramento teórico e à condução da estratégia da 

investigação” (Afonso, 2005, p. 93). Trata-se assim de um material que narra as 

experiências decorridas ao logo do estágio, de acordo com uma visão mais pessoal dos 

factos observados. Os diários contêm notas de campo e outros registos que refletem a 

realidade do contexto educativo vivenciado, compilam tópicos marcantes para a 

compreensão do mesmo. Isto indica que ambos os instrumentos são adequados a 

professores/as e educadores/as em formação inicial, auxiliando no progresso de técnicas 

de autoconhecimento e autodescoberta que se difundem para além do estágio. 
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Neste trabalho foi utilizado o registo de campo (Apêndice IV), sem estrutura fixa, 

efetuado com frequência diária e sempre que necessário, possibilitando a organização de 

ideias, o registo de sensações e dúvidas, de forma a avaliar, de maneira prospetiva e 

retroativa, o trabalho desenvolvido. Relativamente ao diário de bordo (Apêndice V), este 

era utilizado semanalmente, as notas de campo eram registadas em formato de relato, bem 

como as atividades, opiniões sobre os pontos fortes e fracos, o que poderia melhorar, o 

comportamento, as atividades, o envolvimento e dificuldades manifestadas pelos alunos. 

Este tipo de registo permitiu um olhar mais sensível e uma relação de aspetos do ato 

pedagógico que, sem esta reflexão semanal, provavelmente seriam ignorados. Estes dois 

instrumentos de recolha de dados encontram-se estruturados por separador, cada 

separador corresponde a uma semana da prática, à posteriori serão cruzados com os 

registos fotográficos de forma a enriquecer os dados recolhidos, para posterior análise e 

reflexão.  

 

1.1.7. Registo fotográfico 

O desenvolvimento tecnológico tem viabilizando a recolha de informação dos 

contextos em estudo com o auxílio dos registos fotográficos, a fotografia concede 

momentos de comunicação, embora aparente ser apenas uma imagem parada, porém 

através de uma fotografia, conseguimos analisar diversas situações. Esta técnica tem duas 

principais vantagens, primeiro possibilita a recolha de informações factuais, e segundo, 

possibilita conhecer o trabalho desenvolvido pelo investigador. 

Nesta fase do percurso, é necessário saber observar, cada momento da fotografia e 

recuperar momentos que embora tenham passado ao lado no real, podemos recupera-los 

com a fotografia, na perspetiva de Bogdan & Biklen (1994), “as fotografias tiradas pelos 

investigadores no campo fornecem-nos imagens para uma inspeção intensa posterior que 

procura pistas sobre relações e atividades” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 189). 

Neste estudo foram efetuados vários registos para captar momentos relevantes como 

aspetos das ações desenvolvidas pelos alunos, emoções, comportamentos, bem como 

momentos do dia, desde o início das atividades, a sua exploração e o fim das mesmas. 

Como exemplo, do mesmo registou-se o início de atividades experimentais, sempre que 

possível o fim das mesmas, bem como as restantes áreas. Desta forma, este meio de 
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recolha de dados foi utilizado para posterior análise de conteúdo, assim, quando se 

visualiza a fotografia, consegue-se relembrar o passado e o que estava a acontecer naquele 

exato momento.  

 

2. Objetivos de estudo e sua contextualização 

O presente estudo centra-se na área do Conhecimento do Mundo/Estudo do Meio e 

surge em virtude da observação participada realizada em educação pré-escolar e ensino 

do 1º ciclo do ensino básico, tal como da recolha de opiniões das docentes responsáveis 

pelas turmas onde ocorreram as duas práticas profissionais, nomeadamente Prática 

Profissional II (Educação Pré-escolar) e Prática Profissional III (Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico). 

As entrevistas aplicadas às docentes responsáveis pelas turmas (Apêndice I e II) 

conduziram ao conhecimento do grupo, e um maior esclarecimento sobre a forma como 

organizavam e implementavam as situações no contexto educativo na área do 

Conhecimento do Mundo e no Estudo do Meio. 

Relativamente ao pré-escolar, a educadora (Apêndice I) considera a área do 

Conhecimento do Mundo essencial, afirmando que “é uma área importante para o 

desenvolvimento das crianças, sendo através desta que conseguem chegar ao ambiente e 

diversas coisas que existem no mundo”. Como referem as Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar (2016), “os seres humanos desenvolvem-se e aprendem em 

interação com o mundo que os rodeia” (Ministério da Educação, 2016, p. 85). 

Sucintamente a educadora refere “esta área muitas das vezes não é planificada, surge em 

virtude das questões colocadas pelas crianças”, contudo trabalha esta área, pelo menos, 

três vezes no mês.  

Para explicitar a afirmação da educadora, passo a explicar uma situação ocorrida, 

embora não presenciada desde o início.  

No início do estágio pude verificar que durante o período da manhã as crianças 

observavam e regavam um vaso (tabela 2), sendo-me explicada posteriormente a origem 

da sementeira. Passo a descrever a situação que deu origem à experiência: durante a hora 

do lanche foram distribuídas maçãs por todas as crianças, o que motivou diversas 
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questões. Alguns não sabiam o que era uma semente nem para que servia, assim a 

educadora guardou algumas sementes, após chegar à sala reuniu as crianças no tapete e 

relembrou o acontecimento ocorrido no refeitório. Com o incentivo da educadora as 

crianças colocaram as suas questões, e mediante a curiosidade das mesmas a educadora 

decidiu explorar o tema das sementes. 

 

Atividades Recursos Tempo 

Período da manhã: 

ü Acolhimento das crianças: registo de 

presenças; registo do dia da semana; registo do 

tempo; 

ü Atividade “Quando eu crescer...” 

- Escolha da profissão que quer ter; 

- Pintura de objetos relacionados com a 

profissão escolhida; 

 

ü Regar as sementes de plantas da sala; 

 

ü Música do São Martinho. 

 

Período da tarde: 

ü Continuação do trabalho da manhã; 

ü Atividade de livre escolha – total autonomia da 

parte das crianças na escolha da(s) atividade(s) 

a desenvolver. 

 

ü Instrumentos de 

pilotagem 

existentes na sala; 

 

ü Lápis de cor; 

ü Folhas impressas 

 

ü Água; 

ü Regador; 

 

ü Ipad; 

ü Colunas; 

ü Extensão. 

 

ü Lã; 

 

ü Recursos diversos 

que compõem as 

áreas de trabalho. 

 

30 minutos; 

 

 

90 minutos; 

 

10 minutos; 

 

10 minutos. 

 

 

 

 

30 minutos; 

 

 

60 minutos. 

Tabela 2- Plano diário 10/11/2020 
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Consoante as atividades que surgem, a educadora coloca à disposição dos educandos 

alguns materiais para explorarem, nomeadamente lupas, materiais de uso comum (pedras, 

palhinhas, garrafas, alguidares, vasos, detergentes, etc.). A educadora explicita que 

quando precisa de algum material que não tenha na sala, para realizar alguma atividade, 

a escola disponibiliza verbas para a compra desse material. 

A educadora da presente sala tem por base as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (2016), estas referem 

“a área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da 

criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Esta sua 

curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de 

oportunidades para aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, 

bem como pelo contacto com novas situações que suscitam a sua 

curiosidade e o interesse por explorar, questionar, descobrir e 

compreender” (Ministério da Educação, 2016, p. 85). 

No decorrer da situação descrita anteriormente, surgiram algumas dúvidas, 

despertando a minha curiosidade para este tema, tendo por base a curiosidade da criança 

e o seu desejo em explorar e querer saber mais sobre o que o rodeia. Assim, pude constatar 

que existem diversos momentos que desencadeiam trabalhos brilhantes, desde que a 

educadora saiba explora-los.  

 

A Prática Profissional no 1.º ciclo do ensino básico, iniciou-se com a observação da 

atuação da professora e da dinâmica do grupo de alunos, tendo por base as informações 

fornecidas pela docente. A entrevista aplicada (Apêndice II) reforçou a forma como a 

professora organiza e implementa as situações de aprendizagem nas diferentes áreas, em 

particular no Estudo do Meio. 

A professora incentiva os alunos à observação e experimentação, como refere na 

entrevista “(...) a aprendizagem baseada no «aprender, fazendo», é sempre mais 

enriquecedora para as crianças, uma vez que têm acesso à realização de situações que 

lhes permitem observar, estar em contato direto e tirar conclusões, sobre as suas dúvidas 

e porquês”. 
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A entrevista aplicada conduziu ao esclarecimento sobre o grupo de alunos e a forma 

como se organiza e implementa as situações de aprendizagem nas diferentes áreas, tal 

como as dificuldades que podem surgir na organização das atividades. A professora refere 

que “as atividades experimentais são realizadas nos tempos programados para o Apoio 

ao Estudo”. As atividades surgem como motivação para a aprendizagem de conteúdos 

que requerem atividade prática ou sempre que existem dúvidas por parte dos alunos. 

