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resumo 
 
 

A realização de Trabalho Prático (TP) no ensino das ciências, numa 
perspectiva de Ensino Por Pesquisa (EPP) em contexto CTS, não tem nas
escolas do 1º Ciclo a visibilidade e o reconhecimento, que o Currículo Nacional
lhe atribui.  
Consciente de que as razões dessa situação se prendem, essencialmente,
com a desvalorização da área das Ciências relativamente a outras, a
insuficiente formação em Didáctica das Ciências dos professores em exercício
e a existência de poucos materiais didácticos de suporte ao TP, partindo de
um quadro teórico decorrente da Investigação em Didáctica das Ciências, 
concebeu-se o presente estudo de natureza empírica. 
Para o efeito desenvolveu-se um Programa de Formação (PF) envolvendo 
cinco professores do 1º Ciclo, em exercício de funções e com diferentes tipos
de formação inicial. As questões a que se pretendeu dar resposta estavam
directamente relacionadas com o PF: Será o projecto de formação passível de
suscitar e desenvolver novas competências de ordem pessoal e profissional,
promotoras de mudanças nas práticas do Ensino das Ciências, em professores 
com diferentes tipos de formação? Qual o impacte do PF nas práticas
didáctico-pedagógicas dos professores sobre o Ensino das Ciências centrado
no Trabalho Prático? 
Para o desenvolvimento do estudo foram consideradas três fases. Na primeira, 
através de entrevistas clínicas semi-estruturadas, fez-se o levantamento das 
concepções dos cinco professores sobre a importância atribuída ao TP no
âmbito do ensino das Ciências, o tipo de actividades por eles desenvolvidas e
as dificuldades sentidas na sua organização. A partir das ideias identificadas 
por análise de conteúdo do discurso produzido pelos professores, foi
concebido um PF sobre três temas do Programa do 1º Ciclo e adaptados e
produzidos recursos didácticos de suporte às diferentes actividades propostas. 
Na segunda fase foi implementado o PF, num total de nove sessões de duas
horas cada. Após este PF os professores desenvolveram as actividades nas
respectivas turmas de forma autónoma. No final do ano lectivo (terceira fase)
foram realizadas entrevistas clínicas semi-estruturadas a grupos de alunos das 
turmas dos professores envolvidos no PF, recolheram-se produtos de trabalho 
por eles realizados em situação de sala de aula e realizaram-se novas 
entrevistas clínicas semi-estruturadas aos professores.  
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Os dados recolhidos e posteriormente analisados permitiram concluir que o 
impacte imediato do PF foi muito positivo, pois verificou-se que permitiu 
aos professores construírem novas competências pessoais e profissionais 
que se reflectiram numa mudança na leitura que os mesmos fazem do 
programa de Ciências, na forma como perspectivam o seu ensino e nas 
concepções que tinham sobre o TP. Evidenciaram, ainda, uma grande 
confiança nas aprendizagens construídas, o que lhes permitiu transpor 
para a sala de aula actividades inovadoras, numa perspectiva de EPP em 
contexto CTS, com materiais didácticos adequados a cada situação.  
A revisão da literatura, que foi realizada ao longo de todo o processo, 
permite afirmar que o estudo representa um contributo a ter em conta na 
organização de programas de formação contínua de professores do 1º 
Ciclo, no âmbito do Ensino das Ciências. 
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abstract 
 

The accomplishment of practical activities in the teaching of science in primary
school through a research-based teaching approach and in a STS context has 
by no means the visibility and recognition which the National Curriculum so
ascribes.   
We are aware that the reasons for the aforementioned situation is essentially
based on the depreciation of the science area comparatively to other subject
areas, the insufficient teachers education in the area of didactics of sciences
and the existence of very few didactic resources for practical classroom work.
Therefore, the present empirical study, encompasses a theoretical framework
deriving from the research in didactics of sciences, was conceived.  
For this purpose, a Training Programme (TP) was developed which involved
five in-service primary school teachers with different types of initial training
programmes. The questions to which we seek an answer for were directly 
related to the TP: Is the training project able to raise and develop new personal
and professional skills, which foster change in the teaching of sciences with
regard to teachers whom attained different types of training? Which shall be the
impact of the TP in the pedagogical-didactic practises of teachers pertaining to 
the teaching of sciences, which are centred on practical activities? 
For the development of this study three phases were taken into consideration.
In the first phase, semi-structured interviews were conducted by surveying the 
five teachers concerning the importance placed on practical activities in the
science teaching sphere, the sort of activities carried out by them and the
difficulties felt whilst their organization. From the ideas identified by analysing
the content of the teachers’ discourse, a Training Programme was elaborated
concerning three subjects included in the primary school syllabus and adapted
didactic resources for the several proposed activities were produced. 
In the second phase, a TP was implemented in the totality of nine sessions two
hours long. Henceforth, the teachers carried out the activities in an autonomous
way, in their respective classes. At the end of the school year (third phase),
semi-structured interviews were made to groups of students who were part of
the classes of the teachers involved in the TP. Classroom assignments, which
were accomplished by the students during classes, were collected and new
semi-structured interviews were carried out once again to the teachers. 
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The data collected and subsequently analysed, leads to the conclusion that 
the TP’s immediate impact was positive, given that it enabled the teachers 
to gain new personal and professional skills. The change in the 
interpretation of the science syllabus, the manner which they precept their 
teaching and the concepts attained from practical activities, were revealed 
by the aforementioned gained skills. Reliance on built learning was equally 
evidenced, which enabled the transposition of innovative activities into the 
classroom by resorting to a researched-based teaching approach and to a 
STS context, together with didactic resources, which were adapted to each 
situation.  
The literature review, which was conducted throughout this process, 
enables to state that this study is a contribute to take into account when 
organizing on-going training programmes targeted at primary school 
teachers with regard to the teaching of sciences.  
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APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A tomada de consciência de que a formação contínua de professores do 1º Ciclo, em 

exercício, no âmbito da Didáctica das Ciências, terá de proporcionar conhecimentos de 

perspectivas inovadoras relativamente à Educação em Ciências, através da participação dos 

professores na (re)construção de novos saberes didácticos, partindo da reflexão sobre as  

próprias práticas, para a elas retornar, de forma a lhes tornar possível o superar das 

dificuldades inerentes à  abordagem dos problemas que o Trabalho Prático, no âmbito do 

ensino das ciências, lhes coloca na sala de aula, foi o ponto de partida para o estudo 

empírico realizado durante o ano lectivo de 2003/2004, cujo produto final se apresenta 

neste trabalho estruturado em cinco capítulos, 4 apêndices, referências bibliográficas e 9 

anexos em formato CR-ROM. 

A exemplo do que foi feito por Vieira (2003) optou-se por apresentar os apêndices 

antes das referências bibliográficas, em virtude dos mesmos serem constituídos por um 

conjunto de documentos que foram adaptados e/ou especificamente elaborados para efeitos 

do estudo desenvolvido, nomeadamente, um texto de apoio ao Programa de Formação, os 

protocolos utilizados nas diferentes sessões de formação dirigida, os instrumentos 

didácticos de apoio a dois dos temas de Trabalho Prático explorados com/pelos professores 

no Programa de Formação e, posteriormente, utilizados pelos mesmos em situação de sala 

de aula. Os anexos são compostos pelo Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho 

Executivo do Agrupamento de Escolas a solicitar autorização para implementar o 

Programa de Formação nas instalações da escola, pelas convenções utilizadas nas 

transcrições das gravações, os guiões de suporte às entrevistas, as transcrições das mesmas 

(realizadas a professores e alunos), os materiais didáctico-pedagógicos adoptados para 

exploração do primeiro tema do Programa de Formação, a reflexão escrita dos professores 

sobre o referido Programa de Formação, a carta dirigida aos encarregados de educação 

para obter autorização para realização das entrevistas aos alunos e a declaração de 

participação entregue, no final do ano lectivo, a cada professor colaborador no estudo.  

De forma sucinta apresenta-se a estrutura deste documento. Em primeiro lugar é feita 

uma “Introdução” que, enquadrando o estudo realizado nas suas diferentes vertentes, 

apresenta a relevância do mesmo no âmbito da Educação em Ciências e na formação 

contínua de professores e apresenta as diferentes fases de desenvolvimento do trabalho 
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empírico. Segue-se-lhe o primeiro capítulo que se encontra organizado em duas sessões. 

Na primeira desenvolveram-se aspectos relacionados com o ensino das ciências no 1º 

Ciclo, numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa e numa óptica de Educação em Ciências e 

do seu papel na educação dos alunos, assim como as actuais orientações do Currículo 

Nacional, nesse campo de acção. Na segunda identifica-se o problema em estudo, as 

questões que estiveram na base do mesmo assim como os objectivos que orientaram a 

investigação produzida.  

O segundo capítulo encontra-se dividido em duas partes. Na primeira apresenta-se uma 

revisão bibliográfica sobre o Trabalho Prático no âmbito do Ensino das Ciências no 1º 

Ciclo, como ponto de partida para o processo de ensino/aprendizagem das ciências, 

diferentes definições e classificações, potencialidades, fundamentos e abordagens e, por 

último, considerações sobre o papel do professor na sua organização. A segunda parte 

engloba a revisão bibliográfica relativa à formação contínua de professores do 1º Ciclo, em 

exercício e no âmbito do Ensino das Ciências, abrangendo diferentes vertentes e 

modalidades de formação. 

No capitulo três apresenta-se o Programa de Formação que foi realizado para/com os 

professores a partir das suas concepções até à sua avaliação, tendo em conta as questões de 

estudo assim como os objectivos previamente definidos. 

O capítulo 4 encontra-se dividido em duas partes. Dadas as características do estudo 

que envolveu um grupo de cinco professores em exercício de funções docentes e 

respectivos alunos, num total de cento e cinco englobando os quatro anos de escolaridade, 

tendo em conta as questões e os objectivos previamente seleccionados, optou-se por uma 

metodologia qualitativa, baseada na análise de conteúdo das entrevistas de tipo clínico 

semi-estruturadas realizadas a professores antes e após o Programa de Formação (PF), a 

alunos após a implementação do PF e na recolha de produtos do trabalho dos alunos em 

situação de sala de aula. Assim, na primeira parte do capítulo 4 incluímos: caracterização 

do estudo, a caracterização da amostra – professores e alunos envolvidos, o processo de 

recolha de dados – contexto e desenvolvimento do trabalho empírico, as concepções dos 

professores sobre TP que serviram de base à organização/elaboração e posterior 

implementação do PF. Na segunda parte apresenta-se a avaliação do impacte imediato que 

o PF teve nos professores, através da transposição didáctica dos temas trabalhados em 

situação de formação organizada, tendo como base a análise de conteúdo do discurso 
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produzido pelos alunos (e dos trabalhos por eles realizados em situação de sala de aula) e 

pelos professores.  

Por último, no capítulo 5, apresenta-se uma síntese conclusiva do estudo, faz-se um 

balanço geral do seu percurso e sugerem-se algumas linhas orientadoras para futuros 

estudos. 
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 1

INTRODUÇÃO 

O ENSINO DAS CIÊNCIAS NO 1º CICLO E A FORMAÇÃO  

CONTÍNUA DE PROFESSORES  

DA IMPORTÂNCIA DO ESTUDO AO DESENVOLVIMENTO  

DAS SUAS DIFERENTES FASES 

 

O ensino das Ciências é hoje reconhecido como uma das áreas do currículo formal 

imprescindível à formação de qualquer cidadão. Este facto tem vindo de tal forma a ser 

assumido como fundamental, que muitos investigadores advogam que os alunos, desde os 

primeiros anos do Ensino Básico obrigatório, incluindo os primeiros anos da pré 

escolaridade, devem ser envolvidas em actividades práticas de ciências que desenvolvam a 

compreensão do mundo que os rodeia, os prepare para nele viverem, favorecendo o 

crescimento de ideias que permitam o seu posterior aperfeiçoamento e a promoção de 

atitudes positivas e conscientes face à ciência, enquanto actividade humana (Harlen, 

1985,2000; Charpak, 1996; Sá e Varela, 2004).  

Assumida como parte integrante da cultura de cada indivíduo, numa perspectiva de 

desenvolvimento endógeno e duma cidadania informada e activa (UNESCO/ICSU, 1999), 

a Ciência é a actividade humana que permite ao cidadão comum defender-se de crenças e 

mitos, por isso, o seu reconhecimento e divulgação reveste-se de uma importância 

primordial nas sociedades contemporâneas (Charpak, 1996; Bradbury, 1999; Martins, 

2002a). 

Sendo o processo de ensino/aprendizagem das ciências no geral, e no 1º ciclo em 

particular, um processo complexo tem levado a que nos últimos anos muitos investigadores 

desenvolvam um esforço de pesquisa e reflexão sobre a temática, produzindo um corpus de 

conhecimentos a integrar na formação inicial e contínua de professores nesse domínio. 

Como disciplina emergente desse esforço, alguns autores/investigadores da área da 

Didáctica das Ciências como Cachapuz, Praia e Jorge (2001, 2002), apontam para um 

processo de ensino/aprendizagem, em todas as faixas etárias, em torno de temas relevantes 

para os alunos, contextualizados e numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa (EPP)1, 

                                                 
1 Dado que o estudo realizado se insere numa perspectiva de EPP, com uma abordagem CTS estes conceitos 

serão abordados no capítulo 1, deste trabalho. 
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valorizando-se âmbitos de descoberta (o que não é o mesmo que “aprendizagem por 

descoberta”) na resolução questões-problema.   

Esta perspectiva de ensino exige ao professor, de qualquer nível de escolaridade, 

confiança e conhecimentos sobre temas de cariz societal, saberes profissionais 

relacionados com a história e a filosofia das ciências, sobre as orientações metodológicas 

usadas na construção do conhecimento científico, suas limitações e interacções Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS), pois só tais saberes permitirão, uma transposição didáctica 

feita de reflexão e consolidada na própria acção, reivindicando, por isso, uma formação 

inicial e contínua que terá de seguir um percurso rigoroso de desenvolvimento pessoal e 

profissional (Perrenoud 1993; Praia, 1999; Cachapuz et al, 2001; Cachapuz, Praia e Jorge, 

2001, 2002; Martins, 2002a; Caamaño, 2003; Jiménez, 2003; Sá e Varela, 2004). 

A nível oficial O Currículo Nacional (ME, 2001) advoga o ensino das ciências como 

essencial, desde o 1º Ciclo, num quadro de desenvolvimento de competências específicas 

para a literacia científica dos alunos, 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.  

Os Trabalhos Práticos (TP) 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 (2002a), Cachapuz, Praia e Jorge (2001, 2002) e Caamaño (2003, 2004) 

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. 

Neste estudo assume-se que TP em Ciências são actividades realizadas pelos alunos, 

em interacção com materiais e equipamentos, que dependendo do seu nível etário e do grau 

de dificuldade das tarefas, podem envolver um certo grau de intervenção do professor, nas 

quais se incluem exercícios, experiências ilustrativas, experiências de resolução de 

problemas e investigações, concebidas tendo em vista a resolução de questões-problema, 
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contextualizadas, com um progressivo grau de abertura e autonomia, e em que os alunos 

têm necessidade de usar e desenvolver conhecimentos a nível conceptual e procedimental 

na identificação do problema, na planificação de estratégias a seguir, no desenho da 

experimentação, no registo e interpretação de dados e na comunicação de resultados, sob 

orientação e supervisão do professor (Hodson, 1994; Hofstein, 1988; Lopes, 1994; 

Miguéns, 1999; Oliveira, 1999; Praia, Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Martins 2002a; 

Pereira, 2002; Caamaño, 2003, 2004; Leite e Figueiroa, 2004). 

Para autores como Hodson (1994) e Martins (2002 a) 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 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 

individuo, contribuindo para o desenvolvimento psicológico do aluno; 3) à da sociedade, 

fomentando uma cultura científica no cidadão (Carmo, 1991 in 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 Praia e Jorge, 2001, 2002). 

O papel do professor antes durante e após a realização do TP 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 

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 novos TP (Harlen, 1985, 2000; Sá, 2000; Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; 

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

Mas, para que os professores do 1º Ciclo, em exercício, sem formação de base na área 

da Didáctica das Ciências, possam assumir o ensino das ciências numa perspectiva de 

Educação em Ciências e tendo como ponto de partida o TP é indispensável que o tenham 

vivenciado no seu percurso de formação contínua, de uma forma que lhes permita 
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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 das 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. 

É assim, nossa convicção que, para que se implemente a componente de TP, numa 

nova perspectiva de ensino que aqui se assume como Ensino Por Pesquisa (EPP), 

equacionando a questão dos conteúdos de ensino e colocando-os ao serviço da Educação 

em Ciências contemplando contextos CTS, os professores em exercício precisam de 

formação didáctica sólida nesta área (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002). Estando consciente 

de que as mudanças não acontecem por imposição ou apenas porque se deseja, e que não 

basta ao professor detectar as lacunas do seu ensino e/ou as necessidades dos seus alunos, 

mas que é necessária a integração dos conhecimentos teóricos, provenientes da 

investigação, na sua prática diária, num processo contínuo de acção-reflexão-acção, 

vivenciado e partilhado com outros colegas (Schnetzler, 2000) ainda que a apropriação de 

saberes, símbolos e valores ocorram de forma idiossincrática (Chaves, 2000), afigurou-se-

nos como fundamental o desenvolvimento de um trabalho de formação com professores do 

1º Ciclo em exercício, prolongado no tempo, que partindo das suas concepções e 

necessidades fosse passível de promover, em cada professor, o necessário desenvolvimento 

pessoal e profissional, susceptível de conduzir a mudanças no processo de ensino/ 

aprendizagem das ciências e, posteriormente, a práticas inovadoras pelas atitudes e valores 

que introduzem para fazer emergir uma outra cultura de educação científica.  

A escolha da temática “Ensino das Ciências centrado no TP – contributo para a 

formação de professores do 1º Ciclo do EB” deveu-se ao facto da investigadora, sendo 

professora do 1º Ciclo há já muitos anos, só recentemente ter tido oportunidade de 

vivenciar aulas práticas no âmbito da Didáctica das Ciências. Facto que lhe abriu novas 

perspectivas no processo de ensino/aprendizagem das ciências, a levou a reconhecer as 

potencialidades do TP na âmbito da Educação em Ciências e a constatar que muitos dos 

problemas que devem ser tratados, no campo de acção da Didáctica das Ciências, em 

situação de sala de aula, só adquirem sentido quando os professores se deparam com eles 

na transposição didáctica, fazendo-lhe sentir a necessidade de contribuir para uma 

formação contínua realizada com e para os professores, em trabalho cooperativo, no seu 
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local de trabalho, em que a actividade experimental fosse o ponto de partida para a 

formação e a reflexão sobre as suas práticas o eixo metodológico visando a inovação de 

estratégias de ensino/aprendizagem, à imagem do que é preconizado, entre outros, por 

Praia e Cachapuz (1998), Cachapuz, Praia, Paixão e Martins (2000) e Macedo, Fonseca, 

Conboy e Martins (2001). 

Por experiência própria e indo ao encontro do que preconizam Carvalho e Gil – Pérez 

(1995), sabemos que os processos de mudança são sempre difíceis, quer pelo seu carácter 

de novidade, quer pelo facto de se ter de abandonar velhos hábitos, e que a inovação se faz 

no dia-a-dia da acção docente, por isso, era nossa intenção que a complexidade do ensino 

das ciências a partir do TP em contexto social, numa perspectiva construtivista, deixasse de 

ser um factor de desânimo, para se tornar num convite ao potencial criativo de cada 

professor, num trabalho colectivo de inovação, pesquisa e formação permanente. Assim e 

tendo como base o levantamento das necessidades de formação dos professores envolvidos 

no estudo, concebeu-se um Programa de Formação de Ensino das Ciências centrado no TP, 

numa perspectiva de EPP, contemplando características CTS. Estando consciente que um 

dos principais problemas da formação é encontrar formas de facultar aos professores, nela 

envolvidos, a integração na prática de novos conhecimentos científicos e didácticos, 

seguindo uma perspectiva construtivista (Carvalho e Gil-Pérez, 1995), de reflexão e em 

comunidade profissional (Macedo, Fonseca, Conboy e Martins, 2001), procurou-se através 

de um trabalho periódico com os professores, mais do que a transmissão teórica do que se 

entende por “EPP”, “Educação em Ciências” ou contextos “CTS”, que o mesmo 

contemplasse a gestão de situações práticas que os motivasse, reclamasse a sua 

participação reflexiva, a tomada de iniciativas, a capacidade para estabelecer boas relações 

interpessoais, de correr riscos e de trabalhar em grupo num desejo crescente de pesquisa e 

inovação no âmbito do ensino das ciências. 

