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resumo 
 

 

    A educação científica de base tem vindo a assumir um papel fulcral na 
promoção da literacia científica, potenciando o desenvolvimento de 
competências necessárias ao exercício de uma cidadania interveniente e 
informada e à inserção numa vida profissional qualificada. Neste sentido, o 
Ministério da Educação implementou, no presente ano lectivo, 2006/2007, um 
Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para os 
Professores do 1º CEB (Despacho nº2143/2007). 
    Foi neste contexto que se delineou a finalidade do estudo: avaliar o impacte
do programa de formação [PF] da Generalização do Ensino Experimental das 
Ciências no 1º ciclo nas práticas didáctico-pedagógicas dos professores. As 
questões do estudo formuladas foram: i) Que práticas didáctico pedagógicas 
são utilizadas pelos professores antes, durante e após o Programa de 
Formação do Ministério da Educação, no que concerne ao Ensino 
Experimental das Ciências? ii) Qual(s) a(s) abordagem(s) adoptadas na 
supervisão dos professores envolvidos? 
    Quanto à metodologia utilizada, foi de natureza qualitativa, cujo 
planeamento foi o estudo de caso. As técnicas usadas foram de observação, 
de inquérito e da análise. Os instrumentos usados para a recolha de dados 
foram: o diário de investigador, a entrevista antes do programa de Formação 
do Ensino Experimental das Ciências e o questionário de avaliação do 
Programa de Formação, elaborado pela Comissão Técnico-consultiva do 
Programa de Formação do Ensino Experimental das Ciências e preenchido 
pelos professores participantes na formação e no estudo. A investigação 
envolveu três docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico que frequentaram o PF
do Ensino Experimental das Ciências desenvolvido pelo Ministério da 
Educação, na Escola Superior de Educação do Norte do país. 
    Em relação aos resultados obtidos verificou-se que os docentes antes do 
Programa de Formação não realizavam actividades do Ensino Experimental. 
Com o decorrer da formação estes alteraram as suas praticas 
didáctico.pedagógicas, uma vez que começaram a implementar na sua sala de 
aula actividades experimentais, desenvolvendo uma atitude de interesse, 
apreciação e gosto pela Ciência e pelo seu ensino. Durante as sessões de 
formação o formador identificou-se mais claramente com uma supervisão de 
abordagem dialógica, uma vez que os actores são fundamentalmente os 
professores, considerados mais no colectivo do que na individualidade.  
    As conclusões do estudo apontam para uma mudança substancial nas 
práticas didáctico-pedagógicas dos professores, uma vez que estes passaram 
efectivamente a realizar actividades experimentais com os seus alunos. O 
formador encarou, no seu geral uma abordagem supervisiva dialógica. Pode-
se afirmar que o Programa de Formação Do ensino Experimental das Ciências 
promoveu o desenvolvimento de boas práticas de Ensino e Aprendizagem das 
Ciências de base experimental.  
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abstract 

 

    The scientific education has be assuming a very important role in the 
promotion  of scientific literacy, this pavering the development of the necessary 
skills to a intervenient and informed citizenship and a qualified professional life. 
The Portuguese Ministry of Education has implemented in the present school 
year a formation program in the Experimental Teaching of science for the 
primary-school teachers.  
    It was in this context that we have drawn the finality of this study: to evaluate 
the impact of the program in didactic-pedagogical practices. The main issues
studied were: (i) what were the didactic pedagogical practices used bye the 
teachers before and the after the program in what the experimental teaching of 
science concerns? (ii) What is/are the adopted approach(s) bin the supervision 
of the involved teachers?  
    In relation to the methology used it was of quality appoach. The techniques 
used were: observation, survey and analyses. The tools used to collect data 
were: the researcher diary, interviews before the formation program and a 
survey to evaluate it, elaborated by the technical –comity of the program and 
filled in by the participant teachers. This study involved 3 primary school 
teachers, who attended the program in the “Escola Superior de Educação”.  
    When observing the results we have come to the conclusion that the 
teachers didn’t use experimental Teaching activities before the program but 
then they have gradually started using then inside their classerooms, 
demonstrating great interest and appreciation of the teaching of sciences.  
    Diving the sessions the researcher has identified with a dialogical 
supervision, of the actors are essentially the teachers, who are seen more as a 
group than individually. 
    The conclusions of the study point to a substancial change in the education 
practices of the (studied) observed teachers, who have effectively started using 
experimental practices with their students. The researcher has followed a 
dialogical approach we can come to the conclusion that this program has 
promoted the development of good learning and teaching strategies of 
experimental sciences.           
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro capítulo encontra-se organizado em três secções. A primeira 

apresenta a contextualização do estudo. Na segunda secção definem-se as 

questões e os objectivos da investigação. A terceira explicita a importância do 

presente estudo. 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A sociedade actual caracteriza-se por uma multiplicidade de sistemas 

sociais, económicos e culturais em constante mudança e que constituem um 

macrossistema em que todos temos de funcionar. Assim, a vida e o meio em que 

o Homem está inserido sofre profundas alterações, devido ao crescente 

desenvolvimento da Ciência e Tecnologia e ao grande fluxo de informação e 

conhecimento que é exposto pela sociedade (Santos, 1999). Deste modo, a 

sociedade é marcada por grandes avanços da Ciência e da Tecnologia, mas 

também pela globalização, pela cultura de massa, pela informação e pelo 

consumo. Neste contexto, a escola terá de acompanhar a reestruturação cultural 

e civilizacional das sociedades (Santos, 1999).  

Deste modo, a formação para uma cidadania responsável, num mundo 

marcado por um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, passa 

necessariamente pela Educação em Ciências na escola. Por conseguinte, 

diversos autores (Martins, 2002; Jorge, 2003; Veiga, 2003) têm defendido uma 

educação científica para todos, de forma a possibilitar aos alunos, particularmente 

na sua vida futura, uma participação activa e responsável, numa sociedade em 

que grande parte das decisões envolvem questões científicas e tecnológicas. As 

necessidades da nossa sociedade exigem à escola a capacidade de formar 

cidadãos conscientes dos problemas com que a Humanidade é confrontada, 

exigindo decisões individuais e colectivas fundamentadas e esclarecidas. 
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Como refere Vieira (2003), à similitude do que tem acontecido noutros 

países, a presente reorganização curricular do Ensino Básico em Portugal 

preconiza que a Educação em Ciências deve, acima de tudo, promover a literacia 

científica. Para se alcançar esta meta, é necessário que os alunos sejam capazes 

de mobilizar conhecimentos científicos, bem como atitudes/valores e capacidades 

de pensamento que os habilite a descodificar informações e a lidarem 

eficazmente com problemas /situações em contexto real. 

O desenvolvimento de competências num ambiente de aprendizagem 

cativante, em que todos possam ter consciência das suas ideias, as quais, 

quando partilhadas, permitem romper com muitos dos problemas do grupo e 

promover o trabalho participado por todos. As aprendizagens alcançadas pelos 

alunos, só podem acontecer com o recurso a estratégias bem estruturadas e 

flexíveis, em que as metodologias empregues sejam o mais activas e possam 

proporcionar a construção de indivíduos emotivamente mais estáveis, que 

desenvolvam equilibradamente competências, como via para as grandes 

aquisições da sua formação ao longo da vida.  

De acordo com Martins (2002), a importância das aprendizagens em 

Ciências desde muito cedo e do seu papel nos primeiros anos de escolaridade, no 

alcance das metas da Educação em Ciências para todos, tem vindo a merecer a 

atenção da comunidade educativa. Ainda neste contexto, para Veiga (2003), a 

crescente necessidade de aprender Ciências na escola, desde cedo, contribuiu 

para a construção de uma sociedade com literacia científica e tecnológica. 

Assim, o 1º ciclo do Ensino Básico pode ser o abrir de possibilidades para o 

sucesso educativo, se a formação dos seus alunos for realmente integradora as 

competências ao alcance do nível etário em causa, respondendo, antes de mais 

às questões para as quais essas crianças ainda não têm resposta adequada e 

próxima das concepções actuais do conhecimento humano. Deste modo, o aluno 

acaba por encontrar um grande número de respostas quando aborda os 

conteúdos relacionados com o Estudo do Meio, uma vez que dentro desta área 

disciplinar encontramos os primeiros grandes estudos relacionados com as 

Ciências Naturais que, pela sua natureza, são compreensíveis quando há 

interacção com os agentes envolvidos, sejam seres vivos ou não vivos (Sá, 2002).  
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A Educação em Ciências deverá ter como alvo o pensamento, o aprender a 

aprender, o desenvolvimento da capacidade de adaptação à mudança e 

resolução de situações problemáticas (Santos, 2002). Como refere Martins 

(2002), na Educação em Ciências está em causa saber conceitos e relacioná-los 

entre si, ou seja, diz respeito ao conhecimento substantivo, com valor intrínseco, o 

qual não é o suficiente para compreender o mundo na sua complexidade. Para 

que exista ensino das Ciências terão de existir três dimensões de forma inter-       

-ligada: os conceitos, os procedimentos e as atitudes (Martins, 2002). 

Contudo, nas nossas escolas sente-se a necessidade urgente de renovar 

as práticas didáctico-pedagógicas utilizadas pelos docentes do 1º ciclo, no que 

concerne ao ensino das ciências, uma vez que a escola vai perdendo o poder de 

“sedução” em relação às solicitações externas a que os nossos jovens se vêm 

submetidos (Sá, 2002). Ainda seguindo as ideias deste autor, a experiência, dos 

professores na leccionação dos conteúdos do Estudo do Meio permite atestar que 

os alunos mostram-se desmotivados e desinteressados pela disciplina, uma vez 

que se verifica um assimilar de conceitos e conhecimentos por parte do aluno, 

sem a manipulação e concretização do que teoricamente é exposto. Esta imagem 

negativa das Ciências está relacionada, muito frequentemente, com a 

transmissão de conceitos e leis científicas destituídas de qualquer significado para 

o aluno. Estes problemas estão enraizados na falta de qualidade e inadequação 

dos contextos e processos de ensino/aprendizagem (Sá, 2002). Uma das formas 

de resolver esta situação passa pelo recurso a metodologias de ensino, baseadas 

na experimentação e na investigação, as quais constituem um meio eficaz para a 

promoção da literacia científica, nomeadamente para desenvolver a confiança dos 

alunos para lidarem com as questões científicas e tecnológicas do quotidiano, 

bem como para aumentar a apetência dos jovens para a escolha de carreiras 

relacionadas com a Ciência e a Tecnologia. 

Neste contexto, o papel do professor antes, durante e após a realização do 

trabalho experimental é determinante no sucesso ou insucesso do mesmo e 

começa na responsabilidade de criar um ambiente de aula que estimule a 

motivação dos alunos através da planificação de actividades do interesse dos 

mesmos, contextualizadas e que promovam a observação, a interpretação da 
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informação, a elaboração de hipóteses, o questionamento e reflexão, o desenho 

de experiências, o registo e a comunicação de resultados, que poderão ser ou 

não ponto de partida para novas actividades experimentais (Cachapuz, Praia e 

Jorge, 2002; Martins, 2002; Pereira, 2002; Sá e Varela, 2004). 

Mas, para que os professores do 1º Ciclo, em exercício, sem ou com 

escassa formação de base na área da Didáctica das Ciências, possam assumir o 

ensino das Ciências de base experimental e tendo como ponto de partida o 

trabalho experimental é indispensável que o tenham vivenciado no seu percurso 

de formação contínua, de uma forma que lhes permita compreender o que está 

em causa (Carvalho e Gil-Pérez, 1995; Canavarro, 1999), lacuna que se assume 

como pertinente colmatar, pois, dada a escassez de formadores habilitados a este 

nível, pelo facto da Didáctica e da Supervisão em Ciências ser uma área científica 

recente, a oferta de formação contínua, neste âmbito, é muito reduzida e mais 

imperiosa se torna a necessidade de uma intervenção prioritária. 

Neste âmbito, o Ministério da Educação tomou a iniciativa de implementar, 

no decorrer do ano lectivo 2006/2007, um Programa de Formação [PF], para os 

professores do 1º ciclo, da Generalização do Ensino Experimental das Ciências, 

de modo a induzir novas práticas que envolvam novas funções dos professores 

adequadas aos contextos sócio-cultural e económico actuais (Despacho 

nº2143/2007). Os objectivos da formação de professores e o trabalho 

experimental dizem respeito não só à aquisição de conhecimentos e técnicas de 

aplicação, mas também a uma cultura profissional que facilite a aprendizagem 

dos alunos quanto à compreensão, análise e participação na resolução de 

problemas. Este PF abrange a explicitação dos princípios organizadores, dos 

objectivos da formação, dos temas a desenvolver, das metodologias a seguir e 

dos instrumentos de avaliação (Ministério da Educação, 2006:9). 

É neste contexto que surgiu o estudo que se desenvolveu ao longo do ano 

lectivo de 2006/2007. 
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1.2. QUESTÕES DO ESTUDO E OBJECTIVOS 

 

Este estudo terá como finalidade avaliar o impacte do Programa de 

Formação da Generalização do Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo, do 

Ministério da Educação, nas práticas didáctico-pedagógicas dos Professores.  

Em função desta finalidade, formularam-se as seguintes questões: 

♦ Que práticas didáctico-pedagógicas são utilizadas pelos professores 

antes, durante e após o programa de Formação do Ministério da Educação, no 

que concerne ao Ensino Experimental das Ciências? 

♦ Qual(ais) a(s) abordagem(s) adoptadas na supervisão dos professores 

envolvidos? 

Partindo das questões anteriormente citadas, definiram-se como objectivos 

de investigação: 

♦ Caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas dos professores antes, 

durante e após a formação. 

♦ Identificar a(s) abordagem(s) utilizada(s) na supervisão  dos professores 

envolvidos.  

 

 

1.3. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

A importância deste estudo advém de um conjunto de razões diversificadas 

e de ordem e nível diferente. As que a seguir se apresentam são as que se julgam 

mais pertinentes, por um lado, para a investigação em Supervisão em Ensino das 

Ciências, por outro lado para a própria investigadora enquanto docente do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e por fim para a Educação em Ciências. 

Assim, sendo uma das preocupações gerais da investigação na Educação 

em Ciências orientar os professores, no sentido de se consciencializarem acerca 

dos benefícios da utilização do trabalho experimental, uma vez que constitui um 

contexto privilegiado para as aprendizagens significativas noutras áreas 

curriculares, nomeadamente Língua Portuguesa e Matemática, surge neste 

âmbito, o presente trabalho de investigação (Sá, 2002). Ainda neste contexto, 
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Charpak (1996:27) sublinha que “na idade da escolaridade primária a criança é 

extraordinariamente receptiva às Ciências da Natureza. O seu ensino desenvolve a 

personalidade, a inteligência, o espírito crítico e a relação com o mundo. A ciência faz 

parte da base de conhecimentos necessários à criança para crescer e viver nas 

sociedades desenvolvidas.” 

Conscientes desta realidade e considerando que aos professores cabe a 

responsabilidade de proporcionarem aos alunos uma Educação em Ciências, 

fundamentada e baseada nas novas orientações da Didáctica das Ciências, surge 

o presente estudo, com o intuito de conhecer as representações de Ciência e 

Ensino Experimental dos professores do 1º Ciclo Ensino Básico, assim como as 

mudanças das suas práticas didáctico-pedagógicas. 

A concretização deste estudo será importante e pertinente para a 

investigação, uma vez que permitirá conhecer as práticas didáctico-pedagógicas 

dos professores, no que se refere ao trabalho experimental das Ciências no 1º 

ciclo, antes e no decorrer do Programa de Formação do Ensino Experimental da 

Ciências implementado numa Escola Superior de Educação do Norte do nosso 

País. Como docente e investigadora, a referente investigação, por permitir 

acompanhar as dinâmicas e as práticas didáctico-pedagígicas dos professores 

colaboradores e as sessões do PF, possibilitará uma reflexão sobre as práticas 

utilizadas no Ensino das Ciências, de forma a adequar as actividades 

experimentais às necessidades das crianças, desenvolvendo-lhes competências 

necessárias à resolução de situações imprevisíveis. Permitirá tomar consciência, 

que as actividades a realizar pelas crianças deverão ser adequadas do ponto de 

vista conceptual, procedimental e atitudinal, bem como ser contextualizadas em 

temas social e culturalmente relevantes de acordo com os diferentes anos de 

escolaridade. Uma vez, confrontada a implementação das actividades 

experimentais na sala de aula e os resultados obtidos nesta realização, permitirá 

uma modificação nas práticas de ensino dos docentes. Pois, mais importante do 

que aprender pela teoria, é aprender com a prática e ser-se capaz de 

compreender, construir e renovar esse mesmo conhecimento. 

No decorrer da formação de professores do 1ºCEB no Programa de 

Formação em Ensino Experimental, e de uma forma particular no contexto 

supervisivo, por se tratar de um espaço privilegiado de diálogo entre a teoria e a 
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prática, parece relevante que se inclua a análise e discussão das propostas de 

inovação provenientes da investigação em Didáctica e Supervisão, de forma a 

que os professores desenvolvam o conhecimento sobre esses estudos e lhes 

reconheçam aplicabilidade nas suas práticas. Nesta perspectiva, a ideia de que 

um conhecimento actualizado sobre a investigação em Didáctica das Ciências 

deverá ser tido em consideração ao nível da planificação, execução e reflexão 

das aulas.  

Deste modo, para a Supervisão das sessões individuais do PF será 

importante porque permitirá atestar que o papel do formador (supervisor) terá 

grande importância na alteração das práticas didáctico-pedagógicas dos 

professores (formandos). O formador deve promover atitudes reflexivas para o 

desenvolvimento profissional dos professores. A reflexão fomentará não só as 

capacidades de investigação sobre a acção, mas também a conceptualização das 

teorias do formando (Alarcão, 1996).  
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Este capítulo, de acordo com a revisão de literatura efectuada, encontra-se 

estruturada em cinco sessões que correspondem às temáticas consideradas 

relevantes no âmbito do presente estudo: (i) Educação em Ciências no 1ºCiclo; (ii) 

Ensino Experimental nos primeiros anos de escolaridade; (iii) Um Olhar sobre a 

Supervisão; (iv) Formação Contínua e Continuada de Professores; e (v) Programa 

de Formação em Ensino Experimental das Ciências para os Professores do 1º 

CEB. 

 

 

2.1. EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO 1º CICLO 

 

Actualmente, a Educação em Ciências nos diferentes Ciclos básicos e 

Secundários é globalmente medíocre e carece de transformações desde o 1ºCEB 

(Cachapuz et al, 2002). 

Existe necessidade de conceber uma Educação em Ciências, de 

qualidade, acessível a todos os cidadãos e numa perspectiva de aprendizagem 

ao longo da vida. Deste modo, como refere Ziman (1994), a Ciência não é uma 

actividade perpétua e inalterável, independente do mundo que a rodeia. À medida 

que esse mundo muda a própria Ciência é obrigada a remodelar-se 

profundamente, para se adaptar aos novos ambientes sociais económicos e 

políticos. Assim, de acordo com Cachapuz et al (2002), a Educação em Ciências 

vai para além dos saberes estruturantes que importa, que todos os cidadãos 

possuam, no âmbito de uma perspectiva restrita de cultura científica. 

Para Martins (2002) o ensino das ciências numa perspectiva de "Educação 

em Ciências contempla três aspectos essenciais: i) a aprendizagem da Ciência/ 

Educação em Ciência; ii) aprendizagem sobre a natureza da Ciência/ a Educação 

sobre Ciência; iii) a prática da Ciência/ a Educação pela Ciência, sendo 

necessário o desenvolvimento destas três dimensões pois cada uma delas 
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contribui para a compreensão das restantes. Neste quadro, espera-se que o 

ensino das ciências dê resposta a três necessidades. 1) à da Ciência, formando 

cientistas e tecnólogos; 2) à do indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento 

psicológico do aluno; e 3) à da sociedade, fomentando uma cultura científica no 

cidadão (Carmo citado por Santos, 2002) o que põe em evidência uma urgência 

premente de repensar a formação específica da profissão docente, colocando-a 

no centro de muitos debates, quer neles intervenham professores, investigadores 

ou mesmo decisores do currículo e de políticas educativas (Bárrios, 2001; 

Cachapuz et al, 2002). 

As atitudes perante a Ciência começam a formar-se desde muito cedo na 

criança, como diz Harlen citado por Miguéns, Simões e Roldão (1997), quer se 

ensine Ciências quer não, essas ideias formar-se-ão logo nos primeiros anos de 

suas vidas. Se essas ideias forem baseadas em observações casuais, 

constituirão ideias não científicas, de senso-comum. Quanto mais tempo as 

crianças estiverem a apropriar-se de ideias não científicas, mais difícil será a sua 

modificação” (Miguéns et al, 1997:43). Também Bóo (1994) refere que é 

importante que as crianças, desde muito novas, realizem experiências, pois 

precisam de ser estimuladas e desafiadas a trabalharem o que não lhes é familiar, 

dentro de um contexto familiar.  

Uma proposta metodológica, epistemologicamente, fundamentada numa 

perspectiva construtivista, foi apresentada por Cachapuz (1995) para o Ensino 

das Ciências, onde salienta as inter-relações entre os saberes da área disciplinar 

e os saberes do aluno. O Ensino das Ciências para ajudar a promover a 

excelência da aprendizagem deverá ter em conta a abordagem de três vertentes 

complementares: “i) encarar o ensino básico das Ciências como uma forma para 

a literacia científica e não na lógica da formação de cientistas. (...) ii) valorizar o 

erro tornando-o visível. (...) iii) orientar o ensino das Ciências numa perspectiva de 

trabalho científico.” (Cachapuz, 1995:352). Com estas três vertentes, o autor 

pretende chamar a atenção para a importância de se valorizar e utilizar, como 

pontos de partida, os saberes do aluno do dia-a-dia, ou seja, “ver as Ciências 

pelos olhos do aluno” (ib., id.), promovendo uma mudança conceptual e 
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valorizando, também, os percursos numa articulação entre a aprendizagem de 

conceitos e o desenvolvimento de competências.  

Ainda, fazendo uma abordagem da educação científica referente aos níveis 

etários mais baixos de escolaridade, Pereira (2002:36) tece algumas críticas 

relativas à “importância da aprendizagem de informação versus aprendizagem de 

processos investigativos e da aquisição de atitudes científicas”. Assinala a 

importância das teorias psicológicas de cariz construtivista que defendem que a 

“aprendizagem de conceitos científicos ocorre e se refina a partir das 

representações prévias construídas anteriormente pelas crianças e jovens, em 

situações formais ou informais” (Pereira, 2002:37). Esta autora entende que na 

investigação científica o ensino dos processos não pode ser encarado desligado 

dos conteúdos. Só é possível aprender uma metodologia científica quando a 

prática dos processos científicos se enquadra num contexto teórico particular. 

Acrescenta ainda que os educadores em ciência defendem que “os processos 

científicos não são passíveis de ser aprendidos efectivamente a menos que a 

criança esteja a abordar e a trabalhar num conteúdo específico” (Pereira, 

2002:38). Refere a mesma autora que a criança deve abordar o assunto partindo 

das ideias que possui acerca do mesmo e que, à medida que se vai familiarizando 

com o tema ou situação, trabalhando-o de forma concreta, fará todo o sentido 

desenvolver actividades práticas, onde serão usados vários processos e 

procedimentos de ordem científica. No mesmo contexto, para que a educação 

científica a nível elementar constitua uma base sólida para subsequentes 

aprofundamentos é necessário desenvolver, desde muito cedo, a educação em 

ciência “interligando conhecimentos teóricos, procedimentos específicos e hábitos 

de pensamento” (ib., id.).  

Ainda seguindo as ideias de destaque da autora anteriormente citada, as 

crianças desde o início da escolaridade formal deveriam realizar muitas 

actividades, experiências e pequenas investigações, mas no contexto de uma 

questão particular que é colocada à criança ou que esta sugere. No decurso da 

procura de explicações a criança deverá então ser incentivada a reflectir e a 

pensar sobre o que sabe, sobre as evidências encontradas, e deverá ser 

convidada a expor as suas ideias sobre essas mesmas actividades. 
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Segundo Zabalza (1999), a formação integral do aluno necessita do acesso 

a um ensino que vise a aprendizagem de diversos conhecimentos, habilidades 

técnicas e estratégicas e adquira determinados comportamentos. Defende que 

seria impossível utilizar "estratégias didácticas ou actividades de ensino nas quais 

se considere que os conteúdos procedimentais são aprendidos ou podem ser 

aprendidos de uma maneira significativa, desvinculados dos conteúdos 

conceituais e atitudinais" (Zabalza, 1999:8). Nessa perspectiva, aponta duas 

razões fundamentais: i) uma está relacionada com a significância das 

aprendizagens, segundo a qual, o que o aluno aprende só faz sentido quando 

está "relacionado com todos os componentes que intervêm e que o tornam 

compreensível e funcional" (Zabalza, 1999:9); e ii) outra razão é uma constatação: 

desde que a aprendizagem não seja puramente mecânica, ela envolve sempre 

"componentes conceituais, procedimentares e atitudinais" (ib., id.).  

Desta forma, as razões justificativas da Educação em Ciências desde os 

primeiros anos de escolaridade incidem, segundo Martins, Veiga, Teixeira, 

Tenreiro-Vieira, Vieira, Rodrigues e Couceiro, 2006): 

i) Responder e alimentar a curiosidade das crianças, desenvolvendo um 

sentimento de admiração, entusiasmo e interesses pela Ciência e pela 

actividade dos cientistas; 

ii) Ser uma via para a construção de uma imagem positiva e reflectida 

acerca da Ciência; 

iii) Promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, 

metacognitivo…) úteis noutras áreas do currículo e em diferentes 

contextos e situações. A tomada de decisão e de resolução de 

problemas pessoais, profissionais e sociais; 

iv) Promover a construção de conhecimento científico útil e com valor 

social, que permita às crianças melhorar a qualidade da interacção com 

a realidade natural. 

Neste sentido, a aprendizagem em Ciências é considerado um valioso 

contributo para: i) a compreensão, por parte dos alunos, do mundo que os rodeia, 

considerando essa compreensão como estrutura mental em construção que vai 

mudando à medida que se amplia a sua própria experiência; ii) o desenvolvimento 
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de formas de descobrir as “realidades”, comprovando as suas ideias; iii) o 

crescimento de ideias que permitam o seu posterior aperfeiçoamento; iv) a 

promoção de atitudes positivas e consistentes sobre ciências, enquanto 

actividade humana, as quais podem ter uma importância, fundamental, no 

decorrer das suas vidas (Harlen, 2000). 

Apesar do impulso crescente dado ao Ensino das Ciências e do 

reconhecimento da sua importância, a verdade é que a sua integração no 

currículo, visando uma formação geral dos cidadãos, tem enfrentado grandes 

dificuldades que se prolongam até aos nossos dias como diz Pérez (2001).  

As Ciências da Natureza, enquanto processo e método de descoberta, 

promovem oportunidades excelentes para uma aprendizagem centrada na acção 

e na reflexão sobre a própria acção (Sá, 1994). Por isso, o papel das Ciências nos 

primeiros anos de escolaridade é fulcral no desenvolvimento de atitudes e 

competências de valorização do conhecimento científico (Harlen, 2000). É por 

esta razão que à criança têm que ser dadas oportunidades de realizar actividades 

científicas, pois sem estas oportunidades o pensamento da criança, acerca do 

meio físico-natural, fica limitado a um mundo de impressões subjectivas, que não 

raramente ficam cristalizadas para o resto da vida (Sá, 1994). 

Mas, como sublinha Ward citado por Sá (1994), o real poder da Ciência 

não se manifesta nas coisas estritamente científicas, mas no modo de pensar, 

agir e acreditar em termos científicos, quando se lida com os diversos problemas 

do dia-a-dia. Trata-se de desenvolver a capacidade de aprender a pensar 

(Valente, 1991). 

 Para Cachapuz et al (2002), além de objectivos instrucionais importam os 

objectivos educacionais numa perspectiva de ensino por pesquisa, valorizando-se 

contextos de descoberta e não apenas de justificação em que a transposição 

didáctica procura resolver situações problemáticas, com maior ou menor grau de 

abertura, mas do interesses dos alunos. Deste modo, coloca os alunos numa 

posição de cidadãos activos, que têm de desempenhar papéis e dividir 

responsabilidades com os seus pares, tornando as aprendizagens úteis e 

utilizáveis no dia-a-dia, aspectos fulcrais da Educação em Ciências. 
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2.1.1.FINALIDADE DA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS PARA TODAS AS CRIANÇAS 

 

A nível oficial o Currículo Nacional do Ensino Básico (ME-DEB, 2001) 

advoga o Ensino das Ciências como essencial, desde o 1° Ciclo, num quadro de 

desenvolvimento de competências específicas para a literacia científica dos 

alunos. Seguindo o mesmo contexto, através da organização de projectos de 

estudo e investigações, que nas suas diferentes fases mobilizem a utilização de 

saberes científicos, tecnológicos, sociais e culturais e a adopção de metodologias 

personalizadas de trabalho, pela vivência de diferentes práticas de aprendizagem, 

incluindo o trabalho experimental, que promovam o desenvolvimento de 

conhecimentos (substantivo, processual e epistemológico); de raciocínio; de 

comunicação e atitudes inerentes ao trabalho em Ciência.  

 A área de Estudo do Meio aponta para que os alunos tenham acesso a 

diversas "experiências de aprendizagem que promovam o desenvolvimento de 

competências específicas" (ME-DEB, 2001:75). As experiências de aprendizagem 

devem envolver "a resolução de problemas, a concepção e o desenvolvimento de 

projectos e a realização de actividades investigativas" (ME-DEB, 2001:78). Neste 

documento é considerado que as experiências de aprendizagem impliquem e 

potenciem situações e vivências: de trabalho individual, de trabalho cooperativo, 

de utilização das TIC em situações diversas, em situações variadas de 

comunicação bem como em situações variadas de intervenção no meio. 

Considera ainda que "dos conhecimentos, capacidades e atitudes resultarão 

competências: de saber (conhecimentos cognitivos), de saber-fazer (observações, 

consulta de mapas, localização, interpretação de códigos, métodos de estudo...) e 

saber-ser (respeito pelo património, defesa do ambiente, manifestações de 

solidariedade...)" (ib., id.). 

 Há necessidade de consciencializar a criança acerca da realidade em que 

vive, preparando-a para compreender e intervir nessa realidade, levar a criança a 

alcançar o sentido da relação Homem/Meio, e a compreender as suas 

implicações nas suas vivências sociais, económicas e culturais dos indivíduos e 

das sociedades (Roldão, 1995). 
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A área de Estudo do Meio deve ser, no entender de Roldão (1995), 

promotora do desenvolvimento integral do aluno nas múltiplas dimensões da sua 

identidade pessoal e social, por lhe permitir o contacto com muitas áreas 

temáticas proporcionando o desenvolvimento da: i) “compreensão de realidades e 

contextos socionaturais (...); ii) processos sócio-afectivos de identificação e pertença (...); 

iii) competências de análise e reflexão (...); iv) competências imaginativas e de 

abstracção pela descoberta de temas relativos à realidade vivenciada por outros (...); v) 

as atitudes e valores associados ao estudo das relações do homem com o ambiente (...).” 

(Roldão, 1995:32).      

A eficácia de um currículo, segundo Santos (2002:39), citando a Griffin, 

deve considerar três grandes objectivos do trabalho prático: "aprofundar a 

compreensão das ideias científicas, experimentar os processos científicos, 

adquirir competências de investigação científica". 

Por outro lado, as experiências de aprendizagem em Educação 

Tecnológica (ME-DEB, 2001) referem, entre outras, as actividades de 

observação, actividades de pesquisa, actividades de experimentação. Estas 

actividades podem contribuir para a mobilização de competências de componente 

científica tais como: identificar variáveis, formular hipóteses, extrair conclusões, 

realizar observações directas, interpretar dados numéricos, símbolos e gráficos, 

etc. 

O significado da expressão literacia científica para Miguéns et al. (1997:25) 

"inclui as capacidades de observar e reflectir sobre acontecimentos ou problemas, 

compreender o que está em causa e usar esses conhecimentos e capacidades de 

forma racional para uma tomada de decisão informada e consistente". Ao analisar 

a Educação em Ciência numa perspectiva do desenvolvimento pessoal e social, 

os autores consideram que para se contribuir para a literacia e técnica deve 

possibilitar-se aos alunos o desenvolvimento das "competências (saber / saber-

fazer/saber-ser)" (id., 1997:34). 

Outra dimensão a considerar, segundo Roldão (1995), prende-se com a 

interdisciplinaridade que é possível efectuar partindo do Estudo do Meio. Assim, 

os temas podem "constituir-se em áreas integradoras, possibilitando-a articulação 

de aprendizagens de todas as outras áreas" (Roldão, 1995:41), referindo-se a 

autora à Língua portuguesa, Matemática e Áreas de Expressão. 
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Nesta linha de pensamento, Pereira (2002) também refere que no caso do 

1º ciclo e com a monodocência há uma vantagem na realização de abordagens 

multidisciplinares e pluridisciplinares. Com efeito, neste nível de ensino, a 

organização e gestão dos tempos lectivos "passa pela possibilidade de escolher 

uma área de trabalho que possa ser integradora para a aprendizagem dos outros 

saberes. É neste ponto que as actividades de Ciência podem constituir uma forma 

interessante de gerir os espaços temporais de aprendizagem" (Pereira: 

2002:121). A autora acrescenta que esta possibilidade permite trabalhar um 

mesmo assunto variando "o tipo de actividades e construírem aprendizagens 

dentro de diversas áreas" (ib., id.). Este aspecto contribui também para que mais 

facilmente se possa transferir e usar os conhecimentos básicos aprendidos num 

domínio para os outros, tal como foi referido por Perrenoud (1999) e por Rey 

(2002). 

          Seguindo a mesma ideia, outro autor refere que os amplificadores dos 

processos de pensamento são os mais importantes e que "são formas de 

pensamento que empregam a linguagem e outras modalidades de explicação, e 

que mais tarde se servem de outras linguagens como a matemática e a lógica, 

havendo, inclusivamente, apoios automatizados para antecipar as consequências 

da acção" (Bruner, 2001:161). 

Ao falar do processo “Hands On”, Charpak (1997:12) salienta que, para 

além da grande motivação dos alunos envolvidos, o ensino é de elevada 

qualidade cuja pretensão não se confina à acumulação de conhecimentos 

científicos e cujos procedimentos conduzem a desenvolvimentos no 

conhecimento do mundo, mas também na escrita, expressão oral e no raciocínio. 

O autor reforça a ideia de que as crianças do 1º Ciclo ao trabalharem Ciências 

realizam diversas aprendizagens e conclui que praticar as Ciências e as técnicas 

na escola do 1º CEB não é de modo algum uma diversão, um desvio dos esforços 

desta primeira etapa da escolaridade obrigatória. Estas actividades podem 

conduzir a criança, desde a mais tenra idade, a estar em pé de igualdade com o 

mundo que a rodeia e a abrir-se sem dificuldade aos problemas colocados pelo 

desenvolvimento sempre mais acelerado das Ciências e das técnicas. Além disso, 
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permitirão à escola, certamente, um melhor cumprimento da sua função original: 

ensinar todos os alunos a ler, escrever e contar. 

 Neste sentido, segundo Martins et al (2006) a Educação em Ciências deve 

ser vista, inicialmente, como fomentadora da literacia científica podendo 

considerar-se como finalidades da Educação em Ciências para todas as crianças: 

i) “promover a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos que resultem úteis 

e funcionais em diferentes contextos do quotidiano; ii) fomentar a compreensão de 

maneiras de pensar científicas e quadros explicativos da Ciência que tiveram (e têm) um 

grande impacte no ambiente material e na cultura em geral; iii) contribuir para a formação 

democrática de todos, que lhes permita a compreensão da Ciência, da tecnologia e da 

sua natureza, bem como das suas inter-relações com a sociedade e que responsabilize 

cada indivíduo pela própria construção pessoal ao longo da vida; iv) desenvolver 

capacidades de pensamento ligadas à resolução de problemas, aos processos 

científicos, à tomada de decisão e de posições baseadas em argumentos racionais sobre 

questões sócio-científicas; e v) promover a reflexão sobre os valores que impregnam o 

conhecimento científico e sobre atitudes, normas e valores culturais e sociais que, por um 

lado, condicionam, por exemplo, a tomada de decisão grupal sobre questões 

tecnocientíficas e, por outro, são importantes para compreender e interpretar resultados 

de investigação e saber trabalhar em colaboração.” (Martins et al., 2006:19-20) 

 

 

2.2. ENSINO EXPERIMENTAL NOS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIDADE 

 

A Educação em Ciências, para os primeiros anos de escolaridade emerge 

no contexto cujo objectivo é melhorar a qualidade da educação científica dos 

jovens e contém à partida a perspectiva de uma abordagem prática e 

experimental (Sá, 2000). 

No 1º Ciclo do ensino básico, as potencialidades do Ensino Experimental 

deverão ser exploradas pelos professores, mas devido a uma deficiente formação 

em Ciências traduzida pela falta de conhecimento científico ou de conhecimento 

processual, grande parte dos docentes mostram-se relutantes e mesmo receosos 

de desenvolverem actividades experimentais com os seus alunos (Oliveira, 1999). 

Deste modo, (Sá, 2002) os professores na explicação dos conteúdos em Ciências 



18 

privilegiam a exposição, evitando abordagens práticas, assim como a utilização 

de experiências, existindo uma desvalorização da área relativamente a outras do 

currículo, por parte dos professores. 

Os trabalhos experimentais, no âmbito do ensino/aprendizagem das 

Ciências, dependendo do contexto e da forma como são desenvolvidos em 

situação de sala de aula, assim como das estratégias e procedimentos utilizados 

por professores e alunos, autores como Martins (2002), Cachapuz et al (2002) e 

Caamaño (2003), consideram-nos das actividades mais importantes no processo 

de ensino/aprendizagem das ciências, por permitirem atingir uma multiplicidade 

de objectivos potenciadores da Educação em Ciências. 

Nesta faixa etária, em que os alunos frequentam o 1º Ciclo Ensino Básico, 

estes apresentam uma maior receptividade às Ciências e é nesta etapa das suas 

vidas que o seu ensino desenvolve a personalidade, a inteligência e o 

pensamento. É também neste nível de ensino que as crianças se encontram 

numa fase de formação de representações a cerca do Mundo, da vida quotidiana 

e da aquisição de determinadas atitudes (Giordan e Souchon, 1992 citado por 

Borges, 2002). O carácter prático das actividades é uma forma de potenciar o seu 

envolvimento físico com o mundo que o rodeia, ponto crucial para o 

desenvolvimento do próprio pensamento (Martins et al., 2006). Contudo, as 

crianças para aprenderem, além de observarem e manipularem, precisam de ser 

guiadas pelo professor e pelas questões levantadas, tornando-se o trabalho 

experimental imprescindível no âmbito do processo de ensino/aprendizagem de 

Ciências (Charpak, 1996; Harlen, 2000; Caamaño, 2003). Deste modo, a 

necessidade de manipular, de observar e de experimentar é fundamental nestas 

idades e dependendo das finalidades de aprendizagem, ela pode ser o ponto de 

partida para aprender Ciências. 

Assim, estas aprendizagens relacionam-se menos com o “saber-fazer” e 

mais com o “saber-estar com os outros”, o “saber-pensar” e o “saber ser”, 

desenvolvendo o aprender a aprender, a pensar, a ser capaz de modificar 

atitudes de relação, estabelecer critérios de apreciação da Ciência e saber intervir 

nos dinamismos colectivos (Oliveira, 1999:48). No dizer deste autor, a 
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combinação de pensamento com a acção permite aprendizagens de superior 

qualidade. 

O Ensino Experimental deve ser o alicerce do Ensino das Ciências, desde 

o 1º Ciclo do Ensino Básico. Contudo, a realização de experiências avulsas não 

servem os objectivos de uma educação científica de base. Deste modo, as 

actividades experimentais a realizar pelos alunos devem ser contextualizadas em 

temas da sociedade e culturalmente importantes e com significado. Dias (1999) e 

Martins (1999) consideram que o facto de centrar o Ensino das Ciências em 

situações-problema do quotidiano e em contextos reais dos alunos permite ao 

professor: i) promover a aprendizagem de conceitos e de processos na tentativa 

de encontrar resposta à situação de partida; ii) aumentar a motivação dos alunos 

pela aprendizagem das ciências; iii) fomentar o desenvolvimento de capacidades 

de resolução sócio-científicos; iv) proporcionar a reflexão sobre os processos 

utilizados em Ciência e as suas inter-relações com a sociedade; v) desenvolver 

uma melhor gestão da informação transmitida pelos meios de comunicação. 