Relativamente aos materiais para a área de Estudo do Meio, a professora utiliza os 

materiais disponíveis na sala, ou os existentes nos laboratórios da escola, por vezes se 

necessário traz alguns materiais seus.  

A área de Estudo do Meio é transversal a todas as áreas, são variadas as ocasiões que 

surgem no dia-a-dia necessárias a refletir e observar. É sobretudo a partir de situações do 

nosso quotidiano que surgem oportunidades fundamentais para os alunos crescerem na 

apreciação e na compreensão do mundo à sua volta. Cabe ao professor desenvolver estas 

atividades, na medida de incentivar os alunos a questionarem-se e realizarem as suas 

perguntas, levando-os a refletir, e criando pequenos momentos de debate uns com os 

outros durante as aulas relativamente aos tópicos científicos.  

Face ao observado em educação pré-escolar e no ensino do 1.º ciclo do ensino básico 

não foi observada nenhuma atividade experimental realizada pelas docentes. Assim, 

através dos dados recolhidos pude esclarecer algumas dúvidas embora nunca tendo a 

oportunidade de observar na prática.  

Consoantes os resultados observados, foram delineados objetivos de modo a 

proporcionar aos alunos situações de aprendizagem, que permitam a investigação e 

descoberta: 

• Desenvolver atitudes científicas nos alunos; 

• Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

• Adquirir o conhecimento, vivenciando situações de experimentação, 

manipulação e descoberta; 

• Promover a aprendizagem dos alunos através de atividades experimentais; 

• Avaliar as aprendizagens dos alunos após a realização de atividades 

experimentais. 
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3. Plano de Intervenção 

3.1. Identificação de necessidades 

As observações efetuadas nos contextos de educação pré-escolar e ensino do 1.º ciclo 

do ensino básico e a análise das entrevistas realizadas às docentes (Apêndices I e II) 

possibilitaram a caracterização das experiências e situações de aprendizagens que eram 

proporcionadas aos educandos, no âmbito da área de Conhecimento do Mundo e Estudo 

do Meio. 

Conforme o observado foram detetadas algumas necessidades, apresentadas no 

quadro seguinte: 

 

Situação real Situação ideal Necessidades identificadas 

O grupo de alunos de 

educação pré-escolar, 

vivenciava apenas três 

vezes durante o mês 

situações de educação em 

Ciência que surgiam de 

situações emergentes ou 

desenvolvidas pela 

educadora. 

As crianças 

participavam ativamente, 

colocando questões, 

explorando os materiais e 

manipulando-os sempre 

com cuidado. 

O grupo de alunos do 

2.º ano do 1.º ciclo do 

Criação da área das 

Ciências.  

Disponibilização de 

alguns materiais para as 

crianças manipularem, 

organizados e 

identificados. 

Utilização de processos 

de registo das atividades 

(folhas de registo da 

atividade). 

Atitude participativa na 

pesquisa e experimentação. 

Adequação dos 

métodos e estratégias de 

Exploração da área das 

Ciências regularmente, 

incentivando os alunos 

para a mesma. 

Criação de oportunidades 

de manipulação de 

materiais, para todos os 

alunos.  

Introdução de atividades 

experimentais e lúdicas, 

com materiais de uso 

comum e que 

posteriormente possam 

explorar livremente. 
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ensino básico, trabalhava a 

área curricular de Estudo 

do Meio através do manual 

escolar, na qual realizava 

as experiências e o registo 

das mesmas. 

 

trabalho, ao encontro dos 

interesses dos alunos. 

 

 

 

 

Tabela 3 - Identificação das necessidades 

 

A tabela acima apresenta as necessidades detetadas nos dois contextos da prática 

profissional e o plano de intervenção, seguidamente apresentado, visa modificar a 

situação encontrada. Assim, as ações implementadas incidem sobre as atividades 

experimentais e os recursos utilizados na sua realização, tendo em conta as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) e o programada para o 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 

Face ao referido, o plano de intervenção foi delineado de modo a modificar a situação 

encontrada, inexistência ou praticamente ausência de atividades experimentais, assim 

pretende-se: 

- Proporcionar aos alunos situações de exploração, experimentação e descoberta; 

- Facultar materiais que permitam a livre exploração e a manipulação de diferentes 

materiais; 

- Exploração de situações emergentes e criação de momentos de questionamento, 

registo e análise de dados.  

Para dar cumprimento a este processo delineou-se um plano de ação que foi 

executado no contexto de educação pré-escolar e no ensino do 1.º ciclo do ensino básico. 
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3.2. Plano ação 

 

Ações a Desenvolver Recursos Calendarização Avaliação 

• Estudo sobre temas 

sugeridos pelo 

grupo; 

• Introdução de vários 

recursos  de suporte 

às aprendizagens; 

• Implementação de 

atividades práticas, 

na qual os alunos 

possam manipular 

diversos materiais. 

 

• Protocolo das 

atividades 

experimentais; 

• Guiões de orientação; 

• Materiais de uso 

comum (garrafas, 

copos, lã, pioneses, 

post-it, cartolinas, 

folhas, tesouras, paus 

de espetada, lápis, 

réguas, clipes, papel 

absorvente, 

borrachas, lápis de 

cera, papel, rocha, 

esponja, canetas, 

plasticina, giz, rolhas 

de cortiça, folhas de 

plantas, leite, sumo 

de limão, água, 

açúcar e álcool); 

• Sementes de: favas, 

feijão helda, grãos, 

Feijão vermelho; 

• Materiais de 

laboratório (sulfato 

de cobre, lupa, 

provetas e caixas de 

petri); 

Ao longo das 

Práticas II e III. 

• Grelhas de 

registo de 

observação; 

• Questionários 

às docentes. 
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• Computador; 

• Projetor; 

• Colunas de som; 

• Internet; 

• PowerPoint; 

• Vídeos; 

• Livros. 

Tabela 4 - Plano de Ação 

 

O presente plano de intervenção, oferece ações que dêem aos educandos 

oportunidade de: 

• Executar estudos sobre temas sugeridos pelo grupo ou que surjam de situações 

emergentes; 

• Conceber momentos para a utilização de vários recursos de suporte às 

aprendizagens, nomeadamente livros, imagens, pesquisa na internet e outros; 

• Proporcionar atividades práticas que permitam aos alunos utilizar materiais 

diversificados. 

O plano de intervenção será avaliado mediante as grelhas de avaliação/observação, 

no contexto de educação pré-escolar, no contexto de 1.º ciclo do ensino básico. Estas 

grelhas, irão indicar as aprendizagens observadas, segundo os documentos orientadores 

oriundos do Ministério da Educação, e um código alfabético atribuído para substituir os 

nomes dos educados (Apêndice III). Analogamente a toda a avaliação acima referida, a 

opinião das docentes envolvidas tem um grande valor nesta fase, através de um conjunto 

de questões colocadas. 

Ao longo do estágio, centrei-me particularmente nas mudanças de estado da água. 

Na Prática Profissional notei que essa área era pouco abordada, embora “a água constitui 

o elemento da Natureza que mais facilmente permite visualizar as diferentes mudanças 

de estado (...) é o tema que, em geral, mais fascínio provoca nas crianças, em termos de 

atividades experimentais” (Catita, 2007, p. 140).  
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Tendo em conta as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, na área de 

Conhecimento do Mundo, particularmente o conhecimento do mundo físico e natural, 

explicitam que o contacto e a observação de elementos da natureza são experiências 

estimulantes para as crianças, proporcionando momentos para refletir, compreender e 

conhecer as suas características, as suas transformações e as razões porque acontecem. 

Este conhecimento possibilita a consciencialização para a importância do papel de cada 

um na preservação do ambiente e dos recursos naturais (Ministério da Educação, 2016, 

p. 90). 

 

3.3. Implementação do plano de ação 

As atividades apresentadas aos alunos foram planificadas de forma a desenvolver 

capacidades nos alunos de ambas as turmas. Estas atividades tiveram um carácter prático 

e experimental, a finalidade principal de minimizar as dificuldades inicialmente 

identificadas nos alunos, particularmente a interpretação dos protocolos experimentais.  

A estratégia de ensino aplicada envolveu a leitura e interpretação, principalmente em 

grande grupo, dos protocolos das atividades, para que os alunos compreendessem mais 

facilmente os procedimentos corretos, permitindo executar as atividades experimentais 

sem ajuda. Assim, pretendeu-se contribuir para o desenvolvimento da autonomia e da 

confiança dos alunos, visando a melhoria sua atitude científica. 