Nesta perspectiva e tendo como referência o enunciado por Joyce (1980), Schön 

(1983), Showers, Joyce e Bennett (1987), Nóvoa (1992), Zeichner (1993), pelos National 

Science Education Standards (NRC, 1996) e Schnetzler (2000), desenvolveu-se um 

programa de formação em que se privilegiou: i) a identificação e caracterização de 

perspectivas inovadoras de ensino das ciências através da leitura/análise/discussão de 

textos de diferentes autores reconhecidos no domínio da Educação em Ciências, 

introduzindo, deste modo, os professores na literatura especializada; ii) oportunidades para 
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a reflexão acerca da natureza e processos da ciência e sobre as suas implicações na prática 

pedagógica; iii) concepção de actividades práticas em pequeno grupo valorizando o EPP, 

em contextos CTS; iv) a imersão dos professores em actividades que, posteriormente, iriam 

realizar com os seus alunos, em situação de sala de aula, promovendo a articulação dos 

conhecimentos didácticos e científicos; v) a elaboração de suportes didácticos para 

implementação das actividades na sala de aula; vi) o intercâmbio de experiências entre 

formador/professores e professores/professores vi) o prolongamento da formação por um 

período de vários meses para que fosse possível oferecer um leque diversificado de 

actividades adaptadas às necessidades profissionais dos próprios professores; vii) a 

pesquisa colectiva de produção de conhecimento sobre o processo de ensino/aprendizagem 

das ciências; viii) o desenvolvimento da autonomia dos professores no âmbito da Educação 

em Ciências; ix) a acção e a reflexão crítica após a interacção numa perspectiva de 

professor-reflexivo-pesquisador, em que a pesquisa educacional se tornou parte integrante 

das suas práticas, desenvolvendo a curiosidade, a abertura a novas ideias e dados e ao 

cepticismo que caracteriza a Ciência, transformando-se, assim, em condição de 

desenvolvimento social, pessoal e profissional, encorajando a literacia científica.  

Não se pretendeu que os professores fossem simples executores ou aplicadores de 

receitas, mas que identificassem, através da vivência de situações práticas, os aspectos 

essenciais do TP no âmbito do ensino das ciências/Educação em Ciências, desenvolvendo 

competências fundamentais para que, superando as suas lacunas/dificuldades em contexto 

de sala de aula, fossem criativos e inovadores. Era nossa intenção que os professores em 

situação de formação ao reflectirem sobre as actividades por eles realizadas se 

convertessem em investigadores, produzindo saberes didáctico-pedagógicos, partindo da 

análise das suas práticas para a elas retornar, num processo contínuo de acção-reflexão-

acção. Envolvendo, directamente, cinco professores do 1º Ciclo em exercício e, 

indirectamente, cento e cinco alunos, que constituíam as cinco turmas englobando os 

quatro anos de escolaridade, o estudo realizado, de natureza qualitativa, teve o seu 

desenvolvimento ao longo do ano lectivo 2003/2004 e implicou a concepção de diversos 

instrumentos de trabalho e/ou de recolha de dados que, após a selecção dos professores a 

participar no estudo, foram sendo aplicados em diferentes fases/momentos do ano lectivo e 

dos quais se destaca:  
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- concepção de guião da entrevista clínica semi-estruturada a realizar aos professores 

participantes no estudo; 

- realização de estudo piloto, sob a forma de uma entrevista clínica semi-estruturada, 

envolvendo um professor do 1º Ciclo;  

- realização de entrevistas aos cinco professores para identificação das suas concepções 

sobre as potencialidades do TP, relativamente à Educação em Ciências;  

- organização de um Programa de Formação (PF) englobando três temas de Ciências a 

serem trabalhados com/pelos professores em situação de formação, envolvendo 

diferentes tipos de TP – a partir da análise de dados retirados do conteúdo das 

entrevistas realizadas de modo a dar resposta às necessidades/dificuldades sentidas 

pelos professores; 

- implementação do PF num total de dezoito horas repartidas por nove sessões;  

- avaliação das propostas didácticas construídas para exploração dos três temas de TP, 

em contexto de sala de aula, nas respectivas turmas; recolha de produtos do trabalho 

dos alunos em sala de aula (a análise de conteúdo serviu para tirar conclusões sobre o 

impacte da formação – avaliação indirecta da formação de professores conduzida);  

- concepção do guião de entrevista clínica semi-estruturada a realizar a grupos de alunos 

das turmas dos professores envolvidos no estudo;  

- realização de estudo piloto, envolvendo três alunos do 4º ano, em cuja turma tinham 

sido trabalhados os três temas do Programa de Formação;  

- realização de entrevistas a cinco grupos de alunos, um grupo de cada uma das turmas 

onde foram desenvolvidos, pelo respectivo professor, os temas do Programa de 

Formação;  

- concepção do guião da entrevista clínica semi-estruturada a realizar aos professores 

envolvidos no estudo; realização de entrevista clínica individual semi – estruturada, a 

cada um dos cinco professores que participaram no PF, para avaliação do impacte 

imediato do mesmo no seu desempenho. 

Com o desenvolvimento deste estudo, pretendeu-se, fundamentalmente, contribuir para o 

desenvolvimento de competências a nível social, pessoal e profissional dos professores 

nele envolvidos e, como consequência, a inovação das suas práticas didáctico-pedagógicas 

no processo de ensino/aprendizagem, numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa e abrir 
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caminhos para futuras intervenções no âmbito da Educação em Ciências através da 

formação contínua de professores do 1º Ciclo em exercício. 
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO DAS CIÊNCIAS NO 1º CICLO E O SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO 

DO CONTEXTO ÀS QUESTÕES E OBJECTIVOS  

ORIENTADORES DO ESTUDO  

 
 Neste capítulo procurar-se-á, numa primeira secção, distinguir características de ensino 

das ciências no 1º Ciclo e o seu papel na educação dos alunos, numa perspectiva de Ensino 

Por Pesquisa (EPP) no âmbito da Educação em Ciências, quadro que regulou o estudo 

realizado, assim como as orientações definidas pelo Currículo Nacional nesse âmbito. Na 

segunda secção faz-se uma descrição do problema em estudo e apresentam-se as questões e 

objectivos orientadores do mesmo. 

 

1. O Ensino das Ciências no 1º Ciclo e o seu papel na educação dos alunos: 

perspectivas e orientações do CN 

 

É hoje consensual afirmar-se que o conhecimento científico é uma componente 

indispensável da cultura de cada cidadão. O acesso ao mesmo é parte do direito à 

educação, reconhecido a todos os homens e mulheres, numa perspectiva de 

desenvolvimento endógeno e duma cidadania informada e activa, e que, por isso, os 

governos dos diferentes países devem atribuir a mais elevada prioridade ao ensino das 

ciências em todos os níveis da educação formal (UNESCO/ICSU, 1999).  

Apesar dessa tomada de consciência, por causas diversas, muitos dos nossos jovens, 

não têm acesso a uma autêntica compreensão dos seus conteúdos e da sua função social. O 

papel que as ciências desempenham no processo de ensino/aprendizagem, no Ensino 

Básico (EB aqui entendido por nove anos de escolaridade), assume, assim, uma 

importância primordial, pois esta é, não só, a etapa em que as crianças adquirem as 

destrezas, atitudes e conceitos básicos, como também a que constitui a quase totalidade da 

educação em ciências de uma grande maioria de alunos (Harlen, 1985, 2000; 

UNESCO/ICSU, 1999; Martins, 2002a).  

A aprendizagem das ciências é considerado um valioso contributo para: 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 



 

 10

amplia a sua própria experiência); o desenvolvimento de formas de descobrir as “coisas”, 

comprovando as suas ideias (pois o modo como eles interactuam com as situações 

experimentais apoia a sua aprendizagem, não só nesta como também noutras áreas); o 

crescimento de ideias que permitam o seu posterior aperfeiçoamento; a promoção de 

atitudes positivas e conscientes sobre as ciências, enquanto actividade humana, as quais 

podem ter uma importância fundamental durante o resto das suas vidas (Harlen, 1985, 

2000). 

Como área de conhecimento, que se inicia, formalmente, no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

para muitos investigadores/autores de perspectivas inovadoras do seu ensino (Driver, 

Guesne e Tiberghien, 1985; Harlen, 1985, 2000; Chassot, 2000; Cachapuz, Praia e Jorge, 

2001, 2002; Martins, 2002a; Pró-Bueno 2003), ele justifica-se por razões tão variadas 

como: as exigências da actual sociedade na qual, cada vez mais, se verifica a influência da 

Ciência e Tecnologia; a imprescindível participação activa e consciente, de cada um, na 

conservação do meio ambiente e no seu desenvolvimento sustentável; a crescente 

necessidade de que, numa sociedade que se pretende democrática, cada cidadão seja 

detentor de conhecimentos científicos suficientes para tomar decisões reflexivas e 

fundamentadas sobre temas de cariz científico-técnicos de inquestionável importância 

global; a urgência em criar hábitos saudáveis, pessoais e colectivos, que melhorem a 

qualidade de vida; a curiosidade que qualquer ser humano tem em conhecer as 

características, possibilidades e limitações do seu próprio corpo; a necessidade de se 

transferir muitos dos valores formativos das ciências para contextos quotidianos.  

Assim, mais do que os objectivos instrucionais, importam os objectivos educacionais, 

numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa (EPP) (Cachapuz, Praia e Jorge, 2001, 2002), 

valorizando-se contextos de descoberta e não apenas de justificação e em que a 

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

de abertura, mas do interesse dos alunos, colocando-os numa posição de cidadãos activos, 

que têm de desempenhar papéis e partilhar responsabilidades com os seus pares, tornando 

as aprendizagens úteis e utilizáveis no dia-a-dia, aspectos fundamentais da Educação em 

Ciências (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Jiménez, 2003; Caamaño, 2003). 

Para autores como Cachapuz, Praia e Jorge (2002) do ponto de vista educacional 

actual, as problemáticas discutidos na sala de aula, ligadas aos interesses quotidianos e 

particulares dos alunos, passam pela percepção dos conteúdos programáticos, enquanto 
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meios necessários ao exercício do pensar, tendo como finalidades expressas que não se 

associam apenas a produtos acabados de saber, mas pressupondo a mudança de atitudes, de 

processos metodológicos e organizativos do TP. As questões deverão nascer de 

problemáticas abertas, com raízes ou incidências sociais, que envolvam cognitiva e 

afectivamente os alunos, “sem respostas prontas e prévias, sem conduções muito 

marcadas pelo professor, caminhando-se para soluções provisórias, como resposta a 

problemas reais e sentidos como tal, de conteúdo inter e transdisciplinar, cultural e 

educacionalmente relevantes” (p.172), numa óptica de EPP.  

Os mesmos autores definem o que consideram as características e atributos dominantes 

do EPP (não podendo deixar de estar sempre presente a faixa etária dos alunos): i) 

finalidades: construção de conceitos, competências, atitudes e valores, colocando a ênfase 

na educação; ii) vertente epistemológica: perspectiva global da ciência, onde predomina a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, se valoriza a história da ciência, os contextos 

sócio-culturais de produção do conhecimento e onde o erro é como consubstancial ao 

conhecimento; iii) vertente da aprendizagem: a superação de situações-problema assente 

em perspectivas sócio-construtivistas e numa óptica de conhecimento para a acção; iv) 

papel do aluno: aluno activo assumindo um papel de pesquisa e reflexão crítica sobre as 

suas maneiras de pensar e agir; v) caracterização didáctico-pedagógica: estudo de 

problemas abertos, sempre que possível de interesse para os alunos e de âmbito CTS, numa 

abordagem qualitativa das situações, em trabalho cooperativo, com valorização inter e 

transdisciplinar, integrando actividades de síntese, de reflexão crítica e a avaliação da 

aprendizagem como parte integrante da mesma englobando conceitos, capacidades, 

atitudes e valores; vi) papel do professor: o professor como problematizador dos saberes, 

organizador dos processos de partilha, promotor de debates sobre as situações-problema, 

fomentando a criatividade e o envolvimento dos alunos. 

Ainda na perspectiva dos citados autores o Trabalho Experimental2, no qual se 

englobam tarefas e actividades a desenvolver a nível de práticas de ensino das ciências é 

um meio privilegiado para gerar situações em que os dados, não estando obtidos apriori, 

mas obtidos pela via experimental são o gérmen para a discussão, conjuntamente com 

elementos vindos de outras fontes, considerando haver três momentos fortes, na 

                                                 
2 Em itálico no original. 
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perspectiva de EPP, articulados de acordo com os diferentes ciclos de ensino, o nível etário 

dos alunos e as práticas anteriores:  

a) 1º momento – designado por Problematização3 que constitui uma marca 

fundamental desta perspectiva de ensino e que engloba três pólos em interacção 

recíproca: i) o pólo do currículo intencional para um determinado nível de ensino; 

ii) o pólo dos saberes pessoais e sociais que os alunos já trazem e que contemplam 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores, incluindo as capacidades no 

domínio do pensar – cognitivas e metacognitivas que eles detêm ou não; iii) o pólo 

das situações-problema, sempre que possível centradas no quadro CTS;  

b) 2º momento – refere-se, globalmente, às metodologias de trabalho, aos percursos 

que podem polarizar-se mais no professor ou mais nos alunos e que se 

consubstanciam através de diferentes actividades – planeamento, realização da 

experiência, avaliação, comunicação – sendo que a mesma actividade pode por 

vezes desenvolver-se sob maior responsabilidade do professor e noutras 

circunstâncias mais centrada no aluno, cabendo ao primeiro a escolha da melhor 

alternativa a seguir;  

c) 3º momento –  momento com um cariz predominantemente avaliativo que culmina 

todo um percurso produzido e que compreende duas vertentes: i) uma relativa às 

mudanças ocorridas em função das actividades realizadas; ii) outra respeitante ao 

modo como o processo de ensino/aprendizagem se desenvolveu, a forma como 

foram superadas dificuldades e o que será necessário alterar, tendo como referência 

as finalidades educacionais previamente definidas. 

Para os citados autores trata-se da necessidade de introduzir: i) a inter e 

transdisciplinaridade abandonando perspectivas de ensino que se apoiam numa visão 

internalista da ciência para (re)pensar uma concepção epistemológica centrada na vertente 

externalista da mesma, na sua cuidadosa transposição didáctica,  que valoriza processos de 

trabalho inter-pares e de partilha e em que  o ensino assume assim uma perspectiva de 

educação em4 ciência, através da ciência e sobre ciência, promotora de culturas científicas, 

humanizadas, num mundo tecnológico avançado, porém cientificamente alfabetizado; ii) a 

relevância de abordagem de situações-problema que poderão permitir a reflexão sobre os 

                                                 
3 Em letra maiúscula no original 
4 Em itálico no original 
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processos da ciência e da tecnologia, bem como as suas interacções com a sociedade e o 

ambiente, passível de facultar uma maior possibilidade de tomar decisões informadas, do 

agir responsável e do desenvolvimento de atitudes e valores, numa lógica de inserção e 

articulação com o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), podendo este 

traduzir-se numa multiplicidade de abordagens, vistas como complementares, procurando 

cada uma delas introduzir os alunos em aspectos particulares da Ciência, no seu contexto 

social. 

Como tendência actual na Educação em Ciência, na óptica de Membiela (2001) o 

propósito da educação CTS será o de promover a alfabetização em ciência e tecnologia dos 

alunos, de maneira a que forme cidadãos capazes de cooperar no processo democrático, na 

tomada de decisões e de se fomentar a sua participação, como cidadão activo, para a 

resolução de problemas relacionados com a ciência e a tecnologia na nossa sociedade. 

Também para Solbes, Vilches e Gil (2001) o futuro da dimensão CTS aparece ligado a 

todo o ensino das ciências, em cuja renovação terá de ter um papel central, numa 

perspectiva de alfabetização científico-tecnológica multidimensional, essencial para a 

educação de todos os cidadãos e também para a preparação inicial de futuros cientistas. 

Uma alfabetização que deverá ajudar a desenvolver perspectivas da ciência e da tecnologia 

que inclui a história das ideias científicas, a natureza da ciência e o papel de ambas na vida 

pessoal e social de cada cidadão. Para Martins (2002a) o ensino sendo uma actividade 

social tem de ser necessariamente conduzido em contextos sociais e o movimento CTS 

permite a importância do ensinar a resolver problemas, “a confrontar pontos de vista, a 

analisar criticamente argumentos, a discutir os limites de validade de conclusões 

alcançadas, a saber formular novas hipóteses” (p.89). Ainda para a mesma autora (2004) 

“a educação em ciência é um processo continuado e o ensino formal tem a 

responsabilidade de preparar os indivíduos para aprenderem ao longo da vida” (p.31). 

Assim e ainda na perspectiva de Cachapuz, Praia e Jorge (2001, 2002) a abordagem da 

Educação CTS precisa de ter em conta: i) a valorização de contextos reais dos alunos, 

numa óptica de aprendizagem de conceitos e de processos, que surge como uma 

necessidade sentida pelos estudantes, desenvolvendo a criatividade e atitudes de interesse 

dos mesmos e, portanto, a sua motivação para a aprendizagem das Ciências e o interesse 

para com a Ciência; ii) um ensino das ciências que ultrapassa a lógica estritamente 

disciplinar, uma vez que a diversidade de dimensões a explorar nas questões-problema 
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assim o exige, daí que, em diferentes momentos se possam privilegiar distintas vertentes, 

resultando, assim, uma visão mais alargada dos problemas; iii) as situações-problema não 

são a chamada “resolução clássica de problemas”5 , mas sim um processo de 

ensino/aprendizagem “que estuda problemas relevantes para os alunos e, por isso, com 

maiores possibilidades dos saberes construídos serem transferíveis e mobilizáveis para o 

seu quotidiano” (p.175).  

Da análise do acima descrito se depreende que no ensino das ciências, numa 

perspectiva de EPP com enfoque CTS, se pretende que o aluno possa vir a construir, a 

partir de situações reais, a aprendizagem de conceitos e de processos, numa abordagem 

global, transdisciplinar, implicando e transpondo saberes de e para diferentes áreas 

curriculares, de forma a serem considerados em função da situação-problema colocada e 

que não se confina à sala de aula. Ou seja, que o ensino das ciências, no 1º Ciclo, para uma 

Educação em Ciências, se aproprie de problemas relevantes para os alunos e em interacção 

social, numa exploração que, de acordo com a faixa etária, tenha maiores possibilidades de 

os saberes construídos serem transferidos e mobilizados para o seu dia-a-dia. Tal processo 

deverá ocorrer numa abordagem centrada no aluno de modo a que ele possa dar, 

simultaneamente, sentido ao ambiente social que o rodeia – sociedade, quer natural – 

ciência, quer construído artificialmente – tecnologia (Oliveira, 1991; Cachapuz, 2000b; 

Cachapuz Praia e Jorge, 2001, 2002; Pereira, 2002; Sá e Varela, 2004). Mas é também aqui 

que uma sólida formação científica dos professores o pode tornar mais disponível para 

abordar adequadamente a Educação em Ciências (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002):   

Mediante estas orientações inovadoras, em situação de ensino formal, o processo de 

ensino/aprendizagem das ciências deverá ser organizado numa perspectiva de Educação 

em Ciências o que envolve, simultaneamente, três dimensões: aprender Ciência – 

aquisição de conhecimento conceptual; aprender sobre Ciência – compreensão da sua 

natureza e métodos, evolução e história, bem como das relações complexas entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade; aprender a fazer Ciência – resolução de problemas e 

desenvolvimento de percursos de pesquisa, pois, só assim esta será uma área susceptível de 

contribuir para a aquisição de conhecimentos e competências, daí a sua relevância 

(Oliveira, 1991; Hodson, 1992 e 1998; Trindade 1996; Praia, 1999; Santos, 2001 ; Solbes, 

Vilches e Gil, 2001; Cachapuz Praia e Jorge, 2002; Martins, 2002a ;).  

                                                 
5 Entre aspas no original. 
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Para autores como Trindade (1996:131) a “Educação em Ciências” difere 

substancialmente do “Ensino das Ciências”. A primeira destina-se à formação do cidadão, 

à sua alfabetização científica através: i) do reconhecimento da natureza e finalidades da 

ciência e da tecnologia; ii) do conhecimento dos processos da ciência; iii) da interpretação 

de resultados de experiências simples; iv) do conhecimento de domínios científicos 

básicos; v) da consideração pelas relações CTS; vi) do desenvolvimento de atitudes 

positivas para com a ciência e para com a comunidade científica; vii) dos contributos para 

o desenvolvimento de valores como tolerância, rigor, curiosidade, cepticismo informado; 

enquanto que o “Ensino das Ciências” assume uma perspectiva mais redutora ao centrar-

se, tão somente: i) na aquisição de informação específica e especializada; ii) na 

compreensão do formalismo científico; na aquisição e desenvolvimento de capacidades de 

aprender e aplicar conhecimentos e processos; iv) na aquisição da capacidade de crítica 

fundamentada. O que para autores como Bárrios (2001), Cachapuz, Praia e Jorge (2002) 

põe em evidência uma necessidade 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. 