Assim, o papel do professor revela-se importante e decisivo no desenho, 

estruturação e organização de actividades para o ensino de conceitos de 

investigação que devem ser explicitamente abordados, com vista à compreensão 

dos objectivos e da natureza da investigação científica. 

Ainda para Martins e Veiga (1999), a resolução de problemas no âmbito 

das Ciências é crucial, uma vez que permite desenvolver, nos alunos, não só 

conhecimento conceptual, mas também conhecimento processual e competências 

passíveis de serem mobilizadas para resolução de problemas no âmbito da 

cidadania: seleccionar, prever, recolher informação, planear, formular hipóteses e 

controlar variáveis, as quais são fundamentais no trabalho experimental. 

O trabalho experimental, de acordo com Oliveira (1999:36), refere-se a 

“investigações em que os alunos podem desenvolver, recorrendo a recursos 

variados, experiências significativas, construindo, no seio de comunidades de 

aprendizagem, significados de conceitos próximos dos que são aceites pela 

comunidade científica.” Assim, para este autor as actividades experimentais 

desenvolvem competências globais nos alunos: i) competências cognitivas: de 

resolução de problemas, pensamento critico, de criatividade, de tomada de 
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decisão, de análise e de síntese, de aplicação de conhecimentos e procedimentos 

a novas situações; ii) atitudes: curiosidade, interesse, rigor, perseverança, 

autonomia, responsabilidade, confiança e colaboração. 

De forma a clarificar os diferentes tipos de trabalho, apresentam-se as que 

se adaptam, neste estudo, as quais são partilhadas por autores como Leite (2001) 

e Martins et al. (2006):  

♦ Trabalho prático (TP) é o conceito mais amplo e inclui todas as 

actividades que exigem que o aluno esteja activamente envolvido na realização 

de uma tarefa, este envolvimento pode ser de tipo psicomotor, cognitivo ou 

afectivo. O trabalho prático pode incluir actividades laboratoriais, trabalhos de 

campo, actividades de resolução de exercícios ou de problemas de papel e lápis, 

utilização de um programa informático de simulação, de pesquisa de informação 

na Internet, realização de entrevistas a membros da comunidade, etc.; 

♦ Trabalho laboratorial (TL) inclui actividades que envolvam a utilização de 

materiais de laboratório, podendo este decorrer num laboratório e/ou na falta 

deste (e desde que não haja problemas de segurança), numa sala normal. O 

trabalho laboratorial só pode ser considerado trabalho prático se este for realizado 

pelo aluno. Enquanto que as actividades de campo, têm lugar ao ar livre, no local 

onde os fenómenos acontecem ou os materiais existem (Pedrinaci, Sequeiros e 

Garcia, 1992); 

♦ O trabalho experimental (TE) inclui actividades que envolvem controlo e 

manipulação de variáveis. A manipulação das variáveis diz respeito à variação 

provocada nos valores da variável independente em estudo, medição dos valores 

alcançados pela variável dependente com ela relacionada e controlo dos valores 

das outras variáveis independentes que estão em situação de estudo. As 

actividades experimentais podem ser laboratoriais, em que existe uma maior 

precisão no controlo das variáveis (ex.: estudo dos factores que influenciam a 

resistência de um condutor eléctrico), de campo (ex.:estudo da influência da 

luminosidade, no crescimento das plantas) ou práticas, que não utiliza 

equipamentos de laboratório, ex.: factores que afectam o crescimento de plantas 

em ambientes naturais (água de rega). No trabalho prático-experimental não 

existe um rigoroso controlo de variáveis, uma vez que ocorre em situação 
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ambiental e não em laboratório. Por último, o trabalho pode ser prático--

laboratorial-experimental “…onde se inserem as investigações de grau de 

abertura variável…” (Martins et al., 2006:37), onde o aluno terá de chegar à 

resposta de uma questão inicial. No 1º Ciclo, esta situação, prende-se mais com a 

identificação de uma relação entre duas variáveis. 

O esquema seguinte, sugerido por Leite (2001) adaptado do proposto por 

Hodson (1988), permite uma melhor observação das relações, anteriormente, 

descritas: 

 

 

Figura 2.1. - Relação entre trabalho prático, laboratorial e experimental 

 

No âmbito do contexto conceptual apresentado, as actividades 

experimentais não são simples manipulações executadas de forma mecânica por 

imitação ou seguindo as instruções fornecidas pelo professor ou contidas no 

manual. Pelo contrário, os trabalhos experimentais são “acções com uma forte 

intencionalidade, aprofundamento, associadas aos processos mentais dos alunos” 

(Sá, 2002:47).  

Sendo o trabalho experimental um aspecto primordial no processo de 

ensino/aprendizagem de Ciências, Caamaño (2002, 2003) apresenta cinco fases 

indispensáveis ao desenvolvimento de investigações a realizar em situação de 

sala de aula: i) percepção e identificação do problema: levantamento de 

hipóteses, identificação das variáveis significativas que deverão ser investigadas; 

ii) planificação: onde é definido a variável dependente e a independente; as 
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variáveis a controlarem (manter constantes) e a precisão com que serão 

realizadas as medidas; iii) realização: montagem de diapositivos, realização da 

experiência, recolha e registo de dados, tratamento de dados em gráficos, 

recorrendo a cálculos; iv) interpretação e avaliação: dos dados obtidos e a 

valorização dos resultados, comparação dos mesmos com os outros colegas; v) 

comunicação: comunicação oral e escrita dos resultados. Ainda, seguindo as 

ideias de Caamaño (2002,2003), citado por Martins e al (2006) este autor 

considera quatro tipos de actividades laboratoriais: 

a) Experiências sensoriais, baseadas na visão, no olfacto, tacto e na 

audição. 

b) Experiência de verificação/ilustração, designadas a ilustrar um princípio 

ou uma relação entre variáveis. 

c) Exercícios práticos orientados para: i) a aprendizagem de competências 

específicas, que podem ser de natureza laboratorial, cognitiva e 

comunicacional, destinam-se a aprender métodos e técnicas; ii) a 

ilustração e verificação experimental de uma dada teoria. 

d) Actividades investigativas são aquelas que visam encontrar a resposta 

para uma questão-problema, levando-as na perspectiva de trabalho 

científico. Fomentam no aluno o desenvolvimento da compreensão de 

procedimentos próprios do questionamento e com a sua utilização, 

resolver problemas. 

Na tabela seguinte explicitam-se os objectivos/argumentos da utilização do 

trabalho experimental, adaptada de Wellington, 1998 citado por Martins et al 

(2006). 

 



23 

Tabela 2.1. – Objectivos/argumentos da utilização do trabalho experimental 

 

Domínio 

 

Objectivos/Argumentos do Trabalho Prático 

Cognitivo Ilustrar a relação entre variáveis, importante na interpretação do 

fenómeno. 

Ajudar a compreensão de conceitos. 

Realizar experiências para testar hipótese. 

Promover o raciocínio lógico. 

Afectivo Motivar os alunos. 

Estabelecer relações/ Interagir com os outros. 

Desenvolver atitudes críticas no trabalho de equipa. 

Processual Facultar o contacto directo com os fenómenos. 

Manipular instrumentos de medida. 

Conhecer técnicas laboratoriais e de campo. 

Contactar com metodologia científica. 

Fomentar a observação e descrição. 

Resolver problemas práticos. 

 

Neste contexto, o trabalho experimental tem como finalidade levar o aluno 

a ser capaz de explicar os fenómenos do mundo que o rodeia utilizando modelos 

e teorias próprias das Ciências e rever as formas de perceber os factos (Sanmarti, 

Marquez e Garcia, 2002). 

Martins (2002), tendo por base o trabalho de Goldsworthy e Feasey (1997), 

numa perspectiva de trabalho investigativo no 1º Ciclo do Ensino Básico, expõe 

oito etapas que não podem deixar de ser consideradas e que partindo das ideias 

iniciais dos alunos contemplam a observação, o desenvolvimento da experiência, 

a elaboração de registos e a comunicação dos resultados obtidos, para que 

possam ser ponto de partida para as novas situações problemáticas: 

1. “Identificação das ideias prévias dos alunos sobre os conceitos em estudo; 

2. Clarificação da questão-problema (o que é que queremos saber?); 

3. Planificação dos procedimentos a adoptar (como é que vamos fazer para 

encontrar uma resposta?); 

4. Previsão dos resultados (o que é que sabemos ou pensamos sobre o assunto 

e, portanto, quais são as hipótese que poderemos adiantar?); 
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5. Execução da experiência (como vamos fazer, que cuidados devemos ter?) 

6. Resultados obtidos e seu significado (como organizar os dados obtidos na 

experiência e o que eles querem dizer?); 

7. Conclusão (qual é a resposta à questão-problema e quais são as limitações da 

sua validade?); 

8. Elaboração de novas questões (a partir das conclusões obtidas que novas 

questões sou capaz de colocar?). 

9. Comunicação dos resultados e da conclusão. “ (Martins, 2002:47-48) 

 

Para uma melhor clarificação das etapas anteriormente citadas, segundo 

Martins et al. (2006:42) existem quatro etapas fundamentais num trabalho prático 

do tipo investigativo: 

1. “Como se definem as questões-problema a estudar; 

2. Como se concebe o planeamento dos procedimentos adoptar; 

3. Como se analisam os dados recolhidos e se estabelecem as 

conclusões; 

4. Como se enunciam novas questões a explorar posteriormente, por via 

experimental ou não.” 

O tipo de trabalho a adoptar na resolução de um problema poderá ser 

conforme o apresentado na figura 2.2.. 
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Figura 2.2. - Diagrama de resolução de problemas mencionado por Martins 

et al. (2006:43) adaptado de Finkelstein (2002:9). 

 

Nesta mesma linha de pensamento se colocam Sá e Varela (2004) para 

quem a linguagem escrita encontra na aprendizagem experimental das Ciências 

um campo privilegiado para o seu desenvolvimento, que não se fica apenas no 

plano competências de comunicação que dá forma ao conhecimento construído, 

mas é também a expressão visível da capacidade reflexiva dos alunos e da 

aptidão do seu pensamento. Neste contexto, o Ensino Experimental das Ciências, 

deverá direccionar-se para uma prática reflexiva, caracterizada por uma 

atmosfera de liberdade de comunicação e cooperação propícias à criatividade das 

crianças. 

Assim, no âmbito do ensino das ciências no 1º Ciclo, preconiza-se um 

Ensino Experimental reflexivo, orientado para uma perspectiva de 



26 

ensino/aprendizagem, que coloca a ênfase na construção de conhecimentos e na 

qualidade do pensamento reflexivo, em contexto social de comunicação e 

cooperação, em que os alunos:  

1. “Explicam as suas ideias e modos de pensar sobre questões, problemas e 

fenómenos; 

2. Argumentam e contra-argumentam entre si e o professor no fundamento 

dessas ideias; 

3. Submetem as ideias a teorias pessoais à prova da evidência com recurso a 

processos científicos; 

4. Recorrem à escrita como forma de comunicação, nomeadamente no desenho 

de planos de investigação, no registo de dados e observações e na 

elaboração de relatórios; 

5. Avaliam de forma critica o grau de conformidade das suas previsões, teorias e 

expectativas com as evidências; 

6. Negoceiam as diferentes perspectivas pessoais sobre o resultado das 

experiências, tendo em vista a construção de significados enriquecidos, uma 

vez partilhados por um maior número de alunos.” (Sá e Varela, 2004:35-36). 

 

Neste contexto, Pereira (2002) considera as actividades experimentais, 

realizadas no âmbito da Educação em Ciências, um contexto natural para ajudar 

os alunos a adquirirem e desenvolverem a capacidade de comunicação (oral, 

escrita, de representação), através da elaboração de diferentes tipos de registo 

nos três momentos cruciais do trabalho prático em Ciências: antes, durante e 

depois. Estes momentos, não só constituem um ponto de partida para a 

aprendizagem das Ciências, como também são um valioso contributo para o 

desenvolvimento de outras áreas. 

  Uma adequada orientação do trabalho prático-investigativo requer o 

desenvolvimento de materiais curriculares alternativos, dado que aqueles que são 

apresentados, actualmente, aos professores através dos manuais escolares, 

aparecem inadequados para aproximar o aluno da actividade científica (Praia, 

1999). 

 Na opinião de Martins (2002), pese embora a pouca qualidade e até erros 

científicos de alguns manuais escolares, estes determinam a maneira como o 
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ensino das Ciências é desenvolvido, acontecimento que leva Tenreiro-Vieira e 

Vieira (2004) a considerarem como crucial a construção de materiais didácticos 

apropriados e a sua validação em sala de aula. 

 Assumindo este pressuposto, para a implementação, em sala de aula, dos 

temas abordados no Programa de Formação do Ensino Experimental das 

Ciências, implementado pelo Ministério da Educação adoptaram-se e 

construíram-se materiais de suporte, organizados na forma de um “Guião do 

Professor” e um “Guião do Aluno”, pela equipa Técnico-consultiva.  

 

 

2.3. UM OLHAR SOBRE A SUPERVISÃO 

 

O campo da supervisão conheceu, nos últimos anos, um desenvolvimento 

assinalável e, de movimentos fragmentários tem vindo a orientar-se para um 

campo de compreensão e actuação integrada (Alarcão, 1996). Foi acompanhando 

a evolução das abordagens de educação e de formação que se dinamizou 

processos heurístico-reflexivos de aproximação à vida profissional. Estendeu-se 

ao âmbito da formação contínua em contexto de trabalho por virtude da 

conceptualização entretanto realizada no que respeita aos processos de 

desenvolvimento profissional. Ganhou uma dimensão colaborativa, auto-reflexiva 

e auto-formativa à medida que os professores começaram a adquirir confiança na 

relevância do seu conhecimento profissional e na capacidade de fazerem ouvir a 

sua voz como investigadores da sua própria prática e construtores do saber 

específico inerente à sua função social. Acolhe hoje os desafios que lhe coloca a 

centralidade da escola, a sua autonomização e progressiva responsabilização, a 

necessidade de se auto-questionar e auto-avaliar para ter uma melhor qualidade 

e uma maior influência social, ou seja, para se afirmar como “escola reflexiva” 

(Alarcão, 2001). 

As tendências supervisivas da actualidade enquadram-se no pensamento 

actual sobre o ensino, a aprendizagem, a formação e o desenvolvimento 

profissional, mas também sobre a profissionalidade docente e a cultura das 

organizações onde esta actividade decorre, a escola, e sobre a qual incide, as 
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pessoas e o currículo. A concepção de ensino como actividade profundamente 

situada e contextualizada tem implicações ao nível da formação de professores, 

pois requer um profissional dotado de uma inteligência pedagógica, 

multidimensional e estratégica e de capacidade reflexiva e auto-reguladora 

(Alarcão e Tavares, 2003). A teoria prática, como epistemologia que deriva da 

prática reflexiva Schön citado pelos autores anteriormente referidos, integra e 

recria os múltiplos saberes fundantes do saber profissional dos professores, pelas 

interacções que, no acto de ensinar, bem como nos momentos de peri e pós-

execução se estabelecem entre o saber, as pessoas e o contexto educativo.  

Deste modo, o saber profissional dos professores não pode ser 

compreendido se o desligarmos da função social dos professores como alguém a 

quem a sociedade confia a tarefa de criar contextos de desenvolvimento humano 

que envolvam o educando na multiplicidade e interactividade das suas 

dimensões: cognitiva, afectiva, psicomotora, linguística, relacional, 

comunicacional, ética.  

Alarcão e Tavares (1987), salientam a colaboração e o apoio que devem 

caracterizar o processo supervisivo ao apresentarem algumas tarefas a realizar 

pelo supervisor no processo de supervisão. Assim, referem que todas elas estão 

subordinadas ao verbo ajudar - ajudar o professor a crescer e a ensinar os seus 

alunos para que eles aprendam e se desenvolvam. De facto, as características e 

atitudes de entreajuda têm de ser postas em relevo, pois supervisor e formando 

"estão envolvidos num processo em que procuram atingir os mesmos objectivos: 

o seu desenvolvimento humano e profissional como um factor importante de 

competência para poder intervir de um modo mais eficiente na educação dos 

alunos" (Alarcão e Tavares, 1987:69). 

Para estes autores, a supervisão da prática pedagógica "deveria ser uma 

actividade de mutua colaboração e ajuda entre os agentes envolvidos no processo, numa 

atitude de diálogo permanente que passasse por um bom relacionamento assente na 

confiança, no respeito, no empenhamento e entusiasmo, na amizade cordial e empática 

de colegas que, não obstante a diferença de funções, procuram atingir os mesmo 

objectivos" (ib, 1987:66), relação esta que se deve estabelecer logo desde os 

primeiros encontros. 
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Nestes encontros supervisivos, como salienta Garman (1982) ao 

apresentar uma abordagem da supervisão clínica, o mais importante não é a 

duração dos mesmos, mas a qualidade do tempo despendido. Esta autora fala de 

interacções baseadas na genuinidade e de relações na reciprocidade, referindo-

se as primeiras à explicitação de opiniões, numa linguagem comum, e a aceitação 

das percepções de todos, experienciando-se, assim, um tipo diferente de 

colaboração – de genuína participação - e, as segundas, ao trabalho desenvolvido 

por professores e numa relação diádica. É neste sentido que o supervisor deve 

actuar, como se o ciclo de supervisão fosse uma metáfora e também um método - 

a noção de reunião significa apenas o encontro de duas pessoas antes e após as 

observações, mas também devem sugerir formas de colaboração caracterizadas 

por envolvimentos e comprometimento (ib, id). 

Também Vieira (1993: 50) defende um "modelo colaborativo na relação de 

supervisão, no qual a negociação entre supervisor e professor consagre a 

autonomização do professor no processo de desenvolvimento profissional”. É 

neste âmbito que apresenta algumas condições da concretização deste modelo. 

Salientamos aqui três destas condições, nomeadamente as que directamente são 

influenciadas pelo espírito de colaboração: i) partilha das decisões no processo de 

formação, ou seja, co-responsabilização crescente pela gestão desse processo 

(objectivos, conteúdos, estratégias, materiais, avaliação, tempo e espaço); ii) 

distribuição equilibrada de direitos e deveres na interacção supervisor-professor, 

aos níveis da gestão dos assuntos e dos papéis; e iii) diversidade das formas de 

organização da interacção entre os sujeitos em formação, com particular ênfase 

no trabalho de tipo colaborativo. 

As atitudes, que caracterizam um processo supervisivo colaborativo, 

desenvolvem-se a partir da confiança e da atenção sentidas nos momentos 

supervisivos (Silva e Dana, 2001), sendo necessário, por um lado, dar apoio aos 

professores e um feedback directo sobre a sua actuação, de modo a implicá-los e 

compromete-los numa reflexão sobre a sua prática. 

É importante desenvolver uma relação afectiva entre supervisor e 

professor, esperando aquele criar as condições ideais para uma prática reflexiva 

que conduza ao desenvolvimento profissional do formando. Neste sentido, o 
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supervisor "deve procurar estar atento às necessidades formativas, às 

motivações, às capacidades e competências profissionais do formando, por forma 

a adequar a sua intervenção e comunicação, ajudando-o a progredir e a aceder a 

um saber, a um saber fazer e a um saber ser" (Sanches e Sá-Chaves, 2000:76). 

Aos professores compete-lhes estabelecer a mediação entre os 

aprendentes (que, na sua dinâmica desenvolvimentista, se auto-transformam), os 

saberes (constituídos e em evolução) e a sociedade (que a cada dia se 

transmuta). Afirma Sá-Chaves (2000:33) que é no “espaço de representação 

curricular (...) entendido como o lugar geométrico das mediações” que se jogam 

as interacções entre conhecimento, aluno (formando) e professor (formador).  

As novas tendências supervisivas apontam para uma concepção 

democrática de supervisão e estratégias que valorizam a reflexão, a 

aprendizagem em colaboração, o desenvolvimento de mecanismos de auto-

supervisão e auto-aprendizagem, a capacidade de gerar, gerir e partilhar o 

conhecimento, a assunção da escola como comunidade reflexiva e aprendente 

capaz de criar para todos os que nela trabalham condições de desenvolvimento e 

de aprendizagem (Alarcão e Tavares, 2003; Sullivan e Glanz, 2000; Tracy, 1998). 

O processo de construção profissional é um processo de auto-formação 

sistemático, numa atenção constante às necessidades próprias e num processo 

de mudança de posição face ao conhecimento e aos actores da relação 

educativa. 

Deste modo, a noção de supervisão remete para a criação e sustentação 

de ambientes promotores da construção e do desenvolvimento profissional num 

percurso sustentado, de progressivo desenvolvimento da autonomia profissional. 

A supervisão como actividade de apoio, orientação e regulação aparece 

como uma dimensão de formação com grande relevância, não obstante a 

heterogeneidade das suas práticas. Na diversidade estratégica é possível 

detectar uma tendência alinhada com uma abordagem reflexiva. 

Quando a reflexão é de natureza colaborativa e colegial e incide sobre a 

actividade investigativa, a resolução de problemas, a análise de situações 

educativas e as interacções em contextos diversificados, apresenta-se como uma 

estratégia de grande potencial formativo. 
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A natureza questionadora, analítica, interpretativa, teorizadora e reflexiva 

do trabalho supervisivo, assente num acompanhamento e discussão permanente 

do processo e da acção e seus resultados parece ser um alicerce para a 

construção do conhecimento profissional. 

Segundo Alarcão (2001:330) “a formação como um processo enquadrador 

da formação, tem como função proporcionar e rentabilizar experiências 

diversificadas em contextos diferentes originando interacções, experiências e 

transições ecológicas que se constituem em etapas de desenvolvimento 

formativo”. 

A essência da supervisão aparece como a função de apoiar e regular o 

processo formativo. Assim, prepara para: 

• a actuação em situações complexas, a exigir adaptabilidade; 

• a observação crítica; 

• a problematização e a pesquisa; 

• o diálogo; 

• a experienciação de diferentes papéis; 

• o relacionamento plural e multifacetado; 

• o auto-conhecimento relativo a saberes e práticas. 

A supervisão tem um papel securizante, é mesmo considerada fulcral no 

processo de formação. 
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Figura 2.3. – Concepção e práticas de supervisão (Alarcão: 2005) 

 

A supervisão, no contexto da formação de professores, é uma actuação de 

monitoração sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de 

procedimentos de reflexão e experimentação (Vieira, 2003). 

Entende-se a supervisão, segundo Alarcão e Tavares (1987),  como um 

processo em que um professor, em princípio, mais experiente e mais informado, 

orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento 

humano e profissional. A supervisão tem como objectivo o desenvolvimento 
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profissional do professor e enquadra-se no ambiente da orientação de uma acção 

profissional (formação).  

Neste contexto, de acordo com Alarcão e Tavares (2003) as práticas de 

supervisão agrupam-se em nove abordagens: (i) imitação artesanal; (ii) da 

aprendizagem pela descoberta guiada; (iii) behaviorista; (iv) clínica; (v) 

psicopedagógica; (vi) pessoalista; (vii) reflexiva; (viii) ecológica e (ix) dialógica. 

De seguida, irá sistematizar-se cada uma das abordagens supervisivas 

realçando os aspectos mais significativos. 

A abordagem da imitação artesanal é um tipo de cenário que consiste em 

colocar o aprendiz de professor junto do professor mais experiente, “aquele que 

sabe como fazer e quer transmitir sua arte ao novato que o toma como modelo” 

(Alarcão, 2001:329). Subjacentes a estes modelos estavam as ideias de 

autoridade do mestre e da inalterabilidade do saber, relacionadas à crença na 

demonstração e imitação como a melhor maneira de aprender a fazer. Deste 

modo, a imitação artesanal “assenta na ideia da existência de bons modelos e na 

perpetuação dessas qualidades através da imitação” (Alarcão e Tavares, 

2003:18). Ostenta uma diversidade de concretizações, inerente à unicidade de 

cada professor. Este cenário segue o paradigma tradicional da aprendizagem 

artesanal e procura profissionalizar e socializar o professor de acordo com a 

actuação exemplar dos modelos que deve seguir passivamente, sem discussão.  

A abordagem da aprendizagem pela descoberta guiada reconhece ao 

formando um papel activo na aplicação experimental dos princípios que regem o 

ensino e a aprendizagem, na análise das variáveis do seu contexto e na inovação 

pedagógica. Nesta abordagem, a imitação do professor modelo é substituída pelo 

conhecimento analítico dos modelos de ensino.  

Na abordagem clínica a sala de aula é considerado o espaço clínico no 

qual se observa, se diagnostica, experimenta e se encara o supervisor como um 

colega. O cenário clínico caracteriza-se pela colaboração entre professor e 

supervisor com vista ao aperfeiçoamento da prática do professor com base na 

observação e análise das situações reais de ensino. A ideia de colaboração é um 

factor muito importante neste modelo. O docente deve ter um papel activo e este 

deverá pedir a colaboração do supervisor para a análise de situações 
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problemáticas. O supervisor deverá assumir uma atitude de colega, exercendo 

uma função de apoio, recurso, estando disposto a ajudar a ultrapassar as 

dificuldades sentidas. Neste tipo de supervisão clínica existem três elementos 

básicos: planificar, interagir, avaliar. 

Na abordagem  psicopedagógico, surge segundo Stones citado por Alarcão 

e Tavares (2003) do relacionamento de conhecimentos derivados da psicologia 

do desenvolvimento e da aprendizagem, ou seja, da relação de 

ensino/aprendizagem que se estabelece entre supervisor e o docente além da 

relação ensino/aprendizagem, que existe entre o professor e os seus alunos. 

Deste modo, o processo ensino/aprendizagem assiste no desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas e tomar decisões conscientes que possibilitem 

uma adaptação e acomodação às necessidades da vida e do meio ambiente. 

Neste modelo, o ciclo de supervisão da prática pedagógica está dividida em três 

etapas: “a) preparação da aula com o professor ou formando; b) discussão da 

aula; c) avaliação do ciclo de supervisão. As duas primeiras etapas subdividem-se 

em duas, uma de planificação e outra de interacção” Alarcão e Tavares (2003:31). 

A abordagem reflexiva é de natureza sócio-construtivista, assenta na 

percepção da imprevisibilidade dos contextos de acção profissional e na 

compreensão da actividade profissional como desempenho inteligente e flexível, 

situada e reactiva. No cenário reflexivo, o papel do supervisor é importante para 

ajudar os formandos a compreenderem as situações, a saberem agir em situação 

e a sistematizarem o conhecimento que nasce da interacção entre a acção e o 

pensamento. O supervisor deverá estimular “a reflexão na acção, a reflexão sobre 

a acção e a reflexão sobre a reflexão na acção” (ib., 2003:35). No paradigma 

reflexivo Schön citado por Alarcão e Tavares (2003) estabelece três estratégias 

de supervisão: a experimentação em conjunto, a demonstração acompanhada de 

reflexão e a experiência multifacetada. O supervisor deve auxiliar o confronto com 

problemas reais de forma a descodificá-los para poderem ser resolvidos e 

propiciar ocasiões de levantamento de hipóteses, experimentação e verificação. A 

abordagem reflexiva “alicerça a metodologia formativa na reflexão como forma de 

desenvolver um conhecimento profissional contextualizado e sistematizado numa 
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permanente dinâmica interactiva entre acção e o pensamento” (Alarcão, 

2001:329). 

Na abordagem ecológica (Alarcão, 2003) considera-se relevante as 

dinâmicas sociais e principalmente a dinâmica do processo sinergético que se 

estabelece na interacção que se cria entre a pessoa, em desenvolvimento, e o 

meio que a envolve, também este em constante transformação. Neste contexto, 

Alarcão e Sá-Chaves (1994:210) referem que “a ecologia do desenvolvimento 

pessoal e profissional do professor implica o estudo (…) da interacção mútua e 

progressiva entre, por um lado em indivíduo activo, em constante crescimento, e, por 

outro lado, as propriedades sempre em transformação dos meios imediatos em que o 

indivíduo vive, sendo este processo influenciado pelas relações entre os contextos mais 

imediatos e os contextos mais vastos em que aqueles se integram”. Assim, a 

importância das experiências, dos contextos e das interacções estão na origem 

deste cenário.  

A abordagem dialógica valoriza o papel da linguagem no diálogo 

comunicativo, na formação da cultura profissional e no apreço “pela lateralidade 

assumida na atenção a conceder à voz do outro e na consideração de 

supervisores e professores como parceiros na comunidade profissional” (Alarcão, 

2001: 330). Aqui os actores são principalmente os docentes, considerados mais 

no colectivo do que na sua individualidade. Neste cenário, o conhecimento e a 

regulação dos contextos situacionais e a adopção de uma estratégia dialógica são 

fulcrais. No diálogo construtivo que se estabelece entre pares e entre professores 

e supervisores, todos são parceiros da mesma comunidade profissional, 

empenhados em inovar e fomentar mudanças nos contextos educativos.  

Todas estas abordagens são flexíveis e não estanques, uma vez que 

coexistem entre si. As práticas de supervisão estão agrupadas, “por necessidade 

de sistematização, as diversas facetas mais significativas da praxis da supervisão 

em conjuntos susceptíveis de serem analisados em elementos mais ou menos 

comuns” (Alarcão e Tavares, 2003:17). 

A formação de um professor não termina, no momento da sua 

profissionalização. Pelo contrário, ela deve prosseguir, em continuidade, na 

chamada formação continuada. Aqui, o supervisor desempenha três funções 

essenciais: “abordar os problemas que a tarefa coloca, escolher na sua actuação 
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as estratégias formativas que melhor correspondem à personalidade e aos 

conhecimentos dos formandos com que trabalha e tenta estabelecer com eles 

uma relação propícia à aprendizagem” (Alarcão, 1996:19). 

Neste sentido, o supervisor (formador) e o professor (formando) têm um 

papel importante na prática pedagógica incidindo directamente sobre o processo 

de ensino aprendizagem, por sua vez pressupõe e facilita o desenvolvimento do 

professor em formação. No entanto, o supervisor também se encontra num 

processo de desenvolvimento e aprendizagem, sendo necessária uma relação 

interpessoal afectiva, de modo a facilitar o desenvolvimento do formando (Alarcão 

e Tavares, 2003). Deste modo, segundo estes autores, os objectivos de um 

supervisor prendem-se com o desenvolvimento dos formadores (professores) nas 

seguintes capacidades e atitudes: 

1. “Espírito de auto-formação e desenvolvimento; 

2. Capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e integrar os conhecimentos 

subjacentes ao exercício da docência; 

3. Capacidade de resolver problemas e tomar decisões esclarecidas e acertadas; 

4. Capacidade de experimentar e inovar numa dialéctica entre a prática e a teoria; 

5. Capacidade de reflectir e fazer críticas e autocríticas de modo construtivo; 

6. Consciência da responsabilidade que coube ao professor no sucesso, ou no 

insucesso, dos seus alunos; 

7. Entusiasmo pela profissão que exerce e empenhamento nas tarefas inerentes; 

8. Capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no processo 

educativo.” (Alarcão e Tavares, 2003:45) 

O supervisor reflexivo irá envolver os professores na sua própria formação, 

no sentido de que alcancem competência profissional com base nos 

conhecimentos teóricos e científicos que foram experimentando e adaptando às 

suas práticas. Deste modo, irá permitir reconstruir o passado, corrigindo os 

aspectos negativos e mantendo os aspectos que se revelam positivos e eficazes 

durante a sua experiência. O supervisor é alguém que se preocupa em ajudar o 

formando a crescer como professor, alguém que proporciona aos seus formandos 

(alunos) ambientes formativos estimuladores de um saber didáctico, alguém que 

“sabe abanar quando é preciso”, alguém que influencia o processo de 

socialização, contribuindo para o alargamento da visão de ensino, para além de 
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mera transmissão de conhecimentos, estimulando o auto-conhecimento e a 

reflexão sobre as práticas, transmitindo conhecimentos úteis para a prática 

profissional.  

Lista dos indicadores de qualidade positiva nos ambientes supervisivos 

(Alarcão, 2005): estímulo ao pensamento, promoção de práticas de reflexão e 

questionamento, partilha de experiências e comunicação entre colegas, 

conhecimento da comunidade escolar e meio envolvente, pesquisa de informação 

científica, desenvolvimento da autonomia profissional (auto-confiança e auto-

conceito), flexibilidade de estratégias, continuidade no acompanhamento, apoio 

(pedagógico-didáctico e pessoal-humano) e desafios ao desenvolvimento, crítica 

construtiva, disponibilidade, feedback, liberdade de acção e inovação, abertura a 

novas perspectivas, bom relacionamento interpessoal (autenticidade e 

genuinidade, disponibilidade para ouvir e clarificar), capacidade de aceitar e 

reformular em conjunto, atitude de parceria nos projectos de investigação, 

capacidade de liderar, orientar e estimular o grupo para a acção, capacidade de 

entender a cultura dos docentes, desconstrução conjunta da prática corrente, 

introdução de novo conhecimento teórico, promoção do trabalho colaborativo e 

capacidade de introduzir mudanças na prática docente concreta. 

 

 

2.4. FORMAÇÃO CONTÍNUA E CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

 Nos princípios gerais de formação de professores consagrados na LBSE e 

nos perfis dos educadores e professores do Ensino Básico e Secundário 

(Decreto-Lei nº240/2001 de 30 de Agosto), as expressões que surgem associadas 

à formação contínua, são a formação permanente ou formação continuada, visto 

darem sentido à necessária articulação entre formação inicial e contínua. 

Segundo Estrela (2001:43), em Portugal “a formação continua não se liberta 

de uma lógica bancária e escolarizante de acções pontuais, oferecidas por catálogo, 

sujeitas ao acaso das relações pessoais dos responsáveis pela organização da formação 

com os formandos, sem uma avaliação consistente, desligada em geral das 

necessidades concretas de cada escola e dos projectos educativos e, por isso, não tendo 

nela em geral o impacto que poderia e deveria ter”. 



38 

 Segundo Ribeiro (1997) o conceito de formação continuada não concede a 

dicotomia rígida das duas fases de crescimento pessoal e profissional; 

especialmente, deve invalidar a propensão para separar no tempo uma 

aprendizagem teórica – associada impropriamente à formação inicial numa 

instituição formadora – e uma aprendizagem prática de ensino que se associa à 

formação em serviço na escola. 

 Neste presente estudo optou-se por utilizar a expressão “formação 

continuada”, como foi referido, anteriormente, por não traduzir a ideia de 

articulação, pelo contrário, ressalta a ideia de dicotomia. Por outro lado, 

considera-se que formação contínua a corresponder a uma formação 

inevitavelmente institucionalizada, normalmente operacionalizada por uma 

panóplia de cursos de formação, que propendem essencialmente à progressão na 

carreira. 

 A maneira como é entendida a formação continuada não poderá reduzir-se 

ao desenvolvimento profissional, mas deve ser perspectivada tendo em 

consideração o desenvolvimento integral do professor (profissional, pessoal e 

social). “O desenvolvimento profissional é o principal resultado procurado pelos 

professores, no entanto, o desenvolvimento pessoal e social são cruciais para o 

atingir” (Bell e Gilbert, 1997 citado por Vieira, 2003:95).  

Neste contexto, o desenvolvimento social envolve o impulsionar de formas 

de trabalhar com os outros, que possibilitam os tipos de interacção social 

necessários à renegociação e reconstrução do que significa ser professor. O 

desenvolvimento pessoal, por seu lado, envolve cada professor na construção, 

avaliação e aceitação ou rejeição, para si próprio, do novo conhecimento 

socialmente construído sobre o que significa ser professor, assim como a auto-     

-gestão de sentimentos relacionados com a mudança nas suas actividades e 

crenças sobre o ensino das ciências, em particular, quando estão em desacordo 

com conhecimento socialmente construído e aceite. Por conseguinte, o 

desenvolvimento profissional envolve o uso de diversas actividades/estratégias de 

ensino na sala de aula, o trabalhar de crenças e concepções subjacentes às 

acções, podendo envolver a aprendizagem de conhecimentos científicos (Vieira, 

2003).  
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Seguindo esta linha de pensamento, a formação continuada deve passar a 

fazer parte integrante do quotidiano, através de projectos de formação criteriosa e 

conscientemente fundamentados e que sejam proeminentes para a sala de aula e 

para o exercício da profissão de professor. 

 

2.4.1. FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES 

 

Ensinar é uma actividade complexa e multifacetada, envolvendo relações 

interpessoais e contextos diferenciados, dinâmicos, por vezes com situações 

imprevisíveis, que requerem ponderação e tomadas de decisão dos professores, 

em alguns casos imediatas, relativamente às acções a desenvolver. 

Considerando a natureza evolutiva dos actuais sistemas educativos, a 

aplicação de regras, teorias e competências aprendidas em situações de 

formação inicial serão insuficientes para os professores enfrentarem os desafios 

profissionais crescentes e renovados com que provavelmente se depararão ao 

longo das suas carreiras (Canário, 2001). 

A formação contínua de professores tende a ser considerada fundamental 

para a evolução e para a inovação dos sistemas educativos. Nessa perspectiva, 

deverá constituir-se como uma das dimensões estratégicas do combate à 

resistência à mudança e à inovação que acompanhou as reformas educativas 

implementadas. A história das tentativas de inovação em educação, 

nomeadamente em Ciências, a nível internacional e também em Portugal, tem 

sido feita de fracassos, traduzidos na perpetuação, generalizada, de práticas 

lectivas que privilegiam um ensino transmissivo, tradicional, e que, portanto, não 

se têm renovado nos sentidos preconizados pelas sucessivas reformas (Correia, 

Caramelo e Vaz, 1998; Marcelo-García, 1999). 

Assim, a dificuldade que se tem feito sentir em alterar, designadamente, o 

Ensino das Ciências, aponta para o insucesso de intenções de reforma em que os 

professores são considerados como meros executores de ideias de outrem e, 

portanto, para a ineficácia de estratégias adoptadas, junto dos professores, para 

promover a implementação dos currículos (Cachapuz, Praia, Gil Pérez, 

Carrascosa e Martínez-Terrades, 2001). Considerou-se, no passado, que 
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genericamente bastaria proporcionar aos professores uma formação científica 

adequada e uma familiarização com os novos programas, para que estes 

implementassem as inovações que com eles se pretendiam. 

Reconhece-se hoje, que qualquer reforma ou organização curricular ficará 

comprometida se os professores não compreenderem a necessidade e os 

propósitos das mudanças, não identificarem os aspectos a mudar e não 

conseguirem desenvolver-se, cognitiva e afectivamente, de modo a 

operacionalizarem e a efectivarem essas mudanças nas suas práticas. É 

indispensável neste processo, embora não suficiente, a reflexão sobre as suas 

próprias crenças, atitudes, objectivos e práticas, muitas delas implícitas, porém 

cultural e socialmente legitimadas (Tobin e McRobbie, 1996), potenciadora do 

desenvolvimento consciente, reflectido, fundamentado e voluntário de práticas 

renovadas em conformidade com a natureza e objectivos daquelas mudanças 

(Cachapuz et al., 2002). 

A ênfase de correntes construtivistas, segundo vários autores (Cachapuz, 

Praia e Jorge, 2000; Fenández, Medina e Elortegui, 2002), na valorização do 

conhecimento, das crenças, dos sistemas de valores e das competências 

profissionais dos professores como pontos de partida para o seu subsequente 

desenvolvimento, em situações de formação contínua é perspectivada no âmbito 

de uma revalorização epistemológica da experiência (prática) profissional dos 

professores. Traduz-se num distanciamento crescente, ao nível dos princípios, 

relativamente às referidas perspectivas tradicionais de formação de professores 

caracterizadas pela dicotomização no tempo e no espaço de teoria e prática 

profissional. Tem subjacente uma perspectiva dos professores como profissionais 

(práticos) reflexivos, capazes de se envolverem individualmente, mas também 

cooperativamente, com pares e eventualmente outros parceiros (Carvalho, 2003). 

 Neste contexto, esses processos deverão assentar em reflexões 

geradoras de dialécticas e recursividades entre teoria e prática profissional (vias 

simbólica e experiencial do conhecimento), que potenciem o seu desenvolvimento 

mútuo e concomitante (Afonso e Canário, 2002; Canário, 2001; Roldão, 1998). 