 

3.3.1. Atividades desenvolvidas na Educação Pré-Escolar 

As atividades desenvolvidas, foram focadas nas atividades práticas e experimentais, 

interpelando a área do Conhecimento do Mundo em interligação com outras áreas. Ao 

longo da prática, particularmente nas semanas de intervenção, foram realizadas diversas 

atividades, algumas partiram dos interesses das crianças, outras propostas por mim. 

Procurei sempre que as mesmas surgissem de um contexto, ou seja, tivessem um ponto 

de partida e um fio condutor. 

Neste contexto educativo foi possível realizar duas atividades experimentais que 

seguiram protocolos previamente elaborados (Apêndice VI). 
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Projeto “O inverno” 

O projeto “O inverno” foi iniciado por mim, partiu do momento das novidades 

quando uma criança referiu “Vi flocos de neve, em Évora”. No decorrer da mesma 

conversa foi possível perceber que muitas crianças tinham curiosidade em ver neve, pois 

nunca tinham tido a oportunidade de ver e fazer construções. Enquanto as crianças 

partilhavam as suas opiniões surgiu-me a ideia de simular a criação de neve. Este tema 

foi interligado com o tema das profissões, introduzindo a profissão do cientista. As 

atividades desenvolvidas centraram-se nas seguintes áreas de conteúdos: 

• Área de Formação Pessoal e Social; 

• Área da Expressão e Comunicação: 

o Domínio da Educação Artística: Subdomínio das Artes Visuais; 

• Área do Conhecimento do Mundo. 

 

Deste modo, é importante realçar as seguintes atividades desenvolvidas: 

Atividades e seu desenvolvimento Recursos Registos de Imagem 

Neve artificial 

- Fazer previsões e discutir os 
resultados; 

- Executar a atividade; 

- Colocar a água morna e fria nas 
taças; 

- Constatar e discutir os resultados 
obtidos; 

- Registar os resultados obtido no 
protocolo da atividade experimental 
(Apêndice VI); 

- Construção do boneco de neve. 

• Sal fino; 

• Copos; 

• Água morna; 

• Água fria; 

• Taças de vidro do 

mesmo tamanho; 

• Chávena de café. 
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Atividades e seu desenvolvimento Recursos Registos de Imagem 

Pintura das roupas de inverno 

- Breve conversa sobre as roupa que 
usamos; 

- Pintura das roupas de inverno; 

- Constatar e discutir sobre os 
resultados. 

• Folhas impressas; 

• Lápis de cor; 

• Tesoura. 

 

Mural de Inverno 

- Decoração do estendal; 

- Recorte e colagem das roupas de 
inverno; 

- Apresentação dos seus trabalhos. 

• Tesoura; 

• Tintas; 

• Cartolina; 

• Lã. 

 

Trabalho de texto 

- Escolha da frase da semana; 

- Apresentação da mesma à turma; 

- Trabalho de texto em grupo. 

• Folhas impressas; 

• Lápis. 

 

Tabela 5 - Atividades relativas ao Projeto "O inverno", na educação pré-escolar 
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Conceitos prévios 

Antes da atividade “Neve artificial” 

Primeiramente realizei uma breve conversa com as crianças no tapete, sendo possível 

através das questões colocadas constatar que a maioria sabia dizer que a neve vinha das 

nuvens, mas nunca o porquê de nevar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocadas algumas questões aos alunos foi possível perceber os conceitos prévios 

sobre a neve. Tentei sempre questioná-los e levá-los a refletir, seguidamente utilizámos 

o computador para realizar algumas pesquisas e visualizar imagens sobre o tema. 

 

Durante a atividade 

Previamente foram colocados todos os materiais em cima da mesa central, 

permitindo que os alunos observassem a atividade, de seguida foram identificados com 

auxílio dos alunos e, por fim, o protocolo foi lido em grande grupo. 

As taças foram identificadas com a água quente e fria, colocados os materiais 

inerentes à atividade experimental, foi então observado o resultado. A taça com água fria 

tinha ficado consistente e parecia neve, enquanto que a taça com água quente estava 

líquida. No fim, todas as crianças construíram o seu boneco de neve. 

Conceitos prévios 

“A neve é redonda”. 

“A neve derrete quando tocamos”. 

“A neve é branca”. 

“Neva quando está muto frio”. 

Tabela 6 - Conceitos prévios sobre “Neve Artificial” 
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No decorrer da atividade pude constatar que a maioria das crianças identificaram a 

neve como fria e algumas referiram mesmo que parecia neve. Contudo, consegui perceber 

que ainda havia algumas dúvidas sobre como se forma a neve. 

 

Após a atividade 

Por fim, após a experimentação, realizámos um breve diálogo sobre a experiência, 

onde analisámos os resultado e confrontámos as previsões com as observações. Em 

conversa com a educadora decidimos explorar o ciclo da água, sendo o mesmo essencial 

para a consolidação dos conhecimentos. 

Sistematização do que as crianças aprenderam com a atividade: 

• A neve é uma ocorrência meteorológica que consiste na precipitação de flocos 

formados por cristais de gelo. 

• A neve é um processo do ciclo da água. 

• Tem de estar muito frio para nevar. 

• A neve tem diferentes formatos. 

• O floco de neve não tem cor, é translucido. 

Registos de Observação 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Registo "Neve Artificial" 
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Projeto “Ciclo da água” 

Este projeto teve origem no suceder de uma conversa entre as crianças, decorrente 

do projeto anterior. 

Durante a hora do tapete, um aluno referi-o “Vi flocos de neve”. Neste momento 

outras crianças referiram: 

• “A água da chuva vem das nuvens”. 

• “As nuvens estão zangadas”. 

• “Quando as nuvens estão brancas estão secas e quando estão escuras estão 

molhadas”. 

Neste sentido para dar resposta às curiosidades que as crianças demonstraram, foi 

desenvolvido o Projeto “Ciclo da água”. Devido ao COVID-19 algumas atividades não 

foram desenvolvidas, apenas planificadas.  

 

Atividades e seu desenvolvimento Recursos Registos de Imagem 

História “Ciclo da água” e 

visionamento do vídeo do ciclo da água 

- Leitura do livro; 

- Breve reflexão da história; 

- Visionamento do vídeo; 

- Reflexão sobre o ciclo da água. 

• Livro; 

• Computador; 

• Televisão. 
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Atividades e seu desenvolvimento Recursos Registos de Imagem 

Cartaz “Ciclo da Água” 

- Registo das opiniões e reflexão sobre 

o ciclo da água. 

• Recursos impressos; 

• Lápis de cor; 

• Cartolina. 

 
Sequenciar as imagens do Ciclo da 

água 

- Recortar e colar imagens. 

• Tesoura; 

• Lápis; 

• Folhas impressas. 

(Não foi implementada 

devido ao COVID-19) 

Como fazer chuva 

- Coloque na taça o jarro de água 

quente; 

- Por cima da taça, coloque o prato; 

- Dispor os cubos de gelo no prato. 

• Taça de vidro; 

• Jarro; 

• Prato; 

• Água quente; 

• Cubos de gelo. 

(Não foi implementada 

devido ao COVID-19) 

Trabalho de texto 

- Ligação das palavras. 

• Recursos impressos; 

• Lápis. 

(Não foi implementada 

devido ao COVID-19) 

Tabela 7 - Atividades relativas ao Projeto "Ciclo da água", na educação pré-escolar 
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Conceitos prévios 

Devido ao COVID-19 não foi possível realizar a atividade experimental, foram 

registados os conceitos prévios através do cartaz realizado durante a conversa com as 

crianças.  

 

 Tabela 8 - Conceitos erróneos "Ciclo da água" 

 

 

 

 

 

3.3.2. Atividade desenvolvidas no 2.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

As atividades desenvolvidas basearam-se nas áreas e conteúdos propostos pela 

professora cooperante, foi possível realizar sete sessões que seguiram uma planificação e 

protocolo (Apêndice VII). 

As aulas foram planificadas de acordo com as áreas curriculares que figuravam no 

horário relativo aos dias que competia-me lecionar. As atividades desenvolvidas 

basearam-se em atividades práticas e/ou experimentais, abordando particularmente a área 

de Estudo do Meio como fulcro da intervenção, no entanto, em articulação com outras 

áreas curriculares. 

Conceitos prévios 

Chove porque as nuvens estão cheias de água. 

A água está nas nuvens. 

A água pode ser líquida e sólida. 