Porque no âmbito deste trabalho se assume a perspectiva da “Educação em Ciências”, 

importa definir o que alguns autores consideram “objectivos para a Educação em 

Ciências”. Sendo comuns aos referidos por muitos outros autores, apresentamos os 

enunciados por Oliveira (1991:35,36): i) saber usar o saber científico, em particular 

conceitos básicos que funcionem como ângulos de abordagem da realidade e como 

instrumentos para resolver situações problemáticas de teor não meramente académicos; ii) 

organizar e analisar a informação a que tem acesso de forma a ser capaz de a estruturar e, 

partindo dela, construir o seu conhecimento; iii) desenvolver atitudes: curiosidade, 

criatividade, flexibilidade, abertura de espírito, reflexão crítica, autonomia, respeito pela 

vida e pela natureza; iv) desenvolver capacidades – testar ideias, formular hipóteses, 

observar, planear e realizar experiências, controlar variáveis, interpretar informação; v) 

compreender-se a si próprio e à realidade que o rodeia, com ênfase no reconhecimento do 

papel da ciência e tecnologia na promoção de um desenvolvimento sustentável; vi) 

conceber a ciência como actividade humana contextualizada, desenvolvendo atitudes 

positivas perante a mesma; vii) tornar-se apto a beneficiar das aplicações pessoais e sociais 
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da ciência compreendendo as suas relações com a sociedade; viii) desenvolver valores 

acerca da actividade científica, tornando-se apto na tomada de decisões. 

Assim e num horizonte de concretização dos objectivos para a Educação em Ciências, 

autores como Charpak (1996, 1998), Harlen (1978,1985, 2000), Cachapuz, Praia e Jorge 

(2001,2002) e Sá e Varela (2004) colocam o enfoque do ensino das ciências, nesta faixa 

etária, no desenvolvimento de: i) competências – de observar, levantar questões, 

experimentar e investigar, encontrar regularidades nas investigações, raciocinar de uma 

forma sistemática e lógica, comunicar resultados e aplicar as aprendizagens a novas 

situações; ii) atitudes – de curiosidade, cooperação, originalidade, responsabilidade, 

perseverança e independência de pensamento.  

Em termos de finalidades o TP na Educação em Ciências deixará de ter só como 

preocupação a aprendizagem de um corpo de conhecimentos ou processos da Ciência, para 

garantir que tais aprendizagens se tornem utilizáveis numa perspectiva de acção, no sentido 

de contribuírem para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, inseridos em 

sociedades tecnologicamente desenvolvidas que se querem abertas e democráticas 

(Cachapuz, Praia e Jorge, 2002).  

Este enfoque pressupõe uma perspectiva construtivista da aprendizagem, um processo 

activo que começa onde o aluno se encontra ou seja, que passa, necessariamente, pelo 

conhecimento prévio que ele detém, das suas concepções, ao mesmo tempo que fornece 

experiências de aprendizagem que aí se iniciam, dando oportunidade de 

experimentalmente testar, aperfeiçoar e consolidar a sua compreensão a novos contextos 

(Ramsden e Harrison, 1993; Fumagali, 1998; Oliveira, 1991; Cachapuz, Praia e Jorge, 

2001, 2002; Martins, 2002a; Pereira, 2002; Santos, 2002; Sá e Varela, 2004). 

 É também consensual que os alunos não aprendem as ideias e os conceitos científicos 

só através das suas vivências quotidianas nem apenas porque o professor as expõe ainda 

que o faça de uma forma atraente e organizada. A resolução cooperativa de situações – 

problema induzida e intencionalmente estimulada transforma-se numa estratégia 

educacional poderosa no processo de ensino/aprendizagem. Há pois a necessidade de uma 

acção planeada do professor que fortaleça a actividade social dos alunos, de acordo com o 

seu nível etário, que permita não só a compreensão do meio físico e social que o envolve, 

mas também a sua participação na transformação do mesmo (Cachapuz, 2000a, 2000b; 

ME, 1990, 2001e 2004; Sá 2000; Pereira, 2002).  



 

 17

No que diz respeito à realização de TP, no âmbito do ensino das ciências, o Programa 

do 1º Ciclo do Ensino Básico (ME, 1990) e a Organização Curricular e Programas – 1º 

Ciclo (ME, 2004), nos princípios orientadores da área de Estudo do Meio sugerem que se 

envolvam os alunos em “situações diversificadas de aprendizagem que incluam o contacto 

directo com o meio envolvente e a realização de pequenas investigações e experiências 

reais na escola” (pp.68 e 102 respectivamente), cabendo ao professor a responsabilidade 

de lhes proporcionar os instrumentos e as técnicas adequadas, para que possam ir 

apreendendo e integrando o significados de conceitos, desenvolvendo processos e atitudes 

de pesquisa e experimentação e adquirindo, deste modo, a noção de responsabilidade 

perante o ambiente, a sociedade e cultura na qual se inserem, bem como o seu papel de 

agentes dinâmicos na sua transformação. Apresenta também como um dos objectivos 

gerais da área (obj.6) “utilizar processos simples de conhecimento da realidade envolvente 

(observar, descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar, 

verificar), assumindo uma atitude de permanente pesquisa e experimentação” (pp.69 e 

103, respectivamente). No entanto, os mesmos documentos não fornecem ao professor 

qualquer enquadramento teórico ou alusão a possíveis abordagens metodológicas 

orientadoras dos TP a realizar (Martins e Veiga, 1999; Sá e Varela, 2004). 

 O Currículo Nacional (ME, 2001) advoga o ensino das ciências como fundamental, 

desde o 1º Ciclo, numa perspectiva de desenvolvimento de competências Específicas para 

a Literacia Científica6, enformada numa orientação CTS, colocando a ênfase numa 

preparação inicial de todos os alunos através da vivência de projectos de estudo que nas 

suas diferentes fases e perspectivas mobilizem a utilização de: saberes científicos; saberes 

tecnológicos; saberes sociais e culturais; pesquisa, selecção e organização de informação; 

adopção de metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem; a cooperação com 

                                                 
6 O termo “Literacia Científica” surge nas culturas anglo-saxónicas, “Alfabetização Científica” nas 

culturas francófonas e “Cultura Científica” é a designação adoptada pela UNESCO (Shamos, 1995 in 

Martins 2002a). A OCDE (2000, in Pereira, 2002) define três dimensões do grau de literacia a ser atingidas 

pelos estudantes no final da escolaridade obrigatória: uma relativa aos conteúdos (conhecimentos 

declarativos), outra referente a questões metodológicas (aspectos procedimentais) e uma dimensão contextual 

(vida quotidiana). 
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os outros; a resolução de problemas e a tomada de decisões para uma intervenção 

individual e comunitária; a adopção de hábitos de vida saudáveis (pp.130,131).    

Para que os conhecimentos científicos sejam compreendidos pelos alunos em estreita 

relação com a realidade que os rodeia, o mesmo documento (pp.131,132), considera 

fundamental a vivência de experiências de aprendizagem que privilegiem: observação do 

meio; recolha e organização de material e sua classificação por categorias e/ou temas; 

planificação e desenvolvimento de pesquisas diversas, envolvendo situações de resolução 

de problemas por as mesmas implicarem diferentes formas de pesquisa; concepção de 

projectos prevendo a planificação de todas as suas etapas, desde a definição da questão 

inicial até à comunicação de resultados; participação em debates sobre temas polémicos e 

actuais em que os alunos tenham de fornecer argumentos e tomar decisões; trabalho 

cooperativo em diferentes situações e a realização de actividades de índole experimental 

recorrendo à utilização de diferentes instrumentos de observação e medida propondo que, 

no 1º Ciclo, assim como nos outros, as mesmas se iniciem a partir da curiosidade dos 

alunos e de questões que os preocupem, devendo proporcionar a formulação de hipóteses e 

previsão de resultados, a observação e explicitação. 

Ainda o mesmo documento (p.133), na exploração das experiências educativas, no 

âmbito do estudo das Ciências Físicas e Naturais, aponta como prioritário o 

desenvolvimento de diferentes competências específicas: i) de conhecimento – 

conhecimento substantivo: através da análise e discussão de evidências, de situações que 

permitam ao aluno adquirir conhecimento científico necessário à interpretação e 

compreensão de modelos científicos, bem como o reconhecimento das limitações da 

Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas pessoais, sociais e ambientais; 

conhecimento processual: proporcionado pela vivência de actividades de pesquisa 

bibliográfica, planeamento e realização de experiências e investigações individuais ou de 

grupo e elaboração de diferentes tipos de registos das mesmas; conhecimento 

epistemológico: através de análise e realização de debates sobre descobertas científicas, 

seus êxitos e fracassos, persistência e formas de trabalho científico, influência da 

Sociedade sobre a Ciência, proporcionando o confronto entre as explicações científicas 

versus as de senso comum, e entre ciência, arte e religião; ii) de raciocínio – sugerindo 

para o efeito a realização de experiências de aprendizagem centradas na resolução de 

problemas, com previsão de resultados e formulação de hipóteses, interpretação de dados, 
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planeamento de investigações recorrendo à utilização de estratégias cognitivas 

diversificadas; iii) de comunicação – propondo experiências educativas que implique a 

utilização de linguagem científica mediante a interpretação de fontes de informação e de 

formas diferenciadas de a representar, a vivência de situações de debate que promovam o 

desenvolvimento de capacidades de exposição de ideias, argumentação, análise e produção 

de textos temáticos e a apresentação de resultados; iv) atitudes inerentes ao trabalho em 

Ciência – curiosidade, perseverança e seriedade no trabalho, questionamento dos 

resultados obtidos, reflexão crítica, flexibilidade para aceitar o erro e a incerteza, assim 

como para a reformulação do trabalho realizado, desenvolvimento do sentido estético de 

forma a apreciar a beleza dos objectos e fenómenos físico-naturais, assim como a avaliação 

do impacte da ciência na sociedade e no ambiente. 

Como forma de desenvolver essas competências, o mesmo documento, propõe a 

organização do ensino das ciências em torno de quatro temas globalizantes: Terra no 

espaço; Terra em transformação; Sustentabilidade na Terra e Viver melhor na Terra, 

qualquer um dos temas envolvendo as componentes: científica, tecnológica, social e 

ambiental, ou seja numa perspectiva CTS. Tendo os mesmos sido desdobrados em 

problemas que se concretizam em conteúdos e sugestões de experiências educativas, 

convidando escolas e professores a fazerem as escolhas adequadas aos seus alunos e aos 

contextos escolares e desafiando estes a mudarem as perspectivas do seu papel, da sua 

relação com os outros e a sua forma de avaliar, propondo, deste modo, quebrar hábitos de 

trabalho isolado dos professores ao permitir-lhes a gestão adequada dos currículos e a 

planificação e implementação conjunta de actividades para os alunos, numa perspectiva de 

currículo mais experimental dando valor ao conhecimento prático do professor (Galvão e 

Freire, 2003). 

Da leitura feita pelas citadas autoras, na nossa óptica, mais premente se nos afigura 

uma formação contínua dos professores/com os professores, tendo sempre presente que 

mudar perspectivas e alterar rotinas é sempre muito difícil, pois requer uma modificação da 

visão de ensino, de atitudes e a transformação conceptual do seu próprio conhecimento do 

processo de ensino/aprendizagem das ciências. Precisa que os professores se sintam 

estimulados e competentes para criarem ambientes de aprendizagem concordantes com os 

recomendados pelo currículo. O que, na opinião de Tenreiro-Vieira e Vieira (2004) exige 

que se trabalhe com os professores para que os mesmos possam fazer frente aos novos 
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desafios com confiança, segurança e iniciativa, o que inclui encarar a suas práticas como 

um ponto de partida para a formação, mas também a construção de materiais didácticos 

apropriados e a sua validação em sala de aula.  

 

2. O problema em estudo 

 

O professor do 1º ciclo, o único considerado generalista por contribuir para a formação 

global do aluno, precisa de ser um profissional possuidor de conhecimentos profissionais 

amplos e flexíveis, para além de competências específicas que lhe permitam contribuir 

para a modernização da escola, tornando-a receptiva à dinâmica e necessidades da 

sociedade (Nascimento e Pereira, 1997; Bárrios, 2001; Cachapuz, Praia e Jorge, 2001; Sá e 

Varela, 2004).  

O ensino/aprendizagem das ciências no 1º ciclo é hoje reconhecido como um valioso 

contributo para a compreensão, por parte dos alunos, do mundo que os rodeia, um utensílio 

que lhes permite aceder a diferentes formas de descobrir as “coisas”, alimentar a sua 

imaginação, suscitar a argumentação, a troca e desenvolvimento das suas ideias (Charpak, 

1997; Harlen, 1985,2000). Os TP são dos aspectos fundamentais no processo de 

ensino/aprendizagem pois permitem atingir uma diversidade de objectivos promotores da 

Educação em Ciências (Miguéns, 1999; Miguéns e Serra 2000; Caamaño, 2003, 2004), 

mas por razões que se prendem com a ausência ou insuficiente formação dos professores 

na área da Didáctica das Ciências, os quais ou não tiveram acesso ao ensino experimental, 

ou o mesmo se reduziu à apresentação de conhecimentos previamente elaborados, sem lhes 

ter sido dada a oportunidade de contactarem e explorarem actividades numa perspectiva de 

ensino investigativo (Gil-Pérez et al 2001); o desconhecimento das vantagens inerentes ao 

TP, assim como a subvalorização da área das ciências relativamente a outras, fazem com 

que, ainda hoje, se esteja longe da sua implementação nas práticas docentes.  

Sabendo que compreender como se aprende ciências tem um papel fundamental na 

decisão de como ensiná-la e que para que os professores do 1º Ciclo desenvolvam um 

processo de ensino/aprendizagem com sucesso é fundamental que o tenham 

experimentado nos seus percursos formativos (Barrios, 2001), a formação de professores 

não pode alhear-se das problemáticas que envolvem a implementação de TP na sala de 

aula, pois ela vai alterar o modo de ensinar, a função do professor, o papel do aluno, a 
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gestão de programas e conteúdos, a organização da sala de aula, dos materiais e 

equipamentos (Oliveira, 1999; Solbes, Vilches e Gil 2001; Vilches, Solbes, e Gil 2004). 

Assim, é nossa convicção que: i) só uma formação assente no questionamento das 

concepções dos professores sobre o processo de ensino/ aprendizagem das ciências; ii) a 

sua participação efectiva na construção de novos conhecimentos didácticos, partindo dos 

seus saberes e articulando formação com investigação, no seu local de trabalho e com os 

seus colegas; iii) a elaboração e validação de materiais didácticos (para professores e 

alunos) que suportem a filosofia das actividades, iv) a abordagem dos problemas que a 

implementação de TP lhes poderá colocar em sala de aula, permitirá, aos professores, um 

desenvolvimento profissional concertado passível de levar à mudança das suas práticas 

(Solbes Vilches e Gil, 2001; Macedo, Fonseca, Conboy, Martins, 2001; Cachapuz, Praia e 

Jorge, 2002). 

 

 Questões e objectivos orientadores do estudo 

  

Como já foi referido, a escolha da temática “Ensino das Ciências centrado no 

Trabalho Prático: contributo para a formação de professores” prende-se com um 

percurso profissional, já longo, no processo de ensino/ aprendizagem no 1º Ciclo e na 

procura de uma constante formação, que levou a investigadora a viver a situação invocada 

no ponto anterior deste capítulo, a falta de formação na área de Didáctica das Ciências e, 

posteriormente, a sua vivência em duas situações diferentes – no âmbito do “Curso de 

Complemento de Formação para Professores do 1º Ciclo da Universidade de Aveiro” e, 

posteriormente, na “Componente Curricular do presente Curso de Mestrado”.  

Essa vivência expôs-lhe como inquestionável a necessidade da educação científica 

numa perspectiva de Ciência para Todos, valorizando pressupostos como a “Educação em 

Ciências” o “EPP” e a perspectiva “CTS”, consciencializando-a de que o ensino das 

ciências contemplada nos currículos escolares, dos diferentes níveis de ensino, se deve 

adaptar às exigências da sociedade, permitindo aos alunos o desenvolvimento de 

capacidades de pensar e agir de forma independente, apresentar ideias novas e treinar 

competências de investigação como forma a permitir-lhes a auto-regulação das 

aprendizagens, a satisfação pessoal e a responsabilização social (Canavarro, 1999). 
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Mas, porque em qualquer área curricular, e na das ciências em particular, o 

conhecimento científico não se adquire simplesmente pela vivência quotidiana dos alunos, 

há sempre necessidade de uma intervenção intencional do professor, a quem cabe a 

responsabilidade de planificar o processo de ensino/aprendizagem de acordo com o seu 

nível etário e dos contextos escolares (ME, 2001), numa perspectiva de EPP, estamos 

conscientes de que é necessário que tenha tido, na sua formação inicial ou em situação de 

formação contínua, acesso a um corpus de conhecimentos teórico-práticos relacionados 

com a história e a filosofia das ciências, as orientações metodológicas usadas na construção 

do conhecimento científico, suas limitações e interacções CTS (Cachapuz, Praia e Jorge, 

2002), pois só tais conhecimentos poderão permitir a transposição didáctica, feita de 

reflexão e consolidada na própria acção o que exige uma formação contínua que terá de 

seguir um percurso de desenvolvimento pessoal e profissional exigente (Perrenoud, 1993; 

Praia, 1999) 

Estando ciente de que a formação contínua é importante, mas nem sempre tem sido 

suficiente, pois estudos realizados nesse âmbito revelam que aquilo que os conhecimentos 

construídos preconizam não é aquilo que se faz na prática (Schnetzler, 2000) pretendeu-se, 

através de um estudo empírico, aferir que tipo de formação de professores do 1º Ciclo, em 

exercício, poderia ser indutor de mudança das suas práticas – adopção de uma postura 

adequada sobre o ensino das ciências e formas concordantes de o conceber.  

Assim, as questões levantadas e a que se procurou dar resposta foram: 

- Será um projecto de formação passível de suscitar e desenvolver novas competências 

de ordem pessoal e profissional, promotoras de mudança nas práticas do Ensino das 

Ciências, a professores com diferentes níveis de formação? Qual o impacte do 

programa de formação nas práticas didácticas, dos professores envolvidos, no Ensino 

das Ciências centrado no TP?   

Porque o estudo a realizar se centrava na prática didáctico-pedagógica de professores 

do 1º ciclo definiram-se como principais objectivos: identificar e caracterizar concepções 

de uma amostra de professores sobre as potencialidades do TP no Ensino das Ciências; 

testar um modelo de formação de professores sobre o Ensino das Ciências centrado no TP, 

assente na compreensão e reformulação das suas práticas, tendo como referência o Ensino 

Por Pesquisa; Identificar quais as orientações do programa de formação que são (foram) 

promotoras de mudança nas práticas dos professores. 
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Quadro Teórico decorrente da Investigação 
em Didáctica das Ciências 

O estudo desenvolvido englobou três fases, que serão devidamente explicitadas no 

capítulo 3 deste mesmo trabalho. A figura seguinte mostra a esquematização geral do 

estudo. 
Figura 1.1 – Esquema Geral do Estudo 
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CAPÍTULO 2 

 REVISÃO DA LITERATURA 

DA IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PRÁTICO EM CIÊNCIASNO 1º CICLO À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM EXERCÍCIO 

 

PARTE I 

 
 
 Dada a especificidade do estudo empírico que se desenvolveu, e que envolvia em 

simultâneo o “Ensino das Ciências centrado no TP” e a “Formação contínua de professores 

do 1º Ciclo, em exercício”, este capítulo encontra-se dividido em duas partes.  

 Nesta primeira parte apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o TP como ponto de 

partida para o processo de ensino/aprendizagem das Ciências, suas potencialidades, 

diferentes definições e classificações no âmbito do Ensino das Ciências e, por último, 

considerações sobre o papel do professor na organização e orientação do mesmo em 

situação de sala de aula.  