Assume-se, pois, uma lógica de (re)construção de saberes profissionais, em 

contexto, que assenta no questionamento e na análise regular dos conhecimentos 
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e dos propósitos, pressupostos e características das práticas educativas dos 

professores (Furió e Carnicer, 2002). Esta requer a concepção e a organização de 

(novas) estruturas e de (novas) formas de trabalho pelos professores, para 

equacionarem e para resolverem problemas da sua prática profissional, que 

deverão compreender o envolvimento recursivo em reflexão para a acção, em 

reflexão na acção e em reflexão sobre a acção. Deste modo, os professores para 

desenvolverem os seus conhecimentos e competências profissionais, 

necessitarão de desenvolver e de aplicar competências plurimetodológicas de 

investigação e competências de natureza analítico-simbólica. 

Inovar o ensino tem como fim último melhorar a formação dos alunos e, de 

forma mais abrangente, a sua educação. Assim, a formação contínua de 

professores para o desenvolvimento e a inovação profissional tende a constituir-

se numa das dimensões estratégicas do combate pela reforma e pela melhoria do 

ensino. Reconhecendo-se à formação contínua de professores um papel decisivo 

na hierarquização social dos saberes valorizados e, desejavelmente, accionados 

no exercício da profissão docente, reconhece-se, porém, que sem um 

investimento dos professores, as reformas pretendidas não terão lugar (Cachapuz 

et al., 2000; Mellado, 2003). É necessário ter consciência de que os processos de 

mudança dos professores são complexos e morosos. 

A formação contínua de professores deverá, nesse sentido, traduzir-se no 

envolvimento dos professores no desenvolvimento das suas práticas educativas, 

de forma a promoverem, por sua vez, o envolvimento dos alunos em 

aprendizagens conceptuais mais significativas e educacionalmente mais 

relevantes para as suas vidas nas sociedades contemporâneas promovendo, 

concomitantemente, o desenvolvimento de atitudes mais positivas face à escola e 

à aprendizagem das Ciências, que potenciem as referidas aprendizagens. 

Segundo as ideias dos autores anteriormente citado, perante tais 

contextos, o professor deve assumir, no seu percurso profissional, uma postura e 

uma vontade permanente de aprender e de se desenvolver, visando, em última 

análise, a melhoria das aprendizagens dos seus alunos. É nessa perspectiva que 

deve encarar as oportunidades de formação contínua em que se envolve e é, 

também, nessa perspectiva que tais oportunidades devem ser vistas pelos outros 
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agentes, nelas directa ou indirectamente envolvidos, valorizando práticas de 

formação contínua maioritariamente anti-escolarizantes. Tais oportunidades 

deverão ser estruturadas, em ligação com as respectivas práticas profissionais, 

com base em compreensões de como os professores aprendem e se 

desenvolvem, das capacidades, competências e estratégias que para tal 

mobilizam e dos factores que contribuem para o seu envolvimento nesses 

processos. Entre os referenciais teóricos que mais têm contribuído para estas 

compreensões contam-se perspectivas socioconstrutivistas de aprendizagem, 

desenvolvimentos de investigação em educação em Ciências, teorias sobre 

formação de profissionais reflexivos e conceptualizações sobre prática reflexiva e 

aprendizagem experiencial a elas associadas.  

Os processos de formação dos professores, associados aos movimentos 

de descentralização e de atribuição de autonomia e responsabilidade às escolas, 

têm contribuído para a afirmação da identidade profissional dos professores que, 

cada vez mais, vão substituindo o seu papel de funcionários pelo de profissionais. 

Porém, a identidade não é estática, um processo de estar que implica movimento, 

descentração, transformação. Ou, na expressão de Nóvoa (2000:16) “é um 

espaço de maneiras de ser e de estar na profissão”. 

Posner citado em Mellado (2003) considera que, em muitos programas de 

formação de professores, se tomam, como referencia, quatro condições: (i) 

conhecer e valorizar as ideias iniciais dos professores; (ii) dar oportunidades a 

cada professor para que, por meio de um processo metacognitivo de reflexão, se 

torne consciente das suas concepções, atitudes e práticas na sala de aula para 

que possa auto-regula-las e reestruturá-las e para que possa ir desenvolvendo o 

seu modelo didáctico pessoal; (iii) se as suas concepções se revelarem 

insatisfatórias, apresentar novas ideias que sejam inteligíveis, plausíveis e úteis; 

(iv) apresentar novas estratégias e recursos que resultem úteis para o ensino dos 

alunos. Ainda, de acordo com o pensamento de Posner (citado em Mellado, 

2003), o professor só mudará a sua teoria pessoal quando perceber que ela é 

irrelevante para a sua própria prática. Considera que os professores não mudam 

facilmente as suas concepções e, muito menos, as suas práticas e que ensinam, 

sobretudo, como foram ensinados. Defende, ainda, que as concepções 
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pedagógicas pessoais adquiridas de forma natural, não reflexiva das próprias 

experiências escolares constituem um obstáculo para a formação e para a 

mudança dos professores, e que é importante tê-las em conta nos programas de 

formação de professores. 

Assim, Canário (1994) aponta três dimensões para estruturar o processo 

de formação contínua: 

♦ a individual, a qual terá de começar por mobilizar os professores para um 

novo modo de pensar a formação, permitindo assim responder aos desafios 

colocados pela individualização dos percursos de evolução e pela finalização 

mais forte da formação em relação aos contextos de trabalho; 

♦ a organizacional, que passa pela manutenção e consolidação de 

estruturas de direcção e gestão fortes, capazes de conceber os dispositivos de 

formação mais adequados, bem como mobilizar os órgãos das respectivas 

escolas e dos professores que nelas trabalham; 

♦ a territorial, que tem a sua configuração mínima nos limites definidos pelo 

concelho, mas que passa pela construção de dispositivos que facilitem o 

intercâmbio de experiências contextualizadas e uma reflexão sobre as mesmas. 

Os sistemas educativos procuram adaptar-se às mudanças, realizando 

reformas curriculares, ainda que conservando antigas escrituras, com a ingénua 

pretensão de que as mudanças curriculares bastam para produzir uma melhoria 

no ensino, sem ter em conta que os professores são a chave na melhoria 

qualitativa dos sistemas educativos e o que verdadeiramente determina o êxito ou 

fracasso de qualquer reforma ou inovação curricular (Porlán e Rivero, 1998 

citados em Mellado, 2003). No entanto, a formação contínua de professores pode 

e deve fornecer conhecimentos fundamentados, para a modificação e o 

ajustamento dos currículos de formação inicial (Rodrigues e Esteves, 1993). 

Algumas direcções de solução parcial para o problema, que são apontadas, visam 

a formação de professores e colocam ênfase num ensino que promova as 

competências e processos de pensamento científicos, e atenda à natureza da 

Ciência, na sua perspectiva de interdependente da tecnologia e de factores 

sociais.  
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2.4.2. FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 

É principalmente na formação continuada de professores, que se joga, 

grandemente, a possibilidade de qualquer reforma educativa não ficar apenas no 

papel, materializando-se a nível da produção de mudanças e inovações na 

escola, em geral, e na sala de aula, em particular (Vieira, 2003). 

Alguns estudos realizados em vários níveis de ensino (Trindade, 1996) tem 

procurado saber que perspectiva de imagem de Ciência é transferida para os 

alunos no processo de ensino/aprendizagem e conhecer as concepções sobre a 

natureza da Ciência dos professores e a influencia das suas concepções nas 

suas práticas de ensino. Os modelos teóricos fundamentados na investigação 

podem constituir um suporte para a mudança conceptual dos professores e um 

motor da ligação teoria – prática. A vários níveis do sistema educativo escolar, 

questiona-se até que ponto estão a ser alcançadas muitas das 

finalidades/objectivos inscritos nos próprios currículos. Uma das justificações para 

a presença da área disciplinar de Ciências nos currículos do Ensino Básico é 

ajudar os alunos a pensarem cientificamente e a adquirirem uma visão mais 

correcta do que é a Ciência mas, sobretudo, proporcionar-lhes um mais adequado 

pensar sobre e uma mais adequada familiarização com o que é o trabalho 

cientifico. Segundo Novak  e Hodson citados por Praia e Cachapuz, 1999:106), 

“as concepções dos professores parecem, todavia, ser maioritariamente 

dominadas por uma perspectiva empirista-indutivista acerca do conhecimento 

científico, que de acordo com este ponto de vista, radicaria fundamentalmente na 

observação”. 

Deste modo, a formação continuada tem que ser perspectivada como uma 

importante etapa da formação dos professores, por razões de desenvolvimento e 

crescimento profissional. O objectivo dessa formação é dotar os professores dos 

critérios, do pensamento criativo e crítico e das ferramentas que lhes permitam 

continuar a formar-se autonomamente durante toda a sua vida profissional 

(Sanmarti, 2001, citado em Mellado, 2003). Contudo ainda Baldwin e Lawrenz 

(1994) citados por Vieira (2003) referem que os professores necessitam de se 

tornarem mais práticos reflexivos; precisam de aplicar o novo conhecimento às 
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situações de sala de aula e de se tornar integradores do velho e do novo 

conhecimento; de aplicar o novo conhecimento a situações existentes para 

potenciar a aprendizagem e de continuar a experimentação e a reflexão. 

Por vezes, os professores procuram por eles próprios a sua formação, uma 

vez que não se sentem capazes de desempenhar as suas funções com o sucesso 

que pretendiam. Surge associada às carências da sua formação inicial. No 

entanto, deve reiterar a necessidade de estruturas de formação permanente de 

modo a responderem às exigências da nossa sociedade. Os docentes procuram 

actualizar e aumentar o seu conhecimento porque têm noção do seu deficit, por 

exemplo da cultura científica (Martins, 1995). 

A formação continuada deve de ir ao encontro dos interesses, 

necessidades e preocupações dos professores. Contudo, deve ser tão completa e 

integral quanto possível (Tenreiro-Vieira, 1999). Esta formação é necessária para 

responder às exigências da reorganização curricular do Ensino Básico e para 

vencer as limitações e insuficiências nas práticas dos professores (Afonso, 2002). 

Os investigadores têm diferentes concepções sobre os programas de 

formação de professores reflectindo, também, diferentes perspectivas do 

processo de ensino e aprendizagem. Há muitas dimensões e modelos a 

considerar na formação de professores: uns enfatizam a transmissão de 

conhecimentos sobre o ensino e práticas instrucionais dos professores, outros 

enfatizam a aquisição de competências e capacidades para utilizar várias 

estratégias. Noutros casos, os Programas de Formação focam a importância de 

ajudar os professores a reconceptualizar o seu papel.  

Assim, os programas de formação de professores têm várias orientações, e 

diversos graus de ênfase em vários propósitos dos programas, havendo muitas 

dimensões e campos a considerar na Ciência e no Ensino das Ciências, 

conduzindo a variadas propostas de formação. A perspectiva da natureza da 

ciência e do conhecimento científico, as formas de inquirir usadas na sua 

aquisição e as aplicações da ciência na sociedade contemporânea, as suas 

vertentes filosófica, psicológica, histórica, social, tecnológica têm importantes 

implicações na formação de professores.  
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É preciso dar mais atenção às perspectivas teóricas do que tem sido dada 

na formação de professores. A investigação que tem vindo a ser realizada no 

âmbito da formação de professores, baseada mais em considerações teóricas do 

que em aspectos específicos da ciência, pode beneficiar a orientação da 

formação de professores. A formação de professores voltada para a discussão de 

aspectos relacionados com a ciência permite aos professores ver a construção da 

ciência de outra maneira e tem a possibilidade de proporcionar uma prática que 

permita aos alunos uma experiência significativa de aprendizagem (Vianna e 

Carvalho, 1999).  

Uma importante implicação de se pensar em sócio-construtivismo para a 

formação dos professores de ciências, é a da conceptualização dos professores 

como alunos que continuamente constroem uma nova compreensão do ensino da 

ciência e, neste sentido, a formação de professores pode tornar-se uma 

actividade de apoio à (re)construção das estruturas de conhecimento acerca do 

ensino e da aprendizagem. Segundo Macedo, Fonseca, Conboy e Martins, 

(2001:64) “Muitos autores têm identificado razões que apontam para a 

conveniência da utilização de modelos construtivistas na formação de 

professores. Uma dessas razões tem a ver com um isomorfismo de princípios e 

práticas entre a formação de professores e a formação que deve proporcionar aos 

seus alunos”.  

Segundo Afonso (2002), os docentes devem primeiro experimentar os 

métodos e as actividades que se espera que usem nas suas salas de aula, num 

meio ambiente de suporte que lhes dê tempo para reflectirem sobre as suas 

experiências. “Se queremos que os alunos compreendam a natureza do inquérito 

científico, os professores devem ter tido oportunidade de experimentarem 

trabalhar como cientistas” (Afonso, 2002:26). Os modelos construtivistas 

permitem explorar o facto dos professores poderem possuir concepções 

alternativas sobre tópicos científicos e permitem promover a discussão e a 

reflexão cooperativa dessas concepções de modo a evitar que, na prática 

pedagógica, criem ou reforcem concepções alternativas nos seus alunos.  

O recurso ao trabalho de grupo, de modo a facilitar uma reflexão, um 

confronto e um debate de ideias entre os colegas, constitui-se como um auxiliar 
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para gerar o conflito cognitivo necessário ao processo de mudança conceptual 

(Macedo, Fonseca, Conboy e Martins 2001). Deste modo, uma forma apropriada 

de abordar a questão da formação de professores é a de facultar experiências 

que desafiem as concepções neles existentes, não só sobre a ciência, mas 

também sobre o processo ensino/aprendizagem e oferecer oportunidades para 

que os professores possam construir concepções mais consentâneas com cada 

um daqueles domínios.  

Outro importante factor que tem influenciado a formação e o 

desenvolvimento pessoal dos professores, nos nossos dias tem sido a reflexão. 

Schön citado por Alarcão (1996), considera a actividade profissional como uma 

actuação flexível e reactiva, como resultado de uma mistura de Ciência, Técnica e 

Arte. É um saber teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional 

agir em contextos complexos. A formação de um profissional competente deve 

proporcionar situações onde o formando possa praticar sob a orientação de um 

profissional, formador que o ajuda a compreender a realidade que, pelo seu 

carácter de novidade, se lhe apresenta de início sob a forma de caos. Para 

Alarcão (1996), esta componente de formação profissional, é concebida como 

uma espécie de prisma rotativo que possibilita ao formando uma visão 

caleidoscópica do mundo do trabalho e dos seus problemas e, permitindo uma 

reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, conduz à construção activa do 

conhecimento na acção seguindo uma metodologia de aprender a fazer fazendo 

defendendo que a formação do professor inclua uma forte componente de 

reflexão a partir de práticas reais.  

A formação dos professores deve ser vista como um processo e não como 

um produto (Guskey citado por Afonso, 2002). Nesta perspectiva Praia (1995) 

sublinha que investir na formação contínua de professores é uma tarefa prioritária 

nos nossos tempos e afigura-se como fundamental para responder às 

expectativas definidas para o ensino. Visto que vivemos numa sociedade em 

acelerada mudança, Tenreiro-Vieira (1999) salienta que a evolução da tecnologia 

e a complexidade da sociedade actual fazem com que a formação inicial seja 

cada vez mais insuficiente para garantir um bom desempenho pessoal durante 

toda a vida. 
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2.5. PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ENSINO EXPERIMENTAL DAS 

CIÊNCIAS PARA OS PROFESSORES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

 As investigações mais recentes, segundo Ministério da Educação (2006) 

reforçam a ideia de que é fundamental mais e melhor a Educação em Ciências 

desde os primeiros anos de escolaridade, acentuando a importância do papel 

desempenhado pela escola para a concretização deste meta. 

A generalização do Ensino Experimental das Ciências é necessário e 

sendo para tal fundamental melhorar as competências dos professores nesta 

área, ou seja, para possibilitar a generalização do Ensino das Ciências de base 

experimental no 1º ciclo, é necessário proporcionar formação aos professores em 

exercício de funções. Com efeito, a grande maioria dos professores não teve uma 

formação específica neste domínio, nomeadamente enquadrada pelos actuais 

pressupostos da didáctica das Ciências (Martins et al., 2006). 

Neste contexto, para mobilizar os docentes para desenvolverem uma 

intervenção inovadora do Ensino das Ciências nas suas escolas, é necessário 

actualizar e aprofundar os seus conhecimentos científicos, promovendo, 

simultaneamente a exploração de situações didácticas, que envolvam a produção, 

implementação e avaliação de actividades práticas, laboratoriais e experimentais. 

No âmbito do Ministério da Educação foi criada uma Comissão Técnico-

consultiva, com o objectivo de desenvolver as linhas orientadoras do Programa de 

Formação de Professores de Ensino Experimental das Ciências e de acompanhar 

a execução do mesmo, em consonância com os objectivos definidos pelo 

Despacho nº 2143/2007. Assim, de acordo com despacho, anteriormente citado, 

compete à Comissão Técnico-consultiva de acompanhamento, no âmbito do 

programa: 

a) “Conceber e acompanhar o programa; 

b) Esclarecer os objectivos do programa e níveis de consecução a atingir; 

c) Definir as linhas gerais para a operacionalização do programa, incluindo os 

seus conteúdos e metodologia; 

d) Definir os formatos das sessões de trabalho a promover entre os 

coordenadores institucionais e os formadores e entre estes e os professores-

formandos; 
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e) Definir os conteúdos e conceber os recursos didácticos de apoio ao programa; 

f) Apoiar a concepção de instrumentos de avaliação dos professores-                   

-formandos; 

g) Promover reuniões com os coordenadores institucionais no início e durante a 

implementação do Programa, estimulando a constituição de uma rede de 

instituições/peritos para a promoção do ensino experimental das ciências.” 

(Despacho nº 2143/2007). 

Neste seguimento, o Ministério da Educação em articulação com as 

universidades e institutos politécnicos desenvolveu um Programa de Formação 

em Ensino Experimental das Ciências para os professores do 1º Ciclo Ensino 

Básico. Para a sua execução, cada uma destas instituições nomeou um 

coordenador institucional que, por sua vez, seleccionou os formadores 

responsáveis pelo acompanhamento dos professores em formação. Assim, o PF 

tem como finalidade primordial a melhoria do Ensino Experimental das Ciências 

no 1º Ciclo Ensino Básico, através do desenvolvimento de boas práticas de 

ensino e aprendizagem de base experimental. Ainda são objectivos do PF 

aprofundar a formação e desenvolver as competências dos professores do 1º 

CEB nas seguintes dimensões: 

a) ”Compreensão da relevância de uma adequada educação em ciências para 

todos capaz de mobilizar os professores para desenvolver uma intervenção 

inovadora no ensino das ciências nas suas escolas; 

b) Desenvolvimento de uma atitude de interesse, apreciação e gosto pelo 

conhecimento científico e pelo ensino das ciências. 

c) Conhecimento didáctico de conteúdo, relativo ao ensino das ciências nos 

primeiros anos de escolaridade, tendo em consideração as actuais 

orientações curriculares para o ensino básico das ciências físicas e naturais, 

da educação tecnológica e do estudo do meio, bem com a investigação 

recente em didáctica das ciências; 

d) Exploração de situações didácticas para o ensino das ciências no 1º ciclo 

ensino básico; 

e) Concepção, implementação e avaliação de actividades práticas, laboratoriais e 

experimentais para o ensino das ciências no 1º ciclo do ensino básico.” 

(Despacho nº2143/2007). 
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Para a consecução dos objectivos anteriormente citados, o PF deve ser 

operacionalizado, no primeiro ano de formação em sessões teórico-práticas, 

incidindo, de forma faseada, sobre três guiões: i) Explorando Objectos… 

Flutuação em Líquidos; ii) Explorando materiais…Dissolução em Líquidos; iii) 

Explorando Sementes e Plantas…Diversidade, Germinação e Crescimento, no 

âmbito das quais devem ser abordadas as referentes temáticas. 

O PF prevê a existência de sessões de tipologias distintas, que permitem a 

progressão de ambientes mais abrangentes, envolvendo mais professores, para 

ambientes mais restritos, com grupos mais pequenos, de escolas ou escolas 

próximas, até à situação da sessão singular, durante a qual o professor é apoiado 

directamente pelo formador.  

O Programa de Formação, no qual os professores (formandos) foram 

envolvidos, compreende Sessões de tipologia diversa e com diferentes 

intervenientes, estando sempre presente um Formador: i) sessões Plenárias (SP) 

com todos os professores envolvidos na formação da Instituição. As SP têm 

predominantemente o formato teórico-ilustrativo; ii) sessões de Grupo (SG) em 

grupos de 8-12 professores formandos; iii) sessões de Escola (SE) em grupos de 

4-6 professores formandos da mesma escola; iv) sessões de Acompanhamento 

em Sala de Aula (SA) correspondem a sessões de supervisão, envolvendo 

observação da aula dos professores-formandos por parte do formador, no seu 

horário lectivo, seguidas de reflexão. Cada actividade de sala de aula, tem duas 

horas de observação e cerca de um período de uma hora para reflexão, 

correspondendo a três horas de trabalho. 

 No total, espera-se que cada professor-formando cumpra sessenta e três 

horas de formação, ao longo dos três períodos.   

As sessões de Grupo e de Escola serão principalmente de cariz teórico-

prático e prático, direccionadas para a preparação, execução e discussão com e 

pelos professores-formandos das actividades práticas a desenvolver em sala de 

aula. As Sessões de Acompanhamento correspondem a trabalho do professor-     

-formando na sala de aula com os seus alunos. Estas sessões serão 

acompanhadas pelo formador que posteriormente as analisará com o professor-   

-formando, ou seja, correspondem a sessões de supervisão, envolvendo a 
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observação em sala de aula e reflexão posterior. Estas actividades, de sala de 

aula, são supervisionadas durante um período de cerca de duas horas e para 

reflexão cerca de uma hora, cada Sessão de Acompanhamento, em sala de aula, 

corresponde a três horas de trabalho. 

 Martins et al (2006) para a implementação deste PF propõem, um plano 

das sessões (conjuntas, de grupo e na escola), que as instituições puderam 

seguir, para os professores que iniciam a formação. 

 

Tabela 2.2. - Proposta de um Plano das Sessões elaborado  

pela Comissão Técnico-consultiva do PF 

 

Sessão 

 

Tipo 

 

Conteúdo 

 

 

1 

 

 

1ª Conjunta 

Apresentação:  

- do formador e dos formandos 

- 1. Enquadramento do Programa de Formação (Princípios 

Organizadores, Finalidades e Objectivos da Formação – 

pontos 1.1 e 1.2) 

 

 

2 

 

 

2ª Conjunta 

2. Enfoques da Formação 

2.1 Educação das Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico 

2.1.1. Importância da educação em ciências no 1º CEB 

2.1.2. Finalidades da Educação em Ciências para todas as 

crianças 

3.1. Sócio-construtivismo e aprendizagem das Ciências  

 

3 

 

1ª de grupo 

3.2 Trabalho científico nos primeiros anos de escolaridade  

3.2.1. Actividades práticas, laboratoriais e experimentais 

3.2.2. Trabalho prático investigativo 

 

4 

 

2ª de grupo 

Explorando materiais… dissolução em líquidos (volume 1) 

(guião didáctico para professores e caderno de registos) 

 

5 

 

3ª de grupo 

Discussão de questões emergentes de trabalho realizado a 

propósito das temáticas abordadas 

Avaliação das aprendizagens dos alunos  

Avaliação intercalar do Programa de Formação 

 

6 

 

3ª Conjunta 

Discussão de questões emergentes do trabalho realizado a 

propósito das temáticas abordadas 
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Avaliação das aprendizagens dos alunos 

Avaliação intercalar do Programa de Formação 

 

7 

 

4ª de grupo 

Continuação da exploração do volume 1 (guião didáctico para 

professores e caderno de registos) 

 

8 

 

5ª de grupo 

Continuação da exploração do volume 1 (guião didáctico para 

professores e caderno de registos) 

 

9 

 

1ª de escola 

Discussão de questões inerentes e/ou emergentes da 

implementação das actividades do volume 1 

 

 

10 

 

 

4ª Conjunta 

Discussão de questões emergentes do trabalho realizado a 

propósito das temáticas abordadas 

Avaliação intercalar do Programa de Formação  

Enquadramento da temática da flutuação em líquidos 

 

11 

 

6ª de grupo 

Explorando objectos … Flutuação em Líquidos (volume 2)  

 (guião didáctico para professores e caderno de registos) 

 

12 

 

7ª de grupo 

Continuação da exploração do volume 2 (guião didáctico para 

professores e caderno de registos) 

 

13 

 

8ª de grupo 

Continuação da exploração do volume 2 (guião didáctico para 

professores e caderno de registos) 

 

 

14 

 

 

5ª Conjunta 

Discussão de questões emergentes do trabalho realizado a 

propósito das temáticas abordadas 

Avaliação intercalar do Programa de Formação 

Enquadramento da temática das Sementes e Plantas 

 

15 

 

9ª de grupo 

Explorando de Plantas … sementes, germinação e 

crescimento (volume 3)  

 (guião didáctico para professores e caderno de registos) 

 

16 

 

10ª de grupo 

Continuação da exploração do volume 3 (guião didáctico para 

professores e caderno de registos) 

 

17 

 

2ª de escola 

Discussão de questões inerentes e/ou emergentes da 

implementação das actividades de volumes 2 e /ou 3 

 

18 

 

3ª de escola 

Discussão de questões inerentes e/ou emergentes da 

implementação das actividades de volumes 2 e /ou 3 

 

A conclusão do Programa de Formação de professores necessita de ser 

acompanhada de um programa de avaliação que permita aos seus promotores 

(autores e decisores políticos) compreender os resultados alcançados e 
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confrontá-los com os objectivos do mesmo. Assim, prevê-se que a avaliação se 

desenrole em três níveis:  

a) avaliação do Plano de Formação montado; 

b) avaliação do impacte do Programa de Formação nas Escolas, nos 

professores envolvidos, nas Instituições aderentes ao Programa, nas 

aprendizagens dos alunos; 

c) avaliação das aprendizagens alcançadas pelos professores-formandos. 

As sessões a desenvolver com os professores-formandos destinam-se a 

criar condições para que estes possam progredir no sentido de alcançarem 

aprendizagens estruturadas sobre o Ensino das Ciências de base experimental. 

Para isso, é imperativo que o(s) formador(es) proporcione(m) condições de 

trabalho durante as sessões, que possibilitem aos professores-formandos 

explicitar as suas próprias ideias sobre o que é ensinar Ciências no 1º CEB, sobre 

como envolver as crianças em actividades práticas e experimentais, e possam 

confrontar tais ideias com as de outros colegas professores. Deste modo, as 

sessões deverão assumir um carácter aberto, envolvendo activamente os 

professores na construção de estratégias didácticas e sua discussão.  

Neste sentido, segundo a Comissão Técnico-consultiva propõe-se que, 

para cada Rede de Escolas, o Coordenador Institucional em articulação com os 

Formadores definam os objectos de avaliação, seja na forma de produtos a 

alcançar, seja na forma de processos a conduzir (Martins et al., 2006). Assim, a 

avaliação individual do professor-formando deverá incidir sobre um portfólio, a 

construir pelo professor-formando, ilustrando o seu percurso de formação, e um 

relatório crítico das actividades conduzidas, a saber: i) actividades com os alunos 

da sua turma, nas 3 sessões individuais; ii) actividades de formação (SC, SG, 

SE); iii) o Programa de Formação; e iv) aprendizagens alcançadas. 

Os autores do Programa e do Plano de Formação assumiram, durante a 

execução do Plano de Formação, funções de acompanhamento das equipas 

constituídas em cada instituição formadora. Neste contexto, designaram-se por 

equipa Técnico-consultiva. Foram seus interlocutores privilegiados os 

Coordenadores Institucionais e o Ministério da Educação. As funções de 

acompanhamento compreendem:  
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a) Esclarecimento dos objectivos do Programa e níveis de consecução a 

atingir; 

b) Definição de formatos das sessões de trabalho a promover entre os 

Coordenadores Institucionais e os Formadores e entre estes e os professores-      

-formandos; 

c) Apoio à concepção de instrumentos de avaliação dos professores-          

-formandos. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

Nesta secção pretende-se descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados no estudo. Explicitar-se-á a natureza da investigação, de modo a tornar 

mais compreensíveis as diferentes fases do seu desenvolvimento. Depois, 

proceder-se-á à apresentação do método, técnicas e instrumentos que serão 

utilizados na recolha de dados. No final, incluir-se-à o processo de tratamento de 

dados. 

 

 

3.1.NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO 

 

 O pressuposto da investigação em educação é desenvolver conhecimento 

sobre, entre outros, o ensino, a aprendizagem e a formação de professores. Além 

de que, através da investigação poder-se-à reflectir e problematizar o processo de 

ensino/aprendizagem, se suscitar o debate e se edificarem ideias inovadoras 

(Pacheco, 1995).  

A presente investigação, por força da finalidade e, precisamente, da 

formulação e enquadramento das questões do estudo, assumiu uma natureza 

qualitativa, onde impera, epistemologicamente, a perspectiva interpretativa. Na 

verdade, quando se reconhece a importância de estudar questões como, por 

exemplo, as relativas às concepções e práticas de alguns professores em 

contexto real, reconhece-se que as abordagens quantitativas são limitadas, tal 

como refere Fernandes (1991). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), em investigação qualitativa, uma das 

estratégias, utilizadas baseia-se no pressuposto de que muito pouco se sabe 

acerca das pessoas e ambientes que irão constituir o objecto de estudo. 

Por isso, nesta investigação, tendo em conta a finalidade e questões do 

estudo, seguiram-se algumas características aceites por investigadores de 

diferentes áreas em que é empregue a abordagem de natureza qualitativa. 
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De acordo com o citado por Vieira (2003), os investigadores qualitativos 

estudam o caso individual. Cada indivíduo, cada escola, cada cultura, tem, 

provavelmente, um conjunto de valores idiossincráticos, sentimentos, crenças, 

que podem apenas ser revelados através de um estudo interactivo intensivo 

daquele indivíduo, escola ou cultura. A maneira como estes estados internos 

afectam o comportamento pode variar de um caso para o outro. 

A opção por este tipo de abordagem é fundamentada na medida em que se 

encontram presentes neste estudo características essenciais da investigação 

qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994), sobretudo: i) ocorre num contexto 

natural de trabalho, de professores do 1º CEB, e pretende descrever uma 

realidade que é complexa, como a que se refere à formação e práticas de 

professores; ii) existe uma preocupação privilegiada com o processo e com o 

significado atribuído pelos docentes às situações, valorizando-se, 

fundamentalmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva 

dos sujeitos da investigação; iii) a recolha de dados é de natureza 

predominantemente descritiva. 

Em investigação qualitativa, tal como, a realizada neste estudo, a 

formulação de teorias, de hipóteses ou de modelos por “indução analítica” é 

geralmente alvo de maior relevo do que o “contexto da prova” ou da verificação 

(Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 1990:176).  

No âmbito do paradigma de investigação de natureza qualitativa, adoptou-

se como planeamento o Estudo de Caso. Esta opção, baseou-se no pressuposto 

de obter uma completa compreensão sobre o fenómeno complexo das 

concepções e práticas didáctico-padagógicas. Como refere Pardal e Correia 

(2004), os estudos de caso dizem respeito a um modelo de análise intensiva de 

uma situação particular. Este modelo, flexível no recurso a técnicas, possibilita a 

recolha de informação diversificada a respeito da situação em análise, 

viabilizando o seu conhecimento e caracterização.  

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 

entidade bem definida como um programa, uma instituição, um curso, uma 

disciplina, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade pessoal. Visa 

conhecer em profundidade o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua 
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unidade e a sua identidade própria. É uma investigação que se assume como 

particularística, isto é, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o 

que nela há de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 

compreensão global do fenómeno de interesse (Vieira, 2003). 

O estudo de caso pode ter objectivos como: a) descrever e analisar 

situações únicas; b) adquirir conhecimentos; c) diagnosticar uma situação (Arnal, 

Del Rincón e Latorre, 1994). 

Em primeiro lugar, trata-se de um tipo de pesquisa que tem sempre um 

forte cunho descritivo. O investigador não pretende mudar a situação, mas 

compreendê-la tal como ela é. Em termos absolutos, um estudo de caso nunca 

está completo, é sempre possível acrescentar-lhe qualquer coisa. Poderá dizer-se 

que os estudos de caso podem e devem ser orientados por um esquema teórico 

capaz de orientar a recolha de dados e podem apoiar-se em hipóteses ou 

objectivos metodicamente construídos (Pardal e Correia, 1995). 

 Uma vez que, uma rigorosa análise de dados é fundamental em qualquer 

investigação, neste caso procedeu-se à análise de dados à medida que se 

efectuou a sua recolha. O produto final foi uma descrição rica e rigorosa do caso 

que constitui o objecto de estudo.  

Os estudos de caso podem apresentar várias modalidades, devendo estas, 

apoiar-se em objectivos metodicamente construídos e ser orientadas por um 

esquema teórico capaz de orientar a recolha de dados (Pardal e Correia, 2004).  

No decorrer desta investigação, recorreu-se ao estudo de caso de tipo 

descritivo e interpretativo. Nos estudos de caso descritivos, este modelo centra-se 

num objecto, analisando-o, detalhadamente, sem assumir qualquer pretensão de 

generalização. Quanto ao tipo interpretativo este permite uma “compreensão do 

fenómeno que está a ser estudado” (Carmo e Ferreira, 1998: 217). 

Quanto às etapas de um estudo de caso, seguiram-se as apontadas por 

Yin (1989) citado por Carmo e Ferreira (1998): planificação, recolha e análise dos 

dados dos casos estudados e análise comparativa. De acordo com o referido por 

Paixão (1998: 219-220) "são indispensáveis para aumentar o rigor investigativo: 

videogravações e audiogravações, transcrições de observações e de entrevistas 
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constituindo-se em protocolos, registos e notas frequentes, consulta de 

documentos vários". 

Os resultados de um estudo de caso podem ser dados a conhecer de 

diversas maneiras, incluindo textos escritos, comunicação oral ou registos em 

vídeo. Num estudo de caso (Pardal e Correia, 1995), o pesquisador pode recorrer 

a uma grande diversidade de técnicas, facto que pode ser determinado pelo 

quadro teórico de que se possa ter socorrido e das hipóteses que tenha 

elaborado, como da especificidade da situação, ou de ambas as condições. 

Nos estudos de caso, como em quaisquer outros estudos, torna-se 

necessário assegurar a validade e fiabilidade do estudo. A validade interna diz 

respeito à correspondência entre os resultados e a realidade, isto é, à 

necessidade de garantir que estes traduzam a realidade estudada. A fiabilidade 

diz respeito à replicação do estudo, isto é, à necessidade de assegurar que os 

resultados obtidos seriam idênticos aos que se alcançariam caso o estudo fosse 

repetido (Carmo e Ferreira, 1998) 

A validade interna pode ser assegurada de diferentes maneiras: por 

triangulação utilizando varias fontes de dados ou diferentes métodos; verificando 

se os dados obtidos estão de acordo com o que os participantes disseram ou 

fizeram e se a sua interpretação foi correctamente feita.  

A fiabilidade pode ser garantida sobre tudo através de uma descrição 

pormenorizada e rigorosa da forma como o estudo foi realizado. Para tal é 

necessário não só uma explicitação dos pressupostos e da teoria subjacente ao 

próprio estudo, mas também uma descrição de uma recolha de dados e da forma 

como se obtiveram os resultados. 

Yin (1998) citado por Carmo e Ferreira (1998), indica algumas 

características de um bom estudo de caso: ser relevante, ser completo, 

considerar perspectivas alternativas de explicação, evidenciar uma recolha de 

dados adequada e suficiente e ser apresentado de forma que motive o leitor. 

No que se refere ao processo desenvolvido e tendo em vista o 

cumprimento dos objectivos definidos, organizou-se um projecto de investigação 

em quatro fases distintas, mas articuladas entre si, seguindo-se de perto o 
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planeamento de um estudo de caso sugerido por Yin (1989) supracitado por 

Carmo e Ferreira (1998): 

1.ª fase: planeamento da investigação – depois de estabelecido o quadro 

teórico sobre o Ensino Experimental das Ciências, o PF em Ensino Experimental 

das Ciências, para os professores do 1º CEB, de acordo com o Despacho 

nº2143/2007, o tipo de abordagem supervisiva formularam-se as questões do 

estudo, definiram-se os objectivos, seleccionaram-se os sujeitos e decidiu-se a 

metodologia de trabalho (técnicas e instrumentos de recolha de dados a utilizar); 

2.ª fase: recolha de dados – aplicaram-se os instrumentos de recolha de 

dados, mais à frente explicitados, junto dos sujeitos que colaboraram no estudo e 

que se apresentam na secção seguinte; 

3.ª fase: apresentação dos dados – organizaram-se e trataram-se os dados 

recolhidos, usando análise de conteúdo, com os diferentes instrumentos de 

investigação; 

4.ª fase: discussão dos resultados e conclusões – procedeu-se a uma 

análise comparativa dos dados, à luz do quadro teórico traçado no capítulo 2 

desta dissertação, discutindo-se e evidenciando-se, essencialmente, os 

resultados comuns e divergentes. 

No esquema resumido, que se apresenta na página seguinte, pretende-se 

clarificar, de acordo com as fases, anteriormente, referidas a estrutura geral da 

presente investigação. 
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Contributos para uma reflexão sobre as práticas 

 didáctico-pedagógicas, ao nível do Ensino Experimental das Ciências 

 

Figura 3.1. - Estrutura Geral do Estudo em Esquema 
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professores e de todas as 

sessões de do programa de 

formação em ensino 

experimental das Ciências; 
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do programa de formação 

de professores do 1º CEB 

em Ensino Experimental das 

Ciências elaborado pela 

Comissão Técnico-

consultiva. 
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professores, antes do PF 
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Ciências no 1º CEB 
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concepções dos professores 
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Experimental das Ciências 

das práticas didáctico-               
-pedagógicas dos professores, 

durante e após o PF 

das concepções dos 
professores do 1ºCEB sobre o 

Ensino Experimental das 
Ciências 
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Como se pode constatar no esquema geral do estudo (figura 3.1.), o ponto 

de partida foi o Ensino Experimental das Ciências, o Programa de Formação de 

Professores do 1º CEB e o tipo de abordagem supervisiva. Estes quadros teóricos 

decorrentes da investigação em Didáctica das Ciências a par com a 

caracterização das práticas didático-pedagógicas dos professores colaboradores 

envolvidos no estudo, permitiu o acompanhamento do PF de Professores do 

1ºCEB em Ensino Experimental das Ciências, com vista ao seu desenvolvimento 

pessoal, social e profissional. 

Desta forma, pretende-se que com este processo se criem momentos de 

reflexão, durante e sobre as práticas desenvolvidas, uma vez que a formação 

continuada de professores “deve orientar-se de modo a favorecer a reflexão na e 

sobre a prática” (Valcárcel e Sánchez, 2000:575). Assim, espera-se que os 

resultados alcançados e todo o processo desenvolvido, no âmbito da presente 

investigação, possam constituir oportunidades de reflexão não só nos professores 

colaboradores, no formador do PF, na investigadora, mas também em todos 

aqueles que aqui procuraram algum contributo para o seu crescimento pessoal, 

social e profissional. 

 

 

3.2. CASOS ESTUDADOS 

 

Porque existe a necessidade de encontrar formas de articular o mais 

possível a investigação em Didáctica das Ciência e as práticas docentes, 

incorporando vertentes relacionais e comunicacionais que permitam uma 

formação/investigação com os professores, preferencialmente no seu local de 

trabalho e com os seus colegas (Cachapuz, 2001), optou-se por realizar o 

trabalho empírico, tendo como sujeitos do estudo três professores pertencentes 

ao Agrupamento de Escolas a que a investigadora pertence. 

As razões que determinaram a escolha dos sujeitos da investigação 

prendem-se, para além dos aspectos já referidos, com as seguintes condições: (i) 

por questões de disponibilidade temporal, considerou-se preferível que se 

tratasse de professores do mesmo agrupamento de escolas da investigadora, 
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uma vez que esta, no período em que decorreu a investigação, desempenhou, 

também, funções de docência; ii) que todos os docentes frequentassem o mesmo 

grupo do PF em Ensino Experimental das Ciências; (iii) o contacto profissional e o 

conhecimento da investigadora facilitaram a anuência, destes sujeitos para 

colaborarem no estudo, sobretudo porque a investigação envolvia a observação 

de aulas; e iv) a disponibilidade e interesse que o formador e os professores 

colaboradores demonstraram em participar no estudo. 