Figura 4 - Cartaz sobre “O ciclo da água” 
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Face ao exposto, de modo a expor as atividades desenvolvidas, apresenta-se uma 

síntese das mesmas, no contexto da intervenção no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Atividades e seu 

desenvolvimento 

Recursos Conceitos Prévios 

O que acontece à água quando ganha 
e perde calor? 

- Partilhar os conhecimentos sobre o 
ciclo da água; 

- Previsão sobre o que irá acontecer, 
registo no protocolo; 

- Realizar a atividade experimental; 

- Registo dos resultados obtidos no 
protocolo da atividade experimental; 

- Registo do que aprendeu sobre a 
experiência; 

- Visionamento do PowerPoint. 

 
• Taça de vidro; 
• Película aderente; 
• Água quente; 
• Cubos de gelo. 

Durante a experiência 

não foram registados 

conceitos prévios, apenas 

houve algumas confusões 

nas mudanças de estado. 

Qual o catavento que gira mais 
rápido? 

- Breve conversa sobre o que sabem 
sobre o ar; 

- Organização da experiência a pares, 
sendo controlada a variável – material 
do catavento; 

- Ilustração das suas previsões sobre a 
experiência, no protocolo; 

- Registo do que vamos observar, o que 
vamos mudar e o que vamos manter no 
protocolo; 

- Após a experiência registo do que 
aconteceu em ambos os cataventos e 

• Cartolinas; 
• Folhas brancas A4; 
• Tesoura; 
• Pau de espetada; 
• Lápis; 
• Régua; 
• Clipe. 

No decorrer da 

experiência pude constatar 

que não havia unanimidade 

na turma, uns achavam que 

o catavento de cartolina 

rodava mais rápido e outros 

o de papel.  



 

 52 

Atividades e seu 

desenvolvimento 

Recursos Conceitos Prévios 

resposta à questão-problema, no 
protocolo; 

- Apresentação do PowerPoint “O ar 
existe”. 

Como propagar o som através de um 
fio? 

- Visionamento do vídeo da escola 
virtual; 

- Rever os meios de comunicação 
social e pessoal; 

- Questionamento sobre os meios de 
comunicação; 

- Registo das previsões; 

- Realização da atividade 
experimental; 

- Registo da observação e conclusão. 

 
• Copos; 
• Lã; 
• Pionés; 
• Protocolo; 
• Post-it. 

A presente atividade 

experimental foi bastante 

diversificada, a maioria dos 

alunos rapidamente 

perceberam a atividade e 

sabiam que tinham de 

esticar o fio, conduto 

alguns não, logo a 

mensagem não chegava. 

Deixei sempre que os 

alunos descobrissem por si, 

até que percebessem o 

intuito da experiência. 

Sementes de espécies distintas 
demoram o mesmo tempo a germinar 
quando sujeitas a idênticas condições 

ambientais? 

- Breve diálogo sobre as características 
das sementes: cor, textura e tamanho; 

- Divisão da turma em quatro grupos; 

- Identificação da questão/problema da 
experiência; 

- Realização da experiência; 

- Observação do que foi mudado e 
mantido nos diferentes grupos; 

• Favas; 
• Feijão helda; 
• Grãos; 
• Feijão vermelho; 
• Garrafas; 
• Papel absorvente; 
• Borrifador; 
• Água; 
• Protocolo. 

No registo das 

previsões, a maioria dos 

alunos registaram que as 

sementes tinham tempo 

diferente de germinação. 



 

 53 

Atividades e seu 

desenvolvimento 

Recursos Conceitos Prévios 

- Registo das previsões; 

- Registo das observações ao longo da 
semana; 

- Resposta à questão/problema. 

Conseguimos identificar materiais 
sem os vermos? 

- Registo das previsões, no protocolo; 

- Distribuição de um copo por cada 
aluno; 

- Realização da experiência; 

- Realização dos registos e resposta à 
questão/problema; 

Sistematização do trabalho realizado. 

• Leite; 
• Sumo de limão; 
• Água; 
• Açúcar; 
• Palhinhas; 
• Copos opacos com tampa. 

Todos os alunos 

responderam que 

conseguiam identificar os 

materiais sem os ver, 

contudo dois alunos não 

conseguiram identificar 

pelo olfato e paladar.  

Os materiais comportam-se todos da 
mesma maneira? 

- Identificação da questão/problema; 

- Registo das previsões; 

- Distribuição dos objetos pelos alunos; 

- Realização da experiência; 

- Registo dos registos e resposta à 
questão/problema; 

- Sistematização do trabalho realizado. 

• Borrachas; 
• Lápis de cera; 
• Pedaços de papel; 
• Rocha; 
• Esponja; 
• Caneta; 
• Plasticina; 
• Giz; 
• Rolha de cortiça; 
• Folha de uma planta. 

No decorrer do registo 

das previsões foram 

registados alguns erros em 

certos materiais, 

maioritariamente na 

borracha. 

Como se formam cristais? 

- Distribuição do protocolo e 
exploração do mesmo; 

- Identificação da questão/problema; 

• Solução de sulfato de 
cobre; 

• Álcool; 
• Lupa; 
• Provetas; 

Durante a experiência 

não foram registados 

conceitos prévios, apenas 

alguns alunos 
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Atividades e seu 

desenvolvimento 

Recursos Conceitos Prévios 

- Registo das previsões; 

- Realização da experiência, através 
das orientações do protocolo; 

- Realização dos registos e resposta à 
questão/problema; 

- Sistematização do trabalho realizado. 

• Caixas petri. manifestaram dificuldade 

em observar na lupa e 

registar o que observam, 

nomeadamente o formato 

dos cristais. 

Tabela 9 - Atividades desenvolvidas no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
 

 
 
4. Avaliação do plano de intervenção 

A avaliação de um trabalho é essencial durante a realização do mesmo, tanto para o 

aluno como para o professor. Esta funciona como uma ferramenta de grande importância, 

através desta podemos verificar se os objetivos foram ou não bem atingidos. 

No suceder da organização da intervenção, partindo da análise das necessidades, 

constatei que seria importante criar situações de incentivo à execução de atividades 

experimentais, possibilitando aos alunos a experimentação/manipulação de forma 

autónoma de materiais diversificados, tendo por base os seus interesses. Como Afonso 

(2005) menciona “a atividade científica faz parte da base de conhecimento de que toda a 

criança se deve dotar para crescer e viver” (Afonso, 2005, p. 29). 

Ao longo do estágio, as atividades propostas tiveram sempre como principais 

objetivos: diversificar, motivar, promover a cooperação e interação entre professor-aluno, 

aluno-aluno e aluno-material. Durante a implementação do plano de ação, em ambos os 

contextos, nomeadamente pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, foram proporcionadas 

diversas vivências no âmbito das ciências experimentais, com a finalidade de criar 

momentos de aprendizagem e proporcionar materiais que direcionassem os alunos à 

utilização de processos simples de pesquisa e experimentação, sendo assim possível 

observar, descrever, formular questões, avançar possíveis respostas, ensaiar e verificar. 
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Em ambos os contextos de intervenção, houve sempre a intenção de que as atividades 

desenvolvidas fosse maioritariamente práticas, lúdicas, dinâmicas e apelativas, tal como 

Fiolhais (2011) sustenta “a ciência é, ao fim e ao cabo, o conhecimento do mundo e, para 

conhecer o mundo, é preciso agarrar, mexer e experimentar, (...) sendo a curiosidade a 

mola que propulsiona a descoberta” (Fiolhais, 2011, p. 65). 

As atividades foram planificadas e aplicadas de modo a promover aprendizagens 

significativas, para tal é necessário que o aluno esteja predisposto para aprender. Todavia 

“a criança é particularmente curiosa em relação ao mundo material e dispõe de grandes 

potencialidades que a ajudam a construir novos conhecimentos sobre o mundo” (Afonso, 

2005, p. 75). 

A avaliação realizada aos alunos foi constante, de forma a verificar uma eventual 

evolução. Para tal, foram elaboradas grelhas de observação que permitiram avaliar 

competências relacionadas com as atividades experimentais. 

No suceder do estágio realizado em educação pré-escolar, apenas foi realizada uma 

atividade experimental, pude verificar que as crianças inicialmente ficaram muito 

agitadas para a realização da mesma, contudo após começar a falar e explicar a atividade 

ficaram atentas e colocaram questões. A maioria dos alunos conseguiram interpretar o 

protocolo e preencher sozinhos, apenas os mais novas precisaram de ajuda. 

No grupo de alunos do 1.º ciclo do ensino básico foram realizadas sete atividades 

experimentais, sendo visível a evolução de cada aluno. Inicialmente, os alunos estavam 

habituados apenas a observar as atividades experimentais, e nunca a serem eles a realizar. 