  

1. O TP como ponto de partida para aprender ciências: fundamentos e 

abordagens 

 

A realização de TP no âmbito do ensino das ciências, no 1º Ciclo, por razões que, na 

maioria das situações, se centram em questões como sentimento de insegurança dos 

professores devido a uma deficiente formação em ciência traduzida pela falta de 

conhecimento científico ou de saber processual (Oliveira, 1999), da desvalorização da área 

relativamente a outras do currículo por parte dos mesmos, pais e responsáveis educativos, 

não tem nas nossas escolas do 1º Ciclo o espaço que merecem. Assumindo que nesta faixa 

etária (6-10 anos) os alunos são extraordinariamente receptivas às ciências e que o seu 

ensino desenvolve a personalidade, a inteligência, o espírito crítico e a sua relação com o 

mundo e que para aprender, as crianças, para além de observar e manipular precisam de ser 

guiados pelo professor e pelas questões levantadas, o TP torna-se imprescindível no âmbito 

do processo de ensino/aprendizagem de ciências (Charpak, 1996; Harlen, 1985, 2000; 

Caamaño, 2003). 
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A necessidade de manipular, de observar e de experimentar é básica nestas idades e 

dependendo das finalidades de aprendizagem, ela pode ser o ponto de partida para aprender 

ciências. Se essa finalidade for apenas a de enumerar e repetir as ideias incluídas nos 

manuais, ou seguir um conjunto de instruções sem dar tempo nem oportunidade, aos 

alunos, para que se apercebam dos seus objectivos e da forma como as situações vão ser 

resolvidas, facilmente se compreende que a sua realização não é indicador da qualidade de 

ensino das ciências (Harlen, 1985, 2000; Hodson, 1994; Praia, 1999; Silva e Zanon, 2000; 

Sanmarti, Marquez e Garcia, 2002; Caamaño 2004).  

Nesta perspectiva, Fensham (1992, in Oliveira, 1999) considera que o controlo 

excessivo do professor durante a realização do TP, pelo aluno, leva a que o mesmo não 

possa planear as experiências o que origina a incapacidade de apreciar a complexidade do 

conhecimento e de criar hábitos de trabalho científico, ficando assim menos preparado para 

a independência intelectual que lhe permitirá actuar criticamente e de forma responsável no 

exercício da cidadania. 

 O objectivo do ensino das ciências tendo como ponto de partida o TP passa, então, a 

ser o de desenvolver nos alunos: a compreensão de como o mundo funciona; o pensamento 

crítico e independente; a capacidade de argumentação lógica de modo a que lhe seja 

possível reconhecer e optar por alternativas de acontecimentos; o saber trabalhar com 

confiança em relação a aspectos científicos do mundo em redor (AAAS, 1993; Harlen, 

1997); o saber interagir com os outros e com o ambiente; o compreender das inter-relações 

ciência – tecnologia e outras dimensões da sociedade como a económica e a social 

(DeBoer, 2000).  

O desenvolvimento destas competências nos alunos não resulta automaticamente, 

depende da aquisição de conhecimentos científicos, perícias, valores e atitudes e deve ser 

um objectivo consciente da educação que, passando necessariamente pelos primeiros 

momentos de aprendizagem formal vividos na escola, na primeira fase da vida, vai até às 

situações de aprendizagem não formal veiculada pelos museus e centros de ciência e 

situações informais, aquelas que ocorrem de forma espontânea na vida do dia-a-dia 

(Harlen, 1997; ME, 2001; Martins, 2002a). 

 

Aprender ciências implica mudar a forma de compreender os fenómenos, de raciocinar, 

de comunicar e de se emocionar em relação aos mesmos, tudo de uma forma simultânea 
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(Arca y Cols, 1990 in Sanmarti, Marquez e Garcia, 2002). Por isso, requer mais do que 

provocar as ideias prévias dos alunos, através de factos discrepantes, requer que os 

mesmos sejam introduzidos numa forma diferente de pensar sobre o mundo natural e de 

explicá-lo (Driver et al, 1994).  

Desse ponto de vista, a aula de ciências é muito mais do que o tempo durante o qual o 

professor se vai dedicar a expor e o aluno a aprender alguns conceitos e desenvolver 

algumas habilidades, é o espaço onde ele participa num diálogo: interroga, escuta, 

responde, concorda, discorda …, contribui com toda a sua vida: com os olhos, as mãos o 

corpo todo, compreendendo que existem muitos modos de conhecer e de dizer, é o espaço 

de construção de pensamento científico e de (re)elaboração de visões do mundo, de 

sujeitos que aprendem diversificadas formas de o ver, de o conceber e de dele falar 

(Machado, 2000). 

Ensinar ciências será o conjunto de acções promovidas pelo professor de forma a 

fomentar o processo de construção de modelos explicativos que os alunos realizam de 

modo a dar sentido aos factos que os rodeiam num modelo coerente com o conhecimento 

científico actual. Fazer ciências na escola será executar actividades nas quais a 

experimentação, as representações imaginadas e a discussão sobre as mesmas se 

entrecruzam na estruturação desses modelos explicativos que, partindo de situações 

surgidas do quotidiano dos alunos e transformadas em problemas para os mesmos, deverão 

ser concordantes com os factos (Sanmarti, Marquez e Garcia, 2002) e que se poderão 

exprimir através de diferentes formas comunicativas: desenhos, gráficos ou diagramas, 

maquetas, comunicação verbal, facilitando, cada uma, o acesso a um determinado aspecto 

do fenómeno em estudo. A necessidade de uma representação surge da indispensabilidade 

de explicar algo, tornando-se assim importante que a experiência realizada não resulte sem 

sentido para o aluno (Pereira, 2002; Sanmarti, Marquez e Garcia, 2002). Aprender ciências 

na escola é, também, fazer com que as formas de comunicar, tão relevantes para a ciência, 

tenham significado e sejam úteis para cada um dos alunos. (Sanmarti, Marquez e Garcia, 

2002). 

Para os mesmos autores é essencial partir da experiência, pois consideram que a prática 

tem como primeira finalidade o partilhar de objectivos, colocando alunos e professores de 

acordo sobre o que querem aprender/explicar. Assim o TP é guiado pela finalidade de 

explicar, de compreender “como” e “porque” sucede algo. A sua vivência aliada à 



 

 

 

28

manipulação, observação e questionamento tornam possível a compreensão daquilo a que 

se quer chegar a saber e do sentido que adquirem as diferentes etapas: discussões, novas 

observações, escrita, leituras. Deste modo os factos, objecto em estudo, os fenómenos da 

vida quotidiana, transformar-se-ão em casos científicos escolares (Sanmarti, Marquez e 

Garcia, 2002) 

Harlen (1985, 2000) fundamenta o TP no ensino experimental das ciências, nesta faixa 

etária, como forma de garantir a progressão do conhecimento dos alunos, em termos de 

conteúdos de ensino, partindo dos seus saberes prévios, para que estes se desenvolvam e 

evoluam gradualmente, encarando essa progressão sobre três pontos de vista: 1) da 

descrição à explicação – ao procurar descobrir “o que é aquilo” e “o que é que está a 

acontecer” num dado momento, as ideias dos alunos vão-se desenvolvendo e as suas 

explicações adquirindo um carácter menos descritivo e mais explicativo; 2) das pequenas 

às grandes ideias – cada experiência concreta realizada pelos alunos deverá conduzir a uma 

ideia que dando sentido à observação e experiência realizada, poderá tornar-se maior, mais 

ampla e aplicável, quando perante novas situações o aluno as relaciona; 3) das ideias 

pessoais às ideias partilhadas – a interacção com os outros, alunos e professor, permite a 

partilha de ideias e a sua comparação, alargando-as, reconstruindo-as e descentralizando o 

seu modo de ver.  

Assim, na perspectiva da referida autora, é essencial a realização de investigações 

desde os primeiros anos de escolaridade, que proporcione aos alunos a oportunidade de 

explorar o mundo natural, provar as suas ideias e desenvolvê-las para que se tornem úteis, 

incrementando técnicas procedimentais e atitudes, gradualmente e a partir de estímulos e 

exemplos de como actuar e agir. A autora inclui nas técnicas procedimentais a utilizar (não 

necessariamente por esta ordem) a observação – levar os alunos a serem capazes de usar os 

seus sentidos, interpretar e seleccionar a que é relevante; a interpretação de informação – 

distinguir aquela que se ajusta às provas disponíveis; a formulação de perguntas – meio 

pelo qual os alunos podem relacionar os factos; a formulação de hipóteses – explicação de 

observações e/ou seu relacionamento, previsões de um principio ou conceito; a concepção 

de investigações – definição de um problema em termos operacionais, identificação do que 

deve variar ou não durante a investigação, do que deve medir-se, considerar a utilização de 

medidas, comparações ou observações para resolução do problema inicial; e a 

comunicação – o acto que ajuda a superar dificuldades de compreensão. 
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Assumindo que a realização de TP é um aspecto primordial no processo de 

ensino/aprendizagem de ciências, Caamaño (2003, 2004) apresenta 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 (a variável que se vai mudar); como medir a variável 

dependente; como variar e medir a independente; as variáveis a controlarem (manter 

constantes); a precisão com que serão realizadas as medidas; iii) realização – montagem de 

dispositivos; 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 resultados com os de outros colegas; v) 

comunicação – comunicação oral e escrita.  

Para alguns autores, em muitas situações, uma actividade centrada num mesmo 

fenómeno ou processo, pode constituir uma experiência, uma experiência ilustrativa, um 

exercício dirigido ou uma investigação, dependendo do objectivo que se pretende atingir 

e/ou a metodologia seguida, sendo o grau de abertura e a dificuldade dos TP condicionados 

pela forma de enunciar o problema, a escolha da metodologia/estratégias a seguir e o 

número de soluções possíveis (Carrascoa e Oñorbe, 1994; Grau, 1994, Pereira, 2002; 

Caamaño, 2003).  

Watson (1994) e Pereira (2002) definem o grau de abertura de uma actividade como 

sendo a margem de liberdade que é dada ao aluno para decidir o que observar, o que fazer 

em primeiro lugar e como fazer. Numa actividade completamente fechada o aluno limita-

-se a seguir as indicações do professor, numa actividade aberta é ele que define as questões 

a estudar e o que pensa atingir na prática, a escolha da metodologia a seguir e a obtenção 

da possível solução. Compete ao professor, tendo em conta o nível etário dos alunos e as 

experiências anteriormente realizadas nesta área, ajuizar o grau de abertura adequado. O 

modo como as actividades são propostas, a maneira como o professor as vai 

acompanhando, apoiando e respondendo às suas solicitações, são questões fundamentais 

para que promovam o desenvolvimento cognitivo, emocional e atitudinal.  

Neste contexto, a finalidade do TP terá de ser a de levar o aluno a ser capaz de explicar 

os fenómenos do mundo que o rodeia utilizando modelos e teorias próprias da ciência e 

rever as formas de perceber os factos (Sanmarti, Marquez e Garcia, 2002). A questão 
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central terá de ser a de encontrar um estilo de trabalho a partir do qual os alunos possam 

apropriar-se de conteúdos e conceitos, de procedimentos e de atitudes, estruturando o 

ensino a partir das suas ideias prévias e de situações-problemas contextualizadas para que 

realizem uma aprendizagem significativa (Driver, Guesne e Tiberghien, 1985; Fumagali, 

1998; Miguéns, 1999; Cachapuz, 2000a, 2000b;, Martins, 2002a ; Caamaño 2003;). 

Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel e Toussaint (2002:157,158) apresentam o que 

consideram ser as características de uma situação-problema: 1) uma situação-problema é 

organizada à volta de um obstáculo identificado pela turma; 2) é uma situação concreta que 

permite aos alunos formular hipóteses e conjecturas7; 3) para os alunos é um enigma a 

resolver, mas no qual estão em posição de investir, condição essencial para que a situação 

embora proposta pelo professor se torne “assunto deles”8; 4) à partida, os alunos, não 

dispõem de solução e é a necessidade de resolver que os leva a apropriar-se dos 

instrumentos intelectuais necessários; 5) os alunos precisam de investir os conhecimentos 

anteriores assim como as suas representações, para que as mesmas conduzam ao 

questionamento e à elaboração de novas ideias; 6) a solução não deve estar fora do seu 

alcance, mas deve ser propícia ao desafio intelectual e à interiorização das “regras do 

jogo”, 7) a antecipação dos resultados e a sua comunicação é anterior à procura da 

solução; 8) o trabalho desenvolvido no âmbito da situação-problema funciona como debate 

científico no interior da turma, estimulando os conflitos sociocognitivos; 9) a validação da 

solução não é resultado do que foi dito pelo professor, mas sim do modo de estruturação 

da própria situação; 10) o reexaminar do caminho percorrido transforma-se num retorno 

reflexivo, de carácter metacognitivo que ajuda os alunos a tomarem consciência das 

estratégias aplicadas de forma heurística e a assumi-las como procedimentos disponíveis 

para a resolução de novas situações-problema. 

Martins (2002a), tendo por base o proposto por Goldsworthy e Feasey, numa 

perspectiva de trabalho investigativo no 1º ciclo, apresenta 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 novas situações 

problemáticas:  

                                                 
7 Em itálico no original. 
8 Entre aspas no original. 
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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 hipóteses que poderemos adiantar?); 

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 é 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?). ” (Martins, 2002a: 47,48) 

 

Implícitos nas características das questões-problema definidas por Astolfi, Darot, 

Ginsburger-Vogel e Toussaint (2002) e nas etapas apresentadas por Martins (2002a) estão 

aspectos fundamentais da “Educação em Ciências”: a interacção social e a mobilização de 

diferentes formas de comunicação e registo.  

Para os referidos autores a linguagem oral e escrita desempenha um papel relevante na 

aprendizagem das ciências e na interacção social. Ela é o veículo que permite o acesso às 

ideias intuitivas dos alunos, estabelecendo a ponte entre o conhecimento quotidiano – 

explicação dos fenómenos na linguagem informal do aluno – e o conhecimento científico 

para o qual se caminha no processo intencional de exploração da actividade experimental. 

A aprendizagem da linguagem científica é, deste modo, concominante com a construção de 

significados. 

Do mesmo modo Izquierdo e Sanmarti (2000) consideram que as discussões em torno 

das experiências são tão importantes como as próprias. Para estas autoras a linguagem mais 

do que um instrumento de adequada comunicação de ideias é fundamental na construção 

das mesmas.  

Não há actividade científica sem registos, sem representações para dar a conhecer 

resultados e interpretações. Comunicar significa partilhar uma ideia, ouvir o que o outro 

tem a dizer sobre a mesma ideia, implica desenvolver competências comunicativas. Os 

registos constituem uma forma de memória externa (a curto e a longo prazo) e um processo 
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de estruturar o pensamento, de dar-lhe forma, de apreendê-lo e materializá-lo. Eles 

permitem voltar atrás (dias ou meses depois); rever o que cada aluno (ou grupo) fez, o que 

se pensou; comparar com outros registos; ter a percepção da mudança de ideias; 

desenvolver capacidades de metacognição (Pereira, 2002).  

A mesma autora considera as actividades 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 registos nos três momentos chave da realização dos TP em ciências – 

antes, durante e depois – e que não só constituem ponto de partida para a aprendizagem 

das ciências, como também são um valioso contributo para o desenvolvimento de outras 

áreas: registo pessoal – notas datadas onde os alunos inscrevem observações realizadas 

durante a experiência, podendo traduzir-se num caderno da ciência; desenho – a 

representação icónica é um exemplo de registo que traduz observações realizadas pelos 

alunos (que sabem ou não escrever), no âmbito da educação em ciências e, 

simultaneamente, situações concretas de praticar a área das expressões; registo verbal – o 

registo das actividades realizadas é uma forma contextualizada de adquirir e refinar a 

capacidade de escrita. Levar o aluno (individualmente e/ou em grupo) a escrever o que 

pensa (ideias prévias), a previsão do que pensa que vai acontecer e no final o que de facto 

aconteceu, ajuda-o a adquirir metodologias de pesquisa e a estruturar modos de 

pensamento; quadros e tabelas – disposições gráficas em colunas e linhas, são 

particularmente apropriadas ao registo de dados e observações, pois, permitem uma fácil 

interpretação e/ou comparação de dados, a procura de padrões e de tendências em função 

de variações da situação em estudo; esquemas e diagramas – a realização de esquemas ou 

diagramas e gráficos por parte de alunos (mais velhos) constitui uma forma económica e 

rápida de representar algo, quer seja um objecto concreto, uma propriedade não visível ou 

um construto mental (é importante que o aluno possa verbalizar/discutir livremente o que 

quis dizer quando fez uma determinada representação); comunicações escritas – a 

realização de relatório individual e/ou de grupo e cartazes, com base nos registos 

elaborados durante o TP, constitui um contexto para desenvolver capacidades no domínio 

da escrita e da conjugação de diversos sistemas de representação (Pereira, 2002). 

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

linguagem escrita encontra na aprendizagem experimental das ciências um campo 
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privilegiado para o seu desenvolvimento, que não se fica apenas no plano das 

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. 

Os mesmos autores (pp.35,36), no âmbito do ensino das ciências no 1º Ciclo, 

preconizam um ensino experimental reflexivo9 orientado para uma perspectiva de 

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

do pensamento reflexivo, em contexto social de comunicação e cooperação, caracterizado 

por uma atmosfera de liberdade propícia à criatividade, em que os alunos: i) explicam as 

suas ideias e modos de pensar sobre questões, problemas e fenómenos; ii) argumentam e 

contra-argumentam entre si e o professor no fundamento dessas ideias; iii) submetem as 

ideias a teorias pessoais à prova da evidência com recurso a processos científicos, iv) 

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; v) avaliam 

de forma critica o grau de conformidade das suas previsões, teorias e expectativas com as 

evidências; vi) negoceiam as diferentes perspectivas pessoais sobre o resultado das 

experiências, tendo em vista a construção de significados enriquecidos, porque partilhados 

por um maior número de alunos. 

Uma adequada orientação do TP requer também o desenvolvimento de materiais 

curriculares alternativos, dado que aqueles que são apresentados, actualmente, aos 

professores através, nomeadamente, dos manuais escolares resultam inadequados para 

aproximar o aluno da actividade científica (Praia, 1999). Também na óptica de Martins 

(2002a) o TP no âmbito do ensino das ciências de orientação CTS necessita de recursos 

didácticos que “suportem a filosofia que lhe está subjacente”, ou seja, adequados às 

questões sociais do momento, pois os mesmos “são elementos essenciais para a 

organização do ensino das ciências e condicionantes da aprendizagem” (p.87). 

Assumindo o conceito de recursos didácticos duma forma ampla, onde inclui “documentos 

produzidos pelos professores ou recolhidos de fontes várias e adaptados para fins 

didácticos” (p.87), reconhece que esta é a área talvez menos explorada em termos de 

investigação didáctica. Na opinião da citada autora, pese embora a pouca qualidade e até 

erros científicos de alguns, os manuais escolares, sendo os principais materiais nos quais os 

professores se baseiam no processo de ensino/aprendizagem, determinam a forma como o 

                                                 
9 A negrito no original. 
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ensino das ciências é desenvolvido, facto que leva Tenreiro-Vieira e Vieira (2004) a 

considerarem como fundamental 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 

trabalhados com/pelos professores no Programa de Formação, por nós conduzido, 

adaptaram-se e/ou construíram-se materiais didácticos de suporte aos mesmos, organizados 

na forma de um “Guião do Professor” e um “Guião do Aluno”, os quais serão alvo de 

explicitação no próximo capítulo deste trabalho.  

 

2. Potencialidades do Trabalho Prático em Ciências 

 
Embora com objectivos diferenciados, as potencialidades do trabalho experimental 

devem ser exploradas em todos os níveis de ensino (Oliveira, 1999) Dependendo do 

contexto e da forma como os TP são desenvolvidos em situação de sala de aula, assim 

como as estratégias e procedimentos utilizados pelos professores e alunos para resolução 

das questões-problema, muitos investigadores, consideram-nos das actividades mais 

importantes no processo de ensino/aprendizagem das ciências, pois permitem atingir uma 

multiplicidade de objectivos potenciadores da Educação em Ciências (Harlen, 1985; Grau, 

1994; Hodson, 1994; Lopes, 1994; Charpak, 1996; Dias, 1999; Martins e Veiga 1999; 

Miguéns, 1999; Oliveira, 1999; Praia, 1999; Leite e Figueiroa, 2004; Martins, 1999, 

2002a); Cachapuz 2001; Caamaño, 2003) 

Para que a sua descrição não seja demasiado repetitiva, apresentam-se neste trabalho 

apenas as perspectivas de alguns autores que, embora exponham, por vezes, objectivos 

diferenciados, são comuns aos de muitos outros que poderíamos referir.  