Na tabela 3.1., que se apresenta a seguir, é traçada uma caracterização 

geral dos professores colaboradores no que se refere aos itens: idade, tempo de 

serviço, cursos de formação, instituição de ensino superior frequentada, ano de 

escolaridade que lecciona e situação profissional. 

 

Tabela 3.1. - Caracterização geral dos professores colaboradores do estudo. 

Prof. 

 

Idade 

(Anos) 

Tempo de 

Serviço 

(Anos) 

Curso/Instituição de 

ensino superior 

frequentada 

Ano de 

escolaridade 

que lecciona 

Situação 

Profissional 

 

 

A  

 

 

32 

 

 

7 

Licenciatura em Ensino 

Básico na Variante de 

Português e Francês / 

Universidade 

 

2º ano de 

escolaridade 

 

Quadro de 

Zona 

Pedagógica 

 

 

 

B  

 

 

 

42 

 

 

 

22 

Bacharelato / Magistério 

Primário; 

Licenciatura em 

Administração Escolar e 

Administração Educacional 

/Escola Superior de 

Educação 

 

 

2º ano de 

escolaridade 

 

 

Quadro de  

Escola 

 

C  

 

28 

 

5 

Licenciatura no 1ºCiclo do 

em Ensino 

Básico/Universidade 

3º ano de 

escolaridade 

Quadro de 

Zona 

Pedagógica 

 

Pela leitura da tabela anterior pode verificar-se que dois dos professores 

colaboradores têm tempos de serviço muito similares (professores A e C), 
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possuindo uma curta experiência profissional. Em contrapartida, o professor B 

tem já uma longa experiência de leccionação no 1º ciclo, (vinte e dois anos de 

serviço). Importa referir que o professor A, apesar de possuir a Licenciatura em 

Ensino Básico na Variante de Português e Francês, sempre leccionou no 1.º CEB. 

Todos os professores desde que concluíram a sua formação inicial e até ao 

momento, não frequentaram, ainda, qualquer curso de formação continuada no 

âmbito das Ciências. Contudo, o professor C teve, no âmbito do currículo do 

curso de licenciatura que possui, alguma formação nesta área, mas basicamente 

teórica. Estas informações poderão ser confirmadas nas entrevistas realizadas às 

três docentes e cujas transcrições se encontram no Anexo 2.  

 

Contexto em que decorreu a Formação 

 

No que se refere à recolha de dados das sessões de formação, estas 

decorreram na Escola Sede de um Agrupamento de Escolas que se situa no 

Norte do país; as sessões plenárias na respectiva Escola Superior de Educação e 

a observação das sessões de acompanhamento/supervisão realizaram-se no 

contexto da escola, em que os docentes envolvidos, no estudo se encontram a 

desenvolver a sua actividade profissional, a Escola E.B.1. Esta escola situa-se 

num concelho que dista aproximadamente 15 Km da capital de distrito. 

A escola é um edifício do Plano Centenário com mais de oito décadas e 

que, ainda hoje, se apresenta globalmente em bom estado de conservação. É 

uma escola de dois pisos, com quatro salas de aula; dois pequenos gabinetes, 

sendo um de apoio pedagógico, onde se situa a fotocopiadora e o outro da 

coordenação da escola, possuindo ainda dois logradouros; seis casas de banho e 

duas pequenas despensas. 

No exterior, anexo ao edifício existem dois cobertos, onde as crianças 

podem brincar nos dias chuvosos. No espaço, circundante à escola, existe um 

espaço térreo, com algumas árvores e outras plantas, além de um campo de 

jogos cimentado. Toda a escola se encontra envolvida por uma vedação de rede. 

Esta escola não possui laboratório, nem qualquer tipo de material 

destinado a actividades experimentais e laboratoriais. Por outro lado e no que se 
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refere a material informático, existem na escola seis computadores relativamente 

recentes e com ligação à Internet. Estes encontram-se distribuídos pelas quatro 

salas existentes na escola. No que concerne aos recursos materiais a escola, 

possui seis impressoras, uma fotocopiadora, três rádios gravadores, uma 

televisão, um vídeo, um DVD, um retroprojector, tela de projecção de imagem, e 

ainda, algum material didáctico para apoio às actividades lectivas. No que se 

refere ao material didáctico, a escola possui alguns manuais, mapas, jogos 

didácticos e de concretização, tangrans, sólidos geométricos e livros de leitura 

diversa. Os recursos materiais que são normalmente utilizados estão em espaços 

organizados pelos docentes de forma a permitirem a sua máxima utilização e 

aproveitamento. A nível de mobiliário as salas estão equipadas com um quadro 

negro, placares, armários de metal, uma secretária, mesas e cadeiras individuais.  

Os alunos da escola pertencem a uma população heterogénea proveniente 

de estratos sociais de rendimento médio/baixo. A escola é frequentada, por 

alunos oriundos de vários lugares da freguesia. 

A população escolar é constituída por noventa e três alunos distribuídos 

por cinco turmas. 

  

Tabela 3.2. - Número de Alunos por Anos de Escolaridade 

 

TOTAL 

 

1º Ano 

 

2º Ano 

 

2º Ano 

 

3º Ano 

 

4º Ano 

 

93 

 

24 

 

17 

 

16 

 

20 

 

16 

 

Relativamente ao pessoal docente, esta escola possui: i) cinco professores 

titulares de turma; ii) um professor de Apoio Educativo; iii) um professor da 

Educação Especial; e iv) cinco professores das Áreas de Enriquecimento 

Curricular (Inglês, Música e Actividade Físico-Motora). 

 No que diz respeito ao pessoal auxiliar de acção educativa, tem duas 

auxiliares de Acção Educativa e uma tarefeira. 

Os alunos pertencem a famílias pouco numerosas e existem alguns alunos 

com familiares na escola (irmãos e primos). 
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É um meio, predominantemente, rural e agrícola. Actualmente, a agricultura 

não é a actividade económica preponderante, praticando-se apenas uma 

agricultura de subsistência. Todavia, existem alguns agregados familiares que se 

dedicam, em exclusivo a esta actividade. Contudo, existe uma fábrica de móveis 

onde diariamente trabalham muitos Encarregados de Educação dos alunos da 

escola. Outros Encarregados de Educação têm necessidade de procurar emprego 

fora, principalmente no distrito mais próximo, saindo de manhã muito cedo e 

regressando à noite, no comboio. 

 Às mulheres são-lhes atribuídas tarefas domésticas e complementarmente 

trabalhos no campo, onde cultivam alguns produtos alimentares, necessários ao 

sustento da família. 

 A formação académica e cultural, da maioria das famílias, caracteriza-se 

por uma escolaridade mínima, não possuindo normalmente habilitações 

académicas literárias superiores ao quarto ano de escolaridade. No entanto, 

desde que foi criada a Escola E.B. 2,3 o nível literário tem subido gradualmente e 

são muitos os que já possuem o nono ano de escolaridade. Já se verifica alguma 

intervenção dos pais na escola, assumindo um papel mais activo e participativo 

nas actividades da mesma.  

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

Dada a complexidade da realidade em estudo, como acompanhamento do 

Programa de Formação de Professores do 1ºCEB em Ensino Experimental das 

Ciências, do Ministério da Educação e tendo em conta a natureza e as questões 

da presente investigação, recorreu-se a técnicas e instrumentos de recolha de 

dados diversificados. As técnicas de recolha de dados são os instrumentos de 

trabalho, definidos e utilizados pelo investigador, que viabilizam a realização de 

uma pesquisa, um modo de conseguir a efectivação do conjunto de operações 

metodológicas, com vista à verificação empírica, ou seja, a confrontação do corpo 

de hipóteses levantadas com a informação recolhida na amostra onde se 

desenvolveu o estudo empírico (Pardal e Correia, 1995). 
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Assim, tendo em conta a sua finalidade e questões, recorreu-se, como é 

próprio da investigação qualitativa, a técnicas variadas de recolha de dados, neste 

sentido assume relevância particular recorrer a técnicas de investigação tais 

como: o inquérito, a análise documental e a observação (Lessard-Hébert, Goyette 

e Boutin, 1994). 

Nesta investigação, procurou recolher-se os dados usando diferentes 

fontes de informação, utilizando diferentes técnicas e instrumentos. Assim, 

utilizaram-se três instrumentos que se inserem nas técnicas: o inquérito, a análise 

documental e a observação. Na técnica do inquérito utilizou-se como instrumentos 

um questionário e uma entrevistas a cada professor do estudo, antes do PF. Na 

técnica de observação utilizou-se como instrumento o diário de investigador, este 

foi utilizado em todas as sessões do PF em Ensino Experimental das Ciências e 

nas aulas dos professores colaboradores. As sessões decorreram na Escola 

Sede do Agrupamento em estudo, na Escola Superior de Educação e na escola 

do 1º Ciclo, onde leccionam os docentes que participaram no estudo. Nesta 

investigação fruiu-se de um tipo de observação não participante, ou seja, o 

observador não interage de forma alguma com o objecto de estudo no momento 

em que se realiza a observação (Carmo e Ferreira, 1998). 

Os instrumentos utilizados nesta investigação são apresentados na tabela 

seguinte. 
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Tabela 3.3. - Relação entre a questão de investigação e os instrumentos de recolha de 

dados utilizados, no âmbito das diferentes técnicas de investigação 

 

Questão de Investigação 

 

Técnica de 

Investigação 

 

Instrumento de recolha de dados 

Caracterizar as práticas 

didáctico-pedagógicas dos 

professores antes do PF? 

 

Inquérito 

 

- Entrevistas realizadas aos professores 

colaboradores, antes do programa de 

formação. 

Caracterizar as práticas 

didáctico-pedagógicas dos 

professores durante e após o 

Programa de Formação? 

 

Identificar a(s) abordagem(s) 

utilizada(s) na supervisão  dos 

professores envolvidos? 

 

Observação 

 

Análise 

Documental 

 

Inquérito 

 

- Diário do Investigador, durante o 

programa de formação; 

- Instrumento de caracterização de 

Práticas Pedagógico-Didácticas com 

orientação CTS (Vieira, 2003); 

- Questionário de avaliação do Programa 

de Formação de professores do 1ºCEB, 

em Ensino Experimental da Ciências. 

 

Como é possível averiguar, utilizaram-se três instrumentos de recolha de 

dados, de acordo com as técnicas de investigação mencionadas. No que se 

refere à técnica de inquérito, utilizou-se a entrevista semi-estruturada, realizada 

antes do PF e o questionário de avaliação do PF de professores do 1ºCEB em 

Ensino Experimental da Ciências, elaborado pela Comissão Técnico-consultiva, 

para avaliar o referido programa. Na técnica de observação, utilizou-se o Diário do 

Investigador, com registos de observação de todas as sessões do PF, assim 

como as aulas de cada professor colaborador e um instrumento criado por Vieira 

(2003) para análise das práticas docentes, denominado por “Instrumento de 

Caracterização de Práticas Pedagógico-Didácticas CTS (ICPP-D CTS). A análise 

documental centrou-se nas fichas de trabalho e outros materiais de apoio 

utilizados pelos professores colaboradores em contexto de sala de aula e fez-se 

no âmbito de uma das dimensões do ICPP-D CTS – “Recursos/Materiais 

curriculares”. 

Como se verifica na tabela 3.3. os instrumentos estão associados à 

respectiva questão a que se pretende dar resposta e ao momento de aplicação. 
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Cada um destes instrumentos é apresentado e justificado em pormenor, em cada 

uma das subsecções seguintes. 

 

3.3.1. ENTREVISTA REALIZADA ANTES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

A entrevista, segundo Ketele e Rogiers (1993), é um método de recolha de 

dados, de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, 

com várias pessoas seleccionadas cuidadosamente, a fim de obter informações 

sobre factos ou representações, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é 

analisado na perspectiva dos objectivos da recolha de informações. Também 

sobre este assunto e em paralelo com o questionário, Pardal e Correia (1995) 

afirma que a entrevista faculta a obtenção de uma informação mais rica e não 

exige um informante alfabetizado. Entre as desvantagens, evidencia-se a 

limitação de recolha de informação sobre assuntos delicados e a fraca 

possibilidade de aplicação a grandes universos. 

 Em termos globais, o objectivo de qualquer entrevista “é abrir a área livre 

dos dois interlocutores no que respeita à matéria da entrevista, reduzindo, por 

consequência, a área secreta do entrevistado e a área cega do entrevistador” 

(Carmo e Ferreira, 1998:126). 

Segundo Anderson (2000), a entrevista é a fonte primordial de dados no 

estudo de caso. Este mesmo autor menciona que um investigador de estudo de 

caso irá entrevistar, pelo menos os casos envolvidos, com o propósito de 

acrescentar maior e mais profunda compreensão às questões que se relacionam 

com os mesmos. Face às características deste estudo, as entrevistas foram 

usadas com o propósito de caracterizar as praticas didáctico-pedagógicas 

utilizadas pelos professores antes do PF em Ensino Experimental das Ciências, 

sabendo-se que a relação que se cria nas mesmas é de interacção, havendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde (Foddy, 

1996; Lüdke e André, 1986). 

Tendo em conta o grau de estruturação distinguem-se numa entrevista dois 

tipos de formatos: estruturado e não estruturado. No primeiro, as questões da 

entrevista são determinadas previamente e seguidas pelo entrevistador de modo 
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rígido e pela mesma ordem. No segundo, o entrevistado, após a proposta do 

tema, determina o seguimento da entrevista; “[…] o entrevistador deverá 

prosseguir as ideias subjacentes àquilo que o entrevistado disser. Não existe, por 

isso, à partida certeza de se poderem recolher dados respeitantes a um 

determinado conteúdo” (Martins, 1989:82). Mas, entre estes dois formatos existe 

o semi-estruturado. Neste estudo, optou-se por uma entrevista semi-estruturada 

ou semi-directiva em que, como referem Ghiglione e Matalon (1993), subsiste um 

esquema de entrevista sendo, porém, aberta a ordem pela qual os temas podem 

ser abordados. Como referem, Pardal e Correia (1995:65) “o entrevistador possui 

um referencial de perguntas-guia, suficientemente abertas, que serão lançadas à 

medida do desenrolar da conversa, não necessariamente pela ordem 

estabelecida no guião, mas, antes, à medida da oportunidade...” Tentou-se que a 

formulação das questões fosse o mais aberta possível, para que cada que o 

entrevistado pudesse exprimir as suas próprias perspectivas, recorrendo à 

linguagem, conceitos e quadros de referência que o caracterizam (Quivy e 

Campenhoudt, 1992). 

Para isso, elaborou-se um guião de entrevista (Apêndice A), no qual a 

ordem das questões não foi seguida com rigidez; tal permitiu construir uma 

estrutura significativa, a partir da qual se colocava a questão seguinte (Santos e 

Sanches, 2000). 

Neste contexto, as vantagens da entrevista são variadas., sendo que a 

primeira deriva do formato escolhido. A entrevista semi-estruturada é flexível e 

permite correcções, esclarecimentos e adaptações (McMillan e Schumacher, 

2001) proporcionando ao professor colaborador deste estudo, a possibilidade de 

explorar os seus raciocínios, respeitando as suas características pessoais, por 

exemplo, no tempo de espera pelas suas respostas. A segunda tem a ver com o 

facto da entrevista permitir o aprofundamento de pontos levantados por outros 

instrumentos de alcance mais superficial como o questionário (Lüdke e André, 

1986).  

Para além de vantagens, as entrevistas apresentam algumas limitações, 

como refere Martins (1989), na sua utilização. Listam-se, em seguida, as cinco 

que podem influenciar mais directamente este estudo: (i) exige várias 
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capacidades e treino do entrevistador; (ii) a flexibilidade, a adaptabilidade e a 

interacção humana também conduzem à subjectividade e a possíveis 

enviesamentos, que de acordo com a autora anteriormente referida, em algumas 

situações de investigação são as suas maiores fraquezas; a ânsia do respondente 

em agradar ao entrevistador; (iii) todo o processo ligado à realização, transcrição 

e respectiva análise das entrevistas é extremamente moroso; (iv) serem utilizados 

diversos modelos de análise por não existir acordo entre os investigadores sobre 

o modo de analisar os protocolos. 

Durante as entrevistas assumiu-se uma atitude de escuta, evitando-se 

interromper os discursos e respeitando-se os silêncios e as pausas para dar 

oportunidade aos professores de pensarem sobre o que se estava a perguntar 

(Carmo e Ferreira, 1998). 

Na aplicação deste instrumento de recolha de dados foram valorizados três 

etapas distintas: 

1º etapa: Diz respeito à fase inicial, em que se justifica a realização da 

entrevista no contexto da investigação e se realça a importância da colaboração 

do entrevistado, garantindo-lhe o anonimato e a confidencialidade de todas as 

informações. Nesta etapa foi igualmente indispensável o pedido para se proceder 

à gravação da entrevista em registo áudio; 

2º etapa: Corresponde ao desenvolvimento da entrevista, em função das 

dimensões do guião orientador, anteriormente explicitadas; 

3º etapa: Por fim, agradece-se a participação do entrevistado, reforçando o 

anonimato e solicitando a disponibilidade para eventuais esclarecimentos e 

posteriores colaborações. 

Deste modo, tendo por orientação as questões e os objectivos definidos 

para o estudo, concebeu-se o guião de entrevista semi-estruturada, que serviu de 

apoio à investigadora aquando da realização das mesmas a professores 

colaboradores. No dia quinze de Novembro, de 2006, realizaram-se as entrevistas 

aos três professores do 1ºCEB, que se encontram a exercer funções no mesmo 

Agrupamento de Escolas e a frequentar o PF em Ensino Experimental da 

Ciências. 
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As entrevistas foram realizadas numa das salas de aula da escola, em data 

e hora previamente definida, entre os professores em questão e a investigadora. 

Mediante a sua autorização as entrevistas foram áudio-gravadas, permitindo 

assim, que durante a sua realização a investigadora assumisse uma postura de 

disponibilidade, por tudo aquilo que os entrevistados disseram e seguir 

atentamente o fluir do seu pensamento sem sentir a preocupação de estar a 

tomar notas. As entrevistas foram realizadas consecutivamente, iniciando-se com 

o professor A e terminado com o professor C. A primeira entrevista teve início às 

dez horas e cinco minutos, seguindo-se das restantes. A duração de cada 

entrevista variou entre nove a dezasseis minutos. 

As três entrevistas foram, posteriormente, transcritas (Anexo 2) na íntegra, 

para suporte de papel, segundo convenções utilizadas nas transcrições das 

gravações adoptadas por Martins (1989) que se encontram em anexo 1, de uma 

forma tão fiel quanto possível.  

 

3.3.2. DIÁRIO DO INVESTIGADOR 

 

A observação não participante das Sessões Plenárias, de Grupo e 

Individuais, do PF em Ensino Experimental das Ciências e, particularmente, das 

aulas leccionadas pelos docentes, envolvidos nesta investigação, afigurou-se 

como indispensável para a caracterização das práticas didáctico-pedagógicas, no 

âmbito do Ensino Experimental, assim como para descrever a abordagem 

supervisiva do formador. Os registos de observação do investigador facilitaram o 

levantamento dos dados necessários a uma compreensão mais consistente das 

práticas e do tipo de abordagem supervisiva desenvolvida, tendo em vista a sua 

caracterização. 

 Esta opção deveu-se ao facto de que os métodos de observação directa 

constituíram “os únicos métodos de investigação social que captam os 

comportamentos no momento em que eles se produzem em si mesmos, sem a 

medição de um documento ou de um testemunho” (Quivy e Campenhoudt, 

1992:196). 
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Idealmente, o investigador deverá seleccionar os seus lugares e tempo 

para observar. Aliás, o observador pode ter um maior ou menor tempo de 

permanência no espaço de observação. Antagonicamente, aos estudos 

antropológicos e sociológicos, em que o investigador permanece no mínimo seis 

meses e habitualmente vários anos convivendo com um grupo, os estudos da 

área de educação têm sido muito mais breves. (Ludke e André, 1986). 

Segundo Anderson (2000) e Vieira (2003), um investigador de estudo de 

caso deve garantir notas de campo e registar meticulosamente todos os tipos de 

dados auferidos. Trata-se, efectivamente, de “registos descritivos e / ou reflexivos 

e pormenorizados da experiência do investigador, incluindo observações, 

reconstrução de diálogos, descrição física do local e as decisões tomadas que 

alteram ou dirigem o processo de investigação” (Vieira, 2003:197) 

Neste sentido, o diário do investigador proporcionou um desenvolvimento 

mais profundo de descrição da dinâmica, neste caso das sessões de formação, 

através do relato sistemático e pormenorizado dos distintos acontecimentos e 

situações quotidianas (Porlán e Martín, 1997). Estes registos escritos do diário, de 

acordo com estes últimos autores, favorece o desenvolvimento de capacidades 

de observação e categorização da realidade o que permite ir mais além do que a 

simples percepção intuitiva. Por outro lado, além de que ao obterem-se dados 

sobre aspectos considerados relevantes é possível ter uma visão histórica do 

desenvolvimento dos acontecimentos que posteriormente se podem analisar e 

contrastar com informações procedentes de outras fontes que oferecem uma 

perspectiva diferente dos mesmos acontecimentos. 

Segundo Lüdke e André (1986), são vantagens desta técnica de recolha de 

dados, o facto de permitir chegar mais perto da "perspectiva do sujeitos" e 

proporcionar uma experiência directa que melhor se adequa a verificação das 

ocorrências. A observação ajuda o investigador a identificar e obter provas sobre 

aspectos em relação aos quais os indivíduos não têm muitas vezes consciência, 

mas que orientam o seu comportamento, obrigando-o, por outro lado, a urn 

contacto mais directo com a realidade em estudo.  

Em função das questões de investigação do presente estudo, optou-se, no 

âmbito desta técnica de recolha de dados, pela observação directa, isto é, pela 
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presença do investigador nas sessões do programa de formação e na sala de 

aula de cada um dos professores numa atitude não participante (Santos e 

Sanches, 2000). Como indicam vários investigadores, como é o caso de Wragg 

(1999), procurou-se minimizar os efeitos dessa presença, adoptando-se uma 

postura neutra e discreta, de forma a evitar quaisquer influências no desempenho 

dos professores e respectivos alunos. Refira-se, a este propósito, que as aulas 

não foram audiogravadas nem  filmadas, uma vez que, nas sessões de formação 

os formandos não se sentiam à vontade e nas aulas dos professores 

colaboradores estes também  manifestaram um certo desconforto, intimidando-os.   

Assim, considerou-se indispensável a realização de registos, par parte do 

investigador, durante as sessões do PF e as práticas didactico-pedagógicas dos 

professores colaboradores. Deste modo, foram tomadas notas escritas, durante a 

observação das sessões e aulas dos professores colaboradores, de aspectos 

considerados relevantes em função dos objectivos da investigação, para além do 

registo de observações entendidas como pertinentes para a clarificação do 

contexto das acções dos professores colaboradores, alunos, do formador e do 

próprio ambiente de trabalho. Escolheu-se o diário do investigador como o 

formato mais adequado para a apresentação dos dados recolhidos na observação 

das aulas. Este instrumento tem sido utilizado na investigação em educação, 

principalmente na investigação qualitativa, como um guia de reflexão e análise 

sobre a formação e as práticas dos professores (Porlán e Martín, 1997; Vieira, 

2003). De acordo, com as ideias dos autores, o diário como guia para a 

investigação propícia o desenvolvimento de capacidades de observação e 

categorização da realidade, permitindo ir além da simples percepção intuitiva. Por 

outro lado e ainda no seu dizer, facilita o estabelecimento de ligações entre a 

teoria e a prática, sem perder as referências do contexto e favorece o 

desenvolvimento não só dos níveis descritivos, mas também analítico-                   

-explicativos e valorativos dos processos de investigação e reflexão. Nesse 

sentido, o formato do diário do investigador aqui adoptado transcreve todas as 

sessões do PF (Anexos 5 e 6) e as práticas didactico-pedagógicas (Anexos 7, 8 e 

9) dos três docentes, descrevendo de forma sistemática e pormenorizada as 

situações e acontecimentos das aulas observadas (Porlán e Martín, 1997). 
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Incluem-se as actividades e estratégias de aula, os recursos utilizados, as 

intervenções e os comportamentos dos professores e alunos, mas também os 

aspectos relevantes da dinâmica psicossocial e comunicativa, da organização do 

espaço e materiais, bem como os aspectos relativos a regras e normas de 

convivência escolar. 

No total, foram observadas doze sessões de grupo, quatro sessões 

plenárias e seis sessões de acompanhamento (de supervisão do formador), duas 

por cada professor. Para além destas observações, também foram observadas 

aulas de preparação e continuidade dos temas abordados no Programa de 

Formação em Ensino Experimental das Ciências. Importa referir que não foi 

possível observar as restantes sessões do PF, devido, essencialmente, ao facto 

de coincidirem com a actividade docente da investigadora e ao curto período de 

tempo para o tratamento e análise de dados. 

Deste modo e dado o número de sujeitos envolvidos no estudo, o Diário do 

Investigador relativo às sessões e às práticas didáctico-pedagógicas dos 

professores encontram-se estruturados em vários anexos. 

 

3.3.3. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

No sentido de proceder à avaliação do PF implementado no âmbito desta 

investigação, utilizou-se para a técnica de inquérito, como instrumento o 

questionário (Anexo 3). 

Deste modo, segundo Pardal e Correia (1995) o questionário, instrumento 

de recolha de informação constitui, seguramente, a técnica de recolha de dados 

mais utilizada no âmbito da investigação sociológica. O questionário como 

qualquer instrumento apresenta virtualidades e limitações. Assim, como virtudes 

pode referir-se: sistematização; maior simplicidade de análise; maior rapidez na 

recolha e análise de dados. Quanto às limitações: dificuldade de concepção; não 

é aplicável a toda a população e elevada taxa de não respostas. 

Autores como Gronlund (1985) e Ghiglione e Matalon (1997) mencionam 

que, quando é fundamental obter factos ou informações das atitudes, opiniões e 

preferências dos alunos ou professores em relação a actividades da aula, do livro, 
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experiências de laboratório ou da própria experiência do professor, se deve 

realizar uma avaliação mais completa destas situações, recorrendo, 

nomeadamente a inquéritos escritos. 

Neste estudo, uma vez que se pretende recolher a opinião dos professores 

colaboradores sobre o PF considerou-se mais conveniente o questionário. 

 Este instrumento de recolha de dados, aplicado aos professores 

colaboradores no estudo, na última semana de Maio e serviu de base à avaliação 

do PF em Ensino Experimental das Ciências. Foi elaborado e validado pela 

Comissão Técnico-consultiva do Ministério da Educação. Deste modo, destina-se 

a recolher a opinião de cada professor-formando sobre o Programa de Formação 

em Ensino Experimental das Ciências e está organizado em duas partes. Foi 

aplicado no final das observações das sessões de formação. Este questionário 

inclui dois tipos de perguntas, nomeadamente: i) perguntas de escolha múltipla, 

onde os professores puderam seleccionar a opção que representa a situação ou o 

ponto de vista correspondente, com base numa escala de 1 a 6; e ii) perguntas 

abertas, às quais os professores puderam responder livremente. 

A primeira parte diz respeito ao grau de satisfação dos docentes quanto à 

organização, conteúdos e estratégias de formação, perspectivas sobre a 

avaliação e ambiente de formação. Na resposta às questões da primeira parte, o 

professor assinalou o termo da escala que melhor traduz o seu grau de satisfação 

relativamente a cada aspecto destacado. Esta escala representa-se da seguinte 

forma: 

1-Não satisfaz; 2-Satisfaz muito pouco; 3-Satisfaz pouco; 4-Satisfaz; 5-Satisfaz 

bem; 6-Satisfaz muito bem 

 A segunda parte é constituída por questões abertas podendo os 

professores colaboradores referir: quais os pontos fortes e fracos da forma como 

o Programa de Formação foi organizado, desenvolvido e implementado; aspectos 

de melhoria nas suas práticas de ensino experimental das ciências; descrição de 

uma das suas práticas de Ensino Experimental, apreciação crítica do trabalho 

desenvolvido no âmbito das sessões de formação e por último sugestões para 

melhoria do PF. Um formato de questão aberta e, por conseguinte, de resposta 

não estruturada, pois este modo de resposta “ao permitir aos inquiridos 
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expressarem-se através das suas próprias palavras, cria condições para estes 

revelarem sentimentos e pensamentos relevantes sobre o processo de formação 

que de outra forma não seriam explicitados” (Tenreiro-Vieira, 1999:258).  

 

3.3.4. INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICO- 

-DIDÁCTICAS COM ORIENTAÇÃO CTS (ICPP-D CTS) 

 

 Posteriormente, à recolha de dados e para se proceder à caracterização 

das práticas, verificou-se, após a revisão da literatura relativa a estudos no âmbito 

da Didáctica das Ciências, que o instrumento construído por Vieira (2003) para 

analisar e caracterizar práticas didáctico-pedagógicas servia os propósitos do 

presente estudo (Anexo 4). O instrumento foi desenvolvido por este investigador e 

utilizado na avaliação da repercussão de um PF de Educação em Ciências com 

orientação CTS/PC na promoção de práticas didáctico-pedagógicas com essa 

orientação. Este programa de formação, também foi concebido por Vieira (2003), 

foi desenvolvido junto de professores do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico. 

 Na concepção do citado instrumento, foram consideradas por Vieira (2003), 

duas categorias primordiais para a caracterização de práticas didáctico-

pedagógicas. Uma delas relacionada com a forma como se perspectiva o 

processo de ensino / aprendizagem (parte conceptual) e outra relativa à 

componente procedimental, isto é, ao conjunto de elementos inerentes à 

concretização desse processo. Para cada uma destas categorias, o autor 

apresenta diferentes dimensões de análise das práticas, que constam do 

esquema que se segue. 

. 
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Categorias                                                       Dimensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. – Categorias e dimensões de análise, consideradas por Vieira (2003), na 

concepção do ICPP-D CTS 

 

  Os indicadores de caracterização de práticas didáctico-pedagógicas, 

incluídos no ICPP-D CTS, foram seleccionados de acordo com estas duas 

categorias e respectivas dimensões, uma vez que vão de encontro aos propósitos 

deste estudo. 

 De seguida, são apresentadas as principais ideias que orientaram Vieira 

(2003), no que diz respeito aos indicadores considerados relevantes para o ICPP-

D CTS, tendo-se, no entanto, procedido à actualização de algumas referências, 

de acordo com a revisão da literatura do capítulo 2.  

 Relativamente, à primeira dimensão – “Ensino/Papel do professor”, da 

primeira categoria (Perspectiva do processo de Ensino/Aprendizagem), foram 

destacados os seguintes aspectos: i) preconiza-se um ensino em contexto, 

centrado em situações problema de natureza inter e transdisciplinar e que valorize 

as três dimensões da educação científica: Educação em Ciência, sobre Ciência e 

pela Ciência (Martins, 2002; Vieira 2003 e Santos, 2004); para se atingir níveis de 

qualidade no ensino importa ter em atenção os interesses, a curiosidade a as 

concepções dos alunos, explorando-se, intencionalmente, os seus erros e 

enfatizando-se o seu papel activo na construção das actividades (Vieira, 2003 e 
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♦ Recursos/Materiais curriculares. 

♦ Ambiente de sala de aula. 
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Mendes e Rebelo, 2004); (iii) valoriza-se uma perspectiva de ensino por pesquisa, 

que aposta na resolução de problemas de índole CTS e no recurso ao trabalho 

prático, preferencialmente, de tipo investigativo (Martins, 2002; Crapena e 

Tárraga, 2002 e Vieira, 2003); (iv) o professor assume o papel de orientador, de 

“problematizador” de saberes, de promotor de um clima de aula, efectivamente, 

acolhedor e estimulante do ponto de vista intelectual (Cachapuz et al., 2001 e 

Vieira, 2003); (v) espera-se do professor, essencialmente, a planificação cuidada 

do processo de ensino, a flexibilidade na sua implementação e avaliação dos 

resultados alcançados e dos percursos desenvolvidos (Acevedo-Díaz, 2001; 

Cachapuz et al., 2001 e Vieira, 2003). 

 Quanto à dimensão “Estratégias e actividades de Ensino/Aprendizagem”, 

da segunda categoria (Elementos de concretização do processo de 

Ensino/Aprendizagem), destaca a importância ao trabalho prático, projectos de 

investigação, às discussões, às simulações, ao trabalho em pequenos grupos, às 

apresentações dos alunos aos colegas e professores, à participação de diferentes 

elementos da comunidade, nas actividades desenvolvidas dentro da sala de aula, 

à pesquisa, à resolução de problemas, ao questionamento devidamente 

orientado, para a promoção de capacidades de pensamento e com adequados 

tempos de espera são algumas das estratégias /actividades realçadas por vários 

autores no âmbito da Educação CTS (Cachapuz et al., 2001; Membiela, 2002; 

Martins, 2004 e Vieira, 2003). O sucesso na implementação destas 

estratégias/actividades exige, do docente, um trabalho antecipado de 

preparação/planificação, flexibilidade na actuação e capacidade de gerir 

devidamente os tempos e os recursos disponíveis e, fundamentalmente, 

predisposição para criar um clima de aula adequado (Acevedo-Díaz, 2001). 

 Relativamente, à dimensão – “Recursos/Materiais curriculares”, da 

segunda categoria são apresentados, por Vieira (2003), três indicadores para esta 

dimensão: (i) a utilização de recursos/materiais escolhidos ou (re)construídos 

numa óptica CTS, como é o caso de guiões de trabalho prático (sem orientações 

estereotipadas); (ii) a rentabilização de materiais existentes e que surgiram no 

âmbito de projectos com forte pendor CTS (são exemplos, os projectos SATIS, 

APQUA e SALTERS); e (iii) a exploração de programas informáticos, de rádio ou 
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televisão com significado para a Educação CTS, bem como de artigos de revistas 

e jornais considerados relevantes. 

 Por último, no que concerne à dimensão – “Ambiente de sala de aula”, 

ainda da segunda categoria, sublinha-se a importância de uma variedade de 

indicadores que atestam a existência de um ambiente de sala de aula propício a 

um trabalho sócio-construtivo de educação, num enfoque de interacção Ciência, 

Tecnologia e Sociedade: (i) ambiente de cooperação, interacção, compreensão e 

respeito mútuo (Acevedo-Díaz, 2001; Sá, 2002; Vieira, 2003 e Santos, 2004); (ii) 

ambiente intelectualmente estimulante, no qual se valoriza a reflexão, a discussão 

de ideias, o questionamento orientado para a promoção de capacidades de 

pensamento, tomada de posições, a argumentação de pontos de vista e a 

aplicação das aprendizagens na resolução de situações-problema reais 

(Acevedo-Díaz, 2001 e Vieira, 2003); e (iii) ambiente propício, como refere 

Aikenhead (1998) citado por Vieira (2003:215), “para, entre outros, se explorar, 

compreender e avaliar as inter-relações Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

nomeadamente as que irão afectar as vidas pessoais, as carreiras e o futuro dos 

alunos”.  

 Estas duas categorias e as respectivas dimensões foram utilizadas, neste 

estudo, para caracterizar as práticas didáctico-pedagógicas dos três professores 

colaboradores, em função dos dados recolhidos pela observação directa das suas 

aulas. Para cada uma das dimensões de análise, e de acordo com os indicadores 

considerados que se encontram explicitados no Anexo 4, foram identificados e 

interpretados, nos dados coligidos, os episódios relevantes no âmbito das práticas 

didáctico-pedagógicas dos três docentes. 

 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 No âmbito desta investigação, que como já se referiu, é de natureza 

qualitativa, considerando o problema e os objectivos da investigação, procedeu-se 

à recolha dos dados, utilizando a análise de conteúdo a técnica mais adequada, 

na medida em que se aspirava “efectuar inferência com base numa lógica 
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explicitada, sobre as mensagens cujas características serão inventariadas ou 

sistematizadas” (Vala, 1986:104). Segundo Bardin (2004), a análise de conteúdo 

envolve um conjunto de diferentes instrumentos metodológicos ou técnicas de 

análise das comunicações, em permanente aperfeiçoamento e cada vez mais 

subtis, que se aplicam a vários tipos de discurso. Ainda seguindo a sua ideia, esta 

técnica de análise procura, por meio de procedimentos sistemáticos e objectivos, 

de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores que possibilitem 

inferir conhecimentos sobre essas mensagens. 

 A análise de conteúdo incide sobre a captação de ideias e de significações 

da comunicação, “eventualmente” sobre “as condições teórico-ideológicas de 

produção” desta (Almeida e Pinto, 1976 citados por Pardal e Correia, 1995). 

 Assim, conforme Lüdke e André (1986), no processo de análise dos dados 

recolhidos nesta investigação, pretendeu-se evidenciar significados de uma 

realidade em estudo que é complexa, dinâmica e que revela um carácter 

interactivo e qualitativa. Deste modo, procedeu-se à análise de conteúdo, dos 

registos de observações das Sessões do Programa de Formação e das aulas dos 

professores colaboradores, transcrição das entrevistas aos professores antes do 

Programa de Formação e respostas a perguntas abertas incluídas no 

questionário. Foi feita uma análise detalhada das respostas dadas em cada uma 

das fases de investigação anteriormente referidas. 

 De acordo com Carmo e Ferreira (1998), a análise de conteúdo, deverá 

ser: i) objectiva, ou seja, terá de obedecer a certas regras. Isto pressupõe 

estabelecer categorias; ii) sistemática - o conteúdo deverá ser ordenado e 

integrado em categorias, inicialmente, definidas em função dos objectivos a 

atingir; iii) quantitativa - uma vez que, na maior parte das vezes é calculada a 

frequência dos elementos considerados significativos. 

 A primeira etapa da análise de conteúdo será a descrição e, 

posteriormente, a interpretação, ou seja, o significado atribuído a essas mesmas 

características, tal como outros dados, por exemplo, o tratamento da entrevista 

iniciou-se pela transcrição, integral, dactilografada, a partir da audição de um 

suporte áudio, em que foi registada e o tratamento do diário do investigador 

começou pela transcrição dos registos das aulas. De acordo, com as técnicas de 
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análise de conteúdo, começou por se ler todo o material recolhido, primeiro para 

se constituir uma visão global dos dados, depois, para os organizar em diferentes 

partes (Bogdan e Biklen, 1994). A primeira leitura, mais rápida e que possibilitou 

captar o sentido global do material disponível, é denominada, por Bardin (2004), 

como leitura “flutuante”. De seguida, fez-se uma leitura atenta de cada uma das 

partes, de modo a identificar-se ocorrências regulares, tendências e padrões 

considerados proeminentes no sentido da sua compreensão e interpretação 

(Lessard-Hébert et al., 1994; Vieira, 2003). Posteriormente, procurou-se extrair 

significados dos dados, estabelecendo-se relações e efectuando-se inferências, à 

luz do quadro teórico presente no capítulo 2 deste labor (Vieira, 2003). Após a 

leitura dos resultados obtidos, definiram-se as categorias e unidades de análise 

que serviram para identificar o tipo de visão a que corresponde a ideia do mesmo 

sobre os tópicos abordados (Carmo e Ferreira, 1998). A interpretação, dos 

resultados obtidos, foi realizada à luz dos objectivos e do suporte teórico. Além da 

descrição, a análise de conteúdo deverá, não só possibilitar a compreensão do 

fenómeno que constitui o objecto de estudo, como fazer o investigador chegar à 

sua explicação.  

No entanto, para assegurar a validade de qualquer previsão, tornou-se 

necessário fazer o cruzamento com os resultados obtidos por outras técnicas. 

Deste forma, através das várias técnicas e instrumentos utilizados foram 

triangulados os dados obtidos, por forma a obter-se a validade e fidelidade dos 

resultados obtidos. 

Todo o material resultante das entrevistas, após leituras sucessivas e tendo 

em conta os objectivos da investigação, foi sujeita à análise de conteúdo, 

processo utilizado para tratar o discurso produzido pelos professores. Assim, 

como em qualquer processo de análise de conteúdo, este envolveu sempre um 

trabalho de classificação e comparação sistemática do matéria, que conduziu à 

definição de um quadro de referência teórico; definição de categorias; definição 

de unidades de análise e interpretação dos resultados obtidos (Carmo e Ferreira, 

1998). 