Era necessária a ajuda e acompanhamento de um adulto. Notei que alguns ainda tinham 

dificuldade em interpretar o protocolo, neste caso optei ler primeiro em grande grupo, foi 

uma boa estratégia, pois no final do estágio pude verificar que os mesmas já eram 

autónomos nesse processo.  

Através das atividade propostas foram criadas oportunidades para desenvolverem a 

curiosidade, capacidade de observação e formular questões. Os alunos tiveram o sempre 

tempo para expressar as suas opiniões. Os mesmos estiveram sempre predispostos para 

aprender. A organização e gestão do tempo foi uma dificuldade sentida ao longo da 

prática, embora tenha procurado distribuir tempo, não conseguia ser suficiente.  
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A primeira atividade realizada foi “O que acontece à água quando ganha e perde 

calor?” pertencente ao tema do estudo. Foi possível verificar que os alunos já conheciam 

o ciclo da água, embora ainda houvesse alguma confusão na mudança de estado da água, 

sendo referido que já não se recordavam, contudo os alunos realizaram a atividade com 

sucesso. A atividade foi realizada com a participação ativa dos alunos, sendo o protocolo 

lido em grande grupo. 

A presente atividade “Qual o catavento que gira mais rápido?” decorreu de acordo 

com o programa e o livro de Estudo do Meio. A conversa inicial realizada com os alunos 

foi importante para perceber as suas ideias, a maioria considerou que o catavento de papel 

rodava mais rápido porque o papel era mais leve. Após construírem os seus cataventos, 

deslocamo-nos até ao exterior onde foi possível visualizarem os cataventos a rodar, e 

concluir que os cataventos de cartolina rodavam mais rápido. A atividade foi realizada a 

pares, um elemento construiu o catavento de papel e outro o catavento de cartolina. 

Alguns alunos referiram que em casa, com os pais, construíram cataventos e colocaram 

no seu quarto. Participaram todos ativamente, o trabalho a pares foi importante para 

ambos, seguindo o protocolo todos ao mesmo tempo. 

A atividade “Como propagar o som através de um fio?” foi construída a pares, 

seguidamente pensaram numa frase para transmitir ao colega. Foi interessante ver a 

curiosidade dos mesmos, questionando-se como com apenas dois copos e um fio 

conseguiam comunicar. O protocolo foi lido em grande grupo. 

A atividade “Sementes de espécies distintas demoram o mesmo tempo a germinar 

quando sujeitas a idênticas condições ambientais?” não correu como esperado, as 

sementes apodreceram e não foi possível verificar o resultado. O protocolo foi lido em 

grande grupo, nesta atividade notei que os aluno já estavam mais autónomos nesse 

processo. 

Na atividade “Conseguimos identificar materiais sem os vermos?”, os alunos tinham 

de cheirar e provar o que estava dentro do copo, houve um aluno que recusou-se a beber, 

foi uma situação um pouco constrangedora, tentei falar com ele e perceber o porquê de 

não querer beber mas o aluno não quis, respeitei a sua decisão. O cheiro do plástico era 

muito intenso, os alunos não conseguiram cheirar e perceber o que continha o copo, a 
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escolha do plástico não foi uma boa opção. Nesta atividade, os alunos leram 

individualmente o protocolo, apenas solicitando ajuda caso necessário. 

A atividade “Os materiais comportam-se todos da mesma maneira?” foi uma 

atividade mais autónoma, embora realizada a pares, os alunos puderam sozinhos realizar 

a atividades e preencher o seu protocolo. A atividade correu bem, os alunos conseguiram 

realizar a atividade sozinhos e com sucesso. Nesta fase, já pude verificar maior autonomia 

por parte dos alunos. 

A atividade “Como se formam cristais?” foi o culminar de todo o estágio, coloquei 

no quadro o nome de várias atividades experimentais, sendo esta escolhida pela maioria 

da turma. Embora seja uma atividade com ajuda por parte da professora os alunos 

estiveram igualmente predispostos. No final realizámos o balanço de todas as atividades, 

esta foi elegida pelos alunos como a atividade preferida. A escolha desta atividade como 

a preferida pelos alunos deveu-se ao facto de acharem que iriam ter cristais grandes, iriam 

ganhar dinheiro e a curiosidade pela observação das diferentes formas dos cristais. 

A exposição apresentada permite concluir que aquilo que me propus foi alcançado, 

o que foi revelado no interesse dos alunos, nos relatos das docentes e nas oportunidades 

dadas aos alunos para construírem as suas aprendizagens. No geral, é possível afirmar 

que os alunos encontram-se agora melhor preparados para continuar a realizar atividades 

de cariz experimental.  
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Considerações Finais 

Este último capítulo pretende apresentar de uma forma sucinta as principais 

conclusões inerentes da investigação realizada. Este projeto foi importante para a 

aprendizagem profissional, ajudando a construir e a consolidar conhecimentos, 

nomeadamente, a compreender a importância das atividades experimentais no ensino das 

Ciências. 

A intervenção realizada em diferentes contextos foi um fator positivo, visto que as 

aprendizagens foram variadas. O balanço final da prática é muito positivo, sinto que 

enriqueci a minha formação quer pessoal como profissional, consequente da construção 

dos conhecimentos práticos e teóricos aplicados à realidade educativa. Todos os alunos 

colaboraram de forma muito positiva, cada um à sua maneira, durante todo este projeto. 

As atividades desenvolvidas, quer no contexto de Educação Pré-escolar quer no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, visaram desenvolver oportunidades de explorarem aspetos do 

mundo que os rodeias, bem como o desenvolvimento de competências e atitudes inerentes 

à investigação e experimentação. O projeto pretendeu valorizar os interesses dos alunos, 

escutando o que tinham para dizer, dessa forma os alunos devem estar sempre envolvidos 

ativamente nas atividades decorrentes na sala de aula. 

Após a execução das atividades experimentais, considero que não sobejam dúvidas 

relativamente à importância das atividades experimentais na promoção da aprendizagem 

na área das ciências. A ação e a manipulação constituem o método mais eficaz para que 

questione, reflita e adquira conhecimentos. A experimentação, enquanto meio de 

sensibilização para as ciências, permite desenvolver atitudes de cooperação e 

responsabilidade.  

O trabalho realizado foi consideravelmente positivo, os alunos adquiriram 

conhecimento científico e ficaram mais percetivos relativamente à realidade circundante. 

Ao longo das atividades desenvolvidas, foi percetível a evolução dos alunos. De forma a 

obter uma resposta foram definindo objetivos, objetivos esses que considero alcançados, 

visto que os alunos ficaram motivados para a realização de atividades experimentais, 

mantendo-se sempre interessados na realização das mesmas. Um exemplo disso foi a 
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abordagem que os alunos faziam, questionavam se iriam realizar atividades 

experimentais, deste modo posso constatar que o trabalho estava a ir pelo caminho certo. 

A implementação do trabalho experimental junto dos alunos fortalece a ideia de que 

é possível promover aprendizagens de qualidade, onde a motivação constante e a 

participação nas atividades são fatores de desenvolvimento das competências 

consideradas essenciais para os alunos destes níveis de escolaridade. Tal como referido 

na literatura, pude constatar que isto se passa, educar em Ciência é preparar os alunos 

para o futuro, estimulando a capacidade reflexiva e o pensamento crítico. Os alunos 

trabalham em grupo, questionam, refletem, resolvem problemas do dia-a-dia e tornam-se 

conscientes do importante papel que a Ciência desempenha na sociedade. 

Em suma, com esta investigação e analisando as necessidades para melhorar o 

ensino, foi notório que é necessário aperfeiçoar os espaços e materiais dedicados às 

atividades experimentais, bem como estimular os educadores e professores para o ensino 

experimental das ciências. Ao longo do estágio, foi possível verificar a pouca utilização 

do ensino experimental no Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em função disso 

é necessário investir na formação inicial e continua para que as conceções dos mesmos 

sejam alteradas e a abordagem feita às experiências seja diferente. Assim, a motivação 

dos alunos para a aprendizagem será mais favorável, logo os resultados escolares serão 

melhores, como resultado disso estaremos a contribuir para um futuro melhor e, enquanto 

docentes, para um ensino de sucesso. 
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- Apêndices -  
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- Apêndice I - 

 Entrevista realizada à educadora titular de turma 
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1- Guião da Entrevista 

Guião da Entrevista à Educadora da Sala 

Guião da Entrevista à Educadora da Sala dos Artistas 

Tema: Experiências de aprendizagem, no âmbito da área do Conhecimento do 

Mundo, na Educação Pré-Escolar. 