Harlen (1985), numa clara alusão aos primeiros anos de escolaridade, considera que a 

realização de actividades práticas, em situação de sala de aula, dá aos alunos a 

oportunidade de desenvolver procedimentos: observação, interpretação da informação, 

colocação de questões, elaboração de hipóteses, desenho de investigações e sua 

comunicação; desenvolver atitudes: curiosidade e respeito pelas evidências; perseverança, 

flexibilidade, reflexão crítica e sensibilidade pelos seres vivos e o ambiente; desenvolver 

conceitos básicos – relativos à visão e luz, calor, frio e mudanças de temperatura, audição 

e produção de sons, movimentos e forças, respiração e ar, comportamentos dos materiais e 

objectos na água, às pessoas e aos animais, ao solo e ao crescimento das plantas, ao 
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universo, às estações do ano e ao tempo, materiais e o seu uso, circuitos eléctricos; 

aumentar o interesse dos alunos e a compreensão do mundo que os rodeia através da 

investigação, dos objectos e questões que levantam e da interacção entre eles.  

Hodson (1994) define três objectivos de aprendizagem que ao serem postos em prática 

desmistificam a ciência tornando-a acessível a todos: aprender sobre os fenómenos 

investigados e os conceitos que podem ser escolhidos para explicar as situações; adquirir 

técnicas utilizadas pelos cientistas para idealizar e planificar estratégias; compreender que 

o funcionamento da ciência se baseia no pensar, prever e experimentar, umas vezes com 

sucesso, outras não. 

Lopes (1995, in Santos, 2002:43) elabora uma lista de objectivos que considera 

passíveis de desenvolver aquando da realização de trabalho experimental: i) capacidades e 

atitudes associadas à resolução de problemas em ciências e transferíveis para a vida 

quotidiana – a definição de problemas; o espírito criativo, nomeadamente a formulação de 

hipóteses; a observação; a tomada de decisões acerca de procedimentos, variáveis a 

controlar, organização e recolha de dados; o espírito crítico, curiosidade, responsabilidade, 

autonomia e persistência; ii) familiarização dos alunos com as teorias, natureza e 

metodologias da Ciência e ainda a inter-relação CTS; iii) levantamento das concepções 

alternativas dos alunos promovendo o conflito cognitivo com vista à sua mudança 

conceptual, iv) capacidades psicomotoras tendo em vista a eficácia e o rigor técnico nas 

actividades realizadas, v) vivência de factos e fenómenos; vi) a consciencialização do 

aluno para uma intervenção esclarecida na resolução de problemas ecológicos e 

ambientais; vii) a promoção da socialização do aluno, participação, comunicação, 

cooperação e respeito – com vista à sua integração social.  

Charpak (1996:39) considera que na realização de actividades práticas, com os meios 

que é possível reunir na sala de aula, os alunos desenvolvem competências de 

investigação ao classificar materiais e objectos; conceber e construir uma experiência; 

observar e explicar; representar graficamente o que se observou; fabricar modelos 

explicativos; questionar os resultados de forma a suscitar novas experiências.   

Para além de componentes directamente ligadas à Ciência, Oliveira (1999) considera 

que os TP desenvolvem competências globais nos alunos: i) competências cognitivas: de 

resolução de problemas, pensamento crítico, de criatividade, de tomada de decisões, de 

análise e de síntese, de aplicação de conhecimentos e procedimentos a novas situações; ii) 
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atitudes: curiosidade, interesse, rigor, perseverança, autonomia, responsabilidade, 

confiança e colaboração.  

Dias (1999) e Martins (1999) consideram que o facto de centrar o ensino das ciências 

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

professor, promover a aprendizagem de conceitos e de processos na tentativa de encontrar 

resposta à situação de partida; aumentar a motivação dos alunos pela aprendizagem das 

ciências; fomentar o desenvolvimento de capacidades de resolução de problemas sócio-

científicos; proporcionar a reflexão sobre os processos utilizados em ciência e as suas 

inter-relacções com a sociedade; desenvolver uma melhor gestão da informação 

transmitida pelos meios de comunicação. 

Ainda na opinião de Martins e Veiga (1999) a resolução de problemas no âmbito das 

ciências é de uma importância fundamental pois 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, controlar 

variáveis.   

Para Miguéns (1999) a participação dos alunos em TP são uma oportunidade para o seu 

envolvimento na resolução de problemas abertos, reconhecidos como seus, desenhar 

estratégias, recolher dados, aplicar e ampliar conhecimentos, interpretar resultados, avaliar 

evidências e comunicar resultados e comunicações. Tais actividades contribuem para o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos ao envolvê-los numa pluralidade de métodos 

e de explicações que apelam ao poder de iniciativa e à tomada de decisões para ultrapassar 

obstáculos em trabalho cooperativo. 

Considerando a gestão do currículo numa linha de continuidade com os conteúdos 

programáticos, Praia (1999), propõe alguns objectivos que devem ser perseguidos no 

processo de ensino/aprendizagem: desenvolver atitudes – curiosidade, dúvida, 

questionamento, empenho, responsabilidade, respeito pelo outro e reflexão partilhada; 

desenvolver capacidades – observar/interpretar, recolher informação, formular hipóteses, 

argumentar, testar ideias; mobilizar processos científicos na aprendizagem de conceitos; 

reflectir na ideia de ciência como uma interpretação dinâmica, ideal e criativa construída 

pelo homem na procura de resposta a problemas.   
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Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2002) a natureza da interacção que o professor 

estabelece com os alunos e a que proporciona que haja entre eles, durante o 

desenvolvimento das actividades, é fundamental para a aprendizagem, pois o tipo de 

linguagem que utiliza, as questões que vai levantando, as analogias e metáforas de que se 

serve e o ambiente que propicia “ajuda os alunos a estruturarem o seu pensamento e a 

ganharem confiança nas suas capacidades para aprenderem” (p.189). 

Na perspectiva de Caamaño (2003) os TP são potenciadores de todo o processo de 

ensino/aprendizagem das ciências pois permitem: 

“motivar os alunos; adquirir conhecimento vivencial e interpretação de muitos 

fenómenos; ilustrar a relação entre variáveis significativas na interpretação de 

um fenómeno; ajudar a compreensão de conceitos; realizar experiências para 

contrastar hipóteses levantadas na elaboração de um modelo; proporcionar 

experiências de manuseamento de instrumentos de medida e de uso de técnicas 

de laboratório e de campo; aproximar-se da metodologia e procedimentos 

próprios da investigação científica; constituir uma oportunidade para o trabalho 

em equipa e o desenvolvimento de atitudes e a aplicação de normas próprias do 

trabalho experimental: planificação, ordem, limpeza, segurança, etc.” 

(Caamaño, 2003: 96) 

 

Da análise do expresso pelos diferentes autores/investigadores acima referidos, 

constatamos que os mesmos colocam a ênfase em aspectos fundamentais, inerentes ao 

desenvolvimento de diferentes TP em situação de sala de aula: compreensão de 

fenómenos e aprendizagem de conceitos e processos básicos; a interacção na sala de 

aula; a promoção da reflexão e a desmistificação do conceito de “ciências”; realização 

de trabalho cooperativo e motivação dos alunos; uma melhor gestão da informação 

transmitida pelos meios de comunicação; desenvolvimento de capacidades e 

competências: competências técnicas, cognitivas e de investigação e sua mobilização. 

Importa, por isso, no âmbito deste trabalho, definir os conceitos de capacidade e 

competência. Muitos autores utilizam os dois termos com sentido correspondente ao do 

termo inglês skill, capacidade com o significado de aptidão (ability e aptitude), como 

sendo sinónimos (Santos, 2002:62), considerando-o como o potencial de um aluno para 

realizar determinada tarefa, para aprender: “Se o individuo possui a capacidade de (…) o 

individuo possui, em si, esse potencial para (…). 
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Na opinião de Millar (1989) apesar de haver diferentes terminologias: competências 

(skill), processos científicos (science processes), competências de processo (process skill), 

todos eles têm características comuns. O que estará em causa, mais do que as questões das 

terminologias será a necessidade do professor dar suficientes oportunidades aos alunos de 

através de actividades diversificadas e contextualizadas eles terem possibilidade de as 

desenvolver. 

Pires (1995 in Santos, 2002) define competências como sendo o conjunto de saberes e 

qualidades, que são postas em acção, em situações concretas e que estão ligadas a toda a 

formação do sujeito. A competência será o resultante de um processo dinâmico, construído 

no tempo, ao longo “de um percurso feito de experiências, de projectos e de práticas, de 

estudos e de actividades, por aspectos operacionais, afectivos e intelectuais” (p.62). Surge 

como uma potencialidade individual que se traduz num desempenho. Nesta perspectiva, 

segundo Santos (2002), as competências ensinam-se, treinam-se, enquanto que as 

capacidades se desenvolvem. Pela aprendizagem de determinada competência pode 

adquirir-se ou desenvolver-se determinada (s) capacidade (s). 

O Curriculum Nacional (ME: 2001) adopta “uma noção ampla de competência” que 

integra conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser entendida como saber em 

acção10 ou em uso. Como refere o documento, “não se trata de adicionar a um conjunto 

de conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, mas sim de promover o 

desenvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos familiares aos alunos” 

(p.9). Aproxima a noção de competência ao conceito de literacia11, cultura geral que todos 

os alunos devem desenvolver durante o seu percurso na Educação Básica, directamente 

relacionada com o processo de activar recursos – conhecimentos, capacidades, estratégias 

– em diferenciados tipos de situações, nomeadamente as problemáticas, associado a algum 

grau de autonomia em relação ao uso do saber. 

O que na nossa opinião vai ao encontro do definido pela OCDE (2000, in Pereira, 

2002): a literacia científica não se mede em termos dicotómicos pois pode ser analisada em 

vários graus ou dimensões a serem atingidos pelos alunos no final da escolaridade 

                                                 
10 Em itálico no original. 
11 O termo “Literacia Científica” surge nas culturas anglo-saxónicas, “Alfabetização Científica” nas culturas 

francófonas e “Cultura Científica” é a designação adoptada pela UNESCO (Shamos, 1995 in Martins 2002a) 
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obrigatória – uma relativa aos conteúdos (conhecimentos declarativos); outra referente a 

questões metodológicas (aspectos procedimentais) e uma dimensão contextual (vida 

quotidiana). 

 

 Definição e classificação de TP no âmbito do Ensino das Ciências 

 

A nível de qualquer área curricular, entende-se por Trabalho Prático12 (TP) (Hodson, 

1993,1994) qualquer actividade em que o aluno é, directamente, implicado, física e/ou 

mentalmente. Ao longo dos últimos anos, muitos foram os autores/investigadores que se 

debruçaram sobre as questões da sua realização no âmbito do ensino das ciências, bem 

como a importância e implicações do mesmo no processo de ensino/aprendizagem. As 

opiniões assumidas nem sempre foram unânimes, nomeadamente, no que concerne à 

nomenclatura, procedimentos, conceitos e atitudes a desenvolver durante a realização dos 

mesmos.  

Hoje assume-se que o ensino das ciências, envolvendo o TP, é fundamental, em 

qualquer grau de ensino, dependendo o valor do mesmo da natureza e qualidade das 

abordagens, procedimentos, conceitos e atitudes que desenvolvem, (Caamaño 2004; 

Harlen, 1985, 2000; Hodson, 1994; Praia, 1999; Silva e Zanon, 2000; Sanmarti, Marquez e 

Garcia, 2002).  

O tipo de TP realizado, no âmbito do ensino das ciências, evoluiu ao longo dos tempos, 

de acordo com as mudanças de objectivos e finalidades dos currículos de ciências e 

também devido à influência dos diferentes movimentos pedagógicos (Miguéns, 1999). 

Relativamente à nomenclatura utilizada para os definir é possível encontrar designações 

tão variadas como: “actividade prática”, “actividade laboratorial”, “trabalho de 

laboratório”, “actividades experimentais”, “trabalho experimental” e “investigações” 

(Hodson, 1994; Hofstein, 1988; Lopes, 1994; Miguéns, 1999; Oliveira, 1999; Praia, 1999; 

Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Martins 2002a; Pereira, 2002; Caamaño, 2003, 2004; Leite 

                                                 
12 Segundo Hodson (1993, 1994) os termos “experiências”, “trabalho de laboratório” (expressão usada na 

América do Norte) e “trabalho prático” (expressão mais usada na Europa, Austrália e Ásia) são usados 

praticamente como sinónimos. A investigadora, no âmbito deste trabalho, utiliza a expressão “Trabalho 

Prático – TP”, excepto na apresentação das ideias dos diferentes autores, onde mantém a terminologia 

assumida pelos mesmos.  



 

 

 

40

e Figueiroa, 2004) que, parecendo similares, correspondem a conceitos diferentes (Leite e 

Figueiroa, 2004).  

Assim para Hofstein (1988) as “actividades de laboratório” não contemplam 

demonstrações para grandes grupos, estudos de campo ou visitas a museus de Ciência. 

Para o autor são “actividades laboratoriais” os “exercícios”, as “experiências”, as 

“verificações experimentais” e as “investigações” ou “projectos”.  

Já Hodson (1994) considera que o “trabalho prático” em ciências não é só aquele que 

é realizado envolvendo experiências de laboratório. Segundo o referido autor qualquer 

método de trabalho que implique actividade dos alunos, com maior ou menor grau de 

intervenção do professor e enquanto estratégia de ensino/aprendizagem pode ser 

considerado como “trabalho prático”, destinado a atingir diferentes objectivos. 

Miguéns (1990 in Santos, 2002), utiliza as expressões “actividades práticas” ou 

“trabalho prático” como tendo idêntico significado: trabalho realizado pelos alunos em 

interacção com materiais e equipamentos, para observação de fenómenos em situação de 

sala de aula ou em saídas de campo. Mais tarde, o mesmo autor (1999) define “trabalho 

prático” ou “práticas” como actividades realizadas pelos alunos na interacção com 

materiais e equipamentos, que podem envolver um certo grau de intervenção do professor, 

incluindo: exercícios de observação, demonstrações, experimentações, experiências 

exploratórias e investigações, considerando estas últimas como actividades de resolução 

de problemas, sob orientação e supervisão do professor, mas com um progressivo grau de 

abertura e autonomia, nas quais os alunos têm necessidade de usar e desenvolver 

conhecimentos a nível conceptual na identificação do problema, na planificação de 

estratégias ou metodologia a seguir, na condução da experimentação, no registo e 

interpretação de dados e na comunicação de resultados. 

Em Oliveira (1999), encontramos referência às “investigações” onde os alunos 

desenvolvem experiências significativas, próximas dos conceitos que são aceites pela 

comunidade científica, recorrendo a recursos variados e ao trabalho experimental que, na 

perspectiva da autora apresenta uma dimensão tripla cujas componentes se interpenetram: 

1) actividades destinadas a proporcionarem o desenvolvimento global do aluno envolvendo 

a observação, experimentação, selecção e organização de informação e dados, manipulação 

de materiais, argumentação, comunicação e avaliação de resultados; 2) actividades 

destinadas ao desenvolvimento de conceitos científicos e sua aplicação e para aquisição e 
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construção de novos significados do conhecimento científico factual e processual; 3) 

actividades destinadas à compreensão da natureza da Ciência e dos objectivos da 

investigação em Ciência, o papel da experimentação e da evidência na construção do 

conhecimento (p.42). 

Na perspectiva de Praia (1999) o desenvolvimento de uma “investigação” a partir de 

situações problemáticas, com a consequente necessidade de elaboração de um plano 

experimental, é passível de conduzir a “modelos de trabalho laboratorial” (TL) com a 

apropriação de conhecimento conceptual e processual das ciências.  

Pereira (2002) distingue três grandes tipos de actividades que implicam a interacção 

directa dos alunos com as situações a analisar: 1) “actividades de exploração ou 

explorações” – destinadas a observar o que acontece com objectos e organismos vivos, 

para a exploração de um fenómeno ou uma dada mudança; 2) “construção de modelos 

físicos” – como representações que pretendem simular características de objectos reais a 

uma dimensão reduzida, constituindo por isso actividades ligadas à tecnologia; 3) “as 

investigações” que partindo de um problema, de uma ideia concreta, de uma questão, irão 

dar origem a uma pesquisa, às quais os alunos, através da actividade experimental, com 

grau de abertura e procedimentos mais ou menos complexos terão de dar resposta. A 

autora divide ainda as investigações em diferentes tipos de pesquisa: i) classificações – 

actividades cujo objectivo é agrupar um conjunto de objectos ou materiais de acordo com 

um critério específico; ii) pesquisa orientada por uma hipótese – cujo objectivo é testar 

uma explicação (ideia) sobre fenómenos ou acontecimentos; iii) testes com controlo de 

variáveis – actividades onde os alunos procuram estudar o efeito da alteração de uma 

variável que afecta uma situação, um fenómeno ou um acontecimento, sendo necessário 

identificar todas as variáveis possíveis e fazer alterar uma delas mantendo constantes as 

restantes, isto é controlá-las durante o ensaio; iv) procura de padrões: pesquisa que tem 

como objectivo procurar encontrar uma tendência ou um comportamento aplicável em 

várias situações, envolvendo também a identificação e controle de variáveis. 

Cachapuz, Praia e Jorge (2002) fazendo juz ao pluralismo metodológico defendido, 

numa concepção de EPP, consideram diferentes tipos de actividades práticas a realizar 

pelos alunos, com maior ou menor grau de intervenção do professor: trabalho 

experimental, trabalho de campo; leituras que podem ou não ser seguidas de debate e/ou 
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encenadas; debates sobre situações eticamente controversas; demonstrações; procura, 

selecção e organização de informação. 

Em Martins (2002) encontramos exemplos de “investigações” nos primeiros anos de 

escolaridade básica – 1º Ciclo. A autora considera que, no desenvolvimento das mesmas, 

os alunos deverão ser colocados perante situações – problema do seu dia-a-dia, cuja 

resposta desconhecem, envolvendo-se no planeamento das actividades a realizar, tendo em 

conta o grau de autonomia compatível com o seu nível de desenvolvimento e a natureza da 

tarefa. Considerando que o que está em causa é o modo como são definidas as questões a 

estudar, o planeamento dos procedimentos, a análise dos dados recolhidos e o 

estabelecimento de conclusões como ponto de partida, ou não, para novas questões-

problema. Na perspectiva da investigadora o valor educativo do TP, de teor investigativo, 

reside na aproximação dos alunos à natureza da actividade científica, ou seja, à 

compreensão de que em ciência se resolvem problemas e que as hipóteses formuladas 

assentam em conhecimentos anteriores.  

Caamaño (2003, 2004) apresenta uma classificação de TP baseada em quatro tipos: 1) 

“experiências” – desenvolvidas para obter uma familiarização perceptiva com os 

fenómenos; 2) “experiências ilustrativas” – destinadas a ilustrar princípios, leis e a 

interpretação de fenómenos, numa perspectiva construtivista e que supõem, normalmente, 

uma aproximação qualitativa ou semiqualitativa ao fenómeno; 3) “exercícios práticos” – 

destinados à aprendizagem de procedimentos e técnicas básicas e à determinação de 

propriedades de materiais e objectos. Com um carácter especialmente orientado (exercício) 

podem ser: i) práticos (para aprendizagem de destrezas - realização de medidas, tratamento 

de dados, técnicas de laboratório); ii) intelectuais (observação e interpretação, 

classificação, formulação de hipóteses, planificação da experiência, controle de variáveis); 

iii) de comunicação (planificação de uma experiência em suporte de papel, realização de 

um guião para uma saída de campo); iv) para ilustrar a teoria (de enfoque dirigido para a 

determinação experimental de propriedades e comprovação de leis ou relações entre 

variáveis); 4) “investigações” – actividades experimentais realizadas para promover uma 

compreensão conceptual e procedimental da ciência numa perspectiva holística, dos seus 

processos e para os alunos aprenderem a investigar. Segundo o tipo de contextos, as 

investigações podem ser: i) de resolução de problemas teóricos (de interesse para uma 

teoria); ii) ou práticos (geralmente surgidos de contextos da vida quotidiana). A ênfase é 
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colocada no facto de serem actividades realizadas pelos alunos, com o apoio e supervisão 

do professor, mas com grau de abertura que permita serem eles a colocar as questões e/ou a 

planificar e organizar o seu desenvolvimento.  

Na perspectiva de Leite e Figueiroa (2004) um dos tipos mais frequentes de 

“actividades práticas” são aquelas que implicam a utilização de material de laboratório 

para reprodução de uma facto ou fenómeno, ou ainda para analisar uma parte do mundo a 

estudar, cuja simulação é possível. No entanto consideram que essas “actividades de 

laboratório” (TL) são distintas das “investigações”, definindo estas últimas como 

actividades de resolução de problemas que podem desenvolver-se com equipamento de 

laboratório – investigações de laboratório (IL), de campo (IC) ou de outros recursos e que 

podem ser investigações experimentais (IE) ou não experimentais (InE). Reforçam o 

facto do trabalho experimental (TE) incluir qualquer actividade na qual se controlam e 

manipulam variáveis, podendo realizar-se em diferentes ambientes – laboratório, campo, 

ambientes multimédia – considerando que só algumas são de tipo experimental (LE) e que 

nem todas serão investigações experimentais (ILE).    