Na caracterização dos sujeitos a cada professor foi atribuída uma letra, por 

ordem alfabética (professor A, professor B, e professor C), que correspondem à 
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sequencia da realização das entrevistas. Na sua transcrição foram numeradas, 

sequencialmente, as intervenções do entrevistador (E1, E2…) e as intenções do 

respectivo entrevistado (R1, R2…).  

Na análise de dados, deste estudo, a metodologia seguida foi do tipo 

qualitativo, procurando identificar categorias e indicadores de resposta, ou seja, 

ideias que se consideram semelhantes, do mesmo tipo, ainda que formal e 

linguisticamente possam ser diferentes, partilhadas por mais do que um professor, 

relativamente a um determinado aspecto (Martins, 1989). 

Deste modo, antes de se iniciar a análise de dados, seguindo alguns 

passos: fez-se uma leitura inicial de todos os protocolos das entrevistas, sem 

qualquer intenção de classificar ou fazer inferências sobre o seu conteúdo; 

 Simultaneamente, estabeleceu-se o quadro de categorias de análise de 

conteúdo, posteriormente, identificaram-se os excertos do discurso de cada 

professor, a ser incluídos em cada categoria e, finalmente, analisaram-se, de uma 

forma profunda, todos os excertos relativamente a cada categoria no sentido de 

fazer emergir as ideias principais.  

 Findo o processo, anteriormente descrito, consideram-se as seguintes 

categorias de análise de conteúdo:  

1. Concepção do professor sobre o Ensino das Ciências  

2. Actividades realizadas no âmbito de Ensino das Ciências 

Para cada umas das categorias, anteriormente citadas, definiram-se 

parâmetros de análise, como está referido na tabela seguinte. 
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Tabela 3.4. – Categorias de conteúdo para a análise de dados 

 

Categorias de Análise 

 

Parâmetros de Análise 

 

 

1. Concepção do professor sobre o 

Ensino Experimental das Ciências 

 

 

i) Papel do Ensino Experimental das 

Ciências no 1º CEB e importância 

atribuída ao seu ensino; 

ii) Definição de ensino experimental 

para os professores; 

iii) Constrangimentos sentidos na 

realização do trabalho experimental.  

 

2.Actividades realizadas no âmbito de 

Ensino Experimental das Ciências 

 

i)  Tipo de actividades de Ensino 

Experimental realizadas;  

ii) Forma de concretização das  

actividades; 

iii) Como estrutura o seu trabalho com 

os alunos; 

iv) Finalidades que pretende com o 

Ensino Experimental ou com a 

Educação em Ciências. 

 

Para cada um dos parâmetros de análise, foram agrupadas/classificadas 

ideias – tipo ou posição dos professores – evidências que representam os seus 

argumentos ou perspectivas sobre uma determinada questão e que se considera 

como indicadores de resposta. São essas ideias – tipo ou indicadores de resposta 

identificadas, que se apresentam no capítulo seguinte. 

 Importa referir, que estes indicadores não são exclusivos, verificando-se 

que para um determinado aspecto um mesmo professor figura, por vezes, em 

mais do que uma ideia-tipo ou indicadores de resposta. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo surgem os resultados referentes à caracterização das 

práticas didático-pedagógicas dos professores colaboradores, ao nível da 

utilização de actividades experimentais das Ciências, antes, durante e após o 

Programa de Formação, de forma a perceber-se o impacte que o PF teve nas 

suas práticas. Para efectuar a caracterização das práticas didático-pedagógicas, 

que os professores colaboradores afirmam implementar, antes do Programa de 

Formação, utilizaram-se os dados obtidos com as entrevistas iniciais realizadas 

aos mesmos professores. Estes permitiram recolher informação relativas à 

formação académica, experiência profissional, formação ao nível das ciências e 

importâncias que atribuem a esta área e, em particular, perceber que tipo de 

actividades de ensino experimental dizem utilizar nas suas aulas, que 

recursos/materiais utilizam ou desenvolvem, em contexto de ensino e, ainda, que 

dificuldades e/ou necessidades sentem, ao nível das suas práticas. Numa 

segunda fase, para caracterizar as práticas didático-pedagógicas dos professores 

colaboradores, durante e após o Programa de Formação, ao nível da utilização de 

actividades experimentais, analisaram-se as suas aulas observadas, as quais 

foram registadas no Diário do Investigador. Por fim, para avaliar o Programa de 

Formação, analisaram-se as respostas dadas, por cada um dos professores, ao 

questionário desenvolvido para esse fim. 

 Assim, este capítulo é constituído por quatro secções. Nas três primeiras 

são apresentadas algumas informações, referentes a cada professor colaborador, 

relativas à formação académica, experiência profissional, tipo de formação ao 

nível das Ciências, importância que atribuem a esta área, bem como a 

caracterização das suas práticas didático-pedagógicas, ao nível do ensino 

experimental das Ciências, antes do PF. Posteriormente, é apresentada a 

caracterização das práticas didático-pedagógicas dos professores colaboradores, 

durante e após o PF.  
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DIDÁCTICO – 

-PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES, ANTES DO PROGRAMA DE 

FORMAÇÃO 

 

Categoria 1: Concepções do professor sobre o Ensino Experimental das 

Ciências antes do Programa de Formação  

 

Relativamente às concepções dos professores, sobre o Ensino 

Experimental das Ciências, pretendia-se inferir, através da análise de conteúdo do 

seu discurso, o que cada um pensava sobre o papel do Ensino Experimental das 

Ciências no 1º CEB, a importância que atribui ao seu ensino e a sua atitude 

perante a realização de actividades experimentais, assim como os 

constrangimentos sentidos.  

 

i) Papel do Ensino Experimental das Ciências no primeiro ciclo do 

Ensino Básico e importância atribuída ao seu ensino 

 Sobre o primeiro parâmetro de análise dos discursos, produzidos nas 

entrevistas, foram identificados os seguintes indicadores de resposta: o papel do 

Ensino Experimental das Ciências é muito importante: 

 

1. Como factor de manipulação para a concretização de conteúdo; 

2. Como factor de desenvolvimento do poder de procura de 

argumentação e de dúvida;  

3. Articula a Ciência com a Sociedade e Tecnologia; 

4. Factor de desenvolvimento intelectual e psicológico; 

5. Como fonte de motivação para os alunos. 
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Tabela 4.1. – Concepção do professor sobre o Ensino Experimental das Ciências 

 

Importância do papel do Ensino Experimental das Ciências  

 

Indicador de Resposta 

 

Evidências 

1.Como factor de manipulação 

para a concretização de 

conteúdos programáticos; 

 

2.Como factor de 

desenvolvimento do poder de 

procura de argumentação e de 

dúvida.  

 

 

 

 

3.Prepara os alunos para a 

sociedade e tecnologia; 

 

 

 

 

4.Factor de desenvolvimento 

intelectual e psicológico. 

 

 

5.Como fonte de motivação para 

os alunos. 

“é muito importante (…) ao manipularem (…) 

conseguem… aprender os conteúdos”(PA-R4) 

 

“(…) Acho muito importante na medida em que 

coloca as crianças… à descoberta . portanto eles 

podem através das experiências descobrirem 

elementos . Também desenvolve-lhes a … o poder 

de procura. de argumentação de de … leva-os a 

colocar hipóteses . saber se será assim ou não .  

pôr-lhes dúvidas não lhes dar as informações 

como certas  .  mas colocá-los em dúvida para 

depois testar se são ou não válidas” (PB-R4) 

 

“É importante na medida em que prepara os 

alunos para a sociedade… mais tecnologia. È 

importante que eles estejam actualizados em 

termos científicos e … também para colmatar 

certas ideias erradas que eles possam ter sobre os 

fenómenos naturais, etc…” (PC-R4) 

 

“… o ensino experimental é óptimo para o 

desenvolvimento intelectual e até psicológico dos 

alunos.” (PC-R9) 

 

“… captar a atenção e o entusiasmo das 

crianças…” (PB-R9) 
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Sistematizando a análise desenvolvida, pode dizer-se que todos os 

professores referem que o Ensino Experimental das Ciências no 1º CEB tem um 

papel muito importante. O professor A considera-a como uma área que contribui 

para uma melhor aquisição de competências, uma vez que esta auxilia a 

interiorização de conceitos.  

 O professor B coloca o enfoque para o desenvolvimento do poder de 

argumentação e levantamento de hipóteses, assim como para a motivação e 

interesse dos alunos. O professor C considera que esta área prepara os alunos 

para a sociedade e tecnologia.    

 

ii) Definição de Ensino Experimental para os professores 

Da leitura e análise dos protocolos, relativamente ao conceito que os 

professores possuem sobre o Ensino Experimental das Ciências emergem dois 

indicadores de resposta: 

1. Realização de experiências  

2. Colocar hipóteses e levar os alunos à descoberta  

 

Tabela 4.2. – Concepção do professor sobre o Ensino Experimental das Ciências 

 

Definição de Ensino Experimental para os professores 

 

Indicadores de Resposta 

 

Evidências 

 

1.Concretização de experiências 

 

 

2. Colocar hipóteses e levar os 

alunos à descoberta  

 

 

“fazer experiência…” (PA-R5) 

“será a concretização de experiências…” (PC-R5) 

 

“eu acho que… todo aquele que coloca várias 

hipóteses e que põe os alunos à descoberta. 

Através da realização de experiências do 

quotidiano …” (PB-R5). 

 

Globalmente, pode-se inferir que os três professores definem o Ensino 

Experimental das Ciências como a realização de experiências, não existindo 
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qualquer tipo de controlo de variáveis nem planificação da actividade. No entanto, 

o professor B, refere que para além da realização de actividades práticas os 

alunos levantam hipóteses. 

 

iii) Constrangimentos sentidos na realização do trabalho experimental 

Da análise dos protocolos das entrevistas identificaram-se alguns 

sentimentos e/ou dificuldades sentidas pelos professores na implementação do 

trabalho experimental, no âmbito do processo de ensino/aprendizagem dos 

alunos, deste modo definiram-se os seguintes indicadores de resposta: 

1. Falta de material  

2. Falta de formação mais prática e menos teórica 

3. Dificuldade em explicar os resultados dos fenómenos  

 

Tabela 4.3. – Concepção dos professores sobre o Ensino Experimental das Ciências 

 

Constrangimentos sentidos na realização do trabalho experimental 

 

Indicadores de Resposta 

 

Evidências 

 

1. Falta de material  

 

 

 

 

2. Falta de formação mais 

prática e menos teórica 

 

 

 

 

 

 

“…falta de material de formação” (PA-R7.1 

…“materiais, recursos físicos (…)” (PB-R7.1) 

 

“(…) também um pouco de formação (…)” (PB-7.1) 

“porque acho que a formação que me foi dada ao nível 

do magistério e posteriormente na … ao longo da 

carreira não tenho informação suficiente para 

planificar e para colocar na realidade estas 

experiências” (PB-R7.1) 

“eu acho que há muita falta de … formação nessa 

área (…)acho que se deveria apostar em formar os 

professores de uma forma mais prática e não só de 

teoria” (PA-R9) 

 

“sinto-me bem . porque … as crianças estão todas 
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3.Dificuldade em explicar os 

resultados dos fenómenos 

 

activas . não é!? mas por outro lado . também me 

sinto mal porque sinto que não ofereço condições 

necessárias e suficientes para os tornar ainda mais . 

mais observadores . mais mais colocar mais hipóteses 

... portanto sinto que as crianças ficam muito à quem 

daquilo que se poderia explorar” (PB- R7) 

“…não tenho informação suficiente para planificar e 

para colocar na realidade estas experiências” (PB-

R7.1) 

“é óptimo é por isso que mais …. As dificuldades que 

encontro é que às vezes os resultados … temos 

dificuldade em explicar esses fenómenos que não 

estamos à espera”(PC-R7) 

  

 Em relação ao tipo de sentimento manifestado pelos professores quando 

realizam o Ensino Experimental, verifica-se uma predisposição para este trabalho, 

no entanto, apontam várias dificuldades na sua concretização. Os professores 

referem que a falta de material e de formação os impede de realizar as 

actividades experimentais com o devido rigor, sendo em seu entender um factor 

extremamente importante para explicitar a não execução destas actividades. 

 Para os professores A e B, os seus principais constrangimentos dizem 

respeito, também à falta de material existente nas escolas e o facto de sentir que 

não tem formação suficiente para a realização de actividades experimentais, no 

âmbito do ensino das Ciências, aspecto que não foi valorizado aquando a sua 

formação inicial. 

 A ausência de condições físicas e materiais são aspectos relevantes para 

os professores em estudo. Contudo, os professores B e C, ainda reconhecem que 

não apresentam conhecimentos científicos suficientes para realizarem actividades 

de Ensino Experimental das Ciências. Deste modo, consideram necessária uma 

implementação de acções de formação, neste âmbito, para que os professores 

possam realizar actividades experimentais de forma serem capazes de as 

transportar para a sala de aula, com sucesso e o devido rigor. 
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Categoria 2: Actividades realizadas no âmbito de Ensino Experimental das 

Ciências 

Com esta dimensão de análise, pretendia-se identificar o tipo de 

actividades experimentais que os professores costumam realizar, no âmbito do 

Ensino Experimental das Ciências, a forma como as desenvolvem, como as 

estruturam o seu trabalho e as finalidades que pretendem que os alunos realizem. 

 

i) Tipo de actividades de ensino experimental  

Em relação ao tipo de actividades realizadas pelos professores e a forma 

como estruturam e concretizam as actividades fizeram emergir diferentes ideias 

que foram consideradas em dois indicadores de análise: 

1. Experiências relacionadas com as características dos materiais 

2. Experiências com plantas – germinação das plantas. 

 

Tabela 4.4. – Actividades realizadas no âmbito de Ensino Experimental das 

Ciências 

 

Tipo de Actividades Experimentais 

 

Indicador de Resposta 

 

Evidências 

 

1.Experiências relacionadas 

com as características dos 

materiais 

 

2.Experiências com plantas – 

germinação das plantas. 

 

“…as características dos materiais: dureza, 

flexibilidade” (PC-R5) 

 

 

“…a nível das experiências só faço a da 

germinação” (PA-R5) 

“faço a germinação …”(PB-R5) 

“mais a nível da germinação. ah!...” (PC-R5) 

 

Em relação ao tipo de actividades experimentais realizadas pelos 

professores, estes dizem realizar apenas actividades relacionadas com a 
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germinação das plantas. Contudo, o professor C refere que realiza actividades 

relacionadas com a natureza dos materiais, tais como flexibilidade e dureza.  

 

ii) Forma como realiza as actividades 

1. O professor ou grupos de alunos realizam, autonomamente, as 

actividades; 

2. O professor e os alunos seguem as orientações do manual escolar; 

 

Tabela 4.5. – Actividades realizadas no âmbito de Ensino Experimental das 

Ciências 

 

Forma como realiza as actividades 

 

Indicador de Resposta 

 

Evidências 

 

1. O professor ou grupos de 

alunos realizam autonomamente 

as actividades; 

 

 

 

 

 

2. O professor e os alunos 

seguem as orientações do 

manual escolar. 

 

 

 

 

 

 

“… as plantas, a germinação das plantas na sala 

de aula, … divido a turma em grupos e … são 

materiais que eu ou os alunos trazem ou que 

existem na escola …. frascos …esses materiais 

que podemos trazer … “(PC-R5.1) 

“…eu com os alunos pomos alguma humidade no 

algodão e coloca-se …”(PA-R5)  

“…vou fazendo passo a passo…”(PB-R5.1) 

 

“…os alunos seguem as minhas indicações … e as 

dos manuais … “(PC-R5) 

“aparecem nos manuais . eles falam da 

germinação”(PA-R8) 

“…onde são realizadas experiências simples em 

são ao fim e ao cabo abordadas de certa forma 

pelos manuais . e que nós tentamos concretizar 

…”(PB-R5) 

“… vemos se já está a germinar . se já há uma 

folhinha . quando começa a aparecer aquele grelo 

e vemos de 15 em 15 dias ou todas as semanas… 
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o que vamos vendo registamos no livro” (PA-R5) 

“…depois fazemos as observações para registar 

as conclusões  …  basicamente sigo os manuais e 

as grelhas que lá aparecem…”(PB-R6) 

“…registamos normalmente nas grelhas que 

aparecem livros as alterações que vão 

acontecendo e depois no final chegamos a 

conclusões…”(PB-R5.1) 

 

Embora os professores digam que fazem experiências, no âmbito das 

ciências, no geral, as actividades desenvolvidas são esporádicas, experiências 

ditas “avulso”. Não são referidos situações experimentais planeadas, partindo de 

questões-problema do interesse dos alunos, com materiais didácticos de suporte 

adequados a cada situação e com explicitação do controlo de variáveis. Nenhum 

professor afirma registar as ideias prévias dos alunos no sentido de usá-las como 

indicadores do conhecimento que elas representam a partir delas possa ajudá-los 

a gerar significados apropriados para a nova informação, levando o aluno 

reorganizar as suas ideias de acordo com elas. 

Quanto à forma como realizam as actividades pode aferir-se que os 

professores recorrem, frequentemente, aos manuais escolares para realizarem 

actividades, principalmente as da germinação das plantas.  

Os professores A e C costumam realizar estas actividades dividido os 

alunos em grupos, no entanto o professor B realiza a actividade e os alunos 

observam. Em relação ao registo escrito das observações, este é feito nas fichas 

existentes nos manuais escolares. 
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iii) Como estrutura o trabalho com os alunos 

1. Utilizam as propostas de registo que aparecem nos manuais 

escolares. 

 

Tabela 4.6. – Actividades realizadas no âmbito de Ensino Experimental das Ciências 

 

Como estrutura o trabalho com os alunos 

 

Indicador de Resposta 

 

Evidências 

 

 

1. Utilizam as propostas de 

registo que aparecem nos 

manuais escolares 

“não “(PA-R6) 

“não, não elaboro um guião de actividades. 

planifico a actividades, posso ter um ou grelha de 

orientação, mas um guião não” (PC-R6) 

“sim . sobretudo com base em grelhas de registo 

das observações … que são propostas pelos 

manuais escolares . levantam-se as hipóteses e 

depois fazemos as observações para registar as 

conclusões  …  basicamente sigo os manuais e as 

grelhas que lá aparecem”  (PB-R6) 

 

Através dos protocolos das entrevistas dos professores pode-se aferir que 

estas estruturam o seu trabalho com os alunos, planificando-o. Contudo, os 

professores referem que seguem o manual escolar utilizando as fichas e as 

propostas, lá sugeridas. Quanto aos procedimentos da actividade seguem na 

íntegra os passos propostos pelo manual escolar. 

 

iv) Finalidades que pretende com o Ensino Experimental ou com a 

Educação em Ciências    

Através da análise de conteúdo do discurso dos professores identificou-se 

dois únicos indicadores de resposta: 

1. Dar resposta aos conteúdos que aparecem nos manuais; 

2. Concretização de conceitos teóricos previamente abordados. 
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Tabela 4.7. – Actividades realizadas no âmbito de Ensino Experimental das 

Ciências 

 

Finalidades que pretende com o Ensino Experimental 

 

Indicador de Resposta 

 

Evidências 

 

1.Dar resposta aos conteúdos 

que aparecem nos manuais 

 

 

2.Concretização de conceitos 

teóricos previamente abordados 

“normalmente é para dar resposta aos conteúdos 

que aparecem nos manuais” (PA-R8) 

 

“a minha função no fundo é tornar mais concreto . 

é dar respostas à parte teórica que já existe . não 

é para descobrir teorias .” (PB-R8) 

“levantam-se as hipóteses e depois fazemos as 

observações para registar as conclusões  …(PB-

R6) 

“Não é mais a comprovação de teorias. Não, 

nunca fiz ensino experimental para dar resposta a 

alguma… mas para comprovar terias já aplicadas.” 

(PC-R8) 

 

Os professores entrevistados têm como finalidade quando realizam 

actividades em Ensino Experimental das Ciências dar principalmente resposta 

aos conceitos previamente abordados e não chegar a teorias.  

Contudo, um docente relativamente às aprendizagens diz pretender que os 

alunos realizem actividades para poderem levantar hipóteses e registar 

conclusões, sendo a ênfase colocada no desenvolvimento de competências. No 

entanto, não é só porque um aluno faz uma actividade prática, que ele a 

compreende e transpõe para situações futuras. A compreensão de conteúdos e 

conceitos tem a ver com os aspectos cognitivos, as conexões, as associações, o 

porquê do procedimento prático e implica que os alunos sejam estimulados a 

elaborar hipóteses, a planear e a realizar, eles próprios, experiências em função 

dessas hipótese, aspectos a que nenhum dos professores faz referência. 



96 

4.2. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELOS PROFESSORES 

DO ESTUDO 

 

O questionário (Anexo 3) aplicado aos professores, que participaram no 

estudo, destina-se a recolher a opinião de cada professor-formando sobre o 

Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências. Este, foi aplicado 

no final das observações das sessões do Programa de Formação em Ensino 

Experimental das Ciências e das aulas dos professores colaboradores. 

Para uma melhor visualização dos resultados, a primeira parte do 

questionário será apresentada em tabelas. A abreviatura P.C.A diz respeito ao 

professor colaborador A; a P.C.B ao professor colaborador B e a P.C.C ao 

professor colaborador C.  

 

Quanto à organização do conjunto de sessões os professores 

demonstraram o seu grau de satisfação em relação a vários parâmetros. 

 

Tabela 4.8. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto à organização 

da formação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Adequação do tipo de sessões à natureza 

do trabalho a desenvolver 

4-satisfaz 4-satisfaz 4-satisfaz 

Duração das sessões 6-satisfaz 

muito bem 

5-satisfaz 

bem 

6-satisfaz 

muito bem 

Periodicidade das sessões 4-satisfaz 5-satisfaz 

bem 

4-satisfaz 

Horário das sessões 6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 

Número de professores–formandos por 

sessão 

6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 

Local de realização das sessões 6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 
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No item conteúdos da formação, ao nível do conhecimento didáctico de 

conteúdo, pretendeu-se avaliar qual o impacte que o PF teve na formação de 

cada professor colaborador. Deste modo os docentes revelaram o seu grau de 

satisfação. 

 

Tabela 4.9. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto aos conteúdos 

da formação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Apropriação de estratégias ao ensino experimental 

das ciências no 1ºCEB 

5-satisfaz 

bem 

4-satisfaz 6-satisfaz 

muito bem 

Reconstrução e/ou aprofundamento do 

conhecimento científico  

5-satisfaz 

bem 

4-satisfaz 6-satisfaz 

muito bem 

Compreensão da importância da identificação e 

exploração de concepções dos (as) alunos (as) 

sobre os temas abordados  

5-satisfaz 

bem 

4-satisfaz 6-satisfaz 

muito bem 

 

Dentro do mesmo item, ao nível dos guiões didácticos, pretendeu-se aferir 

qual o impacte que o programa teve na formação de cada docente envolvido no 

estudo. 

 

Tabela 4.10. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto aos conteúdos 

da formação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Explicitação de finalidades e propósitos que os 

norteiam 

6-satisfaz 

muito bem 

4-satisfaz 6-satisfaz 

muito bem 

Explicitação de orientações metodológicas para 

a sua utilização com os(as) alunos(as) 

6-satisfaz 

muito bem 

4-satisfaz 6-satisfaz 

muito bem 

Apresentação de propostas para avaliação de 

aprendizagens alcançadas pelos(as) alunos(as) 

6-satisfaz 

muito bem 

4-satisfaz 6-satisfaz 

muito bem 

Enquadramento das temáticas abordadas no 

currículo do 1ºCEB 

6-satisfaz 

muito bem 

5-satisfaz 

bem 

6-satisfaz 

muito bem 

 



98 

No item, estratégias de formação, tendo em consideração o conjunto de 

sessões que o professor participou, este referiu, quanto às estratégias usadas 

pelo formador, o seu grau de satisfação. 

 

Tabela 4.11. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto às estratégias 

de formação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Reflexão e questionamento centrado na prática 

profissional   

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

Identificação e discussão de concepções e teorias 

pessoais 

 

 4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

Discussão de situações implementadas em sala de 

aula 

 

 4-satisfaz 

5-satisfaz 

bem 

 

4-satisfaz 

Apoio na planificação, desenvolvimento de 

situações didácticas para o ensino experimental das 

ciências 1ºCEB 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

Em relação, à perspectiva sobre a avaliação, os docentes mencionaram 

qual o seu grau de satisfação em relação ao PF.  

 

Tabela 4.12. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto às perspectivas 

sobre a avaliação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Reflexão crítica sobre as práticas de ensino 

experimental das ciências 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

Consciencialização sobre o papel da avaliação 

das aprendizagens alcançadas pelos(as) 

alunos(as) 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

Reflexão sobre os resultados de avaliação das 

aprendizagens dos(as) alunos(as) com vista à 

reconceptualização das suas práticas de ensino 

 

4-satisfaz 

 

5-satisfaz 

bem 

 

4-satisfaz 
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No item, ambiente de formação, os professores colaboradores indicaram 

qual o seu grau de satisfação em relação ao papel do formador.  

 

Tabela 4.13. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto ao ambiente de 

formação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Fomentar e sustentar o interesse do professor 

pelo ensino experimental das ciências no 1ºCEB 

 

5-satisfaz 

bem 

 

4-satisfaz 

 

6-satisfaz 

muito bem 

Aumentar a confiança e segurança do professor-

formador sobre ensino experimental das ciências 

no 1ºCEB 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

6-satisfaz 

muito bem 

Promover o trabalho colaborativo entre os 

professores-formadores 

5-satisfaz 

bem 

5-satisfaz 

bem 

6-satisfaz 

muito bem 

Suscitar a participação activa durante as sessões 

de trabalho 

5-satisfaz 

bem 

5-satisfaz 

bem 

6-satisfaz 

muito bem 

 

Ao nível do desenvolvimento organizacional da Escola/Agrupamento, os 

professores demonstraram o seu grau de satisfação. 

 

Tabela 4.14. – Grau de Satisfação dos professores colaboradores quanto 

 ao ambiente de formação 

Questão 

 

P. C. A P. C. B P. C. C 

Existência de incentivos, ao nível da 

Escola/Agrupamento, para a participação e 

envolvimento na formação 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

 

4-satisfaz 

Existência de apoios, ao nível da 

Escola/Agrupamento, para a concretização de 

mudanças nas práticas de ensino experimental 

das ciências no 1ºCEB 

 

4-satisfaz 

 

5-satisfaz 

bem 

 

5-satisfaz 

bem 

Existências de colaboração entre professores 5-satisfaz 

bem 

6-satisfaz 

muito bem 

6-satisfaz 

muito bem 
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A segunda parte do questionário será apresentada com as respectivas 

respostas de cada professor colaborador, por pergunta. 

 

Professor Colaborador A 

 

Considerando a forma como o programa de Formação foi organizado, 

desenvolvido e tem sido implementado, o professor indiciou alguns pontos fracos 

e fortes (do mais importante para o menos importante) 

 

Tabela 4.15. – Pontos fortes e fracos considerados no PF, do Professor A 

 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

 

“Cooperação e inter-ajuda com os 

colegas” 

“As aulas das sessões de formação de 

grupo do primeiro tema abordado não 

tinham lógica, nunca chegávamos a 

conclusões” 

“Reconhecimento da importância das 

actividades experimentais” 

“Falamos muito pouco do conceito ensino 

experimental” 

“Maior confiança na realização de 

actividades experimentais” 

“Parte introdutória da formação muito 

pobre” 

“Maior conhecimento dos conteúdos 

abordados” 

“Nunca nos foi dito claramente quais as 

etapas a seguir na realização das 

actividades” 

“Tomada de consciência das carências 

que tinha ao nível das Ciências” 

“Quanto ao portfólio foram pouco claros 

quanto à sua construção”  

 

 O professor indicou aspectos que contribuíram para a melhoria das suas 

práticas de ensino experimental das ciências no 1ºCEB, como resultado do seu 

envolvimento no Programa de formação: 

“As minhas aulas em relação ao ensino experimental das ciências no 1ºCEB 

mudaram radicalmente porque nunca pensei que fosse tão rigoroso a sua 

implementação, achava que fazer umas actividades práticas era ensino experimental, 

mas estava completamente enganada. Em relação aos alunos nunca pensei que eles 

pudessem levantar hipóteses tão complexas e que comparassem sempre com o seu 
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quotidiano. Actualmente sinto mais segurança na realização das actividades, mas tenho 

consciência que há muito para aprender.” 

 

O professor colaborador A fez uma descrição, sucinta, de um exemplo das 

suas práticas de ensino experimental das ciências que considerou bem sucedido, 

como reflexão da formação: 

“Por exemplo um tema que achei muito interessante a recuperação do soluto, não 

desvalorizando os outros. Em todas as actividades os alunos estiveram distribuídos por 

três grupos, trabalhando sempre em equipa, os alunos sentiram-se sempre muito 

interessados e motivadas para a sua realização. Então, na actividade da recuperação do 

soluto distribui um gobelé por cada grupo, um copo com sal grosso, para um grupo; um 

copo com sal fino para outro grupo e açúcar no outro, água, um coador, uma colher e 

papel de filtro. Os alunos deitaram água nos gobelés e de seguida cada grupo deitou  

uma  colher do seu soluto. Depois mexeram com uma colher para a dissolução ser mais 

rápida, posteriormente coaram, filtraram e evaporaram a solução. Antes da realização de 

cada actividade referiram sempre o que pensavam que iria acontecer e depois 

verificavam se as suas ideias eram verdadeiras. Por último, chegaram à conclusão que 

só por evaporação podemos recuperar o soluto. ” 

 

Neste ponto, o professor fez uma apreciação crítica sobre o trabalho 

desenvolvido no âmbito de cada tipo de sessões realizadas: Sessões Plenárias 

(SP), Sessões de Grupo (SG), Sessões de Escola (SE) e Sessões Individuais 

(SI): 

“As sessões plenárias foram muito teóricas, mas úteis para a compreensão dos 

temas abordados. 

 As sessões de grupo foram muito divertidas, existiu uma grande proximidade 

entre o formador e os formandos. Trabalhamos sempre em equipa e pudemos partilhar 

as nossas dúvidas e resultados. Contudo, não existiu uma consolidação clara dos temas 

abordados e as actividades realizadas não tinham um fio condutor. No decorrer das 

sessões estas foram melhorando, começamos a realizar experiências com lógica e 

registos. Assim, o manual do formador e os cadernos dos professores foram uma grande 

ajuda. 

As sessões de escola nunca se realizaram. 

Nas sessões individuais o formador criou um ambiente agradável, deixando-nos 

muito à vontade. Interagiu com os alunos e participou nas aulas de uma forma útil e 
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enriquecedora. Os alunos adoraram e estão sempre a perguntar quando chega o 

formador.”  

 

Por último, em relação às sugestões para melhorar o Programa de 

Formação o docente referiu: 

“Os temas abordados nas sessões poderiam ser mais trabalhados. As actividades 

que realizamos com os nossos alunos, devem ser feitas, nas sessões de grupo, para 

pudermos tirar as nossas dúvidas e sentirmo-nos mais à vontade e confiantes .”  

 

Professor Colaborador B 

 

 Considerando a forma como o programa de Formação foi organizado, 

desenvolvido e tem sido implementado, o professor indicou alguns pontos fracos 

e fortes (do mais importante para o menos importante) 

 

Tabela 4.16. – Pontos fortes e fracos considerados no PF, do Professor B  

 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

“Sensibilização”  “Pouco tempo para muitos conteúdos” 

 

“Cooperação” “Abordagem superficial dos conteúdos” 

 

“Desenvolvimento de competências 

transversais” 

“Formadores um pouco “perdidos” 

“Alteração de conceitos” “Formandos com dificuldades em realizar 

as actividades com os alunos” 

 

“Alteração de rotina”  “Actividades realizadas sobre o tema 

flutuação e afundamento sem um fio 

condutor” 

 

 O professor colaborador B apontou aspectos que contribuíram para a 

melhoria das suas práticas de ensino experimental das ciências no 1ºCEB, como 

resultado do seu envolvimento no Programa de formação: 
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“Estou mais sensibilizada para leccionar os conteúdos relacionados com a 

Didáctica das Ciências. Desmistificou-se a dificuldade em por os alunos a fazer 

experiências.” 

 

O docente descreveu de forma breve um exemplo das suas práticas de 

ensino experimental das ciências que considerou bem sucedido, como reflexão da 

formação: 

“Por exemplo o facto de levar uma aluno que sistematicamente não participa, a 

participar de uma forma nunca visto, dando exemplos concretos e pertinentes  

 

Apreciação crítica, do professor, sobre o trabalho desenvolvido no âmbito 

de cada tipo de sessões realizadas: Sessões Plenárias (SP), Sessões de Grupo 

(SG), Sessões de Escola (SE) e Sessões Individuais (SI): 

“As sessões plenárias foram demasiado teóricas. As sessões de grupo foram 

colaborativas,, mas sem um fio condutor. As sessões de escola não existiram e as 

sessões individuais foram enriquecedoras pelo precioso contributo do formador, uma vez 

que quando existiam dúvidas em explicar aos alunos durante as aulas ele intervinha de 

uma forma muito positiva.”  

 

Por fim, em relação às sugestões para melhorar o Programa de Formação 

o docente referiu: 

“Mais tempo de formação para cada tema e sessões de grupo mais orientadas.” 
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Professor Colaborador C 

 

 Considerando a forma como o programa de Formação foi organizado, 

desenvolvido e tem sido implementado, o professor indiciou alguns pontos fracos 

e fortes (do mais importante para o menos importante). 

 

Tabela 4.17. – Pontos fortes e fracos considerados no PF, do Professor C 

 

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

Prático Discrepância na 1ª fase, entre 

experiências realizadas nas sessões e 

posteriormente na sala de aula 

Informal Ausência da exploração do conceito 

ensino experimental 

Directo 

 

Ausência de explicação sobre as etapas 

de trabalho experimental, necessitamos 

de recorrer ao manual do formador  

Interessante Ausência de um fio condutor 

 

Motivador  Actividades realizadas sem conclusões 

 

 

  

O professor indicou aspectos que contribuíram para a melhoria nas suas 

práticas de ensino experimental das ciências no 1ºCEB, como resultado do seu 

envolvimento no Programa de formação: 

“As minhas práticas de ensino experimental das ciências no 1ºCEB melhoraram 

com a minha participação no Programa de Formação quer em quantidade quer em 

qualidade Tenho também sentido mais segurança na realização destas actividades 

experimentais” 
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O docente relatou de forma breve um exemplo das suas práticas de ensino 

experimental das ciências que o professor considerou bem sucedido, como 

reflexão da formação: 

“Relativamente ao tema da Flutuação em líquidos realizei três sessões 

experimentais: objectos que flutuam e não flutuam, com construção de cartazes síntese 

para colocar no cantinho das experiências. Testamos também se o peso influenciava a 

flutuação e por fim confirmamos que os objectos variam o seu comportamento flutuando 

em contacto com diferentes líquidos (água, água salgada e álcool). Todas estas 

actividades foram realizadas em grupos, adaptamos material de uso corrente em material 

de laboratório (garrafões de plástico cortados em forma de tina. Os alunos sentiram-se 

muito motivados, participavam euforicamente e mostraram-se sempre curiosos sem 

saber mais e mais.” 

 

Apreciação crítica, do docente, sobre o trabalho desenvolvido no âmbito de 

cada tipo de sessões realizadas: Sessões Plenárias (SP), Sessões de Grupo 

(SG), Sessões de Escola (SE) e Sessões Individuais (SI): 

“As sessões plenárias foram muito teóricas, mas importantes para a compreensão 

dos conceitos. 

As Sessões de Grupo foram muito agradáveis com um companheirismo, no 

entanto deveria ter existido uma consolidação dos temas a nível teórico. Ao longo das 

sessões estas foram melhorando, uma vez que inicialmente realizávamos actividades 

sem estruturar o trabalho, fazendo várias actividades deixando sempre questões e 

respostas no ar. Deste modo, exigiu da minha parte mais pesquisa e apoio do manual 

para me sentir minimamente preparada para realizar com os alunos. As últimas sessões 

já foram diferentes planificamos o nosso trabalho, realizávamos as actividades e 

registávamos os resultados e por fim reflectíamos em grupo sobre os diferentes 

resultados. Na dissolução como realizei as experiências nas sessões de grupos e 

discutimos os resultados já me senti mais segura.  

Nas sessões de acompanhamento o formador cria um ambiente agradável, 

deixando-nos muito à vontade. Interage com os discentes de uma forma muito afável. 

Estas sessões são cativantes, motivadoras a agradáveis visto que os meus alunos 

sentem-se felizes, motivados e interessados e isto alegra um professor.”  
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Para finalizar, em relação às sugestões para melhorar o Programa de 

Formação o docente referiu: 

“Os conteúdos teóricos deveriam ser mais explorados por parte do formador. As 

actividades experimentais, nas sessões de grupo, deveriam ser planificadas e realizadas 

de forma igual à aplicação na sala de aula. De modo a podermos ver a nossas 

dificuldades e para estarmos mais confiantes na sua realização.”  

 

 

4.3. SESSÕES PLENÁRIAS E SESSÕES DE GRUPO DO PF 

 

Sessões Plenárias 

 Em relação às sessões plenárias, (Anexo 5) estas decorreram na Escola 

Superior de Educação do Norte do país, com todos os grupos de professores-      

-formadores envolvidos no PF em Ensino Experimental das Ciências, num clima 

acolhedor e cativante.   

Na primeira sessão conjunta, realizada no dia 18 de Novembro de 2007, o 

Coordenador Institucional procedeu à apresentação dos formadores e os 

respectivos grupos de trabalho. Em relação, ao enquadramento do PF em relação 

aos princípios organizadores, finalidades e objectivos da formação, o 

Coordenador Institucional entregou, a cada formando, uma folha com o resumo 

do PF. No entanto, não fez qualquer tipo de comentário e/ou explicação do 

mesmo. A segunda sessão conjunta teve início com a intervenção do 

Coordenador Institucional do Programa de Formação. Este começou por referir 

que esteve presente numa reunião com a Coordenação da DREN. Alertou para a 

necessidade dos professores do 1º Ciclo frequentarem as acções de formação do 

Ministério da Educação (Ciências, Matemática e Português). Em relação às 

reflexões críticas o Coordenador Institucional referiu que estas devem fazer parte 

do portfólio, dos formandos, mencionando que estas terão de incidir sobre as 

aprendizagens dos alunos e para o seu enriquecimento deverão ter diálogos das 

sessões de grupo e das sessões assistidas pelo formador. No que se refere ao 

processo de avaliação e classificação dos professores, lembrou que esta irá 

incidir principalmente na avaliação do portfólio. Assim, o portfólio deverá conter a 

interpretação física dos conhecimentos aprendidos, fazendo sempre um 
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enquadramento científico e didáctico e ainda dúvidas que surgiram e/ou o que se 

aprendeu. Assim, o portfólio deverá possuir os incidentes críticos, extractos de 

diálogos, aprendizagens alcançadas, reflexão crítica. 

De seguida, o Coordenador apresentou o Professor Doutor Joaquim Sá da 

Universidade do Minho, convidado para esta sessão plenária para fazer um 

enquadramento da temática da Flutuação em Líquidos. O professor Doutor 

Joaquim Sá falou sobre a importância das actividades experimentais, referindo 

que estas promovem um discurso mais rico, interacção verbal, argumentação e 

contra-argumentação em torno de vivências relevantes para os alunos. Para a 

concretização do fenómeno de flutuação o Professor Doutor Joaquim Sá realizou 

uma algumas actividades com os formandos por forma a reflectirem sobre o 

fenómeno de flutuação e afundamento. 

Joaquim Sá – afundo a rolha quando exerço uma força para baixo . quando largo 

a vareta a rolha sobe . porque sobe? 

Formando – porque é leve . 

Formando – a água empurra . faz força . debaixo para cima 

Joaquim Sá – se eu tirar a água, a rolha fica no fundo do recipiente. E Se eu tirar 

o recipiente esta fica em cima da mesa e assim sucessivamente . o ar também exerce 

uma força . a força que a água exerce sobre o corpo é impulsão . 

há um jogo de forças que se exercem para baixo e para cima . para baixo  - peso . as 

forças que se exercem para baixo são superiores às da impulsão …… quando largo a 

vareta a força da impulsão é superior à do peso do objecto, por isso flutua . (o corpo vem 

à superfície) . o prego vai ao fundo porque o peso é superior à força de impulsão … a 

força do peso e da impulsão estão equilibradas quando flutua … quanto maior é o volume 

a parte do corpo já está debaixo da água .  maior é a impulsão … um prego no fundo da 

água está sujeito à força da água . a força da água (impulsão) existe . mas é inferior . 

todos os objectos estão sujeitos à força da impulsão . ter ou não a noção de objecto 

permanente. 