 

Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

Bloco I 

Legitimação 
da entrevista e 
motivação do 
entrevistado 

- Legitimar a 
entrevista; 

- Motivar o 
entrevistado. 

- Informação da 
entrevista ao 
entrevistado; 

- Importância da 
participação do 
entrevistado; 

- Confiança; 

- Confidencialidade. 

- Informar o 
entrevistado sobre 
a temática e os 
seus objetivos da 
entrevista; 

- Sublinhar a 
importância da 
participação do 
entrevistado para 
a realização do 
trabalho; 

- Desenvolver um 
clima de 
confiança e 
empatia, durante a 
entrevista; 

- Assegurar a 
confidencialidade 
e o anonimato das 
informações 
prestadas; 

- Informar que, 
posteriormente, 
poderá ter acesso 
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Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

à transcrição da 
entrevista. 

Bloco II 

Perfil/percurso 

profissional do 

entrevistado 

- Averiguar as 

habilitações 

académicas; 

- Averiguar os 

anos de serviço; 

 

 

- Propósito da 

escolha da área 

profissional. 

- Formação; 

 

-  Anos de serviço; 

 

- Anos de serviço no 

agrupamento; 

- Escolha da 

profissão. 

- Qual a sua 

formação? 

- Qual o seu 

percurso 

profissional? 

- Há quanto tempo 

trabalha na 

instituição? 

- Porquê a escolha 

desta área? 

Bloco III 

Atuação 

Educativa no 

âmbito da área do 

Conhecimento do 

Mundo 

- Identificar a 

importância 

dada à área de 

Conhecimento 

do Mundo e as 

atividades 

experimentais; 

- Análise da área 

de 

Conhecimento 

do Mundo no 

projeto de sala; 

- Regularidade 

das atividades 

- Papel das 

atividades inseridas 

na área de 

Conhecimento do 

Mundo; 

 

 

- Regularidade das 

atividades; 

 

- Gestão do tempo; 

 

- Qual a sua 

opinião sobre a 

importância das 

ciências 

experimentais no 

pré-escolar?  

- Quantas vezes, 

por mês, trabalha 

as ciências 

experimentais? 

- De que forma 

insere as ciências 

nas planificações? 
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Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

propostas, nesta 

área; 

- Averiguar as 

dificuldades 

sentidas. 

- Modelo curricular; 

 

 

- Projeto de sala. 

- Modelo 

curricular que 

segue? 

- Quais os projetos 

da escola e de 

turma? 

Bloco IV 

Caracterização do 

grupo de crianças 

- Caracterizar o 

grupo de acordo 

com a sua 

evolução. 

- Percurso e evolução 

do grupo. 

- Caracterize a 

turma, de acordo 

com o percurso e a 

evolução das 

crianças. 

Bloco V 

Finalização da 

entrevista 

- Complementar 

a informação 

recolhida. 

- Agradecimento 

pela ajuda prestada. 

- Tem algum 

contributo que 

possa acrescentar 

ao seu 

testemunho? 

- Agradeço pela 

sua 

disponibilidade e 

por facultar de 

toda a informação 

necessária. 
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2- Respostas sintetizadas 

Guião da Entrevista à Educadora da Sala 

Guião da Entrevista à Educadora da Sala dos Artistas 

Tema: Experiências de aprendizagem, no âmbito da área do Conhecimento do 

Mundo, na Educação Pré-Escolar. 

Categoria Subcategoria Indicadores 

Perfil/percurso 

profissional do 

entrevistado 

Formação “Fiz o Bacharelato Educação de 

Infância, posteriormente a 

especialização em Gestão e 

Administração Escolar e o Mestrado 

em Estudos Portugueses na 

Universidade Nova” 

Anos de Serviço “37 anos” 

Anos de Serviço 

no agrupamento 

“27 anos” 

Escolha da 

profissão 

“Gostava de matemática, mas 

tinha-me casado e o único curso que 

abriu foi este optei por este”. 

Atuação 

Educativa no âmbito 

da área do 

Conhecimento do 

Mundo 

Papel das 

atividades inseridas na 

área de Conhecimento 

do Mundo 

“Faz sempre falta, através da 

ciência a pessoas consegue chegar ao 

ambiente e diversas coisas que 

existem no mundo.” 

Regularidade das 

atividades 

“3 vezes por mês” 

Gestão do tempo “Consoante do tempo.” 
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Categoria Subcategoria Indicadores 

Modelo 

Curricular 

Um pouco de todos 

Projeto de sala Projetos da escola: Projetos 

com a Emas, da Câmara dos livros, 

projeto do dia da mãe/pai, projeto do 

Natal 

Projetos da turma: projeto das 

profissões, alimentação saudável 

Caracterização 

do grupo de crianças 

Percurso e 

evolução do grupo 

“Mostraram-se sempre 

predispostos para as atividades 

experimentais, estando sempre 

atentos. Têm evoluído muito (...) em 

todas as áreas”. 
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- Apêndice II - 

Entrevista realizada à professora titular de turma 
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1- Guião de entrevista 

Guião da Entrevista à Professora Titular de Turma 

Guião da Entrevista à Educadora da Sala dos Artistas 

Tema: Experiências de aprendizagem, no âmbito da área do Curricular Estudo 

do Meio, no 2.º ano do 1.º ciclo. 

 

Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

Bloco I 

Legitimação da 
entrevista e 
motivação do 
entrevistado 

- Legitimar a 
entrevista; 

- Motivar o 
entrevistado. 

- Informação da 
entrevista ao 
entrevistado; 

- Importância da 
participação do 
entrevistado; 

- Confiança; 

- Confidencialidade. 

- Informar o 
entrevistado sobre 
a temática e os 
seus objetivos da 
entrevista; 

- Sublinhar a 
importância da 
participação do 
entrevistado para 
a realização do 
trabalho; 

- Desenvolver um 
clima de 
confiança e 
empatia, durante a 
entrevista; 

- Assegurar a 
confidencialidade 
e o anonimato das 
informações 
prestadas; 

- Informar que, 
posteriormente, 
poderá ter acesso 
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Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

à transcrição da 
entrevista. 

Bloco II 

Perfil/percurso 

profissional do 

entrevistado 

- Averiguar as 

habilitações 

académicas; 

- Averiguar os 

anos de serviço; 

 

- Propósito da 

escolha da área 

profissional. 

- Formação; 

 

-  Anos de serviço; 

 

- Anos de serviço no 

agrupamento; 

 

- Escolha da 

profissão. 

- Qual a sua 

formação? 

- Qual o seu 

percurso 

profissional? 

- Há quanto tempo 

trabalha na 

instituição? 

- Porquê a escolha 

desta área? 

Bloco III 

Atuação Educativa 

no âmbito da área 

do Conhecimento 

do Mundo 

- Identificar a 

importância 

dada à área de 

Conhecimento 

do Mundo e as 

atividades 

experimentais; 

- Análise da área 

de 

Conhecimento 

do Mundo no 

projeto de sala; 

- Regularidade 

das atividades 

- Papel das 

atividades inseridas 

na área de 

Conhecimento do 

Mundo; 

 

- Regularidade das 

atividades; 

 

 

- Gestão do tempo; 

 

- Qual a sua 

opinião sobre a 

importância das 

ciências 

experimentais no 

1º ciclo do ensino 

básico?  

- Quantas vezes, 

por mês, trabalha 

as ciências 

experimentais? 

- De que forma 

insere as ciências 

nas planificações? 
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Blocos Objetivos 
Específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

propostas, nesta 

área; 

- Averiguar as 

dificuldades 

sentidas. 

 

 

 

 

Bloco IV 

Caracterização do 

grupo de crianças 

- Caracterizar o 

grupo de acordo 

com a sua 

evolução. 

- Percurso e evolução 

do grupo. 

- Caracterize a 

turma, de acordo 

com o percurso e a 

evolução das 

crianças. 

Bloco V 

Finalização da 

entrevista 

- Complementar 

a informação 

recolhida. 

- Agradecimento 

pela ajuda prestada. 

- Tem algum 

contributo que 

possa acrescentar 

ao seu 

testemunho? 

- Agradeço pela 

sua 

disponibilidade e 

por facultar de 

toda a informação 

necessária. 
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2- Respostas sintetizadas 

Guião da Entrevista à Professora Titular de Turma 

Guião da Entrevista à Educadora da Sala dos Artistas 

Tema: Experiências de aprendizagem, no âmbito da área do Curricular Estudo 

do Meio, no 2.º ano do 1.º ciclo. 