A importância da realização de actividades práticas em ciências, desde os primeiros 

anos de escolaridade formal, numa perspectiva de Educação em Ciências, tem vindo nos 

últimos anos a merecer a atenção da comunidade educativa e contribuído para o 

desenvolvimento de projectos inovadores, linha na qual se pretendeu desenvolver este 

estudo. Muito próximo do apresentado por Caamaño (2003, 2004), ao longo do mesmo 

utilizámos a sigla TP (englobando três vertentes - Trabalho Prático/ Experimental 

/Laboratorial) sempre que se faz referência às diferentes actividades realizadas pelos 

alunos, no âmbito da transposição didáctica dos temas do Programa de Formação, e que 

envolveram a manipulação e uso de materiais e objectos entre os quais se incluíam 

instrumentos de laboratório, assim como procedimentos próximos dos científicos para 

planear, observar, interpretar e realizar, na sala de aula, actividades que envolvendo um 

maior ou menor grau de intervenção do professor, incluíram experiências ilustrativas, de 

resolução de problemas e investigações. 
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2.2 Papel do professor na organização e orientação do TP em Ciências 

 

A assunção do ensino das ciências, numa perspectiva de EPP, em contexto CTS, tem 

implicações profundas no processo de ensino/ aprendizagem, que passam, desde logo, pela 

mudança das concepções do professor sobre a Ciência, o papel do aluno, a gestão dos 

programas e seus conteúdos, a organização da sala de aula e dos materiais e equipamentos, 

a relação professor-aluno e a própria função do professor, pois ele é uma das chaves 

essenciais para o sucesso educativo e para a divulgação e gosto pela Ciência entre os 

alunos (Cachapuz, 2001; Oliveira, 1999) 

A aprendizagem, sendo de natureza construtivista, realiza-se com base na actividade do 

aluno quer ela seja física ou mental. É um processo que depende dele, dos seus 

conhecimentos e ideias prévias, os quais determinam sempre a forma como são 

interpretadas as sugestões do professor e a maneira como procura desenvolver/resolver 

uma determinada actividade/tarefa. Compete ao professor procurar, antecipadamente, saber 

quais são os seus conhecimentos e partir deles para a (re) construção e aquisição de novos 

saberes, fornecendo as situações experimentais apropriadas (Driver et al 1994; Harlen, 

1985, 2000; Oliveira, 1991; Cachapuz, 2001; Praia, 1999; Sá, 2000; Pereira, 2002; Sá e 

Varela, 2004). 

A modificação de uma ideia anterior do aluno, contraditória com a perspectiva 

científica, não ocorre de uma forma espontânea perante a apresentação da mesma por parte 

do professor. Ele, diante de uma situação nova, interpreta-a de acordo com as suas ideias 

anteriores, as vivências de situações semelhantes e de acordo com a sua estrutura cognitiva 

no momento. É possível que a ideia nova do professor, se for muito afastada da dos alunos, 

não faça qualquer sentido para estes, ficando a prevalecer a inicial. É, por isso, 

fundamental confrontá-los com actividades em que eles as possam pôr à prova, 

provocando o conflito cognitivo, para que seja possível refiná-las, aprofundá-las e alargar o 

seu âmbito, pois o modo como elas interactuam com as situações experimentais apoia a sua 

aprendizagem. Essas actividades, sendo acompanhadas de questões que os ajudem a 

reflectir, aumentam o grau de precisão das novas ideias e a confiança dos alunos nas suas 

próprias possibilidades de aprendizagem. Ao professor cabe o papel de mediador entre as 

ideias prévias e as que se pretende que eles (re)construam, o facilitador da construção do 

conhecimento, seleccionando e organizando situações de aprendizagem que a permitam 
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(Harlen, 1985; Oliveira, 1991; Pereira, 2002). Ele é também a figura dominante para a 

criação de um clima social na sala de aula, que possibilite o respeito pelas diferentes 

perspectivas, tornando normal o facto das ideias de alguns serem refutadas pelas provas 

(Harlen, 1985).  

O posicionamento do professor antes durante e após a realização do Trabalho Prático 

é determinante no sucesso ou insucesso do mesmo. O seu papel começa na etapa da 

planificação, pois as intervenções produtivas não ocorrem por acidente e vão influenciar o 

processo de ensino/aprendizagem. Tem de haver lugar para a organização da turma de 

forma a colocar os alunos perante as questões a resolver, os materiais a utilizar, as 

informações de base, as ideias deles e as suas próprias ideias, e o factor tempo onde todos 

as possam expor e testar. Mais do que serem ensinadas, as técnicas procedimentais e as 

atitudes desenvolvem-se gradualmente e transformam-se de uma maneira subtil. Ao 

professor cabe a responsabilidade de criar um ambiente de aula que estimule o interesse 

dos alunos através da planificação de actividades motivadoras para os mesmos, 

contextualizadas e que promovam a observação, a interpretação da informação, a 

elaboração de hipóteses, o constante questionamento e reflexão, a planificação de 

investigações e a comunicação de resultados, que poderão ser ou não ponto de partida para 

novas investigações (Harlen, 1985; Sá, 2000; Martins, 2002a; Pereira, 2002; Sá e Varela, 

2004). 

A American Association for Advancement of Science (AAAS, 1989) aponta como 

fundamental o papel do professor no desenvolvimento de comunidades [turmas] de 

aprendizagem em Ciências que reflictam os valores e as atitudes conducentes à 

aprendizagem da Ciência, partindo do principio que é necessário que eles saibam envolver 

directamente os alunos em experiências: concentrando-os na recolha e uso da evidencia; 

fornecendo-lhes uma perspectiva histórica; desenvolvendo-lhes modos de comunicação 

desdramatizando a memorização de vocabulário técnico; não separando o conhecimento 

dos resultados; usando o trabalho cooperativo; encorajando o questionamento saudável; 

desenvolvendo a curiosidade e criatividade nas experiências, o que nos remete para a 

formação de professores de acordo com os “standards” propostos pelo National Science 

Education Standards (NRC, 1996). (Estes aspectos são identificados na parte dois deste 

mesmo capítulo.). 
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Assim e na perspectiva de Carvalho e Gil-Pérez (1995) a actividade de um professor 

nas aulas de ciências vai muito além do acto de ministrar aulas, exige um trabalho 

colectivo de inovação e pesquisa, pois orientar a aprendizagem dos alunos, como forma de 

pesquisa, introduz mudanças profundas no papel do professor e novas exigências 

formativas, do próprio, que não se confinam ao treino de uma série de competências, mas 

na preparação para que em dado contexto tome decisões fundamentadas. Esta formação 

torna-se particularmente importante quando o seu papel deixa de ser o de simples 

transmissor de conhecimentos, previamente construídos, para se transformar em orientador 

do aluno na busca do seu próprio saber. 

 Para os mesmos autores, o papel do professor multiplica-se, pois saber dirigir os 

alunos numa perspectiva de EPP implica: i) apresentar as actividades a serem realizadas 

pelos alunos de uma forma adequada, tornando possível a concepção global da tarefa e o 

seu interesse pela mesma; ii) conduzir ordenadamente as actividades de aprendizagem, em 

particular o funcionamento de pequenos grupos e o intercâmbio entre eles, dirigindo de 

forma adequada as observações em comum e tomando decisões fundamentadas no 

complexo contexto que compõe a turma; iii) praticar a síntese e reformulações que não só 

valorizem as contribuições dos alunos, mas também os oriente devidamente no 

desenvolvimento da tarefa em curso; iv) facilitar a informação necessária para que eles 

apreciem a validade do seu trabalho ao mesmo tempo que lhes abre novas perspectivas; v) 

criar um clima de sala de aula tendo em conta que a “disciplina”13 é o resultado de um 

trabalho de relacionamento correcto entre professor e alunos, marcado pela cordialidade e 

a aceitação; v) contribuir no estabelecimento de formas de organização escolar que 

favoreçam as interacções entre o trabalho realizado na sala de aula e o meio exterior; vi) 

agir como especialista capaz de coordenar o trabalho de diferentes grupos de 

“pesquisadores iniciais”14 e transmitir o seu próprio interesse pelas tarefas e pelos avanços 

dos alunos (p.52). 

Para Praia (1997), as experiências de aprendizagem promovidas pelo professor no 

âmbito das ciências são meios que devem ser considerados como instrumentos para 

melhorar a explicação que se dá para os fenómenos e não devem ser considerados como 

                                                 
13 Entre aspas no original. 
14 Entre aspas no original. 
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fins em si mesmos, elas “servem pelas interrogações e pela busca de explicações mais 

verdadeiras, porque argumentativamente mais apoiadas” (p.71).  

Assumindo a perspectiva de Cachapuz, Praia e Jorge (2001, 2002), o professor é o 

elemento insubstituível na organização e dinamização do ambiente de trabalho e em todo o 

processo de ensino/aprendizagem das ciências. Ele é o suporte e o promotor da 

aprendizagem e, por isso, cabe-lhe a responsabilidade de: propor e organizar as tarefas a 

realizar no âmbito do Ensino das Ciências, de acordo com a idade dos alunos e o seu 

desenvolvimento e experiências anteriores; de coordenar a realização dos TP, promovendo 

uma aprendizagem significativa para todos: clarificando os objectivos a atingir, 

fundamentando argumentos, fomentando a discussão e reflexão crítica e promovendo a 

integração de saberes dispersos, pois é através da mediação do professor que o aluno 

reorganiza os seus saberes, elabora conhecimentos e deles toma consciência. Cabe-lhe 

ainda “criar espaço para que os alunos coloquem os seus argumentos, aprendam a ouvir-

se, respeitando-se entre si” (p.188).  

Nesta perspectiva, Pereira (2002:94) aponta alguns aspectos básicos a ter em conta, 

pelo professor, na fase de preparação e que podem ser determinantes para o sucesso dos TP 

realizados pelos alunos: 

- a identificação antecipada do que se espera de uma determinada actividade, não só 

das ideias a construir como também dos procedimentos a seguir; 

- a compreensão dos alunos daquilo que se espera que eles façam; 

- a previsão de situações onde os alunos poderão necessitar de indicações mais 

pormenorizadas, podendo estas ser-lhes, parcialmente, fornecidas por escrito; 

- a antevisão do tempo necessário à realização das diferentes etapas das actividades: 

planeamento, discussão, ensaios, observações…; 

- o reconhecimento de que os alunos dominam procedimentos particulares, mas 

essenciais para a realização de algumas actividades: realização de medições…; 

- a previsão antecipada das decisões que devem ser tomadas pelos alunos, tendo em 

consideração a sua experiência e conhecimentos anteriores; 

-  o reconhecimento de que, como professor, é o suporte das actividades, estando 

disponível para incentivar a autonomia dos alunos, mas intervindo com sugestões, 

perguntas e apoio quando solicitado. 



 

 

 

48

É ainda fundamental que o professor mantenha uma postura activa durante a realização 

das actividades, pois, as questões por ele levantadas podem revelar-se de extrema 

importância para a reflexão por parte dos alunos. Assim, dependendo da idade dos 

mesmos, das suas vivências anteriores e do grau de dificuldades dos TP a realizar, o 

professor poderá auxiliá-los através: 

- do diálogo, direccionando a sua atenção para pormenores que possam ser 

relevantes; 

- da solicitação de previsões relativamente ao que esperam que aconteça; 

- do questionamento sobre a planificação dos procedimentos que pretendem seguir; 

- na recolha, registo e interpretação dos dados obtidos. 

 

Também para Sá e Varela (2004) o professor é o catalisador indispensável ao contínuo 

estado de fluxo15 de pensamento e acção na sala de aula, através de uma intencionalidade 

pedagógica e do domínio de competências, nomeadamente a de questionamento pertinente 

que, em cada situação, forneça o estímulo intelectual indispensável à evolução dos alunos 

para patamares cada vez mais elevados. A interacção alunos/alunos é fundamental do 

ponto de vista emocional do aluno e do incremento de atitudes positivas face à ciência. 

Alcançar os objectivos inerentes a cada uma das actividades depende, em grande medida, 

da forma como o professor a antevê, prepara e acompanha (Pereira, 2002; Sá, 2000; Sá e 

Varela, 2004). Para os dois últimos autores as questões indutoras do estado de fluxo 

dependem de dois factores: i) o grau de complexidade intrínseca à questão colocada ao 

aluno, face ao seu potencial desenvolvimento; ii) o nível de relevância da questão par os 

mesmos, pois estas tornam-se factor de mobilização e, por isso, produtivas quando 

conseguem combinar a adequação da exigência cognitiva com a relevância pessoal – o 

bom desempenho requer cognição e motivação. 

Este “novo” papel do professor exige uma renovada e exigente formação inicial e 

contínua de professores no âmbito da Didáctica das Ciências, que os leve a sentir a 

necessidade de mudar as suas práticas lectivas no âmbito do ensino das ciências e numa 

perspectiva de Educação em Ciências. Uma formação que fomente um diferente olhar 

                                                 
15 O conceito de estado de fluxo foi introduzido por Goleman (2000, in Sá e Varela, 2004) e, segundo estes 

autores caracteriza-se por um alto nível de concentração e desempenho [dos alunos], associado a um estado 

de êxtase e reduzido esforço, que retarda o efeito de fadiga, podendo prolongar-se no tempo. 
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sobre o papel das ciências, neste nível de ensino, centrada numa nova perspectiva que, 

neste trabalho, se assume de Ensino Por Pesquisa em contexto CTS.  

Foi no assumir desta premissa que se desenvolveu um Programa de Formação com 

professores do 1º Ciclo, em exercício de funções lectivas, com diferentes níveis de 

formação inicial e experiência no âmbito do processo de ensino/aprendizagem, o qual será 

apresentado no capítulo 3. 

 

PARTE II 
 
 

Nesta segunda parte do capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre a 

Formação de Professores do 1º Ciclo em exercício, no âmbito do ensino das Ciências que, 

passando pela assunção da sua necessidade e perspectivas, princípios e orientações de 

Programas de Formação para o TP, abrange diferentes modelos de formação, condições de 

mudança na formação contínua numa perspectiva de EPP, a prática de ensino como parte 

integrante da formação em didáctica e o papel do formador no processo de formação. 

 

1. Formação de professores do 1º Ciclo em exercício, no âmbito do ensino das 

Ciências – necessidades e perspectivas 

 

A sociedade actual profundamente marcada pela Ciência e Tecnologia, assim como a 

sua democratização, reclama a participação do cidadão comum em questões que assumem 

cada vez mais contornos globais, exigindo que a escolaridade obrigatória forme jovens 

detentores de conhecimentos de índole científico, ferramentas cognitivas e de estratégias 

de estudo que os capacitem para uma formação permanente a ter lugar ao longo da vida 

(Delors, 2000; Pereira, 2002), o que leva investigadores, professores e decisores de 

políticas educativas a defenderem o ensino das ciências como uma área de ensino 

prioritário a partir dos primeiros anos de escolaridade.  

Perante esta realidade a escola no geral, e o 1º Ciclo em particular, assume uma 

responsabilidade acrescida na educação dos cidadãos ao preparar os alunos para futuras 

aprendizagens. Dela se espera que inicie um processo de ensino/aprendizagem inovador no 

âmbito das ciências, que desenvolva nos alunos competências do pensar, do aprender a 

aprender, capacidade de adaptação à mudança e de resolução de situações problemáticas, 
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que lhes permita colocar questões que englobem diferentes áreas de conhecimento e de se 

empenharem na resolução de problemas de forma autónoma e solidária com a comunidade 

(Pereira, 2002).  

Ao desenvolver o currículo previamente definido para este grau de ensino, o professor 

do 1º ciclo do Ensino Básico é, porventura, o único docente que no exercício das suas 

funções contribui para a formação global do aluno, mobilizando e integrando saberes 

científicos relativamente a cada uma das áreas específicas enunciadas no Currículo 

Nacional (ME, 2001) – Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Matemática, Estudo do 

Meio – História, Geografia e Ciências Físicas e Naturais, Educação Física, Educação 

Artística, Educação Tecnológica e as competências essenciais à promoção das suas 

aprendizagens.  

Não havendo uma definição do professor do 1º Ciclo como sendo professor de 

ciências, na perspectiva das áreas contempladas no Currículo Nacional (ME, 2001) e no 

âmbito da educação em Ciências Sociais e da Natureza (INAFOP, 2001: 15, 16) assume-se 

que ele o é, pois, entre outras, compete-lhe: i) desenvolver nos alunos uma postura 

científica, mobilizando os processos pelos quais se constrói o conhecimento; ii) utilizar 

estratégias conducentes ao desenvolvimento das ciências, nomeadamente: a curiosidade, o 

gosto de saber e informação rigorosa e fundamentada sobre a realidade social e natural; a 

faculdade de argumentação e de verificação do valor e dos limites da ciência; a capacidade 

de articular as realidades do mundo social e natural com as aprendizagens realizadas na 

escola; a percepção/compreensão da relação ciência-tecnologia-desenvolvimento, 

recorrendo, nomeadamente, à construção de objectos simples, ao uso de modelos 

explicativos e à resolução de problemas; iii) promover a aprendizagem de conteúdos e de 

saberes das ciências sociais e da natureza; iv) envolver os alunos em tarefas de índole 

experimental e de sistematização de saberes da realidade natural, sobretudo os que se 

referem à natureza da matéria, ao sistema solar, a aspectos do meio físico, aos seres vivos, 

saúde e segurança do corpo humano; v) desenvolver aprendizagens no domínio das 

ciências conducentes à construção de uma cidadania consciente, designadamente no 

âmbito da educação para a saúde, ambiente, consumo, apreço pela diferença e coexistência 

democrática.  

Perante esta realidade, o professor do 1º ciclo, até há pouco tempo sem formação de 

base na área da Didáctica das Ciências, assume aqui um papel fundamental, pois ele é, sem 
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dúvida, o agente-chave do sistema educativo nesta fase etária. O modo como ensina 

ciências é influenciado pela imagem que sobre ela tem e a forma como decorre o processo 

de ensino/aprendizagem depende da sua vontade e acção, concepções e crenças (Praia e 

Cachapuz, 1994, 1998; Ribeiro e Martins, 1997; Barrios, 2001; Martins, 2002a).  

Cada professor tem o seu modelo de ensino que implementa na sala de aula e que foi 

construindo ao longo da sua vida profissional. Em muitos casos esse modelo preconiza um 

ensino transmissivo/informativo que não vai ao encontro da evolução vertiginosa dos 

conhecimentos e técnicas, numa sociedade em constante mutação (Ramos, 1989 in Ribeiro 

e Martins, 1997). Por outro lado, os hábitos enraizados nas práticas dos professores que, já 

há alguns anos, se encontram a leccionar, transformam-se, por vezes, num factor de 

bloqueio ao processo de mudança. É, por isso, necessário que o professor possa mudar por 

ruptura com as práticas tradicionais, mas reflectindo sobre elas, de modo a permitir uma 

transformação de atitudes, comportamentos e competências pois, a nova visão de educação 

exige um novo perfil de professor que deve estar preparado para abordar os actuais 

requisitos da Educação em Ciências, fazendo da escola, da sala de aula, um espaço onde se 

ganhe o gosto de ensinar e de aprender preparando o aluno para a realização de futuras 

aprendizagens (Ribeiro e Martins, 1997; Praia e Cachapuz, 1997).  

Segundo esta perspectiva, no caso dos professores de ciências em geral e do 1º Ciclo 

em particular, apesar da indubitável importância da formação inicial, a sua preparação 

precisa de ser concebida cada vez mais como um trabalho colectivo e permanente 

[contínuo] de professores em exercício. A necessidade de formação surge, em primeiro 

lugar, associada às próprias carências da formação inicial. De facto a aposta actual dos 

países com um sistema educativo mais avançado e organizado, não é ampliar a formação 

inicial ou “pre-service”, sempre insuficiente, mas estabelecer estruturas de formação ao 

longo da carreira, tendo presente que: i) muitos dos problemas que devem ser tratados só 

adquirem sentido quando o professor se depara com eles na sua prática diária; ii) as 

exigências de formação são tão grandes que tentar cobri-los no período de formação inicial 

é absolutamente impossível; iii) uma formação docente realmente efectiva requer a 

participação em equipas de trabalho e em tarefas de pesquisa/acção (Stenhouse, 1975; Gil-

Perez, 1982; Carvalho e Gil-Perez, 1995; Vieira, 2003). 

Assumindo a posição de Cachapuz, Praia e Jorge (2002), ser professor de Ciências [em 

todos os graus de ensino] implica ser detentor de saberes profissionais relacionados com a 
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história e a filosofia das ciências, as orientações metodológicas usadas na construção do 

conhecimento científico e suas limitações e interacções CTS, pois só tais condições 

poderão permitir o que Perrenoud (1993) define como a essência do ensinar, a 

transposição didáctica que, na opinião de Praia (1999) é feita de reflexão e consolidada na 

própria acção, exigindo, por isso, uma formação contínua que terá de seguir um percurso 

de desenvolvimento pessoal e profissional exigente.  