Joaquim Sá – porque um prego e um barco com o mesmo peso um flutua e o 

outro não? 

 Formandos – o objecto flutua porque é fino 

       Formandos – é achatado 

Formandos – é leve (Anexo 5 - Diário do Investigador, 2ª sessão de plenária, 

21/12/2007). 
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Nesta sessão para finalizar, o Coordenador Institucional entregou uma folha 

em papel (Anexo 5) com os parâmetros e critérios de avaliação dos professores-   

-formandos. 

Na terceira sessão plenária, o Coordenador Institucional do PF apresentou 

o Professor Silveira, a leccionar numa Escola Secundária, convidado para esta 

sessão para esclarecer os professores-formandos sobre o tema “A dissolução”. O 

professor Silveira iniciou a sessão questionando os formandos sobre o conceito 

de dissolução. 

Professor Silveira – o que é a dissolução? 

Formando – é uma mistura 

Professor Silveira – é uma mistura qualquer ou é bem definida? 

Formando – é diferente 

Professor Silveira – quem? 

Formando – o solvente e o soluto 

Professor Silveira – que tipo de mistura vamos ter? 

Formando – vamos ter uma mistura homogénea ou heterogénea 

Professor Silveira – o que quer dizer homogénea e o que quer dizer heterogénea? 

Formando – heterogénea eu distingo o que lá está. Anexo  

(Anexo 5 - Diário do Investigador, 3ª sessão de plenária, 03/03/2007). 

Durante esta sessão o professor Silveira solicitou a colaboração vários 

formandos para a realização de diversas actividades, relacionados com o tema. 

Para a realização da sessão, este, utilizou diapositivos e material de laboratório. 

O Coordenador Institucional do Programa de Formação finalizou a sessão 

relembrando que a sessão plenária de encerramento decorrerá no dia 2 de Junho 

de 2007. 

Na quarta sessão o Coordenador Institucional do Programa de Formação 

apresentou a Professora Rosalina, neste momento aposentada, convidada para 

esta sessão plenária para esclarecer alguns conteúdo sobre o tema “Sementes 

Germinação e Crescimento”. 

A professora Rosalina, ao longo da sessão, apresentou em acetatos os 

conceitos abordados, no entanto, é de salientar que a apresentação de toda esta 

temática foi bastante prejudicada, não pelos conceitos expedidos, mas pela 



109 

apresentação. Não era possível ler devido ao tamanho da letra e à cor dos 

acetados.  

Professora Rosalina - nutrição implica a ingestão . ou melhor . é um conjunto de 

processos que incluem a entrada de substâncias ou nutrientes . a transformação . a 

utilização já transformada e  eliminação de resíduos … o conceito de reprodução é 

simples . a reprodução é  a função pela qual os seres vivos dão origem a novos seres 

semelhantes . a reprodução permite a manutenção da espécie ... na reprodução sexuada 

entrevem dois sexos permite a diversidade  genética . a reprodução assexuada intervém 

um sexo . um único progenitor . mantém os indivíduos com características do progenitor . 

para garantir qualidade fazem a reprodução assexuada . é o caso dos morangueiros . 

sardinheira ... na reprodução das plantas com flor há diversas fases . polinização . 

fecundação . frutificação . dispersão e germinação … vamos hoje trabalhar a reprodução 

sexuada é como a das flores. (Anexo 6 - Diário do Investigador, 4ª sessão de plenária, 

21/04/2007). 

No final da sessão foram sugeridas algumas contextualizações para iniciar 

o estudo deste tema junto dos alunos e leu uma citação chinesa, um provérbio e 

um poema. 

Professora Rosalina – “A ciência não é uma coisa como a Terra ou o Sol, como o 

ar.” (Anexo 5 - Diário do Investigador, 4ª sessão de plenária, 21/04/2007). 

 

Sessões de Grupo 

A primeira sessão de grupo (Anexo 6) acontece depois da primeira Sessão 

Plenária. Inicialmente o formador teve o cuidado de se apresentar de uma forma 

muito simpática e acolhedora, revelando-se uma pessoa muito sociável e 

receptiva. 

Esta sessão teve início com o preenchimento de inquéritos por questionário 

sobre Ciência, por parte dos professores-formandos. De seguida, o formador 

entregou o livro sobre a flutuação. Discutiu-se a necessidade de trabalhar no 

estudo do Meio (Ciências), de modo a ser mais prático e não teórico a 

respondendo assim às necessidades de cada aluno.  

 Posteriormente, cada formando escreveu palavras que definissem Ciência 

e de seguida, escolheram as que melhor a definem (hipóteses, experimentação, 

observação, validação e conclusão). 
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 Os formandos referiram algumas características de um cientista, que os 

alunos poderiam referir. Durante esta sessão, o formador mencionou que Portugal 

seria mais competitivo e produziria mais riqueza se os cidadãos fossem 

cientificamente letrados. Esta formação científica pode ser aproveitada para 

orientar o desenvolvimento da sociedade e para a solução de problemas, dá-nos 

as ferramentas básicas que nos pode ajudar a decidir. 

Ainda, durante esta sessão os formandos foram apoiados e encorajados a 

fazer uma análise reflexiva sobre as suas práticas relativamente ao trabalho 

experimental e ao desenvolvimento de capacidades de pensamento, podendo 

confrontá-las com as suas teorias pessoais e com todas as teorias públicas 

expressas pelos investigadores em ciências. Foi ainda sugerido que a reflexão 

dos professores deve ser feita em torno das suas concepções acerca da 

natureza, do ensino e da aprendizagem das ciências, da discrepância detectadas 

entre essas concepções e as suas práticas na sala de aula, nas concepções dos 

alunos acerca da natureza do que é a ciência e da inadequação de algumas 

concepções. 

O formador iniciou a segunda sessão com a planificação das actividades até ao 

final da acção e entregou o livro do formador, para os formandos poli copiarem. 

De seguida, os professores-formadores leram alguns textos sobre os cientistas 

construídos pelos alunos. Através de desenhos, frases e textos, pois como refere 

o formado (Anexo 6) uma finalidade deste programa é o contribuir para uma 

aprendizagem activa em que o aluno é encorajado a assumir-se como construtor 

do seu próprio pensamento, promovendo o desenvolvimento integral da pessoa e 

fomentando as competências vocacionadas para o desempenho consciente da 

cidadania. Ainda reforça a ideia, de que se pretende que as crianças se tornem 

observadores activos com capacidade para descobrir, investigar, experimentar e 

aprender, ou seja, façam uso das Ciências Experimentais na sala de aula. O 

objectivo é usar a pesquisa para ensinar, ou seja, para aprender Ciência de modo 

que os nossos alunos actuem como pesquisadores. De seguida, encontra-se um 

pequeno excerto de um episódio desta sessão.   
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Formador - devemos aproveitar, desenvolver e melhorar as visões que os alunos 

têm da ciência e dos cientistas . os alunos têm uma ideia formada sobre o mundo . cabe 

ao professor perceber essas ideias. 

O formador apresentou em diapositivos o conceito de ciências, no entanto não 

ocorreu uma apresentação e reflexão dos restantes diapositivos, que foram 

entregues sobre os temas. Contudo, fez uma breve revisão sobre a última sessão 

de grupo. Segue-se um pequeno excerto de um episódio desta sessão.   

Formador- ciência é uma área de interpretação que nos pretende ajudar. Tem um 

contexto de relação com a sociedade de diferentes maneiras. Não é externa nem 

exterior. A verdade tem um valor apenas no momento, tem que ser revista, validada ou 

não. É útil, tem critérios de validação interessantes, mas tem que ser pensada. A Ciência 

interpreta. Constrói o que pretende interpretar, é uma abordagem da realidade. Decorre 

da necessidade de entender. O conhecimento científico não pode estar apenas 

associada a coisas positivas, pode ser utilizada para coisa menos boas. Actualmente há 

mais mulheres do que homens cientistas. (Anexo 6 - Diário do Investigador, 2ª sessão de 

grupo, 12/12/2007). 

Ainda, nesta sessão realizaram algumas experiências utilizando diversos 

materiais (batata – maçã), (coca cola - coco cola light) (maionese e maionese 

ligth) na água, que nos permitiram observar a flutuação e afundamento desses 

objectos. Ao longo da realização destas experiências foram dadas sugestões e 

até algumas chamadas de atenção a ter em conta durante estas actividades junto 

dos alunos, como por exemplo, questionar sempre os alunos, registar as suas 

intervenções, aproveitar tudo o que dizem etc.  

  Durante, nesta sessão levantaram-se algumas hipóteses sobre o 

comportamento destes materiais, mas não se chegaram a conclusões. Os 

professores não estruturam e planificaram as actividades, realizando, deste modo, 

actividades avulsas, sem justificarem as conclusões e sem proceder à verificação 

das hipóteses. Os professores mostraram muitas dúvidas e insegurança.  

 A terceira sessão de grupo foi desenvolvida no laboratório da Escola 

Superior de Educação e destinou-se à realização de várias experiências com 

materiais para se verificar se estes flutuam ou afundavam. Estas experiências 

foram avulsas, sem qualquer tipo de planificação, levantamento de questões-        
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-problema, controle de variáveis, registo das observações, levantamento de 

hipóteses e conclusões.  

 Na quarta sessão de grupo, o formador começou a sessão com a 

discussão de resultados das actividades experimentais realizadas na sessão de 

grupo anterior e com a entrega do livro da dissolução em líquidos. De seguida, 

encontra-se um pequeno excerto de um episódio desta sessão.   

 Formando – o nosso grupo fez tipo um submarino e quando se sopra o balão o 

dispositivo vai flutuando . existe uma troca de água por ar. 

Nesta sessão delinearam quais as etapas a seguir na realização das 

actividades experimentais. 

Formador - aqui temos a lei de Arquimedes . pensar depois das experiências o 

que podemos aprender em termos didácticos que nos ajudem no trabalho com os alunos 

. a  supervisão das aulas terão um papel formativo e não inspectivo . vamos ver se 

construímos conhecimentos … iniciamos com a contextualização à experiência, a 

intervenção . centrar o trabalho em torno das ciências . a história pode ser uma 

introdução à ciência . por exemplo conhecer um cientista . um centro de investigação … 

sobre a contextualização uma notícia e ou acontecimento da nossa zona (dimensão do 

quotidiano que nos leva para o ensino experimental) . definir materiais . planificar . definir 

a actividade . convergir para uma questão problema um desafio . uma questão problema 

… a metodologia 

em grupo . em pares levantar hipóteses … podemos consultar o manual página 4 e 5  

ajuda-nos a dar os passos . a trabalhar a variáveis. 

 Formando - o que está no livro? 

 Formador – sim . registo do que prevêem  . registar os dados … se tivermos 

registos aprofundados para a recolha de dados é sensível e importante para o 

desenvolvimento cognitivo . capacidade de observar . há detalhes de observação . etapas 

que não devemos ultrapassar. 

 Formando - definir o trabalho. como posso observar . que material . se o … 

Formador - prever é fundamental . o que vai acontecer … tenho que ter presente 

se referem alterações . ver o guião e na próxima semana fazer mais algumas 

experiências. (Anexo 6 - Diário do Investigador, 4ª sessão de grupo, 16/01/2007). 

O formador solicita aos professores para consultarem o guião, contudo durante 

nunca o explora. A quinta sessão de grupo teve início com a marcação das 

sessões de grupo seguintes. Nesta sessão encerrou-se o tema a flutuação e os 
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professores-formandos mostraram as planificações que tinham elaborado para as 

aulas assistidas pelo formador. Segue-se um pequeno excerto de um episódio 

desta sessão.   

 Formador – no dia que for assistir às vossas aulas, antes da actividade gostaria 

que explicassem o que iriam fazer, de seguida assistiria à aula e posteriormente eu e o 

professor faríamos uma breve reflexão sobre actividade 

 Formando – para a elaboração do portfólio é necessário fazer a transcrição de 

todas as aulas? 

 Formador – não . o portfólio é de utilidade pessoal  . vocês fazem as reflexões que 

entenderem 

 Formando – Alexandre eu tive muita dificuldade em entender a flutuação não me 

sinto preparada para dar a aula por isso tive de pesquisar na Internet e na diciopédia para 

compreender . e de ler o livro da flutuação  . acho que as actividades que realizamos 

como não chegávamos a conclusão nenhuma isso pôs-me insegura e muito confusa 

Formando – sim nós na nossa escola tivemos algumas dificuldade sentíamo-nos 

muito insegura por isso tivemos que reunir na escola e ler o manual sobre a flutuação e 

discutir e tirar conclusões sobre o assunto (Anexo 6 - Diário do Investigador, 5ª sessão de 

grupo, 23/01/2007). 

Nesta sessão algumas colegas referiram que se sentiam “perdidas” e que 

não estavam preparadas para realizar as actividades com os alunos. Os docentes 

sentiam-se receosos quanto à aula assistida, uma vez que tinham medo de não 

serem capazes de conduzir os alunos, convenientemente, às conclusões.  

Para finalizar esta sessão, o formador entregou uma proposta de um 

modelo de planificação (figura 21. Anexo 6 - Diário do Investigador, 5ª sessão de 

grupo, 23/01/2007) para os formandos seguirem ou adaptarem. 

Na sexta sessão de grupo o formador nesta sessão tirou dúvidas sobre a 

planificação das aulas e dialogou individualmente com os formandos sobre as 

actividades que iriam realizar. Segue-se um pequeno excerto de um episódio 

desta sessão.   

Formador – hoje quero ver as planificações das aulas e falar com vocês sobre as 

actividades que vão realizar com os vossos alunos . também se tiveram dúvidas 

podermos falar em conjunto … querem que eu fale individualmente ou em conjunto 
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Formando – eu acho que o melhor é individualmente porque cada um fala do que 

quer realizar como os seus alunos e pode mostrar a planificação e ajustar se não estiver 

bem (Anexo 6 - Diário do Investigador, 6ª sessão de grupo, 30/01/2007). 

A sétima sessão de grupo teve como principal finalidade uma reflexão 

conjunta das sessões das aulas assistidas. Cada professor referiu as dificuldades 

e expectativas que evidenciaram nas aulas. O formador iniciou a aula solicitando 

aos formandos para que esta sessão fosse de exposição de dúvidas e trocas de 

experiências ocorridas nas actividades de acompanhamento. Todos os formandos 

concordaram e acharam que seria muito benéfico e enriquecedor a partilha de 

situações imprevisíveis. 

 Uma das formandas mencionou que em relação às grelhas e materiais 

estes estavam desajustados, principalmente para o 1º ano de escolaridade. Uma 

vez, que os alunos, nesta altura, não sabem ler e apresentam algumas 

dificuldades na interpretação e preenchimento de tabelas de dupla entrada. 

Seguindo o mesmo contexto, o formador referiu que as grelhas não foram 

eficazes, porque não se verificou a consolidação do que viram, não existindo um 

confronto entre as previsões e a verificação. 

  A carta de planificação dos alunos deveria ser substituída por desenhos e 

em alguns casos, uma grande sequência de objectos pode ser negativa. O 

formador refere que é muita informação para os alunos e nas turmas com mais 

dificuldades deveriam fazer-se grupos com três elementos. Nas turmas do 1º ano 

seria mais benéfico fazer dois momentos de experiências de modo a poder ajudar 

a orientar o pensamento dos alunos. Numa outra situação exposta, a professora 

utilizou dois objectos (berlinde e plasticina) que apresentavam o mesmo 

comportamento na água. Na opinião, do grupo seria mais útil para a reflexão e 

confronto de ideias dos alunos se a docente utilizasse dois objectos com 

comportamentos diferentes. Os alunos teriam a possibilidade de observar e 

reflectir sobre o motivo pelo qual um flutuava e o outro afundava. Segue-se um 

pequeno excerto de um episódio desta sessão.  

Formando – as grelhas e materiais estavam desajustadas para os diferentes anos . 

principalmente para o primeiro ano   

 Formador – no primeiro ano . não foi eficaz porque não se verificou que os alunos ao 

preverem não consolidaram o que viram 
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 Formando – foi mais fácil para os alunos do 3º e 4º anos 

Formador – a tabela de dupla entrada não está adaptada para o 1º ano deveria ser 

substituída por desenhos . em alguns casos uma grande sequência de objectos pode ser negativa 

. é muita informação para os alunos … e por exemplo em turmas com mais dificuldades deveriam 

fazer-se grupos com três elementos … fazer dois momentos de experiências pode ajudar a 

orientar o pensamento dos alunos .  

 Formando – no meu caso foi só naquele dia por isso foram só dois objectos . o berlinde e 

a plasticina . os dois que afundavam . foi a primeira abordagem  

 Formando – acho que não está muito correcto porque reforça um só comportamento . os 

alunos não tiverem a possibilidade de ver o contrário . 

 Formador – sim tens razão aqui poderia ter utilizado dois objectos mas com 

comportamentos distintos . para os alunos terem a possibilidade de compararem 

 Formando – por exemplo a cenoura tem comportamentos diferentes  

 Formando – a sério?!  estás a brincar? (Anexo 6 - Diário do Investigador, 7ª 

sessão de grupo, 01/003/2007). 

 Em relação, à planificação entregue na sessão anterior os formandos 

referem que aquele modelo de planificação é bastante complexo e desadequado 

à planificação anual da turma. O formador refere que este modelo deverá ser 

adaptado à realidade de cada um. Por fim, um professor refere que as actividades 

de ensino experimental absorvem bastante tempo às aulas e admite que não 

realiza as actividades. Segue-se um pequeno excerto de um episódio desta 

sessão.   

Formando – sobre a planificação acho que o modelo que o professor deu é um pouco 

complexo devemos adaptar a nós 

Formando – desculpa não está porque estão a fazer mal sabem perfeitamente que uma 

hora semanal da área de Estudo do Meio tem de ser de ensino experimental 

 Formador – não se faz porque não interpretamos o currículo . à mais fácil guiarmo-nos 

pelo manual e não pelo currículo . o livro deve ser um recurso, um auxiliar que deve ser avaliado e 

reestruturado pelo professor  

 Formando – a parte experimental absorve muito tempo . não faço tudo na escola 

levam para casa porque não temos tempo. ? (Anexo 6 - Diário do Investigador, 7ª sessão de 

grupo, 01/003/2007). 

Nas restantes sessões realizaram-se algumas actividades experimentais 

sobre o tema “Dissolução”, mostrando já algum cuidado em registar, todos os 

procedimentos, e controlar as variáveis dependentes e independentes, tendo 
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sempre como ponto de partida uma questão-problema. Ainda foram entregues 

outros textos que não foram explorados nas sessões.   

 

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS 

DOS PROFESSORES COLABORADORES 

 

 

Professor Colaborador A 

 

Durante e Após o Programa de Formação 

 

A caracterização das práticas didático-pedagógicas do professor A, ao 

nível do ensino experimental das ciências realizou-se a partir da análise das duas 

aulas observadas das sessões individuais, nas quais estava presente o formador 

o Programa de Formação. Além destas aulas o professor realizou outras 

actividades de “preparação e seguimento” das sessões de acompanhamento do 

PF, em conjunto com o professor B que também foram observadas e transcritas 

no Diário do Investigador (Anexo 7 e 8). Na tabela que se segue são 

apresentados, para cada aula observada das sessões individuais do PF desta 

docente, o número, a data, tema e a duração aproximada. 

 

Tabela 4.18. - Aulas observadas do professor A, nas sessões de acompanhamento  

(número, data, tema e duração aproximada de cada aula). 

 

Número 

 

Data 

 

Tema 

Duração 

Aproximada 

(minutos) 

1 07/02/2007 

 

Flutuação 120 

2 26/04/2007 Dissolução 

 

120 
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Tal como é possível contabilizar na tabela anterior, observaram-se as 

práticas didático-pedagógicas do professor, das sessões individuais do PF, 

durante um tempo aproximado de 4 horas. Contudo, também foram observadas 

aulas de “preparação e seguimento” que foram realizadas com o professor B 

destes temas, com a duração total de 3 h 30 min, tendo realizado actividades 

propostas nos Guiões Didácticos para Professores. As duas aulas das sessões 

individuais do PF, como as outras actividades realizadas pelo professor apelaram 

ao mesmo esquema metodológico e às mesmas estratégias de ensino 

/aprendizagem. A partir do material de uso corrente, apresentado pelo docente no 

início da aula, decidia-se em conjunto (alunos e professor) o tipo de actividades 

experimentais a realizar. Valorizando-se o trabalho de grupo, nas actividades 

práticas investigativas, os alunos eram orientados para os temas e questões a 

explorar, mediante a interacção promovida e em função de um guião orientador 

elaborado pelo docente (Anexo 9) 

Na primeira observação, o docente explorou o fenómeno da flutuação, 

trabalhou a actividade que corresponde aos factores que influenciam o 

comportamento de um objecto na água. Deste modo, a professor tentou prever 

quais os factores que podem influenciar o comportamento 

(flutuação/afundamento) da batata e da maçã.  

No entanto, o docente já haveria feito uma contextualização do tema numa 

aula de preparação do tema (Anexo 8), na qual reforçou junto das crianças a 

tomada de consciência da diversidade das opiniões, levando as crianças a 

fazerem previsões. Nesta aula a docente utilizou diversos materiais, com 

diferentes comportamentos para que as crianças observassem e 

experimentassem sobre o que realmente acontece, colocando cada um dos 

objectos no recipiente com água e solicitando que explicitassem as suas 

observações em cada caso. Depois, o professor orientou os alunos no registo das 

suas observações e questionou-as sobre as razões para a flutuação de uns 

objectos e para o afundamento de outro. As respostas das crianças serviram 

como ponto de partida para a exploração da questão desta sessão individual do 

PF.  
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 O professor iniciou a aula de acompanhamento do formador recordando as 

conclusões da aula anterior e após ter sido clarificado, pelos alunos, o significado 

de “flutua e afunda” de acordo com as diferentes opiniões por estes apresentadas, 

de modo a partir para a questão problema. O professor apresentou, em acetato, 

algumas hipóteses, levantadas pelos alunos, para justificarem a flutuação e 

afundamento dos objectos. De seguida, encontra-se um pequeno excerto de um 

episódio da aula de preparação.   

Professor – quando olham para a imagem e após a leitura do texto o que para vocês é 

flutuar 

Aluno – fica à superfície . bóia 

Professor – e afundar  

Aluno – vai ao fundo  

Professor - qual o objecto leve que ficava à superfície: rolha, esferovite, maçã… o que vai 

ao fundo ?   moeda . borracha . prego . pedra  

Aluno - não . são só as pedras que vão ao fundo  

Aluno - os que vão ao fundo têm ferro . o esferovite não tem ferro . se tivesse iria ao fundo  

Professor - os esferovites se tivesses buraquinhos flutuavam na mesma 

   Aluno - o ferro e o metal não tem contacto com a água . não vai ao fundo.  

Professor - a bacia de água vazia flutua e cheia flutua ? 

Aluno - a que tem água flutua mas mais baixo e a vazia fica mais em cima 

(Anexo 8 - Diário do Investigador, 02/02/2007). 

Nesta primeira parte da aula foram referidas algumas razões, apresentadas 

pelos alunos para justificarem o comportamento de alguns materiais que foram 

explorados na aula de preparação ao tema flutuação.  

Na aula de acompanhamento do PF, os alunos tinham como questão-

problema para actividade, quais os factores que, anteriormente os alunos 

haveriam identificado na aula de preparação, podem influenciar o comportamento 

(flutuação/afundamento) da batata e da maçã. Para a realização desta actividade 

utilizaram como objectos a maçã e batata, estas em diferentes tamanhos. 

Inicialmente, os alunos experimentam uma maçã e uma batata inteiras para 

verificarem o seu comportamento, antes da verificação fizeram a previsão do 

comportamento dos objectos na água e posteriormente à experimentação e 

levantamento das razões que justificariam esse comportamento formularam a 

questão. Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 



119 

 Professor - o que ira acontecer quando as maçãs forem colocadas na água ? . o que 

vocês acham ? 

Aluno - a maçã vai flutuar 

[Os alunos colocaram a maçã em água.] 

Professor - o que aconteceu ? 

Aluno - flutua 

Professor - o que pensam que vai acontecer à batata ? 

Aluno – afunda  

Professor - vamos verificar … o que acontece?  

Aluno - afunda 

Aluno - a batata afunda e a maçã flutua  

[O docente escreve no quadro as conclusões dos alunos.] 

Aluno - a maçã flutuou porque tinha contacto com a água e a batata não tinha contacto 

Aluno - a maçã tem coisas 

Aluno - é mais pesada   

Aluno - a batata é  muito mais pesada que a maçã .  a maçã é mais leve Aluno - a maçã 

tem contacto com a água 

Aluno - a maçã é da árvore e a batata do chão 

Aluno - a batata realmente não tem contacto com a água . tem um peso lá dentro  

Aluno - a maçã não tem . a casca da maçã é mais mole e a casca da batata é pesada 

Aluno -  a batata é mais pesada . a batata nasce da areia e a areia afundou . a  maçã 

nasce na árvore … e a árvore flutua 

Professor - qual  é a nossa questão-problema ? 

Aluno - será que a batata vai ao fundo . não será mais pesada que a maçã ?  

[O docente escreve no quadro.]  

Aluno -  a maçã é redonda por isso flutua   (Anexo 7 - Diário do Investigador, 1ª sessão de 

acompanhamento, 07/02/2007). 

 

De seguida, o professor faz o levantamento das previsões dos alunos em 

relação aos comportamentos dos objectos. Reveja-se, a este propósito, o 

episódio seguinte. 

[Os alunos registam nas folha as previsões, de seguida colocaram as batatas na água, 

analisando os resultados.]  

Professor - porque achavam que a maçã flutua e a batata afunda ? 

Aluno - porque a batata é mais pesada 

Aluno - a batata é maior 

Aluno - tem a forma de uma bola e a batata de uma pedra 

Aluno - a batata tem forma de uma pedra . é longa 
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Aluno - é pelo peso e pela forma 

Aluno - a maçã é muito leve 

Aluno - é a força da água . mas se fosse no mar 

Professor - se colocassem a batata num tanque? 

 Aluno - afundava 

Aluno - a água do mar tem mais força 

Aluno - no rio afundava 

Professor - qual a diferença entre o rio e o mar ? 

Aluno - o mar é salgado 

Professor - a água salgada faz com que flutue ? quanto à água calma afunda e à agitada 

flutua ? 

Aluno - a batata não flutua em lado nenhum  

Aluno - o mar tem tanta força que consegue levantar um navio 

Aluno - se consegue levantar o Titanic . como não consegue levantar uma batata ? 

Aluno - a batata não é de madeira 

Aluno -  tem a forma de uma bola . a maçã 

[A professor pegou numa batata em forma de bola perguntando se ela vai flutuar ou 

afunda.] 

Professor - esta batata tem uma forma . peso . tamanho semelhante a uma maçã . o que 

vai acontecer ?  

Aluno - afunda 

Professor – e esta pequena vai ao fundo ? 

 Aluno - não 

Professor - qual é a mais pesada ? 

Aluno - a maçã 

Professor - então como respondem à pergunta ? 

Aluno - não 

Aluno -  seja qual for a forma, o tamanho, o peso . a batata vai sempre ao fundo 

Aluno - batatas com peso diferentes . batatas com formas diferentes . batata com 

tamanhos diferentes 

 Professor - o que têm em comum ? 

Aluno - é a casca 

Professor - qual é o comportamento na água ? 

Aluno - afundam todas 

Aluno - seja qual for a batata o comportamento na água é igual . afunda sempre na água 

Professor - a maçã ? 

Aluno - flutua sempre 

Aluno - e se cortam a metade … é capaz de afundar porque tem buracos 

Aluno - flutua 
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Aluno - seja qual for o tamanho ela é sempre maçã 

Professor - se eu cortar a batata ela não afunda ? 

Aluno -  tem a forma de um barco 

Aluno -  afunda  

Professor – porquê ? 

Aluno -  porque ela vem de baixo do chão 

Aluno - tem uma coisa por dentro que é mais leve que a batata 

Aluno -  é maciça e não muito pesada a batata é mais dura 

Professor - resposta à questão ? 

Aluno -  porque a maçã tem uma coisa dentro que faz com que flutue e a batata tem uma 

coisa dentro que faz com que ele afunde flutua   (Anexo 7 - Diário do Investigador, 1ª sessão de 

acompanhamento, 07/02/2007). 

 

 

Dissolução  

 

Na segunda observação da sessão de acompanhamento o PF o, o docente 

explorou como os seus alunos o fenómeno da dissolução, numa primeira aula de 

preparação à sessão de acompanhamento o professor, para a introdução ao 

tema, distribuiu uma rebuçado por cada aluno e pediu-lhes para “comerem” e foi 

questionando-os sobre a razão porque una já haveriam terminado e outros não. 

Os alunos levantaram algumas hipóteses e foram dizendo alguns factores que 

influenciam o tempo de dissolução de uma material. Nesta actividade os alunos 

falaram sobre o conceito de soluto e de solvente e até deram alguns exemplos de 

solutos e de solventos. 

Na aula seguinte o professor realizou com os alunos uma actividade 

experimental, em seguimento da anterior, na qual pretendia explorar a 

reversibilidade da dissolução. Assim os alunos levantaram a sua questão 

problema “Será que se pode recuperar o soluto após a sua dissolução?. O 

professor iniciou a aula colocando um cartaz, no quadro, que vem no guião 

didáctico de professores sobre este assunto, no qual três crianças davam a sua 

opinião sobre a recuperação ou não do soluto. Os alunos perante as respostas 

que estavam no cartaz deram a sua opinião. 

 

Professora – conseguem ver o cartaz? 
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Aluno – não conseguimos ver 

[A professora explica o cartaz.] 

Professora – o que quer dizer recuperar? o açúcar pode ser recuperado por filtração . 

pode ?  

Aluno – sim  

Professor – consigo ver o açúcar? 

Aluno – não  

Professor – se o coarmos? fica lá alguma coisa ? se evaporarmos ? 

Aluno – o açúcar fica lá (Anexo 7 - Diário do Investigador, 2ª sessão de acompanhamento, 

26/04/2007). 

Após alguma discussão o professor referiu que iriam realizar a actividade 

utilizando três tipos de soluto (sal grosso, sal fina a açúcar) e cada grupo ficava 

com tipos de soluto diferentes. Para a realização desta actividade o professor 

questionou os alunos sobre o material que precisariam. Reveja-se, a este 

propósito, o episódio seguinte. 

Professor – cada grupo vai recuperar um soluto diferente . o grupo A o açúcar . o B o sal 

fino  e o C o sal grosso … antes de colocar o soluto no gobelé . registam o que pensam que vai 

acontecer … se consigo recuperar o soluto por evaporação … qual o material que vamos 

precisar? 

Aluno – soluto . água . três gobelés . placa eléctrica . mais balança . papel de filtro e 

coador 

Um elemento de cada grupo colocou água no gobelé, de seguida colocam 

o soluto e com a ajuda de uma colher mexem a mistura. Depois antes de 

realizarem a actividade fazem a sua previsão e experimentam, primeiro fazem 

com o coador, de seguida com o filtro e no fim aquecem o gobelé. Verificam que 

só através do processo de evaporação conseguiram recuperar o soluto, 

registando o que observaram e a resposta à questão-problema na carta de 

planificação (Anexo 9). Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

Professor – agitem até dissolver e recuperem o soluto com o coador 

[Alunos procedem à transferência da solução para outro gobelé, fazendo-a passar por um 

coador.] 

Aluno – ao coar não conseguimos recuperar o soluto 

Professor – quinto passo . recuperem o soluto com o filtro . filtração . o que vais 

acontecer? 

Aluno – não conseguimos recuperar o açúcar 

Aluno – não conseguimos recuperar o sal fino 
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Aluno – não conseguimos recuperar o sal grosso 

Professor – recuperem o soluto com a evaporação. Coloquem os gobelés com 50 ml de 

solução . na placa de aquecimento . ao mesmo tempo  

[Os alunos procederam ao aquecimento.]  

Professor – com o processo de evaporação recuperamos o soluto ? 

Aluno do grupo A – sim 

Aluno do grupo B – sim, recuperamos o sal fino 

Aluno  do grupo c – recuperamos o sal grosso 

Professor – qual dos processos recuperou o soluto ? o coar . o filtrar . o evaporar 

Aluno – o evaporar 

Aluno - a água evaporou e ficou só o soluto 

Professor – conclusões? 

Aluno – só pela evaporação conseguimos recuperar o soluto . açúcar . sal fino e sal 

grosso 

Aluno – depois de passar pelo coador e pelo filtro ficamos coma mesma solução 

Aluno – os solutos não ficaram no filtro nem no coador 

Aluno – se aquecermos a água evapora e conseguimos recuperar o soluto  

Aluno – pela evaporação verificamos que a água evapora e fica o soluto 

Professor – respondendo à questão problema . que dizemos ? 

Aluno – Sim . é possível recuperar o soluto dissolvido na água através do processo de 

evaporação 

Aluno – na evaporação não teve influência o tipo de soluto . conseguimos recuperar 

(Anexo 7 - Diário do Investigador, 2ª sessão de acompanhamento, 26/04/2007). 

 

 

Num ambiente de aula caracterizado por uma participação não muito 

ordenada e em que parecia evidente a um pouco a desconcentração dos alunos, 

o professor tentou valorizar a opinião dos alunos. As actividades experimentais 

foram realizadas por todos os alunos, estando estes divididos e cada um 

participando na sua realização. No entanto, a docente poderia ter explorado mais 

as respostas dos alunos por exemplo perguntando-lhes “Como sabes?...”, tanto 

ao nível das previsões como das observações. Os alunos efectuaram os registos 

na “Carta de Planificação”, entregue pelo professor. 

Antes da experimentação os alunos fizeram e registram na carta de 

planificação, elaborada pelo professor, as suas previsões e levantaram a sua 

questão-problema. Após a experimentação, levantamento de hipóteses e o registo 
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das observações fizeram as suas conclusões. Por último, responderam à questão 

problema que haviam levantado. 

No tema da dissolução o professor poderia ter explorado mais a previsões 

dos alunos, perguntando-lhes porque pensavam daquela forma e também existiu 

pouca reflexão sobre os resultados e conclusões. 
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Ensino/Papel do professor 

Antes de frequentar o programa de formação em ensino experimental das 

ciências o professor A estava centrava nas suas práticas a memorização dos 

conhecimentos necessários para o prosseguimento de estudos, tendo o aluno um 

papel passivo. 

Pese embora as dificuldades em focar-se nos conceitos chave 

fundamentais da actividade exploratória e do nervosismo e inquietação tidas no 

início da realização dos trabalhos experimentais com os alunos. Com o decorrer, 

da formação a Professor A passou a revelar um ensino com maior incidência em 

conceitos chave fundamentais para os alunos, com oportunidades de valorização 

e exploração intencional dos erros dos alunos. O professor começou a estruturar 

o seu trabalho, passando a seguir algumas etapas do trabalho experimental, 

como polémicas com preocupação em resposta à questão-problema e atender ao 

conhecimento prévio do aluno. Contudo este professor em todas as actividades 

elaborados nunca explorou explicitamente as variáveis de controlo, dependentes 

e independentes, nunca referindo o que iria mudar e manter. 

 

Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem  

Quanto às actividades implementadas pelo professor A valorizou-se o 

trabalho de grupo, no decorrer de todos os trabalhos experimentais com uma 

inadequada aplicação dos procedimentos. Na primeira observação, na qual a 

docente explora o fenómeno da flutuação, trabalhou a actividade que corresponde 

aos factores que influenciam o comportamento de um objecto na água. Aqui, o 

professor pretendeu que os alunos observassem quais os objectos que flutuam e 

afundam e quais os factores que os alunos referem para estes fenómenos. Noutra 

actividade, o professor tentou prever quais os factores que podem influenciar o 

comportamento (flutuação/afundamento) da batata e da maçã. O professor, 

apesar da sua ansiedade notória, orientou com sequência as actividades 

denotando-se que houve preparação e planificação das aulas e envolvimento 

desta na actividade. Contudo, a docente na sua planificação não teve em conta a 

mediação do professor e as tarefas dos alunos (Anexo 9). Os alunos 
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encontravam-se ansiosos e muito barulhentos. Os alunos desta turma mostraram-

se muito desorganizados e não sabendo trabalhar em grupo. 

Na segunda observação, o tema em estudo era “Dissolução em Líquidos”, 

a actividade realizada está prendeu-se com a recuperação do soluto. Nesta 

actividade já explorou quais as variáveis dependentes e independentes, existindo 

uma melhor estruturação do trabalho experimental.  

Para além de algumas imprecisões científicas detectadas no discurso do 

professor, não se verificou, da sua parte, uma preocupação em valorizar e 

explorar intencionalmente os erros dos alunos, nem tão pouco em identificar as 

concepções alternativas. 

 

Recursos / Materiais Curriculares 

O professor A durante a realização das actividades experimentais utilizou 

materiais diversificados, uns do nosso quotidiano, em que os alunos estão 

habituados a ver e utilizar, outros materiais de laboratório (gobelés, balança 

digital, entre outros…) que os alunos não estão habituados a trabalhar. Para a 

condução do seu trabalho a professor planificou a aula e organizou uma carta de 

planificação, onde se encontravam os seguintes passos: questão-problema, 

previsões antes da experimentação e após a experimentação, verificação e 

resposta à questão, instrumento crucial de todo o processo. Um dos instrumentos 

importantes para realização das actividades foi o guião didáctico da “Flutuação 

em Líquidos e Dissolução em Líquidos”. O professor utilizou acetatos ilustrativos e 

legendados. No fim, da aula de preparação os alunos fizeram um cartaz, onde 

desenharam os objectos e os seus comportamentos. 
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Professor Colaborador B 

 

Durante e Após o Programa de Formação 

 

A caracterização das práticas didático-pedagógicas do professor B, ao 

nível do ensino experimental das ciências realizou-se a partir da análise das duas 

aulas observadas das sessões individuais, nas quais esteve presente o formador 

o Programa de Formação. Além destas aulas, o professor realizou outras 

actividades de preparação e seguimento das sessões de acompanhamento do 

Programa de formação, em conjunto com o professor A, que também foram 

observadas e transcritas no Diário do Investigador (Anexo 7). Na tabela que se 

segue são apresentados, para cada aula observada das sessões individuais do 

PF desta docente, o número, a data, tema e a duração aproximada. 

 

Tabela 4.19. - Aulas observadas do professor B, nas sessões de acompanhamento  

(número, data, tema e duração aproximada de cada aula). 

 

 

Número 

 

Data 

 

Tema 

Duração 

Aproximada 

(minutos) 

1 02/02/2007 

 

Flutuação 120 

2 26/04/2007 Dissolução 

 

120 

 

Tal como é possível contabilizar na tabela anterior, observaram-se as 

práticas didático-pedagógicas do professor, das sessões individuais do PF, 

durante um tempo aproximado de 4 horas. Contudo, como também foram 

observadas outras aulas dentro dos mesmos temas com a duração total de 3h 30 

min, tendo realizado algumas das actividades propostas nos Guiões Didácticos 

para Professores.  
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Na primeira sessão individual do PF, o docente explorou o fenómeno da 

flutuação, trabalhou a actividade que corresponde aos factores que influenciam o 

comportamento de um objecto na água. Assim, a professor tentou prever quais os 

factores que podem influenciar o comportamento (flutuação/afundamento) da 

batata e da maçã.  

No entanto, a docente já haveria feito uma contextualização do tema numa 

aula anterior (Anexo 8), na qual reforçou junto das crianças a tomada de 

consciência da diversidade das opiniões, levando as crianças a fazerem 

previsões. De seguida, permitiu que as crianças observassem e experimentassem 

sobre o que realmente acontece, colocando uma panóplia de objectos no 

recipiente com água e solicitando que explicitassem as suas observações para 

cada objecto. Depois, o professor orientou oralmente os alunos no registo das 

suas observações e questionou-as sobre as razões que levam a flutuação e 

afundamento de objectos na água.  

Na aula de preparação, o professor relembrou algumas respostas que os 

alunos haveriam dado, numa aula em que abordaram o tema “Um cientista” e na 

qual escreveram um texto e a sua ilustração (Anexo 10). Reveja-se, a este 

propósito, o episódio seguinte. 

Professor – o que era o cientista? 