 

Categoria Subcategoria Indicadores 

Perfil/percurso 

profissional do 

entrevistado 

Formação “Tenho o Curso do Magistério 

Primário de Beja, Complemento de 

Formação Científico-Pedagógica 

para Professores do Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico – Escola Superior de 

Educação Almeida Garret e 

Especialização Pós-Licenciatura: 

Curso de Formação Especializada em 

Educação de Crianças e Jovens com 

Necessidades Educativas Especiais – 

Domínio Cognitivo e Motor – Escola 

Superior de Educação de Beja”. 

Anos de Serviço “ Estou (...) no trigésimo terceiro 

ano de atividade profissional”. 

Anos de Serviço 

no agrupamento 

“Cerca de 12 anos”. 

Escolha da 

profissão 

“Por poder ministrar-lhe 

conhecimentos e saberes, bem como 

experiências enriquecedoras para a 

sua formação e integridade”. 
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Categoria Subcategoria Indicadores 

Atuação 

Educativa no âmbito 

da área do 

Conhecimento do 

Mundo 

Papel das 

atividades inseridas na 

área de Conhecimento 

do Mundo 

“Enquanto docente e pela minha 

experiência ao longo de cerca de 33 

anos, posso afirmar que a 

aprendizagem baseada no «aprender, 

fazendo», é sempre mais 

enriquecedora para as crianças, uma 

vez que têm acesso à realização de 

situações que lhes permitem observar, 

estar em contato direto e tirar 

conclusões, sobre as suas dúvidas e 

porquês”. 

Regularidade das 

atividades 

“Ao longo do mês, há sempre 

alguns momentos destinados às 

ciências experimentais, tendo em 

conta os conteúdos a trabalhar e as 

dúvidas que vão surgindo e que é 

necessário esclarecer e tirar 

conclusões”. 

Gestão do tempo “As ciências experimentais 

surgem ligadas à área curricular de 

Estudo do Meio, embora algumas 

vezes, também estejam associadas à 

área da Matemática. São situações 

realizadas nos tempos programados 

para o Apoio ao Estudo e também 

durante alguns tempos das disciplinas 

anteriores. São introduzidas como 

uma motivação para a aprendizagem 

de conteúdos que requerem uma 

atividade prática ou sempre que 
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Categoria Subcategoria Indicadores 

existem dúvidas por parte dos 

alunos”. 

Caracterização 

do grupo de crianças 

Percurso e 

evolução do grupo 

“Os alunos evoluíram 

favoravelmente com as atividades 

propostas. Atingindo os objetivos 

propostos”. 
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- Apêndice III - 

Grelha de Aprendizagens Observadas 
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- Educação Pré-Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Colocar um S para sim e um N para não. 



 

 79 

- 2.º ano do Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 Alunos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

A
pr
en
di
za
ge
ns
 O
bs
er
va
da
s  

Antecipa e 

expressa as 

ideias sobre o 

que pensa que 

vai acontecer. 

                

Participa 

com interesse. 
                

Coloca 

questões que 

demonstra o 

seu interesse na 

atividade. 
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Foi capaz 

de distinguir as 

diferentes 

sementes. 

                

Foi capaz 

de manipular os 

materiais. 

                

Foi capaz 

de identificar a 

questão/proble

ma. 

                

Foi capaz 

de diferenciar o 

que mudou na 

experiência e o 

que se 

manteve. 

                

Respeita 

as normas de 
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higiene e 

segurança. 

Constata 

resultados. 
                

Nota: Colocar um S para sim e um N para não. 
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- Apêndice IV - 

Registos de campo 
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- Apêndice V - 

Diário de bordo 
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Reflexão da semana 1 e 2 de junho de 2021 

Expressão dramática 

Os jogos decorreram no seguimento do dia da criança, foram realizados na sala de aula. 

Os alunos nunca tinham realizado a atividade, então mostraram-se muito curiosos e 

motivados. Todos quiseram participar ativamente nos jogos. A reflexão final não foi 

possível realizar porque todos quiseram jogar, assim decidi dar oportunidade que todos 

jogassem o jogo e fazer a reflexão na parte da tarde. 

Educação Física 

Realizei o peddy paper pela escolar, com as minhas colegas de curso, ambas em anos 

diferentes mas na mesma escola, tudo consoante as normas da DGS. A atividade foi muito 

interessantes e todos os alunos demonstraram interesse. No fim, entregámos uma 

prendinha, um lápis com uma mensagem. 

Matemática 

A atividade decorreu com sucesso, alguns alunos revelaram já ter conhecimentos prévios 

sobre o tema, nomeadamente o dinheiro. Contudo, planifiquei muita coisa para apenas 

uma aula, deveria ter gerido melhor o tempo. 

Português 

Nesta aula visualizámos a resposta ao email do Jardim Zoológico, foi pedido que cada 

aluno lesse a resposta à sua questão. Após a leitura, o aluno fez a avaliação da sua leitura. 

Estudo do Meio 

A presente atividade decorreu normalmente, foi interessante perceber as suas ideias sobre 

o que continha cada recipiente sem verem o conteúdo e posteriormente provarem. 

Contudo, houve um aluno que se recusou até ao fim a provar o que estava no seu copo. 

Pude constatar que os alunos não conseguiram cheirar o líquido presente no seu copo, 

pois o cheiro do saco plástico era muito intenso.  
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- Apêndice VI - 

Protocolos (Contexto Pré-Escolar) 
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Questão/Problema: Como fazer neve artificial? 

Materiais 

 

 

 

 

 

 

Sal fino              1  Copo      Água morna                Água fria 

 
 

 

 
 

 

         2 Taças em vidro do mesmo tamanho 

 

Procedimento 

1. Colocar em cada uma das taças 1 copo de sal; 

2. Juntar ao mesmo tempo, a mesma quantidade de água morna e fria em cada uma 

das taças. 

3. Misturar o sal com a água com as mãos. 

4. Observar o que aconteceu em cada uma das taças. 

5. Constrói um boneco com o que fizeste. 

6. Regista. 

Protocolo 1 

Nome: ______________________________          Data: ____________  
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 Desenhar o que aconteceu na experiência. 

 

 

 

  

Taça com água fria Taça com água morna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ficou Como ficou 
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Questão/Problema: Como fazer chuva? 

Materiais 

 

 

 

 

1 Taça de vidro 1 Jarro     1 Prato        Água quente          Cubos de gelo 

 

Procedimento 

1. Coloque na taça o jarro de água quente. 

2. Por cima da taça, coloque o prato. 

3. Dispor os cubos de gelo no prato. 

Desenhar o que aconteceu na experiência. 

O que aconteceu 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo 2 

 

Nome: ______________________________          Data: ____________  
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- Apêndice VII - 

Protocolos (Contexto 1.º Ciclo do Ensino Básico) 
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Questão/Problema: O que acontece à água quando ganha e perde calor? 

Materiais 

• 1 taça de vidro; 

• Película aderente; 

• Água quente; 

• 5 cubos de gelo. 

Procedimento 

1. Coloca a água quente na taça de vidro. 

2. Envolve a taça com película aderente. 

3. Coloca os cubos de gelo sobre a película aderente. 

 

Previsão 

O que pensas que vai acontecer? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Após a experimentação 

Desenha o que aconteceu 

Protocolo 1 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 
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O que aprendeste 

1. Ouve atentamente a apresentação e depois responde às perguntas. 
a) Quais são os três estados físicos da água? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Podemos encontrar água no estado líquido em diversos locais. Dá um exemplo. 

______________________________________________________________________ 

 

c) Como aconteceu a evaporação? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

d) Para onde vai a água que precipita? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Completa a frase. 

a) A evaporação é a passagem do estado _____________ para o estado ___________.  

b) A condensação é a passagem do estado ____________ para o estado ___________.  

c) A solidificação é a passagem do estado ____________ para o estado ___________.  

d) A fusão é a passagem do estado  _____________ para o estado  _____________. 
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3. Completa o esquema do ciclo 
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Questão-Problema:  Qual o catavento que gira mais rápido? 
 

 

 

 

Procedimento 

1. Recorta um quadrado; 

2. Traça quatro linhas diagonais a partir dos cantos do quadrado em direção ao centro; 

3. Corta cada linha diagonal, até ao ponto indicado; 

4. Cola alternadamente cada ponta do triângulo; 

5. Faz um furo e coloca o arame; 

6. Coloca o pau de espetada de trás do catavento, e prende com o arame; 

7. Realizar o mesmo procedimento com uma folha de impressão A4.

O que precisamos: 

• 1 cartolina; 
• 1 folha branca A4; 
• 1 Tesoura; 
• 1 pau de espetada; 
• 1 Lápis; 
• 1 Régua; 
• 1 clipe. 