Mas, para que o professor possa perspectivar o ensino das ciências experimentais 

segundo uma óptica de EPP com orientação CTS, ou seja, envolver os alunos em 

experiências e assuntos científicos ou tecnológicos que se encontrem directamente ligados 

à sua vida, é fundamental que o tenha experimentado no seu percurso de formação (Harlen, 

1983; Carvalho e Gil-Pérez, 1995; Canavarro, 1999). Assim, mais importante do que 

mudanças curriculares, como resposta a esta problemática, afigura-se como fundamental o 

desenvolvimento de um trabalho de formação com os professores do 1º ciclo, em exercício 

(e seu acompanhamento na prática), de exigência continuada na área da Didáctica das 

Ciências, que responda às suas necessidades efectivas, promovendo um desenvolvimento 

profissional, que seja passível de conduzir a mudanças de perspectivas no processo de 

ensino/aprendizagem das ciências e, posteriormente, a novas práticas – práticas inovadoras 

pelas atitudes e valores que introduzem para fazer emergir uma outra cultura de educação 

científica (Cachapuz, Praia, Paixão e Martins, 2000). Uma formação com e para os 

professores em que a prática seja a pedra de toque, o ponto de partida para a sua formação 

e a reflexão sobre as suas práticas o eixo metodológico visando a inovação de estratégias 

de ensino/aprendizagem (Praia e Cachapuz, 1998), pois as novas funções exigidas ao 

professor pressupõem o desenvolvimento de competências profissionais, na área da 

Didáctica das Ciências, baseada na investigação educacional específica, não só na 

formação inicial mas, particularmente, na formação contínua de forma a preparar todos 

aqueles que há já alguns anos se encontram em exercício de funções, pois, só 

proporcionando uma formação contínua que corresponda adequadamente às necessidades 

de desenvolvimento profissional dos professores garantimos uma melhor educação dos 

nossos jovens (Marques, 2004). 

Oliveira (1999), para quem muito há ainda a fazer no âmbito da formação contínua de 

professores do 1º Ciclo, tendo em consideração a grande mudança social e cultural, o 

desenvolvimento científico acelerado e a modernização tecnológica, que introduzem novos 
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factores de grande significado nos estudos de planeamento e decisão de políticas 

educativas e formativas dos professores, nomeadamente, de ciências e na problemática da 

implementação do TP, no processo de ensino/aprendizagem das ciências, apresenta dois 

aspectos que considera primordiais: i) a necessidade de envolver os professores em 

programas de investigação-acção, devidamente apoiados e em trabalho cooperativo com 

outros professores, para que não só possam reflectir nos aspectos teóricos e práticos 

relacionados com a aprendizagem em Ciência, mas também ter acesso aos resultados da 

investigação e do debate teórico sobre assuntos chave da Educação em Ciência; ii) a 

avaliação e a reflexão crítica e criteriosa dos programas, dos processos e modelos actuais 

de formação, que deverá ser uma prioridade. Para a autora a formação de professores de 

ciências tem de resolver a questão fundamental [e actual, principalmente no âmbito do 1º 

Ciclo]: “como suscitar e desenvolver novas competências de ordem profissional, pessoal e 

relacional, de compreensão de mudança a professores com vários níveis de formação 

(…)” (p.37).  

Numa tentativa de resposta a esta e outras questões, a nível mundial muitos têm sido os 

organismos que, a partir de um quadro investigativo, produziram orientações sobre a 

natureza e implementação de práticas inovadoras no âmbito do ensino das ciências, desde 

os primeiros anos de ensino formal, das quais se destaca os National Science Education 

Standards (NRC, 1996). Neles se propõe a definição de objectivos para a formação de 

professores tendo em vista os standarts propostos: i) a aprendizagem de teorias de ensino 

através da realização de actividades que incentivem os professores a serem capazes de 

tomar decisões; ii) a existência de experiências de aprendizagem activa para que eles 

próprios construam um conhecimento adequado às funções que desempenham; iii) a 

vivência de actividades laboratoriais entendidas como momentos privilegiados para a 

aprendizagem e compreensão de conteúdos científicos numa perspectiva de fomentar uma 

reflexão conjunta sobre as vertentes científica e pedagógica dos temas nela abordados; iv) 

o desenvolvimento da aptidão para focar a sua actividade no “inquiry” científico enquanto 

interactua com os alunos, de forma a orquestrar a discussão entre os mesmos, a desafiá-los 

a aceitar a responsabilidade da sua própria aprendizagem, encorajando a literacia científica, 

desenvolvendo a curiosidade, a abertura a novas ideias e dados e o cepticismo que 

caracteriza a Ciência.  
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O atrás expresso mostra que as recomendações para a formação de professores estão, 

necessariamente, ligadas à capacidade dos mesmos envolverem activamente os alunos em 

formas de pensar sobre os fenómenos científicos. Esta perspectiva coloca mais 

responsabilidade nas mãos do professor, pois é necessário que ele detenha competências e 

formas de conhecimentos compatíveis com os objectivos defendidos. Segundo Kennedy 

(1989) essas competências são: i) a profunda compreensão conceptual da ciência, ou seja a 

capacidade de pensar sobre os fenómenos, discuti-los, argumentar, resolver problemas e 

justificar decisões; ii) o conhecimento pedagógico; iii) a compreensão da natureza do 

trabalho científico e a atitude científica. Ou seja, o professor para além de ter o 

conhecimento específico da área, precisa de ter também a competência didáctico-

pedagógica para poder resolver as situações problemáticas que acontecem diariamente na 

sala de aula, no âmbito do ensino das Ciência. Conhecimento pedagógico que é definido 

por Shulman (1987) como a capacidade do professor apresentar ideias importantes aos 

alunos de modo a que as mesmas sejam por eles compreendidas. 

Em Portugal a formação contínua dos professores tem o seu enquadramento legal 

definido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86), pelo Ordenamento 

Jurídico da Formação (Dec-Lei n.º 344/89) e pelo Estatuto da Carreira Docente (Dec-Lei 

n.º 242/92). A necessidade de formação de professores em exercício, aqui assumida como 

contínua, em oposição à inicial, resulta do reconhecimento de que os saberes por eles 

adquiridos durante a sua formação inicial se tornaram insuficientes para o exercício das 

suas funções ao longo de toda a carreira, visando esta última assegurar o “ (…) 

complemento, aprofundamento e actualização de conhecimentos e de competências 

profissionais (…), (LBSE, art. 35º), sendo que esta necessidade é, há largos anos, sentida 

pelos próprios professores.  

Nesta perspectiva a formação do professor não termina com a formação inicial, ela 

necessita de prosseguir ao longo de toda a sua da carreira, duma forma contínua. No 

entanto, como pondera Behrens (1996) a formação contínua não é por si só uma solução 

para os problemas da qualidade de ensino, mas abre oportunidade de construir acções 

colectivas, na busca da inovação do trabalho docente, sendo para isso necessário um 

programa coerente e integrado às necessidades do professor e às do sistema educativo 

visando construir uma educação de qualidade, ou seja, uma educação que dê resposta às 

necessidades dos alunos e às da sociedade em que os mesmos se inserem. 
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Autores como Macedo, Fonseca, Conboy e Martins (2001) preconizam a actualização 

de conhecimentos e de competências profissionais dos professores, quando os conceitos e 

processos que se veiculam, num determinado momento, se tornaram ultrapassados devido 

à evolução do conhecimento científico ou a novas sugestões pedagógicas provindas da área 

da investigação educacional.  

Para Nogueira et al (1990, in Macedo, Fonseca, Conboy e Martins, 2001) a formação 

contínua de professores é um processo imprescindível e de reconhecida importância na 

actividade profissional do professor, por dois motivos: 1º) por ser um instrumento mais 

eficaz e directo do que a formação inicial, visto que é no decorrer das actividades 

profissionais que os professores se apercebem das suas carências científicas e/ou didáctico-

pedagógicas, assim como de outros problemas relativos à prática; 2º) por ser um meio mais 

simples e eficaz de implementar as reformas e as inovações curriculares. 

 Contudo, Estrela (1999, 2001) reconhece que no panorama português são vários os 

problemas que afectam a formação contínua de professores 1º Ciclo, dos quais destaca: 1) 

a ausência de uma oferta coerente com as reais necessidades dos professores, 

contextualizada com a realidade escolar e devidamente articulada nas suas diferentes 

modalidades; 2) a ligação da formação contínua à necessidade de obtenção de créditos para 

progressão na carreira; 3) a falta de uma avaliação consistente e rigorosa dessa mesma 

formação. Por sua vez, Viana (2002) considera que a formação de professores é uma tarefa 

lenta que enfrenta várias dificuldades, não só por faltarem apoios à sua realização nos 

contextos profissionais, mas também pelo facto de, muitas vezes, ela não se inserir nas 

práticas quotidianas desses mesmos professores. 

Nesta perspectiva afigura-se-nos como fundamental mudar a organização das práticas 

de formação contínua existente em Portugal. Assumindo o que diz Oliveira (1999), a 

formação não pode ser pontual nem fragmentada, precisa de ser realizada sobre um 

projecto coerente e contínuo ao longo da vida profissional do professor16, envolvendo-o 

em actividades que contemplem o desenvolvimento de todos as suas capacidades e 

conhecimentos de uma forma reflexiva, integrada e interdisciplinar. 

Martins (2002 a) considera a formação contínua de professores a menos desenvolvida 

em Portugal pois, embora o sistema de progressão dos professores na carreira exija, desde 

1993, formação creditada dos professores, não circunscreve a natureza da mesma, o que a 
                                                 
16 Em itálico no original. 
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par da carência de oferta de cursos na área da Didáctica das Ciências não tem possibilitado 

“colmatar as lacunas existentes na formação do professores em exercício, onde o ensino 

das ciências de orientação CTS é um exemplo” (p.84).  

Num outro documento, a mesma autora (2002c), considera existirem três grandes 

obstáculos à implementação do movimento CTS nas nossas escolas: i) os professores; ii) 

os programas – a sua lógica interna e articulação longitudinal e transversal; iii) os recursos 

didácticos – que não têm sido desenvolvidos de acordo com as questões sociais do 

momento. No que se refere aos professores a mesma autora e outros como Acevedo-Diáz 

(2001) consideram como obstáculos para se pôr em prática uma educação CTS: i) a sua 

formação, que assentando numa lógica disciplinar os inibe de assumir um percurso que é 

essencialmente multidisciplinar; ii) as suas concepções e crenças sobre a natureza da 

Ciência, nomeadamente nos seus aspectos metodológicos e sociológicos; iii) algum receio 

de perderem a sua identidade profissional, o que em certa medida está relacionado com as 

concepções que têm da Educação em Ciências. 

Neste contexto, para Vieira (2003) uma das tarefas prioritárias da investigação na área 

da Didáctica das Ciências deverá ser a de propor formas concretas para uma formação 

[inicial e continua] de professores direccionada para a mudança das práticas didáctico-

pedagógicas, na perspectiva de EPP, com ênfase na educação CTS e no Pensamento 

Crítico (CTS/PC). O mesmo autor reconhece que as exigências inerentes ao EPP são 

bastante confusas para os professores, porque eles próprios possuem pouca compreensão 

sobre o que é a Ciência, dado o percurso educativo que tiveram nesse âmbito, baseado na 

memorização, o que entra em conflito com as concepções de ensino que, na linha de 

investigação produzida, mais se defendem. É pois necessário mudar as concepções 

tradicionais de formação [inicial e contínua] de professores. 

Pese embora o facto de haver já uma comunidade própria na área de investigação da 

Educação em Ciências, ela é ainda muito restrita a nível do 1º ciclo do Ensino Básico, 

verificando-se, por isso, um défice muito acentuado ao nível da formação de professores, 

sendo apenas visível que em situação de formação inicial algumas instituições incluem já 

componentes que são resultado dos conhecimentos construídos nos próprios centros de 

investigação e cujo reflexo se vai integrando, de modo diferente, nas várias instituições e 

modalidades de formação o que nos leva a adoptar as perspectivas orientadoras do CCPFC 

(1999) e a posição assumida por Vieira e Martins (2004) quando dizem que sem uma 



 

 

 

57

aposta efectiva na formação contínua dos professores/com os professores, qualquer 

reforma curricular, tal como a que está a decorrer em Portugal para a Educação em 

Ciências no Ensino Básico, provavelmente falhará. Pois, como diz Martins (2002a) “não 

poderá nunca haver verdadeira formação para17 o ensino sem formação sobre 

investigação e em investigação” (p.84), sendo um dos impedimentos à inovação no ensino 

das ciências a reduzida cultura científica, dos próprios professores, nomeadamente no final 

da sua formação inicial.  

Assumindo o acima citado (Martins, 2002a) considera-se urgente a implementação de 

programas de formação contínua de professores/com os professores, prioritariamente, para 

os que há muitos anos se encontram em actividade, a decorrer no seu local de trabalho, 

com os seus colegas e que partindo das suas concepções e crenças, vá ao encontro das reais 

necessidades de cada um, promovendo perspectivas inovadoras no processo de 

ensino/aprendizagem, de acordo com as linhas emergentes da investigação em Didáctica 

das Ciências, numa perspectiva de EPP com uma abordagem CTS.  

 

2. Programas de formação para o TP: princípios e orientações 
 

Sendo a formação contínua de professores no âmbito do ensino das ciências, uma 

preocupação relativamente recente em Portugal, Joyce (1980) identificou aspectos que 

eram comuns a diferentes programas de formação contínua de sucesso reconhecido: i) um 

enquadramento teórico relativamente aprofundado; ii) a demonstração e vivência de 

determinadas competências ou modelos em situação de simulação; iii) a aplicação nas 

escolas das aprendizagens realizadas em situação de formação (com o devido apoio e 

acompanhamento); iv) a avaliação formativa dos professores.  

Alguns anos mais tarde Showers, Joyce e Bennett (1987) através da análise de 

resultados obtidos em diferentes trabalhos de investigação, chegaram a idênticas 

conclusões: i) a aprendizagem de novas competências nos professores e a sua integração na 

prática de sala de aula é facilitada pela realização de actividades, no âmbito da formação, 

que auxiliem e estimulem comportamentos e atitudes de abertura intelectual; ii) os 

professores, na sua generalidade, aplicam os novos conhecimentos construídos se a 

formação contemplar a reflexão sobre a prática, uma base teórica adequada, e a 

                                                 
17 Em itálico no original. 
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demonstração da aplicabilidade dos novos conhecimentos; iii) a transposição didáctica é 

feita de uma forma mais eficaz se, durante a mesma, tiverem o apoio do formador ou de 

colegas que frequentaram a mesma formação.   

Também Nogueira et al (1990, in Macedo, Fonseca, Conboy e Martins, 2001) declara 

que os programas de formação contínua de professores devem contemplar: i) aspectos 

científicos de suporte à área de formação; ii) aspectos ligados à prática didáctico-

pedagógica; iii) aspectos relacionados com o processo de ensino/aprendizagem, 

estimulando a aproximação entre a teoria e a prática; iv) aspectos inerentes ao próprio 

professor, como individuo e como agente de acção social. 

 De acordo com Barbie et al (1991) a formação de adultos em geral tende a ser 

concebida e perspectivada em torno de sete dimensões específicas, que segundo Nóvoa 

(1992) podem ser adaptadas ao domínio da formação de professores o que o levou a 

transformá-los em “sete proposta para a formação contínua de professores” e que se 

traduzem: 1) numa finalização mais forte da formação em relação ao seu contexto; 2) num 

investimento do regional e do local nas decisões sobre formação; 3) na individualização 

dos percursos de evolução; 4) na formação e investigação; 5) no desenvolvimento da 

formação integrada na situação de trabalho; 6) na introdução de novos produtos e de novas 

tecnologias educativas; 7) no tomar das estratégias de aprendizagem dos sujeitos como 

referencial da formação. 

Da análise feita por Silva (2000) estes sete princípios orientadores, ou propostas, 

remetem-nos para uma concepção de formação que apela a um novo sujeito da mesma, a 

uma nova forma de conceber a escola e o papel crescente que ela tem vindo a assumir, pois 

deixa de ser concebida como um processo prévio à acção dos professores, para passar a ser 

um percurso orientado para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, onde assume 

primordial relevância a sua capacidade de decisão sobre as questões que dizem respeito à 

prática profissional, aos seus saberes, às estratégias de aprendizagem e experiências 

formativas. Privilegia-se o contexto organizacional onde as práticas decorrem, sendo o 

mesmo considerado como eixo estruturante da formação – ponto de partida e de chegada 

do processo. Emergindo ainda, daquele conjunto de princípios, a capacitação de outros 

agentes locais e regionais como elementos participantes na acção educativa, desenvolvida a 

partir das escola, e o reconhecimento da necessidade de articular a formação com a 

investigação.   
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McDermott (1990) reconhece que a formação contínua, no âmbito do ensino das 

ciências, requer uma metodologia adequada, considerando que se as perspectivas do 

processo de ensino/aprendizagem não forem estudados no contexto no qual serão 

implementados, os professores podem não saber identificar os aspectos essenciais nem 

adaptar as estratégias instrucionais – que lhes foram apresentadas em termos abstractos. 

 Para Ferreira (1994) a formação contínua de professores não pode ser vista como um 

pressuposto para a mudança, mas a formação em mudança realizada através da troca de 

experiências em que o professor é um investigador activo/reflexivo que inova a partir das 

suas próprias práticas.  

Carvalho e Gil-Pérez (1995) consideram que a formação de professores deve colocar-

se em relação directa com os avanços da pesquisa didáctica e do corpo coerente de 

conhecimentos alcançados pela Didáctica das Ciências. Para os autores, deste ponto de 

vista, não faz sentido pensar em programas de formação universais e muito menos fixos, 

pois uma formação de professores realmente efectiva supõe a “participação continuada em 

equipas de docentes e em tarefas de pesquisa/acção” (p.109). 

Candau (1996) tendo em conta as questões e tendências actuais da formação, apresenta 

três aspectos que considera fulcrais numa nova perspectiva de formação contínua de 

professores: i) o locus da formação a ser privilegiado terá de ser a própria escola, ou seja 

trabalhar com o corpo docente de uma determinada escola, favorecendo processos 

colectivos de reflexão e intervenção na prática concreta, partindo das necessidades reais 

dos professores, dos problemas do seu dia-a-dia e favorecendo processos de pesquisa-

acção; ii) todo o processo de formação tem que ter como referência fundamental as 

concepções do professor, os seus saberes, o reconhecimento e valorização desse saber 

docente, pois é a partir desses conhecimentos que os professores julgam a formação que 

adquiriram, a pertinência ou o realismo dos planos e das propostas que lhe são 

apresentadas e concebem os seus próprios modelos profissionais; iii) ter em conta as 

diferentes etapas do desenvolvimento profissional do professor em formação, tendo 

consciência que as necessidades e problemas não são os mesmos nos diferentes momentos 

do seu exercício profissional, o que significa romper com modelos padronizados de 

formação e trabalhar com os professores de acordo com as suas dificuldades específicas.  

O facto do ensino das ciências ser um processo complexo e nem sempre aceite e bem 

compreendido, a nível de Ensino Básico, e praticamente ignorado no 1º Ciclo, tem, nos 
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últimos anos, conduzido a uma reflexão profunda sobre o mesmo, o que fez emergir 

referências importantes para a formação, inicial e contínua, de professores nesse domínio. 

Assim e na perspectiva de Almeida (1999) um programa de formação contínua de 

professores, que se pretenda assumir como fomentador de mudança nas práticas não pode 

deixar de considerar a análise e reflexão em torno da inter-relação entre as representações 

pessoais dos professores relativas ao ensino/aprendizagem das ciências, as que se 

relacionam com a natureza da ciência que se ensina e das suas experiências pessoais, entre 

o pensamento e a acção, sobre pena da formação ser estéril por não assentar na 

problematização e reavaliação dos pressupostos inerentes aos conteúdos e processos 

subjacentes às tomadas de decisão relativas às práticas. 

Na opinião de Couceiro (1999), para alterar as práticas profissionais, é decisivo e 

determinante a alteração das modalidades de formação, que deverão elas próprias permitir 

as vivências dos formandos coerentes com as práticas que se pretendem promover, 

permitindo uma abordagem de investigação-formação aos professores nelas envolvidos.  