[Os alunos responderam, definindo algumas características.] 

Aluno – inventa coisas que aumentavam os braços 

Aluno – faz foguetões 

Aluno – faz explosões 

Aluno – faz coisas 

Aluno – carros, gasolina 

Aluno – faz experiências 

Professor – o que são experiências? 

Aluno – tentar descobrir coisas 

Aluno – tentar chegar a uma conclusão 

Professor – dar uma solução ao problema?! 

Aluno – juntei iogurte com bolacha e ficou diferente 

Professor – como era o aspecto? 

Aluno – apareceu uma papa 

Professor – porque ele faz experiências? 

Aluno – para ajudar as pessoas 
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Aluno – dá-lhes soluções para as coisas que as pessoas não sabem 

Aluno – ele pensa e constrói 

Aluno – com materiais 

[De seguida a professor questionou-os sobre o local onde o cientista trabalha e qual a sua 

caracterização física.] 

Professor – então onde ele trabalha? 

Aluno – laboratório 

Professor –  e como ele é? como se veste? 

Aluno – tem bata branca 

Aluno – o cabelo no ar 

Aluno – quando explodem coisas ficam com o cabelo preto e no ar 

 

De seguida o professor distribuiu um texto “Um dia de Descobertas….” e 

observaram uma imagem do texto em acetato. O professor fez a interpretação 

oral do texto questionando os alunos sobre o tema em estudo. Nesta aula, o 

professor reforçou os conceitos de afundar e flutuar, pedindo aos alunos alguns 

exemplos. Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

Professor – o que é boiar? 

Aluno – é ficar à superfície 

Professor – e o que acontecia às pedras? 

Aluno – iam ao fundo 

Professor – a menina foi ao fundo? 

Todos – não 

Aluno – ficou à superfície 

Aluno – boiar 

Professor – e o barco como está? 

Aluno – o barco fica à superfície 

Professor – porque é que ele fica à superfície? 

Aluno – porque é feito de papel 

Aluno – o barco é de madeira  

Aluno – a madeira flutua 

Aluno – não a madeira é pesada não flutua 

Aluno – podia ser de papel 

Aluno – o papel desfaz-se e vai ao fundo 

Professor – que nome damos aos objectos quando estão em cima? 

Aluno – boiar 

Aluno – flutuar 
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Professor – preencham a grelha sobre aquilo que pensam que vai acontecer ao objecto … 

pensem por si . se alguém errar não há problema . não se preocupem . é só aquilo que pensam” 

 

Professor – o que observaram? 

Aluno – plasticina vai ao fundo 

Aluno – a vela flutua 

Aluno – vai ao fundo mas flutua 

Aluno – a borracha afunda 

Aluno – a bacia fica em cima 

Aluno – se meteres água na bacia vai ao fundo 

Aluno – fica com peso 

Professor – mas os barcos soa pesados e não vão ao fundo? 

Aluno – porque têm motores 

Aluno – é de ferro 

Aluno – porque são grandes 

Aluno – mas quanto maior for o ferro afunda 

[De seguida a professor questionou os alunos sobre os resultados de cada observação. A 

docente fez a tabela no quadro e foi colocando a cruz nos resultados que observaram e para cada 

objecto os alunos tentaram justificar o comportamento deles.] 

Professor – plasticina 

Aluno – afunda 

Aluno – é pesada 

Professor – lata porque flutua 

Aluno – está fechada mas entra água 

Aluno – vai ao fundo porque fica mais pesada  

Aluno – está fechada e não entra água 

Professor – o prego porque vai ao fundo 

Aluno – porque é de ferro  

Professor – moeda 

Aluno – afunda 

Aluno – porque é de metal 

Professor – esferovite 

Aluno – é leve 

Aluno – não tem muito peso 

Aluno – a moeda é mais pequena que a esferovite porque um é pesado e o outro é mais 

leve. 

Professor – a vela 

Aluno – vai ao fundo e sobe 

Aluno – flutua 
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Aluno – a vela é feita de materiais leves 

Professor – porquê? 

Aluno – porque é mais pesada 

 Aluno – professor se pegarmos na vela se a colocarmos devagar não vai ao fundo 

Aluno – a corrente da água leva-a para cima 

Aluno – quando atiramos a água mexe e faz força 

…… 

  Professor - qual é a diferença entre a borracha e o lápis? 

Aluno – o lápis é mais comprido 

Aluno – o tamanho não faz mal 

Aluno – não é o tamanho é o peso . professor olha pôs um lápis curto e um comprido e os 

dois flutuaram. 

Professor –  pois é . e agora será que o tamanho influência 

Aluno – não 

Aluno – mas se for o peso fica lá em baixo 

Professor – então o clipe e a vela? 

Aluno – porque as coisas de ferro vão ao fundo e as outras as que são de plástico ficam 

em cima 

Aluno – o clipe estava aberto por isso vai ao fundo 

Professor – a bacia 

Aluno – flutua 

Aluno – é parecida com um barco 

Aluno – o barco não vai ao fundo porque não tem buracos 

Aluno – a água se entrar no barco o barco vai ao fundo 

Professor –  mas por exemplo a bóia tem um buraco e o que acontece? 

Aluno – flutua 

Professor – porquê? 

Aluno – porque tem ar 

Aluno – a bóia tem um buraco no meio mas está cheia de ar e por isso flutua 

Aluno – se esvaziar a bóia ela vai ao fundo 

Professor – se nos colocarmos em cima da bóia o que acontece 

Aluno – ficamos em cima 

Professor – porque será que isso acontece? 

Aluno – é a força que fazemos em cima da bóia que faz com que a bóia fique em cima 

Aluno – as bóias flutuam porque o ar á mais leve que a água 

Professor – o que acontece á água? 

Aluno – flutua 

Aluno – é redonda e não tem buracos 

Aluno – os materiais redondos flutuam 
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[Para uma simples conclusão as crianças referiram:] 

Aluno – a água empurra os materiais 

Aluno – a água não empurra os materiais leves 

Aluno – flutuar é ficar na superfície  

[A professor escreveu no quadro as conclusões das crianças e estas registaram numa 

folha, na qual fizeram um desenho sobre a actividade realizada. Posteriormente construíram um 

cartaz como consolidação de todas as aprendizagens, no qual desenharam os objectos que 

flutuaram e os que afundaram.] 

 Assim, na sessão de individual do PF, os alunos já haveriam 

adquirido os conceitos de flutuação e afundamento. O professor iniciou a aula 

recordando, através de um acetato (Anexo 13), algumas conclusões tiradas pelos 

alunos, na aula de preparação, de modo a partir para a questão problema. 

Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

[De seguida a docente questionou os alunos acerca da palavra que se repetia nas 

conclusões que estavam escritas no acetato e os alunos responderam:] 

Aluno - leve” 

Aluno - pesado” 

Aluno - peso” 

Professor B - então vamos ver se os objectos pesados flutuam ou fundam e tirar as 

nossas conclusões 

…… 

Professor – vamos fazer assim . pesamos uma maçã e uma batata e um bocado de maçã 

e de batata … depois . colocamos na tina e vemos o que acontece … mas qual é a nossa questão 

de partida … o que queremos saber? 

Aluno – a batata afunda porque é mais pesada que a maçã? 

 De seguida, o professor orientou os alunos de forma a decidirem o que 

pensavam o que iria acontecer e porquê. Os alunos fizeram as suas previsões e 

descreveram os procedimentos que iriam realizar, durante esta actividade. 

Depois, o professor distribuiu uma carta de planificação por cada aluno e 

colocou uma maçã em cada um dos grupos, enquanto estes procediam ao 

preenchimento da tabela na secção que dizia respeito à previsão, colocando uma 

cruz no que pensavam. O professor questionou os alunos acerca das suas 

previsões, em relação ao comportamento da maçã na água. 

Professor B - a maçã quando colocada na água flutua ou afunda” 

Aluno - afunda 

Aluno -  flutua 
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[De seguida os alunos colocaram a maçã no recipiente com a água e observaram o 

resultado.] 

Professor B - o que aconteceu? 

Aluno - flutua” 

Após a experimentação, os alunos colocaram uma cruz na coluna que diz 

respeito à verificação. Por conseguinte, o professor distribuiu uma batata de 

tamanho semelhante à maçã pelos grupos e pediu aos alunos para registarem na 

folha a sua previsão. Posteriormente, colocaram a batata na água, observaram e 

debateram os resultados. Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

Professor B - se colocar a batata na água, ela flutua ou afunda?.... já todos colocaram a 

cruz? 

Alunos - sim 

Professor B - então vamos experimentar. Coloquem a batata dentro do recipiente 

Aluno  - afunda 

 …. 

Aluno - a batata é pequena 

Aluno - a maçã é pesada 

Aluno - a batata é leve 

Aluno - a água empurra a maçã 

Aluno - não tem força … porque uma força empurra a maçã e a batata não 

Aluno - a maçã é mais leve e a batata é mais pesada 

Professor - verificar se é mais pesada 

Aluno -flutua 

Professor - vou retirar a peça e vou colocar esta . como é esta ? 

Aluno – mais pequena 

Aluno - mais leve  

Aluno - penso que afunda 

Professor - qual é a mais pesada ? a maçã ou a batata mais pequena ? 

Aluno - a batata é empurrada 

Professor - a pouco vocês estavam a dizer que a mais pesada afunda  

Aluno - a água empurra a maçã para cima . a maçã pequena por ser pequena não vai ao 

fundo 

Professor - o que vai acontecer por ser mais leve ?  

Aluno - flutua 

Aluno -  a maçã é redonda 

Professor - então vai experimentar com uma batata redonda … O que aconteceu ? 

Aluno - afunda 



134 

Professor - é por causa das forças … o peso não nos ajuda a explicar … então vamos ver 

… vamos olhar e ver se existe mais alguma diferença …  são iguais ? 

Aluno – não 

Aluno - uma maior do que a outra 

Aluno -  a maçã é maior 

Professor - vamos arranjar um bocado de maçã igual à batata … estes dois bocadinhos já 

estão do mesmo tamanho … vamos colocar na tina … que aconteceu ? 

Aluno - a maçã flutua e a batata vai ao fundo 

Professor – porquê? 

Aluno - a batata e mais pesada  

Aluno –afunda 

Aluno - é por ser feito de material 

Aluno - a batata é mais dura e a maçã é mais mole 

Aluno -  a diferença do material da batata e da maçã 

Aluno - o peso não influencia … entre os objectos é o material 

Aluno - não depende do tamanho 

Aluno -  a batata vai sempre ao fundo 

Aluno - a maçã também com tamanhos diferentes flutua (Anexo 7 - Diário do Investigador, 

1ª sessão de acompanhamento, 08/02/2007). 

 

Para finalizar, registaram, na carta de planificação, as observações e 

retiraram as suas conclusões. Por último, responderam à questão problema que 

haviam levantado. 

Pode referir-se que as perguntas feitas pelo professor foram muito factuais 

e cognitivamente baixas/convergentes. Por vezes, mal formuladas e confusas. 

 

 

Dissolução  

 

Nesta sessão de preparação sobre a dissolução o professor realizou uma 

actividade de contextualização ao tema “Dissolução em Líquidos”, em que 

pretendeu que os seus alunos identificassem alguns factores que pudessem 

influenciar o tempo de dissolução do rebuçado. Assim, para a sua concretização 

distribuiu rebuçados de diferentes tipos e tamanhos por cada aluno, pedindo-lhes 

para o “comerem”. Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 
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(decorridos três minutos) 

Professor B – Quem já terminou? 

[Levantaram o dedo cinco alunos e 12 ainda continuaram a comer o rebuçado.] 

Alunos – eu … 

Professor B – como ficou a vossa boca? 

Alunos – doce 

Aluno – se eu juntar o rebuçado com água ela fica doce 

Professora B – então o que acontece quando colocamos açúcar na água? 

Aluno – na água com o açúcar eu ao mexer com a colher o açúcar desaparece depressa 

… professora e se estiver num copo parado derrete mais devagar. 

Professor B – sim é verdade … mas vamos voltar aos nossos rebuçados . os rebuçados 

são diferentes? 

Aluno – no sabor 

Aluno – no tipo 

Aluno – um é mais mole outro é mais duro 

[Uma aluna pega em dois rebuçados de framboesa e   

Aluno – este é mais pequeno por isso vai acabar por desaparecer mais depressa do que o 

maior. 

Alunos – é o tamanho. 

Aluno – professora quando a minha mãe faz leite creme . ela deita a farinha no leite e 

mistura tudo mas a farinha não desaparece … sabes fica tudo misturado .   

Aluno – quando a água e o açúcar se misturam, a água fica doce  

Alunos - a mão põe a farinha e ovos e fica tudo uma mistura … quando faço o sumo deito 

açúcar e ele desaparece ... 

Professor B – Vocês acham mesmo que ele desaparece? 

Aluno – não . não . o açúcar é tão minúsculo que não se vê 

Aluno – junta-se às partículas da água 

Professor B – que outro nome podemos dar sem ser derreter ou desaparecer? 

Aluno – dissolve 

Professora B – muito bem!!  então podemos dizer que o rebuçado dissolve-se na boca. 

Aluno – sim e o açúcar na água também … o açúcar dissolve-se na água 

Aluno – professor quando a minha tia está aflita mete um comprimido debaixo da língua e 

ele desaparece logo … 

Aluno – sabes tem mais calor debaixo da língua 

Aluno – e também tem mais saliva . por isso derrete depressa 

Aluno – professora o rebuçado fica mais mole  . mais pequeno  

Aluno – é mais fácil e trincar  

[Um aluno pegou num rebuçado abriu e disse que aquele como tinha riscas com a saliva 

ia desaparecendo mais depressa.] 
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Aluno – professor . olha . este tem riscas vai desaparecer mais depressa porque vai 

ficando mais pequeno. 

Aluno - quando a colocamos um cubo de gelo na mão ele derrete porque a mão está 

quente e o gelo derrete. 

Aluno – professor quando a minha mãe faz sopa a água está quente e ela quando deita 

sal ele dissolve-se muito depressa. 

Professor B – se tu tivesses uma panela de água fria e outra com água quente e deitasses 

sal o que acontecia 

Aluno – o sal que estava na água quente dissolvia-se mais rápido que o da água fria 

Professor – então que outro factor pode influenciar a dissolução? 

Alunos – a temperatura 

Aluno – olha por exemplo se eu tiver um copo com água e açúcar e tu um copo de sumo 

com açúcar. eu com uma colher mexo sempre e tu não …o açúcar que esta no copo de água 

dissolve-se mais rápido que o teu. 

Professor B – ai sim? porquê? 

Aluno – porque um está quieto e o outro tem movimento 

Aluno – temos outro factor o movimento … sem movimento demora mais tempo 

Professor B – sim está correcto . mas em vez de chamarmos movimento vamos chamar 

agitação flutua (Anexo 8 - Diário do Investigador,  sessão de preparação, 20/04/2007). 

 

No decorrer, desta actividade os alunos identificaram alguns factores que 

podem influenciar a dissolução do rebuçado, no entanto nunca foram referidos os 

conceitos soluto e solvente. 

Na sessão individual do PF, o professor iniciou a aula com a divisão dos 

alunos em três grupos e fez uma breve síntese do que aconteceu na aula anterior 

sobre a dissolução. De seguida, o docente deu seguimento à aula na qual 

orientou os alunos a responderem a duas questões-problema, (Será que a 

agitação influência o tempo de dissolução do rebuçado? E o tamanho do 

rebuçado influência o tempo de dissolução?) desta actividade experimental. 

Depois, o professor questionou os alunos sobre o que estes deveriam mudar e 

manter (variável dependente e independente) para realizar esta actividade. 

Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

 Professor – qual é a nossa questão de partida? 

 Aluno – será que a agitação influência o tempo de dissolução do rebuçado?  

 Professor – então no rectângulo correspondente à questão de partida vão escreve o que o 

Ricardo disse … 
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 [O professor escreve no quadro a frase “Será que a agitação influencia o tempo de 

dissolução do rebuçado?” e os alunos copiam para a sua folha de registo.] 

 Professor – o que vamos mudar? 

 Aluno – de um lado vamos por um rebuçado inteiro e do outro lado meio rebuçado 

 Professor – na tabela vão escrever o que vamos mudar . então o que vamos mudar? 

 Aluno – o tamanho do rebuçado 

 Aluno – a massa do rebuçado  

 Professor – o que vamos medir? 

 Aluno – o tempo que demora o rebuçado a dissolver  

 Aluno – a água vais estar à mesma temperatura 

 Professor – então o que vamos medir? 

 Alunos – o tempo 

 Formador – digam então tudo o que vamos manter . acham que é só aquilo que disseram? 

… pensem no que vão fazer 

 Aluno – a água  

 Aluno – a temperatura da água 

 Aluno – o volume 

 Professor – o que é o volume? 

 Aluno – é a quantidade de água 

 Aluno – temos de ter a mesma quantidade de água 

 Professor – o que vamos manter mais? 

 Aluno - o tipo de rebuçado  

 Aluno – é do mesmo sabor 

 Professor – vocês vão meter os pedaços de rebuçado ao mesmo tempo? 

 Formador – qual é a outra variável que vou manter? 

 Aluno – o momento em que metemos o rebuçado no copo 

 Professor – Vamos recapitular 

 Alunos – a massa do rebuçado 

 Aluno – o tempo que se mete o rebuçado 

 Professor – e o que vamos medir  

 Aluno – o tempo de dissolução do rebuçado 

(Anexo 7 - Diário do Investigador,  sessão de acompanhamento, 26/04/2007). 

 

Os alunos registaram as suas observações no seu guião. De seguida, cada 

grupo colocou 200ml de água no seu gobelé. Decorridos alguns minutos, depois 

destes procedimentos o professor colocou a segunda questão. Durante, esta 

actividade o formador teve um papel activo e colaborativo com os alunos. Reveja-

se, a este propósito, o episódio seguinte. 
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 Aluno – é mais pequeno porque tem menos massa 

 Aluno – tem menos massa 

 Aluno – professora … se a água estivesse quente era mais rápido  

 Aluno – o grande tem mais massa 

 Professora – quanto tempo o mais pequeno vai demorar? Registem na vossa ficha o que 

pensam … no penso que registam o que acham  

 Professor – se for muito muito açúcar . o açúcar  

 Aluno – o açúcar não derrete todo e o que não derrete vai ao fundo 

 Professor – então vocês lembram-se como fica a água? 

 Aluno – saturada 

 Formador – quando temos uma colher de açúcar em muita água o que acontece? . acham 

que também fica saturada? 

 Aluno – o açúcar desaparece 

 Aluno – não fica saturada 

 Aluno - dissolve-se 

 Aluno – oh professora … põe-se um rebuçado em água sem mexer e outro rebuçado e 

mexemos com uma colher … e o que mexemos dissolve-se mais depressa 

 Professor – como eu posso fazer isso? 

 Aluno  - tínhamos que por dois rebuçados inteiros e iguais 

 Aluno – num copo com a mesma quantidade de água 

 Aluno -  num copo mexíamos e noutro não 

 Aluno – oh professora a temperatura tinha que ser a mesma 

 Formando – então deixem-me recapitular para ver se percebi 

 Aluno – colocava um rebuçado mais pequeno e outro maior 

 Alunos – não . não  

 Aluno – não porque pode influenciar … porque o mais pequeno pode dissolver mais rápido 

e assim não conseguimos ver se é de mexer ou não 

 Aluno – os dois rebuçados têm de ser do mesmo tipo . tamanho e a água igual 

 Formador – que cuidados devemos ter com a água 

 Aluno - devo deitar devagar 

 Aluno – colocar a mesma quantidade 

 Aluno – colocar a água à mesma temperatura 

 Professor – então qual é a diferença 

 Aluno – num copo mexemos noutro não  

 Professor – qual é a questão problema? 

 Aluno – será que a agitação influencia o tempo de dissolução do rebuçado 

 Professor – então o que vamos mudar? 

 Aluno – num copo vamos mexer e noutro não  

 Aluno – o movimento da água 
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 Professor – que nome damos à água? 

 Aluno – solvente 

 Aluno – o movimento do solvente 

 Aluno – está a ficar mais pequeno  

 [Decorridos 36 minutos o rebuçado mais dissolveu mais depressa] 

 Professor – já podemos tirar conclusões? 

 Aluno – sim  

 Aluno – o mais pequeno dissolveu-se mais rápido 

 Professor – na folha de registo escrevam o que visualizam … qual é a resposta à questão 

 Aluno – sim . o tamanho do rebuçado influência o tempo de dissolução 

 [Na segunda actividade os alunos num gobelé mexeram e noutro não.] 

 Professor – há um que não mexe um vais estar sempre mexer … abram os rebuçados e 

coloquem o rebuçado quando disser   

 Aluno – o que agitamos de vez em quando está mais pequeno  

 Aluno – o que não tem movimento está grande 

 Professor – o que concluímos? 

 Aluno – a agitação influencia o tempo de dissolução  

 [O professor regista no quadro o tempo que os rebuçados demoraram a dissolver, com 

agitação, em cada grupo. O grupo A e o B demoraram 16min e o grupo C 17 min] 

 Professor – resposta à questão … qual é a resposta? 

 Aluno –sim . a agitação influencia o tempo de dissolução do rebuçado. 

 [Os alunos registam no seu guião as resposta às questões iniciais.] 

(Anexo 7 - Diário do Investigador,  sessão de acompanhamento, 26/04/2007). 

 
 

Esta aula foi um pouco confusa para os alunos, uma vez, que tentavam dar 

resposta a duas questões-problema e as variáveis dependente e independente, 

para as duas situações, eram diferentes.  

 

 

 Ensino/Papel do professor 

Antes de frequentar o programa de formação em ensino experimental das 

ciências as práticas do professor B estavam centradas na memorização dos 

conhecimentos necessários para o prosseguimento de estudos. Tratava-se um 

ensino por transmissão de conhecimentos, existindo um papel quase inactivo do 

aluno. 
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Pese embora as dificuldades em focar-se nos conceitos chave 

fundamentais da actividade exploratória e do nervosismo e inquietação tidas no 

início da realização dos trabalhos experimentais com os alunos. Com o decorrer, 

da formação o Professor B passou a revelar um ensino com maior incidência em 

conceitos chave fundamentais para os alunos, com oportunidades de valorização 

e exploração intencional dos erros dos alunos. O professor começou a estruturar 

o seu trabalho, passando a seguir as etapas do trabalho experimental, sendo a 

resposta à questão-problema do conhecimento prévio do aluno. 

 

Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem  

Quanto às actividades implementadas pelo professor valorizou-se o 

trabalho de grupo (com cooperação entre os alunos), no decorrer de todos os 

trabalhos experimentais com adequada aplicação dos procedimentos. Na primeira 

observação, na qual a docente explora o fenómeno da flutuação, trabalhou a 

actividade que corresponde aos factores que influenciam o comportamento de um 

objecto na água. Deste modo, a professor tentou prever quais os factores que 

podem influenciar o comportamento (flutuação/afundamento) da batata e da 

maçã. a seguir durante esta estratégia. O professor, apesar da sua ansiedade 

notória, orientou adequadamente as actividades denotando-se que houve 

preparação e planificação das aulas e envolvimento desta na actividade. 

Na segunda observação, o tema em estudo era “Dissolução em Líquidos”, 

a actividade realizada está prendeu-se com os factores que influenciam o tempo 

de dissolução de um material. Desta forma, o professor B tentou prever se 

agitação da mistura influencia o tempo de dissolução do rebuçado. 

 

Recursos / Materiais Curriculares 

O professor B durante a realização das actividades experimentais utilizou 

materiais diversificados, uns do nosso quotidiano, em que os alunos estão 

habituados a ver e utilizar, outros materiais de laboratório (gobelés, termómetros, 

varetas) que os alunos não estão habituados a trabalhar. Para a condução do seu 

trabalho a professor B em conjunto com o professor A planificou a aula e 

organizou uma carta de planificação, instrumento crucial de todo o processo. No 
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entanto, utilizou, como fundamental, o guião didáctico, entregue pelo formador. O 

professor utilizou acetatos ilustrativos, na introdução ao tema flutuação e na 

introdução à sessão individual do PF, sobre os factores que influenciam o 

comportamento da batata e da maçã na água. 

 

 

Professor Colaborador C 

 

Durante e Após o Programa de Formação 

 

A caracterização das práticas didático-pedagógicas em ensino 

experimental das ciências do professor C, ao nível do ensino experimental das 

ciências realizou-se a partir da análise das duas aulas observadas das sessões 

individuais, nas quais estava presente o formador o Programa de Formação. Além 

destas aulas a professor realizou outras actividades de preparação e seguimento 

das sessões de acompanhamento do Programa de formação, que também foram 

observadas e transcritas no Diário do Investigador (Anexo 8). Na tabela que se 

segue são apresentados, para cada aula observada das sessões individuais do 

PF desta docente, o número, a data, tema e a duração aproximada. 

 

Tabela 4.20. - Aulas observadas do professor C, nas sessões de acompanhamento  

(número, data, tema e duração aproximada de cada aula). 

 

 

Número 

 

Data 

 

Tema 

Duração 

Aproximada 

(minutos) 

1 08/02/2007 

 

Flutuação 120 

2 27/04/2007 Dissolução 

 

120 
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Tal como aconteceu com os dois professores anteriores, observaram-se as 

práticas didático-pedagógicas do professor, das sessões individuais do PF, 

durante um tempo aproximado de 4 horas. Contudo, como também foram 

observadas aulas de preparação e seguimento dentro dos mesmos temas com a 

duração total de 6h 30min, tendo realizado algumas das actividades propostas 

nos Guiões Didácticos para Professores. 

Na primeira observação, na qual o docente explora o fenómeno da 

flutuação, trabalhou a actividade que corresponde aos factores que influenciam o 

comportamento de um objecto na água. Deste modo, o professor, orientou os 

alunos preverem quais os factores que podem influenciar o comportamento 

(flutuação/afundamento) da batata e da maçã. No entanto, o docente já haveria 

feito uma contextualização do tema numa aula anterior (Anexo 9), na qual 

reforçou junto das crianças a tomada de consciência da diversidade das opiniões, 

levando as crianças a fazerem previsões. De seguida, permitiu que as crianças 

observassem e experimentassem, em grupo, sobre o que realmente acontece, 

colocando cada um dos objectos no recipiente com água e solicitando que 

explicitassem as suas observações em cada caso. Depois, o professor orientou, 

oralmente, os alunos no registo das suas observações e questionou-as sobre as 

razões para a flutuação de uns objectos e para o afundamento de outro. As 

respostas das crianças serviram como ponto de partida para a exploração da 

questão desta sessão individual do PF.   

Flutuação 
 
 

O professor iniciou a aula recordando o tema bordado na aula de 

preparação, sobre os factores que podem influenciar o afundamento ou flutuação 

dos alguns objectos. Nesta aula, o professora haveria dividido os alunos em 

grupos e distribuído, por estes, diversos materiais. Os alunos antes de os 

colocarem na água fizeram a previsão dos resultados e de seguida, um elemento 

de cada grupo, colocou um objecto na água, de cada vez, observaram e 

debateram o porquê dos resultados. De seguida, a professora distribuiu uma carta 

de planificação na qual estava uma tabela com as previsões dos alunos antes da 

experimentação e outra parte com a verificação os alunos. O professor foi lendo 
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cada objecto e os alunos registaram nas colunas da tabela o que pensavam sobre 

o comportamento dos objectos. Para finalizar a aula os alunos coma ajuda do 

professor construíram o seguinte cartaz (Anexo 8). Reveja-se, a este propósito, o 

episódio seguinte. 

Professor - o que aconteceu à barra de plasticina? 

Aluno - afundou 

Professor - Porquê? 

Aluno - é feita daquela massa” 

Aluno - se ela tivesse um buraco flutuava 

Aluno - é pesada 

Aluno - é pesada e dura 

Aluno - se fosse plasticina mais mole dava para fazer … ficava parecida com um barco 

flutua (Anexo 8 - Diário do Investigador, 1ª aula de preparação, 29/01/2007). 

 

Na aula da sessão individual do programa de formação os alunos tentaram 

responder à seguinte questão “Será que o mesmo objecto flutua ou afunda em 

diferentes líquidos?”. Assim para esta aula os alunos utilizaram diferentes 

materiais (placa de esferovite, maçã, batata e prego de ferro) e líquidos (álcool, 

água e água salgada). Nesta aula o professor distribuiu a carta de planificação 

pelos alunos, enquanto ia recordando algumas hipóteses que haveriam sido 

levantadas pelos alunos em aulas anteriores. Os alunos colocaram, a mesma 

quantidade, de diferentes líquidos nos garrafões, previamente seccionados a 

meio. De seguida, etiquetaram os recipientes com os respectivos nomes dos 

líquidos. Posteriormente, um aluno de cada grupo procedeu à dissolução do sal, 

agitando com a ajuda de um garfo. Depois, o professor questiona os alunos para 

que questão-problema estão a estudar e estes respondem. Reveja-se, a este 

propósito, o episódio seguinte. 

Professor - a maçã … o peso não é tudo …independentemente do peso a água não tinha 

força para sustentar … nós queríamos saber se acontece isso em todos os líquidos … então hoje 

vamos saber  

[O professor distribuiu as fichas (carta de planificação)] 

Professor – vamos etiquetar os líquidos … já escreveram álcool ? … então colem … o 

segundo é a água . e etiquetar … o terceiro é agua salgada 

[Os alunos dissolveram sal na água com ajuda de um cabo de um garfo] 

Professor - o que estamos a estudar ? . Qual é a questão problema ?  
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 Aluno - se os objectos se comportam de modo igual nos diferentes líquidos 

Aluno - se o mesmo objecto flutua ou afunda em diferentes líquidos 

Professor - será que o mesmo objecto flutua ou afunda em diferentes líquidos ? 

O professor escreveu no quadro a pergunta e os alunos copiaram para a sua carta de 

planificação “Será que o mesmo objecto flutua ou afunda em diferentes líquidos?” (Anexo 7 - 

Diário do Investigador, 1ª sessão de acompanhamento, 08/02/2007). 

 

O professor solicita aos alunos que refiram, antes da experimentação, o 

que vão mudar e o que vão manter, ou seja, quais as variáveis dependentes e 

independentes. Posteriormente, pede aos alunos para assinalarem na tabela as 

suas previsões e de seguida procedem à realização da actividade experimental e 

á sua verificação. Na sua tabela de verificação ilustram os resultados (Anexo 8). 

Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

Professor - vamos usar uma placa de esferovite … o que vamos mudar ? 

Aluno - o líquido 

Professor - porque estamos a mudar o líquido ? 

Aluno - para ver como o objecto se vai comportar 

Professor – temos três tipos de líquidos … água . álcool e água com sal 

Professor – o que mantemos ? 

 Aluno - o objecto 

Professor – na folha de registos .  vocês vão escrever o que pensam que vai acontecer ao 

colocar a placa de esferovite em álcool 

[Os alunos escrevem, na folha de registos, o que pode acontecer ao colocar a placa de 

esferovite em álcool. 

Professor – depois . escrevem o que pensam que vai acontecer na água e na água 

salgada. 

[Os alunos escrevem, na folha de registos, o que pode acontecer ao colocar a placa de 

esferovite em água e em água salgada.] 

Professor - Já todos fizeram as suas previsões ? 

Aluno – Sim 

Aluno - o que vamos fazer ? . experimentar ? 

Professor - viram a folha e vão preencher a coluna de verificações 

Aluno - Na previsão do esferovite na água nenhum deveria … porque já tenhamos feito na 

aula anterior. 

Professora - vão desenhar o que observaram ao colocar o esferovite nos diferentes 

líquidos  

[Os alunos procedem à elaboração do respectivo desenho.] (Anexo 7 - Diário do 

Investigador, 1ª sessão de acompanhamento, 08/02/2007). 
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De seguida, os alunos expuseram as suas ideias, que justificaram os 

resultados obtidos. No fim, elaboraram um cartaz elucidativo dos resultados 

obtidos. Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

Professor - porquê que a maçã flutua em água? 

Aluno - porque a água tem força para a sustentar 

 Professor – porque que a batata afunda em água ? e porque afunda em álcool ?  

Aluno - o álcool não tem força 

Professor - podemos fazer só com a casca da batata . A casca flutua ? 

Aluno – não . o álcool não tem força 

Professor - Será que não tem mesmo força ? 

Aluno - tem porque o esferovite flutua . a força é pequena  

Aluno – a nossa resposta é não 

Professor – porquê ? 

Aluno - porque os líquidos não tem todos a mesma força para sustentar os objectos 

Aluno - são compostos diferentes  

Professora - essa força é feita em que sentido ? 

Aluno - de baixo para cima 

Professora - então qual é a nossa resposta ? 

Aluno – não . porque os líquidos tem forças diferentes 

[Os alunos fizeram um cartaz para diferenciar os líquidos ”para não confundir”] 

Professor – antes de colocarmos . qual é objecto?  

Aluno - prego 

Professor - o que aconteceu ? 

Aluno - afundou 

Professor - quem teve mais força o liquido ou o objecto ? 

Aluno - foi o objecto 

Professor – porquê ?  

Aluno - Quer dizer que é muito mais forte 

Aluno - não . a água tem mais força que a placa por isso flutua 

Professor - a maçã ? em qual afundou ? 

Aluno – em nenhuma 

Professora – qual a diferença de comportamento na água da torneira e na água salgada ?  

  Aluno - a água salgada é mais forte porque a maçã fica mais em cima . a maçã ficou mais 

fora na água salgada do que na água da torneira 

Professora - a batata … mas se cortarem um bocadinho . na água salgada afunda? 

Aluno -  na água salgada a batata flutua . porque tem mais força 

Aluno - na água salgada … quando atiramos coisas . quase sempre flutua 
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Professora - mas a pedra vai ao fundo ? (Anexo 7 - Diário do Investigador, 1ª sessão de 

acompanhamento, 08/02/2007). 

 

 

Dissolução 

 

O professor dividiu a turma em três grupos e pediu a um dos alunos para 

distribuir o material pelos grupos: um gobelé, um colher e um rebuçado igual por 

cada grupo. Antes de iniciar a actividade a docente relembrou os factores que 

influenciam a dissolução, que já tinham debatido na aula anterior. 

 

 Professor – com o material que temos hoje qual será a nossa questão de partida 

 Aluno – será que a agitação influencia o tempo de dissolução do rebuçado? 

 Professor – muito bem … o que será o nosso rebuçado? 

 Aluno – é o soluto  

 Aluno – professor … a água é o solvente 

 [No local da ficha de trabalho os alunos escreveram a questão de partida para o problema 

de hoje.] 

 Professor – o que vamos mudar? 

 Aluno – a agitação  

 Aluno – agitar sempre 

 Aluno – noutro não se agita 

 Aluno – vamos agitar de vez em quando 

 Professor – sim num gobelé não vamos mexer . noutro vamos mexer sempre . e no outro 

vamos mexer de vez e quando … este de vez em quando é quando quizermos? 

Aluno – não os minutos têm de ser controlados  

Professor – muito bem! . então pode ser de 3 em 3 min … e o que vamos medir  

Aluno – quanto tempo demorou a dissolver o rebuçado 

Aluno – professor … o tempo que demora um rebuçado a dissolver-se com diferentes 

agitações da mistura 

Professor – sim senhora Diogo . então vão escrever no rectângulo que diz o que vamos 

medir o que ele disse … se calhar é melhor escrever no quadro 

[A professor escreve no quadro para os alunos copiarem para a folha “o tempo que 

demora um rebuçado a dissolver-se com diferentes agitações da mistura”] 

Professor – o que vamos manter . o que vai ficar igual em toda a experiência 

Aluno – o tipo de líquido 

Aluno – a água é o nosso solvente 
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Aluno – o soluto . o tipo de rebuçado 

Aluno – quantidade de líquido 

Aluno – a temperatura de líquido  

Aluno – o tamanho do rebuçado 

Aluno – sim . é a massa professor  

Aluno – estado de divisão igual 

Aluno – vamos ter o rebuçado igual 

Professor – o que vai ser igual em cada gobelé . quando metemos o rebuçado 

Aluno – o tempo de deitar o rebuçado 

Aluno – o momento em que se introduz os rebuçados nos gobelés 

[Os alunos escrevem no seu guião os factores que vão manter nesta actividade.] 

Professor – que material vamos precisar? 

Aluno – 3 gobelés para cada grupo 

Alunos – professor . colheres.  

Professor – quantas? 

Aluno – 6 colheres . 2 para cada grupo 

Professor – porquê só duas? 

Aluno – porque numa vamos agitar sempre e noutro vamos agitar de 3 em 3 min e o outro 

gobelé não precisa de agitação 

Professor – então e o que precisamos mais? 

Aluno – 3 rebuçados iguais para cada grupo 

Aluno – água 

Aluno – etiquetas  

Professor – porquê etiquetas? 

Aluno – para escrever no 1º gobelé sem agitação . no 2º gobelé sem a agitar e o 3º gobelé 

com agitação de 3 em 3 min. 

Aluno – cronómetro . para contarmos o tempo e pudermos agitar de 3 em 3 minutos. 

Professor - o que penso que vai acontecer? vão escrever na tabela que diz penso que 

[Depois dos alunos escreverem as suas opiniões sobre o que serão os resultados a 

professor questionou os alunos.] 

Professor – o que é agitação nula 

Aluno – não agitamos 

Professor – o que é agitação constante  

Aluno – sempre  

…. 

Professor – já mediram a temperatura? 

Alunos – sim . professor . 18,2ºC 

Professor – isso é a temperatura de quê?! 

Alunos – do solvente 
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Dividem tarefas, dentro de cada grupo, e um aluno fica responsável por 

mexer, com o auxílio de um garfo, sempre outro por mexer de 3 em 3 minutos e 

outro aluno coloca o rebuçado na água. Os alunos responsáveis por deitarem os 

rebuçados na água descascam os rebuçados e esperam pela ordem do professor. 

Professor – já descascaram os rebuçados? 

Alunos – sim 

Professor – então quando eu disser colocam os rebuçados na água ao mesmo tempo … 

os alunos pela agitação contínua começam logo e os outros só quando eu disser … em quanto 

esperamos vocês vão pensar no que vai acontecer 

[A professor de três em três minutos avisava os alunos para agitarem o gobelé que era de 

vez em quando.] 

Aluno – professor a água está a fica vermelha 

Decorridos 19 minutos, os rebuçados, dos grupos A e C, que estavam nos gobelés com 

água, com agitação constante dissolveram-se por completo. O rebuçado do grupo B só passados 

24 minutos.] 

Professor – quem já terminou  

Alunos – nós … nós  

Professor – por é que na agitação constante os rebuçados não se dissolveram ao mês o 

tempo? 

Aluno – porque se calhar nós agitamos mais depressa que o outro grupo … fomos mais 

rápidos 

Professor – o que aconteceu ao gobelé que não mexemos? 

Aluno – não aconteceu nada 

Aluno – pois … não agitamos!? 

Aluno – não usamos agitação 

Professor – a dissolução foi quase nula … e o outro rebuçado? 

Aluno – já está muito dissolvido . mas ainda não está todo 

Professor – como podemos responder à nossa questão? 

Aluno – sim . a agitação influencia o tempo de dissolução do rebuçado  

Professor – influencia como? 

Aluno – quando agitamos é mais rápida a dissolução do rebuçado  

Professor – quando se agita a mistura o rebuçado demora menos tempo a dissolver-se em 

água, à temperatura de 18,2ºC. 

[Após esta resposta a professor escreveu a resposta no quadro e os alunos escreveram 

no rectângulo que dizia respeito à resposta. No fim os alunos preencheram um cartaz para 

sintetizar os conhecimentos desta aula.] (Anexo 7 - Diário do Investigador, 2ª sessão de 

acompanhamento, 27/04/2007). 
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 Nesta actividade, o professor deixa que os alunos conduzam ao trabalho. 

Eles levantam a questão, controlam e conhecem as variáveis dependentes e 

independentes. Fazem a divida previsão dos acontecimentos. Depois, após a 

experimentação discutem sobre os resultados observados fazem o seu registo e 

tiram as suas conclusões. Por último, respondem à questão problema que haviam 

levantado. 

 

Ensino/Papel do professor 

Antes de frequentar o programa de formação em ensino experimental das 

ciências o professor C já realizava algumas actividades, mas sem um carácter 

investigativo. Estas actividades eram avulsas e seguidas e propostas pelos 

manuais escolares. 