Protocolo 2 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 
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Antes da Experiência 

 

Sobre a experiência: 

 
 

 

 

Ilustra o que pensas que vai acontecer: 

O que vamos observar: O que vamos mudar: 

 

 

O que vamos manter: 
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Realização da experiência 

Após a experiência 

Regista o que aconteceu: 

 
 
Resposta à Questão-Problema: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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• Dois copos de plástico; 

• Fio (cordel) com 2,5 metros; 

• Pionés. 

 

 
 

 

Lê com atenção todas as instruções e regista as tuas previsões. 

Depois... mãos à obra! Experimenta, verifica e regista as tuas observações e conclusões. 

Faz um furo na base dos dois copos, com recurso ao pionés. 

1. Passa o cordel pelos orifícios e prende-o com um nó 
em cada uma das extremidades do fio, no interior dos 

copos. 

2. Segura num dos copos e pede ao teu colega que 
segure no outro. 

3. Afastem-se um do outro até que o fio fique bem 
esticado. 

4. Iniciem uma conversa: um coloca o copo no ouvido 
e o outro fala para dentro do seu copo e vice-versa. 

 
 

Questão/Problema Como propagar o som através de um fio? 
 

Protocolo 3 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 

 

O que é necessário? 

Como vamos fazer? 
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O fio esticado transmite o _________________ entre duas extremidades, permitindo a 

_______________________  entre os dois alunos. 

 

  

 Previsão Observação 

Vamos conseguir comunicar nos dois sentidos.   

Só se vai ouvir a voz numa das pontas dos fios.   

Não vamos conseguir ouvir nada.   

Registo de previsões e observações 

O que concluis? 
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• 1 recipiente transparente; 

• Papel absorvente; 

• Sementes de vários tipos; 

• 1 borrifador; 

• Água. 

 
 
 
 
 

Lê com atenção todas as instruções e regista as tuas previsões. 

Depois... mãos à obra! Experimenta, verifica e regista as tuas observações e 

conclusões. 

1. Coloca a etiqueta de identificação no recipiente (os recipientes devem ser todos 
iguais); 

2. Reveste as paredes do recipiente com o papel absorvente; 
3. Coloca três sementes entre o recipiente e o papel; 
4. Borrifa o papel absorvente com a mesma quantidade de água; 
5. Coloca o recipiente com as sementes junto a uma janela e rega duas vezes por 
semana. 

  

 Sementes de espécies distintas demoram o mesmo 

tempo a germinar quando sujeitas a idênticas condições 

ambientes? 

Protocolo 4 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 

 

Questão/Problema 

O que precisamos? 

Como vamos fazer? 
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Assinala no quadro com uma x. 

 
 
 
 
 

Pensas que as diferentes sementes germinam todas ao mesmo tempo? Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O que mudámos? O que mantivemos? 

Recipientes    

Papel absorvente    

Número de sementes    

Sementes   

Quantidade de água   

Vamos registar as previsões  
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Realiza a experiência e regista as tuas observações no quadro. 

 

Sementes 

Registo 1 Registo 2 Registo 3 

Data: ___ / ___ /___ Data: ___ / ___ /___ Data: ___ / ___ /___ 

 

Feijão 

Vermelho 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fava 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grão 

 

 

 

 

 

  

Vamos realizar a experiência e registar as observações 
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Feijão Helda 

 

 

 

 

 

  

 Registo 4 Registo 5 Registo 6 

Data: ___ / ___ /___ Data: ___ / ___ /___ Data: ___ / ___ /___ 

 

Feijão 

vermelho 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fava 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grão 
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Completa as frases com as seguintes palavras. 

A semente ___________ dando origem a uma nova ____________.  

O ____________ é a semente do ____________. Para a semente germinar 

damos-lhe: luz, ar e ____________. 

 

 

 

Com o apoio da professora, construímos a resposta à questão problema... 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Feijão Helda 

 

 

 

 

 

 

  

Após a experimentação 

     

Resposta à questão/problema 

água feijão germinou feijoeiro planta 
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Assinala no quadro com uma x. 

 
  

 Conseguimos identificar materiais sem os vermos? 

Previsões  

Reconheço todos os líquidos pelo cheiro e pelo sabor.   

Só identifico alguns líquidos pelo cheiro e pelo sabor.  

Não consigo reconhecer só pelo cheiro e pelo sabor.   

Questão/Problema 

Vamos registar as previsões  

Protocolo 5 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 
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Por grupo: 

• 4 líquidos diferentes. 

• 4 copos opacos com tampa: A, B, C e D. 

• Uma palhinha por aluno. 

 

 
 
 
 
 
Lê com atenção todas as instruções e regista as tuas previsões. 

Depois... mãos à obra! Experimenta, verifica e regista as tuas 

observações e conclusões. 

1. Coloca em cada copo um líquido diferente e uma palhinha. 

2. Cheira cada um dos copos e tenta adivinhar o que está lá dentro. 

3. Prova com uma palhinha um pouco de cada líquida. 

4. Adivinha, agora o está em cada copo. 

 
 
 
 

Realiza a experiência e regista as tuas observações. 

 Consegui identificar o líquido 

Copo Pelo cheiro Pelo sabor Líquido 

A    

B    

O que precisamos? 

Como vamos fazer? 

Vamos realizar a experiência e registar as observações 
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Agora responde à resposta à questão/problema... 
 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
 

  

C    

D    

Após a experimentação 

 O nariz permite identificar ______________ através do  ______________ . 

A língua permite identificar  ______________ através do  ______________ . 

Resposta à questão/problema 
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• Objetos diversos: borrachas, lápis de cera, pedaços de papel, rocha, 

esponja, caneta, plasticina, giz, rolha de cortiça, folha de uma planta. 

 
 
 
 
Lê com atenção todas as instruções e regista as tuas previsões. 

Depois... mãos à obra! Experimenta, verifica e regista as tuas 

observações e conclusões. 

1. Coloca os objetos em cima da mesa; 

2. Prevê o que vai acontecer com cada um deles quando tentares 

dobrar, riscar com uma unha ou apertar com força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os materiais são todos iguais? 

Protocolo 6 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 

O que precisamos? 

Como vamos fazer? 

Questão/Problema 
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Assinala, na  tabela, com um x, o que prevês que aconteça. 

 
 
3. Segue cada um dos passos seguintes e regista as tuas observações: 

• tenta dobrar um a um, sem fazeres muita força; 
• com uma unha, tenta riscar cada um dos objetos; 
• dobra agora cada um dos objetos, fazendo força. 

 

O que prevejo que aconteça 

Material Dobro sem 

esforço? 

Fica riscado com 

a unha? 

Parte quando dobro 

com mais força? 

borracha    

lápis de cera    

papel    

rocha    

esponja    

caneta    

plasticina    

giz    

rolha de cortiça    

folha de uma planta    

Registo de previsões  
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Registo das observações 

Assinala, na tabela, com um x , o que observaste. 

 

 

 

Assinala, na tabela, com um x , as propriedades de cada material. 

Material Dobro sem 
esforço? 

Fica riscado com 
a unha? 

Parte quando dobro 
com mais força? 

borracha    

lápis de cera    

papel    

rocha    

esponja    

caneta    

plasticina    

giz    

rolha de cortiça    

folha de uma planta    

Material flexível não 
flexível 

duro moldável resistente frágil 

borracha       

lápis de cera       

papel       

rocha       

esponja       

caneta       
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 V F 

Os materiais comportam-se todos da mesma 

maneira. 

  

Os materiais comportam-se de maneira diferente.   

 

 

 

 

  

plasticina       

giz       

rolha de cortiça       

folha de uma 
planta 

      

Resposta à questão-problema 
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O que precisamos? 

 

 

 

• Solução de sulfato de cobre; 

• Álcool; 

• Lupa; 

• 2 Provetas; 

• 2 caixas de petri. 

 

 

Lê com atenção todas as instruções e regista as tuas previsões. 

1. Coloca na caixa de petri 10 ml de solução de sulfato de cobre e 10 
ml de álcool. 

2. Observa à lupa binocular. 

Depois... mãos à obra! Experimenta, verifica e regista as tuas 

observações e conclusões. 

 

 

Completa a frase. 

Vamos conseguir observar______________________________________________ 

 Como se formam cristais? 

Protocolo 7 

Nome: ________________________________________       Data ____/____/____ 

Como vamos fazer? 

Registo de previsões  

Questão-Problema 
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Registo das observações 

Resposta à questão-problema 

Vamos fazer outra experiência! 

 

 

 

Desenha o que observas. 

 

 

 

 

 

 

 

Completa a frase. 

No final da experiência, observámos______________________________________ . 

 

 

 

Colocamos: 

• 20 ml de solução de sulfato de cobre e deixamos junto da janela. 
• Vamos observar todos os dias e ver o que acontece. 

Desenha o que observas. 

 

 