Pese embora as dificuldades em focar-se nos conceitos chave 

fundamentais da actividade exploratória e do nervosismo e inquietação tidas nas 

primeiras actividades experimentais com os alunos. Com o decorrer, da formação 

o Professor C passou a revelar um ensino com maior incidência em conceitos 

chave fundamentais para os alunos, com oportunidades de valorização e 

exploração intencional dos erros dos alunos. O professor começou a estruturar o 

seu trabalho, passando a seguir as etapas do trabalho experimental, não sendo a 

resposta à questão-problema não é do conhecimento prévio do aluno. Este 

professor em todas as actividades elaboradas explorou as variáveis de controlo, 

variáveis dependentes e independentes. 

 

Actividades / Estratégias de Ensino / Aprendizagem  

Quanto às actividades implementadas pelo professor C valorizou-se o 

trabalho de grupo, no decorrer de todos os trabalhos experimentais persistiu uma 

adequada da aplicação dos procedimentos.  

O professor planificação as suas aulas (Anexo 13), tendo em conta a 

mediação do professor e a tarefa dos alunos. Na primeira observação, na qual o 

docente explora o fenómeno da flutuação, trabalhou a actividade que corresponde 

aos factores que influenciam o comportamento de um objecto na água. Deste 

modo, a professor tentou prever se o mesmo objecto pode ter comportamentos 
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diferentes em diferentes líquidos. O professor, apesar da sua ansiedade, orientou 

adequadamente as primeiras actividades, no entanto com o tempo a professor 

sentia-se à vontade e preparada, denotando-se que houve preparação e 

planificação das aulas e envolvimento desta na actividade. Os alunos 

encontravam-se atentos e interessados, sabendo sempre trabalhar em equipa. 

Na segunda observação, o tema em estudo era “Dissolução em Líquidos”, 

a actividade realizada prendeu-se com a influencia da agitação no tempo de 

dissolução do rebuçado.  

 

Recursos / Materiais Curriculares 

O professor C durante a realização das actividades experimentais utilizou 

materiais diversificados, uns do nosso quotidiano, em que os alunos estão 

habituados a ver e utilizar, outros materiais de laboratório que os alunos não 

estão habituados a trabalhar. Para a condução do seu trabalho a professor 

planificou a aula, tendo em conta a mediação do professor e a do aluno e 

organizou para todas as actividades, uma carta de planificação, instrumento 

extremamente importante no decorrer de toda a actividade. Para a preparação de 

todas as actividades experimentais utilizou como instrumento “imprescindível” o 

guião do didáctico da “Flutuação em Líquidos e da Dissolução em Líquidos”. O 

professor utilizou cartazes legendados. 

 

 

4.5. PAPEL DO SUPERVISOR 

 

Segundo as respostas dos professores do questionário preenchido no final 

do PF, no que se refere às estratégias de formação usadas pelo formador, nas 

sessões de grupo, os professores colaboradores A e C consideram que a reflexão 

e questionamento centrado na prática profissional, identificação e discussão de 

concepções e teorias pessoais e apoio na planificação e desenvolvimento de 

situações didácticas para o ensino experimental das ciências 1ºCEB e a 

discussão de situações implementadas em sala de aula utilizada, por parte do 

formador foi satisfatória. Contudo, o professor colaborador B considera a 
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discussão de situações implementadas em sala de aula utilizada, pelo formador 

foi de satisfaz bem (termo 5 da escala adoptada no questionário). 

Quanto ao ambiente de formação os professores colaboradores A e B 

consideram que o formador promoveu um trabalho colaborativo entre os 

professores-formandos e suscitou a participação activa durante as sessões de 

trabalho de forma satisfaz bem, no entanto o professor C considera satisfaz muito 

bem. 

Para os professores A e B, o formador aumentou a confiança e segurança 

do professor-formando sobre o ensino experimental das ciências no 1º ciclo de 

maneira satisfaz, contudo o professor C é da opinião que o formador agiu neste 

item de forma muito satisfaz bem. Quanto ao fomentar e sustentar o interesse dos 

professores pelo ensino experimental das ciências no 1ºCEB, por parte do 

formador os professores colaboradores apresentam opiniões diferentes, o 

professor A opina dizendo que esta que efectuou de uma forma satisfaz bem; o 

professor B satisfaz e o professor C satisfaz muito bem. 

Em relação às sessões individuais apesar do formador não realizar o 

momento de reflexão no final de cada aula assistida, como estava previsto, os 

professores consideram que o formador criou um ambiente acolhedor, agradável 

e de companheirismo.  

“(…) Nas sessões individuais o formador criou um ambiente agradável, deixando-

nos muito à vontade. Interagiu com os alunos e participou nas aulas de uma forma útil e 

enriquecedora. Os alunos adoraram e estão sempre a perguntar quando chega o 

formador.” (Professor A) 

“(…) as sessões individuais foram enriquecedoras pelo precioso contributo do 

formador, uma vez que quando existiam dúvidas em explicar aos alunos durante as aulas 

ele intervinha de uma forma muito positiva.” (Professor B) 

“(…) Nas sessões de acompanhamento o formador cria um ambiente agradável, 

deixando-nos muito à vontade. Interage com os discentes de uma forma muito afável. 

Estas sessões são cativantes, motivadoras a agradáveis visto que os meus alunos 

sentem-se felizes, motivados e interessados e isto alegra um professor.” (Professor C). 

No que se refere, às sessões de grupo os professores colaboradores 

apresentaram alguns pontos negativos, nos quais o formador está envolvido e 

apresenta um papel importante: 
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i) realização de actividades experimentais sem registos e conclusões. 

“As aulas do primeiro tema abordado não tinham lógica, nunca chegávamos a 

conclusões” (Professor A)  

“Actividades realizadas sobre o tema flutuação e afundamento sem um fio condutor.” 

(Professor B) 

“Ausência de um fio condutor. Actividades realizadas sem conclusões” (Professor C) 

ii) temas iniciais da formação pouco explorados  

“Falamos muito pouco do conceito ensino experimental. Parte introdutória da formação 

muito pobre.” (Professor A) 

“Abordagem superficial dos conteúdos.” (Professor B) 

“Discrepância na 1ª fase, entre experiências realizadas nas sessões e posteriormente na 

sala de aula. Ausência da exploração do conceito ensino experimental.” (Professor C) 

iii) pouca exploração das etapas do trabalho investigativo e de forma tardia. 

“Nunca nos foi dito claramente quais as etapas a seguir na realização das actividades” 

(Professor A) 

“Ausência de explicação sobre as etapas de trabalho experimental, necessitamos de 

recorrer ao manual do formador “ (Professor C) 

 “Formador - aqui temos a lei de Arquimedes . pensar depois das experiências o 

que podemos aprender em termos didácticos que nos ajudem no trabalho com os alunos 

. a  supervisão das aulas terão um papel formativo e não inspectivo . vamos ver se 

construímos conhecimentos … iniciamos com a contextualização à experiência, a 

intervenção . centrar o trabalho em torno das ciências . a história pode ser uma 

introdução à ciência . por exemplo conhecer um cientista . um centro de investigação … 

sobre a contextualização uma notícia e ou acontecimento da nossa zona (dimensão do 

quotidiano que nos leva para o ensino experimental) . definir materiais . planificar . definir 

a actividade . convergir para uma questão problema um desafio . uma questão problema 

… a metodologia em grupo . em pares levantar hipóteses … podemos consultar o manual 

página 4 e 5  ajuda-nos a dar os passos . a trabalhar a variáveis. 

 Formando - o que está no livro? 

 Formador – sim . registo do que prevêem  . registar os dados … se tivermos 

registos aprofundados para a recolha de dados é sensível e importante para o 

desenvolvimento cognitivo . capacidade de observar . há detalhes de observação . etapas 

que não devemos ultrapassar. 
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 Formando - definir o trabalho. como posso observar . que material . se o … 

 Formador - prever é fundamental . o que vai acontecer … tenho que ter presente 

se referem alterações . ver o guião e na próxima semana fazer mais algumas 

experiências.” (Anexo 5 - Diário do Investigador, 4ª sessão de grupo, 16/01/2007). 

iv) formandos ansiosos e com pouca confiança na realização das 

actividades com os alunos  

“Formadores um pouco “perdidos”. Formandos com dificuldades em realizar as 

actividades com os alunos” (Professor B) 

“Formando – Alexandre eu tive muita dificuldade em entender a flutuação não me 

sinto preparada para dar a aula por isso tive de pesquisar na Internet e na diciopédia para 

compreender . e de ler o livro da flutuação  . acho que as actividades que realizamos 

como não chegávamos a conclusão nenhuma isso pôs-me insegura e muito confusa 

 Formando – sim nós na nossa escola tivemos algumas dificuldade sentíamo-nos 

muito insegura por isso tivemos que reunir na escola e ler o manual sobre a flutuação e 

discutir e tirar conclusões sobre o assunto” (Anexo 5 - Diário do Investigador, 5ª sessão 

de grupo, 23/01/2007). 

Contudo, mencionam que durante estas sessões existiu um trabalho de 

equipa, havendo uma grande proximidade entre o formando e o formador. 

 As sessões de escola nunca se realizaram segundo o que dizem os 

docentes no questionário e também no diário do investigador. 

O supervisor aconselha nas sessões de grupo (Anexo 5) como o professor 

deve agir ou diz exactamente o que fazer. Este mostra agrado pela actuação do 

professor. Ele apresenta-se como um colega; supervisor e professor que detém o 

conhecimento e aceita a prática do professor de acordo com o que este pretende 

fazer. Assim, o supervisor (formador) é tolerante e asseverador, ou seja, é 

complacente relativamente à opinião do professor, expressando a sua posição de 

uma forma agradável. Reveja-se, a este propósito, o episódio seguinte. 

“Formando – as grelhas e materiais estavam desajustadas para os diferentes 

anos . principalmente para o primeiro ano   

 Formador – no primeiro ano . não foi eficaz porque não se verificou que os alunos 

ao preverem não consolidaram o que viram 

Formador – a tabela de dupla entrada não está adaptada para o 1º ano deveria 

ser substituída por desenhos . em alguns casos uma grande sequência de objectos pode 

ser negativa . é muita informação para os alunos … e por exemplo em turmas com mais 
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dificuldades deveriam fazer-se grupos com três elementos … fazer dois momentos de 

experiências pode ajudar a orientar o pensamento dos alunos.” (Anexo 5 - Diário do 

Investigador, 7ª sessão de grupo, 01/03/2007).  

O formador tanto nas sessões de acompanhamento como nas de grupo 

criou um ambiente de confiança e abertura. Nas sessões de acompanhamento, 

que correspondem a sessões de supervisão, o Formador observou as actividades 

de ensino experimental em sala de aula, no entanto nunca reuniu individualmente 

com o docente, no final da sessão individual, para fazerem uma reflexão sobre a 

aula. Ao longo das sessões mostrou que não haveria estruturado as aulas, por 

isso também ele sentia-se um pouco “perdido”. Em relação, aos guiões didácticos 

entregou-os sempre aos professores, mas nunca os utilizou como instrumento de 

trabalho. Quando eram sessões em que se realizavam actividades percorria os 

grupos para ver como estavam a correr, nas outras sessões ia ao quadro dar uma 

explicação ou estava sentado. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 

 

 Neste último capítulo, sistematizaram-se alguns resultados do estudo 

apresentados na capítulo anterior, faz-se uma síntese conclusiva dos resultados 

obtidos tendo presente as questões e objectivos inerentes ao estudo. Deste 

modo, a primeira secção apresenta as principais conclusões, formuladas em 

função da questão da presente investigação. Nas secções dois e três incluem-se 

respectivamente, as implicações dos resultados deste estudo e as suas 

limitações. Na quarta e última secção, sugerem-se algumas investigações 

consideradas relevantes e que emergem do estudo desenvolvido. 

 

5.1. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Dentro do quadro teórico decorrente da investigação em Didáctica das 

Ciências e Supervisão, a finalidade desta investigação foi de avaliar o impacte do 

Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências, implementado por 

uma  Escola Superior de Educação do norte do país, no ano lectivo 2006/2007. 

Neste contexto, as duas questões a que se pretendeu dar resposta serão 

aqui recolocadas, de forma a facilitarem esta síntese conclusiva: 

♦ Que práticas didáctico-pedagógicas são utilizadas pelos professores 

antes e após o programa de Formação do Ministério da Educação, no que 

concerne ao Ensino Experimental das Ciências? 

♦ Qual(ais) a(s) abordagem(s) adoptadas na supervisão dos professores 

envolvidos? 

Para responder a estas questões e tendo em conta os objectivos da 

presente investigação, caracterizaram-se as práticas didáctico-pedagógicas dos 

professores colaboradores, antes da implementação do PF, ao nível do ensino 

experimental das ciências. Numa fase posterior, as professores frequentaram o 

programa de formação em ensino experimental das ciências. Durante este 

percurso formativo caracterizarem-se as suas práticas didáctico-pedagógicas, 
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através da observação de todo o programa de formação e de duas aulas 

assistidas pelo formador, de cada um dos professores colaboradores no estudo e 

da aplicação de um questionário de avaliação do PF. 

Embora para cada uma destas fases já tenha sido feita uma síntese 

resultante da análise dos dados, destacam-se, aqui, alguns aspectos que se 

considera sobressaírem do conjunto de ideias apresentadas. Assim, tendo em 

consideração os resultados apresentados no capítulo anterior, destaca-se: 

 

Práticas didáctico-pedagógicas dos professores colaboradores, antes da 

implementação do PF, ao nível da utilização do ensino experimental das ciências 

 Antes do programa de formação e com base na análise de conteúdo das 

entrevistas antes PF, pode concluir-se que os três professores consideram 

importante o ensino das ciências no 1º CEB. Contudo, a importância que lhe 

atribuíam dependia de factores que não se inserem no valor intrínseco dos 

conteúdos específicos da área. Nenhum dos três professores faz referência à 

importância do estudo das ciências que, como qualquer outra área do currículo, 

tem competências gerais e específicas que importa desenvolver nos alunos, 

numa perspectiva da literacia científica nesta faixa etária. Também se verifica 

uma nítida desvalorização da área das ciências enquanto área de estudo, 

comparativamente com outras áreas como a Matemática e a Língua Portuguesa.

 Embora os professores dissessem que faziam “experiências” no âmbito do 

ensino das ciências, as actividades desenvolvidas eram: i) esporádicas e “avulso”, 

pois não são referidas situações experimentais planeadas, partindo de questões-

problema em contexto CTS, com materiais didácticos de suporte adequados a 

cada situação; ii) nenhum professor afirma registar as ideias prévias dos alunos 

no sentido de usá-las como indicadores do conhecimento que elas representam 

para que a partir delas pudessem gerar significados apropriados para a nova 

informação, levando, deste modo, o aluno a reestruturar/reorganizar as suas 

ideias de acordo com as novas informações, numa perspectiva sócio-

construtivista da aprendizagem. 

Apesar de todos os docentes tirem uma visão positiva quanto à realização 

de trabalho prático investigativo, no âmbito do ensino das ciências, como forma 
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de promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, as referências que 

fazem relativamente a uma melhor compreensão do mundo, pelo aluno, para a 

sua inserção/participação activa e responsável numa sociedade de cariz 

fortemente científico e tecnológico, são de certa forma ingénuas por não 

apresentarem casos concretos de como desenvolver uma cultura científica de 

base, numa perspectiva de literacia científica de todos os alunos. 

Relativamente às principais dificuldades que, os três professores 

colaboradores, encontram nas suas práticas de ensino, ao nível do ensino das 

ciências, prende-se com a falta de formação nesta área que se alia à falta de 

materiais / recursos nas escolas. No que concerne ao tipo de estratégias de 

ensino / aprendizagem das ciências que costumam utilizar para abordar os 

conteúdos da área das ciência baseiam-se, principalmente, na utilização da 

exposição oral focada no manual escolar, na observação de gravuras e cartazes, 

na experimentação avulsa, sem qualquer tipo de planificação e controlo de 

variáveis. Assim, como o tipo de materiais / recursos que utilizam para abordar os 

conteúdos desta área, se baseiam nas fichas que vêm no manual escolar, 

materiais existentes na escola, como cartazes, ou, ainda materiais / recursos que 

os próprios professores e alunos trazem para a escola, de acordo com o que é 

solicitado pelos manuais escolares. 

Desta síntese pode concluir-se que, explicitamente, as práticas didáctico-

pedagógicas destes três professores assentam numa nítida sobrevalorização das 

outras áreas de estudo em detrimento da área das ciências, apesar de a 

considerarem importante. A falta de formação e materiais / recursos são as 

principais dificuldades apontadas para o facto de não leccionarem esta área de 

não lhe darem devida importância, baseando-se essencialmente, no manual 

escolar para abordar os conteúdos programáticos. Constata-se, portanto, que os 

manuais escolares são efectivamente o recurso dominante, pese embora a pouca 

qualidade e até incorrecções científico-didácticas, tal como muitos autores da 

área têm vindo a alertar, nomeadamente, Martins (2002), Sá (1999), Porrúa e 

Pérez-Froiz (1994). A escassez de recursos didácticos para o ensino das ciências 

nos primeiros anos de escolaridade é amplamente reconhecida e surge como 
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uma barreira quando os professores tentam fazer inovação curricular (Acevedo e 

Acevedo-Díaz, 2003). 

 

Práticas didáctico-pedagógicas dos professores colaboradores, durante e após a 

implementação do PF, ao nível do programa de formação 

 

Os resultados obtidos com os três professores colaboradores, do 1º Ciclo, 

permitem concluir que, de um modo geral, o programa de formação em ensino 

experimental das ciências contribuiu para promover uma mudança nas práticas 

didáctico-pedagógicas dos professores colaboradores. Contudo o impacte não foi 

idêntico para cada caso. Especificamente, pode concluir-se que o PF teve um 

moderado impacte nas práticas dos professores A e B e substancial no professor 

C. Da análise das aulas destaca-se a semelhança entre as professoras A e B (a 

leccionar o 2º ano de escolaridade) relacionada com o facto de não 

sistematizarem os conceitos chave. Pode referir-se que, em algumas aulas, as 

perguntas feitas pelos professores A e B foram muito factuais e cognitivamente 

baixas/convergentes. Por vezes, mal formuladas e confusas. 

Sublinha-se igualmente o facto de, que no que diz respeito às semelhanças 

entre os três professores colaboradores, centrarem o seu ensino/aprendizagem 

em situações-problema e passarem a diversificar mais as suas 

estratégias/actividades na sala de aula. Os professores orientaram as aulas para 

a promoção de uma intencionalidade dos alunos em termos de uma continuada 

prática reflexiva, no entanto este objectivo não foi totalmente alcançado. Os 

alunos trabalharam sempre em pequenos grupos. Embora de modo incipiente, o 

processo de ensino experimental reflexivo caracterizou-se por uma atmosfera de 

liberdade de comunicação e cooperação propícia à actividade, em que as 

crianças: i) explicitaram as suas ideias e modos de pensar sobre as questões-

problema e fenómenos; ii) argumentaram e contra-argumentaram entre si e com o 

professor quanto ao fundamento das suas ideias; iii) submeteram as suas ideias à 

prova da evidência com recurso aos processos científicos; e iv) recorreram à 

escrita em todas as actividades, na elaboração de cartas de planificação, no 

registo das observações e conclusões. 
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Os três docentes adequaram a sua linguagem e estratégias de ensino no 

sentido de ajudar os alunos a rever e reformular as suas ideias iniciais. Desta 

forma, os professores promoveram a relevância pessoal das ciências para o 

aluno. Verificou-se uma substituição da linguagem informal dos alunos para uma 

linguagem científica, uma vez que existiu a aquisição directa de termos científicos 

para exprimir significados novos até então não verbalizáveis na linguagem 

informal/comum. 

Do ponto de vista sócio-afectivo são de destacar o trabalho cooperativo 

que desenvolveu interacções positivas nos grupos, excepto na turma do professor 

A. Assim, ao longo das aulas os professores mantiveram um clima estável a nível 

comportamental. Pode concluir-se que existiu sempre um clima afectuoso, onde 

os professores se movimentavam pelos grupos; os alunos ouviam-se atentamente 

uns aos outros. Contudo, os alunos do professor A mostraram-se desinteressados 

e  “barulhentos”, não sabendo trabalhar em equipa.  

Com o decorrer das aulas verificou-se que as crianças se entregaram com 

entusiasmo às questões-problema evidenciando elevados processos de 

pensamento e soluções criativas. Assim, os alunos demonstraram uma “frescura” 

de olhar sobre as evidências experimentais, o que desencadeou nelas o impulso 

para a comunicação e argumentação em torno das questões. As crianças 

admitiram uma grande diversidade de possibilidades para resolverem as questões 

colocadas, um grande empenho em as tentarem solucionar sem quaisquer 

constrangimentos. 

Os professores incentivaram os alunos a responderem a perguntas dos 

seus colegas e estes respondiam uns aos outros. Evidenciou-se uma cooperação 

com os colegas que tinham mais dificuldades, os alunos ajudavam outros a 

analisar e preencher a carta de planificação. Os três docentes incentivaram e 

solicitaram sempre os alunos menos interventivos nas actividades e aceitavam as 

respostas dos alunos e perante as respostas incorrectas faziam comentários de 

ajuda e encorajamento. Os docentes reforçaram os comentários dos alunos com 

um aceno de cabeça ou utilizando a expressão “muito bem!”. Uma situação que 

se verificou em todas as actividades de trabalho investigativo, foi a dos alunos 
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com dificuldades nas outras áreas se sobressaírem na aula de forma positiva e 

proveitosa. 

Ao longo das sessões de grupo e de acompanhamento foi desenvolvida 

nos professores uma atitude de interesse, apreciação e gosto pela Ciência e pelo 

ensino. Os professores tomaram consciência das suas próprias carências na área 

das Ciências e se entusiasmaram pelo aprofundamento desse conhecimento e 

das questões do seu ensino e da sua aprendizagem. Estes além das actividades 

de ensino experimental que o formador assistiu realizaram um trabalho de 

preparação e seguimento em cada tema.  

Em relação às sessões de grupo no PF programa de formação deveria ter 

sido mais trabalhado o conceito de ensino experimental e quais as principais três 

dimensões que o ensino das Ciências deve compreender. Deveriam ter sido mais 

debatidas as etapas do trabalho prático investigativo, uma vez que na terceira 

sessão de grupo os professores realizaram actividades sem as estruturar e sem 

seguir as etapas, e por fim sentiram-se inseguros, tendo que recorrer aos guiões. 

Também existiu alguma dificuldade na construção da carta de planificação, nas 

primeiras sessões. 

Nas sessões de grupo do PF, que estão relacionadas com o tema 

“Flutuação/Afundamento”, os professores revelaram sinais de ansiedade e falta 

de confiança quando tiveram que planificar as actividades de ensino. Estes 

mostraram uma tomada de consciência do papel por eles assumido, das 

dificuldades sentidas, e do modo como foram superadas, de como ultrapassaram 

os receios e inseguranças e adquiriram confiança. Nas sessões de 

acompanhamento como deveria ter sido feito, não se procedeu a uma avaliação 

crítica e reflexiva da sua prática. 

No decorrer das sessões de grupo, no segundo tema ”Dissolução”, os 

professores já sentiram a necessidade de registar os seguintes passos: i) registo 

da questão-problema; ii) o que vão mudar (variável independente em estudo); iii) 

que vão medir (variável dependente em estudo); iv) o que vamos manter 

(variáveis independentes a manter controladas); v) O que pensamos que vai 

acontecer e porquê (elaboração de previsões e sua justificação); vi) como vão 

registar os dados (construção de tabelas, quadros, gráficos,…); vii) qual o 
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equipamento de que precisam (materiais, dispositivos,…). Tiveram em atenção a 

análise dos dados recolhidos e o estabelecimento das conclusões. 

Em jeito de conclusão, a formação foi enriquecedora, pois os professores 

sentem-se mais preparados para a leccionação dos conteúdos abordados e de 

uma forma mais aliciante para os alunos.  

Deste modo, através da observação das aulas dos três professores 

colaboradores, é possível concluir que estes modificaram as suas práticas de 

ensino, através da implementação de actividades experimentais. Para esta 

mudança muito contribuiu o PF em conjugação com a dinâmica criada, que se 

traduziu na forma empenhada como os professores colaboradores fizeram 

pesquisas sobre os temas abordados e os implementaram, em contexto de 

ensino. Com efeito nas suas respostas ao questionário de avaliação do programa 

de formação consideraram um elevado grau de satisfação relativamente ao 

conteúdo do PF. Referem que a formação deveria ser mais alargada e deveria 

existir um fio condutor durante as sessões de grupo. Sobre o clima vivido, durante 

o processo de formação, referiram que as relações estabelecidas com o formador 

e com os colegas foram bastante enriquecedoras, e o grau de satisfação face à 

actuação global do formador de satisfaz muito bem.  

O supervisor mostrou-se sempre disponível, mas sem um fio condutor para 

a realização das sessões de grupo, uma vez que este não trazia a aula 

preparada. Em relação aos textos que entregou (Anexo 15 e 16) e aos guiões da 

Flutuação/Afundamento” e “Dissolução”, nunca os explorou, simplesmente os 

entregou e cada o utilizaria e analisaria como entendesse. Quanto à acção 

supervisiva, encarou, de uma forma mais próxima, uma abordagem dialógica, 

onde os professores foram considerados no seu colectivo e nunca na sua 

individualidade. Contudo, não se pode afirmar que o supervisor se encontra 

simplesmente na abordagem dialógica, uma vez que todas as abordagens 

supervisivas não se excluem mutuamente, pelo contrário interpenetram-se. Neste 

contexto, os professores foram encarados como agentes sociais, com o direito e o 

dever de fazerem ouvir a sua voz e assumiram a natureza altamente 

contextualizada e situada no conhecimento profissional. No âmbito do 

relacionamento interpessoal, e em estreita relação com a função de sugestão, o 
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encorajamento assume um papel inestimável na relação de supervisão. A sua 

carga afectiva influenciou de modo significativo o equilíbrio emocional do 

professor, assim como a sua postura global face ao processo de formação 

profissional.  

O formador nunca utilizou o tempo previsto no programa, no final de cada 

sessão de acompanhamento para fazer uma reflexão sobre a aula. O formador 

nunca reflectiu individualmente de modo a fazer críticas e autocríticas 

construtivas. Conjectura-se que o formador do PF não criou um ambiente com os 

professores de modo a ajudá-los a compreender as situações, a saberem agir em 

situação e a sistematizarem o conhecimento que brota da interacção entre a 

acção e o pensamento. Deste modo, o formador não utilizou uma abordagem 

reflexiva, baseada no valor da reflexão na e sobre a acção com vista à construção 

situada no conhecimento profissional (Alarcão e Tavares, 2003). 

Por fim, tendo em conta tudo o perfil de cada professor, a síntese que se 

seguiram e estas conclusões apontam, para uma avaliação positiva PF. 

Com efeito, sabendo-se que o processo de mudança é lento e complexo, 

princípios a ter em conta na formação continuada, como o trabalho cooperativo, 

permitiram algumas mudanças nas práticas didáctico-pedagógicas. Contudo, a 

crítica fundamentada e a reflexão, que não se promoveram com o programa de 

formação, ajudariam igualmente a uma melhoria considerável das práticas 

didáctico-pedagógicas destes professores. Nesta equipa, fruto do facto de já se 

conhecerem entre si, todos partilharam experiências profissionais e pessoais, as 

quais contribuíram para a melhoria das suas competências profissionais. 

 

 

5.2. IMPLICAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

 

Nesta secção pretende-se apontar algumas implicações educativas face 

aos resultados obtidos neste estudo e às conclusões anteriores, ao nível do 

Ensino Experimental das Ciências.  

Uma vez que, a síntese conclusiva apresentada na secção anterior realça a 

existência de concepções ingénuas sobre o ensino experimental reveladas pelos 
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docentes colaboradores deste estudo, bem como práticas didáctico pedagógicas 

de ensino experimental desprovidas dessa orientação, antes do programa de 

formação, urge, como uma implicação, uma formação de professores mais 

consentânea com as exigências e finalidades do Ensino Experimental das 

Ciências, no 1º CEB, mas também a todos os níveis e ensino. 

Do mesmo modo, reconhece-se a necessidade de considerar outras 

actividades de ensino experimental em ciências, além das propostas e utilizadas 

no programa de formação, não só ao nível do 1ºCiclo, mas em todo o ensino 

básico, que ajudem os professores a reestruturarem e modificarem as suas 

práticas didáctico-pedagógicas, em contexto de ensino.  

De facto, os resultados desta investigação poderão constituir uma base 

para se repensarem as práticas educativas bem como a própria formação de 

professores. Esta deve ser reequacionada a nível inicial e continuado com 

qualidade, no entanto sem um maior investimento na formação de professores 

não será possível integrar essa orientação no ensino das Ciências (Vieira e 

Martins, 2004), uma vez que os professores necessitam de valorizar, 

compreender e desenvolver a capacidade de implementar as novas propostas 

(Mendes e Rebelo, 2004). 

Tendo como base nas ideias de Membiela (2002), uma das primeiras 

acções a empreender na formação dos professores e ajudá-los a tomar 

conhecimento das suas próprias concepções e valores do ensino experimental 

das Ciências, e a reflectir sobre as suas práticas didáctico-pedagógicas no ensino 

das Ciências. Nesse sentido, os resultados da presente investigação poderão dar 

um importante contributo, não só no processo formativo dos três docentes 

colaboradores, mas também no de outros docentes que participaram no 

Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências, sobretudo pela 

reflexão / consciencialização sobre as concepções e práticas que poderão 

despoletar.  

Uma formação reflexiva permitirá que os professores a evoluam para uma 

maior autonomia e responsabilização na sua acção educativa (Marques, 2004).  

É necessário, apostar neste programa de formação em Ensino 

Experimental das Ciências, de modo a que todos os professores do 1ºciclo tenho 
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oportunidade de o frequentar e tirar proveito dele. Os temas abordados deverão 

ser adaptados aos diferentes anos de escolaridade. No entanto, isto não é 

suficiente e o papel do formador é extremamente importante para que este 

promova a análise e reflexão das práticas didácticas-pedagógicas implementadas, 

visando-se uma progressiva consciencialização das concepções dos professores 

subjacentes às estratégias e actividades de ensino e de aprendizagem. Neste 

contexto, a formação tem de ser encarada como um processo de construção 

implicando uma dialéctica entre a teoria e a prática. No decorrer, das sessões de 

grupo de formação verificou-se que existe uma grande preocupação por parte dos 

professores, em comprimir o programa em relação à Língua Portuguesa e 

Matemática, deixando à margem os conteúdos de Ciências da área do Estudo do 

Meio.  

Em suma, os resultados e conclusões do presente estudo apelam a uma 

abordagem de formação, em atribui aos professores a capacidade de pensarem 

na sua prática e de construírem e reconstruírem o seu conhecimento a partir do 

“campo da acção caracterizado por dinâmica de incerteza e por decisões 

altamente contextualizadas” (Alarcão e Tavares, 2003:132).  

Por fim, é na reflexão e discussão dos pressupostos de qualidade, que se 

jogam os efeitos da formação e é dessa reflexão que pode emergir a dimensão do 

agir colectivo, capaz de juntar energias e saberes, capaz de gerir as dissonâncias 

conceituais, práticas e pessoais e, por essa imensa e difícil via, cada escola pode, 

de forma continuada, construir a sua alma (Sá-Chaves, 2000). 

 

 

5.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Terminada a síntese das principais conclusões, admitem-se algumas 

limitações nos resultados, que se apresentam sobre o trabalho desenvolvido. 

Entre essas limitações, as duas primeiras que serão apontadas estão 

relacionadas com um dos instrumentos utilizados na recolha de dados - a 

entrevista. Face à reduzida experiência do investigador, na implementação deste 

tipo de instrumento de inquérito, e à não realização de um estudo piloto na 
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aplicação da entrevista, pode ter sido insuficiente para um desenvolvimento mais 

consolidado das capacidades especificas envolvidas, que permitem explorar com 

maior profundidade as respostas dos entrevistados. Estas insuficiências podem 

estar directamente relacionadas com o pouco treino da entrevistadora. Uma outra 

limitação, encontra-se relacionada com o facto de não ter sido possível áudio-       

-gravar e filmar as sessões do Programa de Formação e as aulas dos professores 

colaboradores, pelas razões já mencionadas neste trabalho. Perante tal situação, 

assumiu especial relevância o corpo de registos do investigador. Contudo, em 

alguns casos pontuais, não se conseguiu registos de todas as intervenções dos 

alunos, sobretudo quando estes falavam em simultâneo. 

Por outro lado, é muitas vezes apontada como limitação para este tipo de 

estudo a possível influência que as próprias concepções do investigador puderam 

ter, na recolha e análises dos dados, bem como o impacte da sua presença nas 

salas de aula. Neste sentido, e procurando-se minimizar qualquer tipo de 

influência, recorreu-se a várias técnicas e instrumentos de recolha de dados 

procedendo-se a uma análise contínua, mediante (re) inspecções e comparações 

sucessivas. Quanto à presença do investigador nas salas de aulas em que as 

práticas foram observadas, optou-se por uma postura neutra e discreta, o que 

pareceu ter facilitado, pelo facto das aulas não serem vídeo-gravadas e da 

investigadora ser docente do apoio educativo, nas turmas que participaram no 

estudo. 

 No que concerne à implementação do programa de formação não se pode 

deixar de assinalar alguns constrangimentos externos, dos quais, inclusivamente, 

foram referidos pelo formador e pelos professores no questionário e durante as 

sessões do Programa de Formação. Considera-se que se a implementação do 

Programa de Formação tivesse sido iniciada mais cedo, naturalmente que todos 

os professoreis teriam maiores oportunidades para trabalhar todas as actividades, 

dos temas abordados nos guiões. Por outro lado, a existência de um longo 

período de pausa entre as sessões de grupo e as sessões de acompanhamento 

dos professores, levou a que estes se sentissem inseguros e não realizassem as 

actividades com o sucesso que pretendiam.  
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 Uma outra limitação, está relacionada com o tempo destinado a este 

estudo, um vez que não permitiu que se acompanhasse os professores até ao fim 

do programa de formação.  

Por último, importa referir que o estudo no âmbito das concepções e 

práticas de um grupo restrito de professores, pode constituir em si mesmo uma 

limitação. Uma vez, que lida com constructos mais ou menos pessoais e que 

dizem respeito apenas a alguns indivíduos, pelo que não é legitimo proceder a 

generalizações. 

 

 

5.4.SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

 

Em função dos resultados obtidos na presente investigação e de acordo 

com todo o processo reflexivo até aqui desenvolvido apresentam-se, algumas 

propostas para futuros estudos considerados relevantes, no âmbito da Educação 

em Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico. Na sequência desta e de outras 

investigações e sendo ainda controversos os resultados sobre a relação entre as 

concepções dos professores, neste caso, sobre o Ensino Experimental das 

Ciências e as suas práticas didáctico pedagógicas, importa que se continuem a 

aprofundar estudos sobre esta temática, não só, no que se refere ao 1º ciclo, mas 

também a outros níveis de ensino, sobretudo pela importância da sequêncialidade 

e articulação que se espera na Educação em Ciências.  

Outra sugestão é a da análise de manuais escolares no âmbito do trabalho 

experimental das Ciências. Embora esta proposta não seja inovadora afigura-se 

relevante. Os resultados de diferentes estudos, incluindo o deste, reforçam a 

grande ênfase dada pelos docentes na utilização do manual escolar em contexto 

sala de aula. Por esta razão, é fundamental que se continuem analisar os 

manuais escolares, no que diz respeito às actividades de ensino experimental das 

Ciências. 

No âmbito da formação de professores para o Ensino das Ciências, 

centrado no trabalho prático, deverá existir o acompanhamento das práticas dos 

professores envolvidos no Programa de Formação, de forma não só, apoiá-los no 
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desenvolvimento das mesmas, mas também para verificar, de que modo, essas 

actividades influenciam as atitudes e comportamentos da restante comunidade 

educativa.   

Dever-se-á organizar/criar espaços laboratoriais em todas as escolas do 1º 

ciclo e não só as que estão contempladas pelo Programa de Formação. Assim, 

deverão ser devidamente equipados e apetrechados com recursos, materiais e 

bibliografia de apoio aos professores nesta área. Para isso, será necessário o 

empenho real e efectivo dos responsáveis pelas políticas educativas, o que passa 

pela assunção inequívoca da importância da promoção da cultura científica como 

factor de desenvolvimento social. 

Por último, as escolas devem ser implicadas numa gestão flexível do 

currículo, de modo a envolver os docentes na planificação e aplicação de 

metodologias activas de caris construtivista, consonantes com as orientações 

expressas no Currículo Nacional do Ensino Básico para a Educação em Ciências. 
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APÊNDICE A 
 
 

GUIÃO ORIENTADOR DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA SOBRE AS 

PRÁTICAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS DO ENSINO EXPERIMENTAL DAS 

CIÊNCIAS, ANTES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO  
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I- Tema: Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico 

  

II- Objectivo Geral: Caracterizar as práticas didáctico – pedagógicas no Ensino Experimental das Ciências 

percepcionadas por Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico antes da formação 

 

III- Objectivos específicos e estratégias (guião; orientação geral) 

 

 

Designação dos blocos 

 

Objectivos específicos 

 

Para um formulário de perguntas 

 

Observações 

 

 

 

 

 

A. Legitimação da 

entrevista e motivação 

 

 

a) Legitimar a 

entrevista; 

 

 

b) Motivar o 

entrevistado a 

participar na 

entrevista. 

 

1. Informar, em termos gerais, sobre a investigação 

(objectivos, metodologia);  

 

2. Solicitar a colaboração do professor, pois o seu 

contributo é imprescindível para o êxito da 

investigação; 

 

3. Assegurar o carácter confidencial das 

informações prestadas e a autorização para 

gravação em registo áudio. 

 

 

 

 

 

 

Tempo médio: 

5 minutos 
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B. Formação académica 

 

 

 

 

 

 

C. Práticas didáctico-

pedagógicas  

 

a) Conhecer que tipo 

de formação o 

professor possui ao 

nível do Ensino 

Experimental das 

Ciências no 1º 

Ciclo. 

 

 

 

 

a) Compreender 

qual o conceito de 

Ensino 

experimental que 

a docente possui. 

 

 

b) Conhecer e 

caracterizar as 

práticas didáctico – 

-pedagógico utilizado 

 

1. Que formação académica e profissional possui e 

quando a concluiu? 

 

2. Que tipo de formação teve ao nível do ensino 

experimental das ciências? 

 

3. Após ter concluído a sua formação inicial já 

frequentou algum curso de formação contínua 

nesta área? Se sim, qual? 

 

 

1. O que pensa sobre o Ensino Experimental das 

Ciências na escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico? Qual a importância? Ou porquê? 

 

2. O que entende e como concretiza o Ensino 

Experimental? 

 

3. Costuma realizar actividades de trabalho 

experimental? 

 Em que contextos? 

 Que situações privilegia? 

 

Responder de modo 

preciso, breve e 

esclarecedor a todas as 

perguntas do 

entrevistado. 

 

Os tópicos expressos 

neste e nos blocos 

seguintes, constituem 

pontos de partida para 

elaboração das 

perguntas, as quais 

dependerão, em última 

instância, das 

características da 

entrevista e do 

entrevistado. 

 

 

Na entrevista será 

utilizado o modelo 

semidirectivo, pelo que 
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pela docente para a 

realização do Ensino 

Experimental. 

 

 

 

 

 

c) Compreender as 

expectativas dos 

docentes ao nível 

do Ensino 

Experimental das 

Ciências. 

 

 

 Que materiais utiliza? Como os consegue? 

  Como faz (estratégias)? 

 Como estrutura o seu trabalho (elabora ou não um 

guião/protocolo de actividades)? 

 Dê exemplos de uma actividade experimental que 

tenha realizado recentemente? 

 

4. Como se sente quando realiza o trabalho 

experimental? Que dificuldades encontra? 

 

5. Quando realiza actividades de ensino 

experimental com os seus alunos tem intenção 

de chegar a teorias ou de dar resposta a 

conceitos teóricos previamente abordados? 

 

6. Que outros comentários gostaria de tecer acerca 

do ensino experimental das Ciências no 1º Ciclo 

do Ensino Básico? 

 

se centrará no professor. 

O entrevistador evitará 

interrompê-lo e 

promoverá a sua 

expressão. 

Preconiza-se que a 

ligação entre as 

perguntas ocorra de um 

modo articulado, no 

sentido de evitar que a 

entrevista assuma uma 

forma compartimentada. 
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