Oliveira (1999) considera que a formação de professores, no âmbito do ensino 

experimental das ciências, requer a procura de um maior reconhecimento da especificidade 

da formação de professores de ciências18, associando essa especificidade: “à aceitação de 

que estes professores se constituem como agentes da política cultural e científica; à 

construção de novas identidades profissionais; à necessidade de fomentar novos 

comportamentos profissionais, como seja a análise das atitudes perante a Ciência e 

Tecnologia e o desenvolvimento de capacidades de adaptação a novos valores do trabalho 

educativo” (p.38). 

 Na perspectiva da autora, uma das estratégias de formação [contínua] de professores, 

de forma a permitir-lhes lidar com o TP é o desenvolvimento das suas próprias 

competências investigativas19 para que os mesmos possam questionar, reflectir e 

fundamentar as suas práticas, pois quando o professor se questiona sobre a actividade, 

“ensinar torna-se numa forma de investigação sobre a aprendizagem principalmente se 

ele constrói as suas práticas de modo a envolver os alunos na exploração das ideias 

próprias” (p.39). Sendo necessário, na sua óptica, que a formação contínua forneça 

                                                 
18Como já foi dito anteriormente, assume-se que o professor do 1º Ciclo, no âmbito das áreas contempladas 

no Currículo Nacional e numa perspectiva de Educação em Ciências é, também, um professor de ciências. 
19 Em itálico no original. 
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recursos e disponibilize tempo para aprofundar não só as questões de interesse do professor 

formando, relacionadas com o seu desenvolvimento profissional, e questões que se 

prendem com a inovação pedagógica, a relevância da sua experiência anterior, os novos 

desafios que se lhe apresentam, a adequação das suas práticas aos respectivos contextos, 

mas também para reflectirem, interactuarem, escreverem e discutirem as aprendizagens 

que realizaram, contribuindo, deste modo, para a divulgação dos resultados sobre a 

aprendizagem e a função do professor, ou seja para a construção pessoal e social do 

conhecimento. Para a autora é pois, numa perspectiva globalizante, centrada no professor 

em formação e com a participação activa do mesmo que se equaciona a formação de 

professores no âmbito do TP, no ensino das ciências. Ainda para a mesma autora é 

necessário renovar os programas de formação de professores de ciências, iniciais e 

contínuos, de modo a induzir novas práticas adequadas aos contextos sócio-cultural e 

económicos actuais, pois os seus objectivos vão para além da aquisição de conhecimentos 

e técnicas de aplicação, exigindo uma cultura profissional do professor que facilite a 

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

problemas, ou seja o “saber-estar com os outros”20, o “saber-pensar” e o “saber-ser”, 

desenvolvendo o aprender a aprender, o aprender a pensar. 

Assumindo que no âmbito da formação de professores em ciências as contribuições 

epistemológicas e teórico-metodológicas emergentes da pesquisa na área da Educação em 

Ciências são essenciais, mas que as mesmas são, regra geral, inacessíveis aos professores 

[do 1º Ciclo], Schnetzler (2000), considera que cabe aos professores universitários 

[investigadores] viabilizá-las, tornando-as úteis através da formação contínua envolvendo 

“parcerias” entre profissionais de diferentes níveis de experiência (formadores e 

professores), no contexto concreto das escolas ou no âmbito das universidades, onde haja 

espaço para a discussão dessas contribuições da investigação sobre a prática para que as 

mesmas concorram para a reformulação das mesmas. 

Numa mesma linha, considerando o estabelecimento de parcerias profissionais tanto 

nos processos de formação [contínua] como na elaboração de propostas educacionais, 

Chaves (2000) considera o locus21 de actuação profissional um elemento fundamental não 

só na construção dos saberes docentes, como também na forma de olhar e agir sobre os 

                                                 
20 Entre aspas no original. 
21 Em itálico no original. 
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problemas da prática. Nesse âmbito e na medida em que se considera a actuação do 

professor como veículo e território de produção de conhecimento, ele deixa de ser 

entendido como mero reprodutor de teorias e propostas académicas para passar a assumir-

se como implementador das suas próprias teorias e inovações [didáctico-] pedagógicas. No 

pressuposto  de uma nova epistemologia que promova a revalorização das práticas e os 

professores que as preconizam, considerando-os como elemento central na produção dos 

saberes profissionais que, de facto, inclua esses mesmos saberes na processo de formação 

[contínua] .  

Miguéns & Serra (2000) reconhecendo que os professores têm um papel chave nas 

mudanças pretendidas no âmbito do ensino das ciências, encararam como fundamental 

recentrar e valorizar o papel do professor na tarefa de ensinar. Na perspectiva dos citados 

autores é indispensável actuar ao nível da formação de professores, inicial e contínua, com 

vista a mudar as suas concepções e práticas de ensino das ciências, nomeadamente no que 

respeita ao TP e ao uso de investigações. Para isso, os autores sugerem que os cursos de 

formação incluam uma componente clara sobre o TP, na qual sejam discutidos os 

caminhos da sua reorientação, modalidades, objectivos, vantagens e limitações. 

Consideram igualmente importante o envolvimento de equipas de professores em parcerias 

de colaboração, com investigadores e formadores de professores, que promovam 

investigações e projectos de desenvolvimento e gestão curricular, tornando, deste modo, 

possível a melhoria e o aumento de produção e edição de materiais didácticos e de 

investigação, ao mesmo tempo que permite a participação conjunta e articulada de diversos 

intervenientes no processo educativo. 

Para Bárrios (2001) é essencial que os programas de formação contínua de professores 

de ciências se preocupem não só com o desempenho dos docentes na sala de aula, mas 

também com os processos de socialização que afectam a escola. Considerando que na sua 

essência “o professor é um profissional de desenvolvimento humano, indutor do 

desenvolvimento integral do aluno; um agente de cultura e de construção de saber; um 

promotor da auto-construção do seu próprio saber; um promotor de auto-desenvolvimento 

pessoal e profissional” (p.74) que actua sempre em contexto, ele é um profissional que tem 

de possuir competências amplas, flexíveis, para além de competências específicas. Nesta 

perspectiva, a autora, identifica as principiais componentes estruturais que os programas de 

formação devem contemplar: i) uma componente abrangendo conteúdos de natureza 
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sociológica e psico-pedagógica que inclua o conhecimento de teorias e de modelos de 

ensino/aprendizagem, do desenvolvimento psico-emocional e social dos alunos nos 

diferentes níveis etários e, ainda, uma sólida formação em recursos didácticos e materiais 

de ensino/aprendizagem; ii) uma componente relacionada com os conteúdos a ensinar e de 

formação didáctica específica, a qual subentende a valorização científica do professor, pois 

é imprescindível que ele domine os temas que ensina; iii) uma componente de acção 

prática que deverá facultar aos professores formandos a (re)descoberta dos conhecimentos 

e capacidades alcançadas na formação praticada e, em simultâneo, a aprendizagem do 

saber fazer, reflectindo sobre as tarefas em contexto.  

Nesta perspectiva de formação de professores no âmbito das ciências, a autora 

considera três vertentes: i) a componente dos conteúdos a ensinar, que na sua opinião são 

de três tipos estreitamente interligados: conteúdos conceptuais – que incluem conceitos, 

leis, teorias…; conteúdos processuais – onde inclui os processos da Ciência e os 

relacionados com o desenvolvimento conceptual e a aplicação dos conceitos aprendidos; 

conteúdos atitudinais – onde inclui os valores e normas facilitadores do desenvolvimento 

do aluno enquanto agente social; ii) a vertente da formação didáctica específica que deverá 

centrar-se em: princípios metodológicos; estratégias de ensino/aprendizagem, recursos 

específicos; selecção, gestão e sequência de conteúdos, assim como na organização de 

situações educativas concretas; iii) a dimensão epistemológica. 

Segundo a citada autora, para que o professor possa ensinar de acordo com o acima 

defendido requer: a definição de políticas de formação e de desenvolvimento profissional, 

a criação de condições estruturantes adequadas, um compromisso entre os processos de 

formação e o desenvolvimento do currículo, mas principalmente, por parte do professor, 

uma compreensão profunda de um conjunto abrangente de conhecimentos de natureza 

científica e educacional – razão pela qual considera fundamental que os professores os 

experimentem nos seus percursos formativos. 

Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel e Toussaint (2002) defendem três princípios 

fundamentais na formação contínua de professores no âmbito da Didáctica das Ciências: 1) 

só há formação através de uma “colocação em forma”22, o que pressupõe implicar o 

formando na acção que lhe é proposta, sendo a principal finalidade da mesma produzir 

uma movimentação dos professores, uma “apropriação das novas grelhas”, uma renovação 

                                                 
22 Entre aspas no original. 
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das práticas pedagógicas através da gestão pessoal das suas componentes; 2) o modo de 

intervenção do formador – a necessidade de que os dispositivos por ele desenvolvidos 

manterem uma certa afinidade com o que o professor terá que utilizar na transposição 

didáctica, devendo a “forma” escolhida para a formação ter, pelo menos, tanta importância 

como o seu conteúdo; 3) a formação não ser considerada uma manipulação nem uma 

espécie de terapia para modificar em profundidade os professores. Embora seja importante 

que o formador fundamente e esclareça o modelo no qual se situa, as decisões didácticas de 

cada professor são também fundamentadas no modelo de referência proveniente da sua 

história pessoal.  

Macedo, Fonseca, Conboy e Martins (2001) apresentam três constructos que 

consideram básicos no âmbito de modelos de formação contínua de professores de 

ciências: construtivismo, reflexão e comunidade profissional. Para estes autores, a 

perspectiva construtivista na formação de professores, com reflexão e em comunidade de 

pares, implica o conceito de professores/alunos que, duma forma contínua, constroem uma 

nova compreensão das ciências, e de líderes que exploram em grupo formas criativas e 

mais eficazes de ensino das ciências. Partindo do princípio de que os professores 

transportam para o processo de formação a sua experiência passada, o seu conhecimento e 

as suas preocupações, as quais vão, eventualmente, influenciar a sua aprendizagem e 

determinar o impacte da formação na qual se encontram envolvidos, os autores baseados 

em quatro pressupostos: i) os professores têm ideias, comportamentos e atitudes sobre o 

processo de ensino /aprendizagem, que reflectem, muitas vezes, o seu próprio percurso 

educativo e que, em muitas situações, se convertem em obstáculos a actividades criativas e 

inovadoras; ii) os professores não só têm, frequentemente, dificuldades na compreensão de 

conceitos científicos curriculares, como em muitos casos revelam concepções alternativas 

semelhantes às diagnosticadas nos alunos; iii) a experiência do professor em formação 

deve constituir o ponto de partida para o processo de formação; iv) uma formação que se 

quer significante inclui uma boa compreensão conceptual em ciências e uma transformação 

de perspectiva sobre a aprendizagem da ciência – preconizam modelos de formação de 

professores, inicial e contínua, de carácter construtivista, integrando reflexão contínua, que 

tenham subjacentes seis princípios orientadores: 

 1) o construtivismo e a mudança conceptual precisam de ser tidos em consideração da 

mesma forma – para professores, investigadores e alunos;  
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2) o professor é o sujeito activo da sua própria formação que deve ser reflexiva e em 

trabalho de pares, ou do tipo investigação-acção colaborativa;  

3) a formação deve processar-se, tanto quanto possível, através de mudanças 

conceptuais dos professores, tornando-se necessário dar tempo e oportunidade para a 

existência de actividades de reflexão, à discussão entre professores, ao conflito cognitivo, 

com vista a uma desestruturação de conceitos e práticas e respectiva reestruturação;  

4) numa perspectiva de modelação, os programas de formação devem adoptar o ensino 

que se pretende seja desenvolvido em situação de sala de aula;  

5) a renovação de atitudes, conhecimentos e práticas só é possível num quadro 

conceptual que permita a cada professor, envolvido na formação e sempre que possível em 

colaboração com colegas, construir, activamente, as suas próprias referências sobre 

conceitos científicos, a educação e o processo de ensino;  

6) a reflexão, a discussão, a negociação e a construção de consensos devem constituir 

bases orientadoras na formação. 

Segundo os mesmos autores, nestes modelos de formação contínua, é proporcionado 

aos professores a possibilidade de reflectirem sobre as suas acções pedagógicas e sobre as 

suas ideias relativamente  ao processo de ensino/aprendizagem, confrontando-as com as de 

outros professores, o que permite, partindo dos saberes individuais, a construção colectiva 

de novos conhecimentos e competências. Esta é, na óptica dos autores, “uma concepção de 

formação flexível, orientada para as necessidades e motivações individuais, numa 

perspectiva de desenvolvimento profissional e pessoal” (p.64).   

 

2.1 Práticas de formação para o ensino experimental das ciências – formação como 

dimensão de desenvolvimento pessoal e profissional 

 

Numa dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida, hoje, mais do que 

nunca, é reivindicado ao professor que incorpore a sua formação [contínua], em todos os 

âmbitos, como elemento constitutivo da prática profissional, construindo-a a partir das 

necessidades e realizações que consciencializa, mediante a problematização da sua 

experiência pedagógica e o recurso à investigação, em cooperação com outros 

profissionais, (INAFOP, 2001). 
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 Tendo em consideração esta perspectiva, para muitos autores/investigadores, o 

processo de formação contínua de professores tem que ter como referência fundamental o 

seu saber docente e o reconhecimento e valorização desse mesmo saber. Partindo das suas 

necessidades reais do dia-a-dia e favorecendo processos de pesquisa – acção, precisa de ser 

uma prática colectiva, construída por grupos ou todo o corpo docente da escola (Candau, 

1996; Ponte, 1996; CCPFC, 1999). Nesta mesma perspectiva se situa Nóvoa (1991) para 

quem a formação contínua deve estar articulada com o desempenho dos professores e 

tomando as escolas como locais de referência, valorizando os conhecimentos de que os 

professores são portadores.  

Para autores como Gonçalves (1992) a formação de professores tem de implicar o 

desenvolvimento profissional dos mesmos englobando três componentes: o 

desenvolvimento pessoal – como resultado de um crescimento individual, em termos de 

capacidades; o da profissionalização – aquisição de competências tanto de eficácia no 

ensino como no da organização do processo de ensino/aprendizagem; a socialização 

profissional – aprendizagens do professor relativas à sua interacção com o seu meio 

profissional. 

Ponte (1996) em vez de formação de professores, num âmbito geral, prefere falar de 

desenvolvimento profissional, sustentando que parecendo conceitos próximos não são 

equivalentes, resumindo, deste modo, as principais diferenças: 1) conceito de “formação”: 

o termo formação tem subjacente a lógica escolar; o professor é submetido a um programa 

previamente construído, num movimento que se verifica, essencialmente, de fora para 

dentro, sendo o mesmo o objecto de formação que é concebida partindo do pressuposto de 

que o professor tem carências numa determinada área; tende a ser vista de uma forma 

compartimentada, por assuntos e partindo da teoria, na grande maioria das situações, não 

chega a sair dela; 2) conceito de “desenvolvimento profissional”: o desenvolvimento 

profissional pode processar-se mediante diferentes momentos e formas – a frequência de 

cursos, projectos, trocas de experiências, leituras, reflexões; o professor tem um papel 

preponderante pois a necessidade de desenvolvimento parte de si próprio, de dentro para 

fora, numa perspectiva do professor como sujeito de formação; parte-se das suas 

experiências, dos seus saberes para os desenvolver; os momentos integrantes, do 

desenvolvimento pessoal, embora possam focar a atenção em áreas/temas específicos, 

parte da pessoa que é o professor como um todo e tende a considerar a teoria e a prática 
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duma forma interligada. Para este autor, a introdução do conceito de desenvolvimento 

profissional dos professores representa uma nova perspectiva de olhar sobre os mesmos, 

pois ao valorizar o seu desenvolvimento eles deixam de ser vistos como simples 

receptáculos da formação para passarem a ser vistos como profissionais autónomos e 

responsáveis com múltiplas facetas e potencialidades.  

Numa mesma óptica de desenvolvimento profissional de professores os National 

Science Education Standards (NRC, 1996) sugerem que a concepção e organização de 

programas de formação contínua de professores: i) tenham como base objectivos claros, 

precisos e coerentes e uma perspectiva de ensino bem definida nos seus princípios; ii) 

promovam o envolvimento dos professores em actividades investigativas de fenómenos ou 

problemas que facilite o desenvolvimento das aptidões necessárias ao exame crítico do 

currículo escolar e da escolha selectiva das tarefas de ensino; iii) incrementem um sólido 

conhecimento no âmbito das Ciências Naturais e das Ciências da Educação, promovendo a 

ligação entre ambas; iv) proporcionem oportunidades para a reflexão acerca da natureza e 

processos da ciência e sobre as suas implicações na prática pedagógica; v) introduzam os 

professores na literatura especializada e nas tecnologias que facilitem o acesso a 

informação relevante; vi) que se prolonguem por um período de vários meses para que 

possam oferecer um leque diversificado de actividades de aprendizagem adaptadas às 

necessidades profissionais dos próprios professores.  

Numa perspectiva globalizante, Oliveira (1999) equaciona a formação contínua de 

professores, no âmbito do trabalho experimental, centrada no professor e com a 

participação activa do mesmo, através de estratégias de formação que lhes permita o 

desenvolvimento das suas próprias competências investigativas23 – de forma a questionar, 

reflectir e fundamentar as suas práticas; o fornecimento de recursos e disponibilização de 

tempo não só para o aprofundamento de questões relacionadas com o seu desenvolvimento 

profissional – como a inovação pedagógica, mas também para reflectirem, interactuarem, 

escreverem e discutirem, contribuindo deste modo para a construção pessoal e social do 

conhecimento. Para a autora, a formação não pode ser pontual nem fragmentada, precisa de 

ser realizada tendo por base um projecto coerente e contínuo, ao longo da vida profissional 

do professor, que o envolva em actividades que contemplem o desenvolvimento de todos 

os conhecimentos de uma forma reflexiva, integrada e interdisciplinar. 

                                                 
23 Em itálico no original. 
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Nesta perspectiva e enfoque das actividades de formação de professores e numa óptica 

de desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos tem de ser o de ajudá-los a 

envolverem-se no seu crescimento profissional, construindo conhecimentos ligados à 

prática, útil e significante, acerca do ensino e da aprendizagem das ciências. (Macedo, 

Fonseca, Conboy e Martins, 2001). 

Tendo presente este quadro, autores como Viana (2002) consideram que a formação 

contínua de professores é uma tarefa árdua e lenta, não só por faltarem apoios à sua 

realização nos contextos profissionais, mas também por não se inserir nas suas práticas 

quotidianas, no confronto de ideias onde cada um possa encontrar a possibilidade de 

diminuir as suas inquietações. Para o citado autor, a formação de professores deve 

estruturar-se de forma a encorajar cada um a trabalhar, a aprender e a decidir, em conjunto 

com colegas e alunos, a criar uma dinâmica, uma cultura interactiva na sala de aula, na 

escola e em todo o espaço pedagógico, levando, deste forma, cada professor a transformar 

a sua reflexão, sobre instrumentos/técnicas eficazes, em considerações mais alargadas, 

revestindo-as de significado pessoal de modo a que possa valorizar a diferença. Deve 

proporcionar ao professor o (re) conhecimento dos gestos24 da profissão para que lhe seja 

possível estruturar um percurso de formação que seja um suporte à construção de 

competências necessárias à sua actuação e ao seu desenvolvimento enquanto profissional e 

enquanto pessoa. 

 

2.2 Modelos de formação interactiva-reflexiva 

 

Partindo de uma quadro teórico decorrente da Investigação em Didáctica das Ciências, 

e numa perspectiva de contribuir para a melhoria da formação em ciências, tanto a inicial 

como a contínua, vários autores colocam a ênfase no conceito de professor-reflexivo-

pesquisador25, defendendo a necessidade da pesquisa educacional ser também realizada 

                                                 
24 Em itálico no original 
25 Sá e Varela (2004) fazem distinção entre professor-investigador [pesquisador] e professor-

reflectivo. Para os autores o “professor-investigador [pesquisador] é o investigador que sendo 

professor, realiza investigação sobre o ensino-aprendizagem enquanto exerce a docência no seu 

próprio contexto profissional, entendendo que a investigação é algo mais complexo do que o 

processo de reflexão sobre as práticas como estratégia de desenvolvimento profissional. Os autores, 
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pelo próprio professor, tornando esta parte integrante das suas práticas e, assim, 

transformar-se em condição de desenvolvimento profissional (Schön, 1983, 1987; Nóvoa, 

1991, 1992, 1998; Zeichner, 1987, 1993; Cró, 1999; Oliveira, 1999; Garcia, 1999; 

Schnetzler, 2000; Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Marques, 2004). 

O conceito de reflexão, utilizado por diferentes autores no âmbito da formação inicial e 

contínua de professores, e aqui assumido, implica ter consciência daquilo que se pensa 

sobre o que se faz. Envolve simultaneamente a busca de soluções lógicas e racionais para 

os problemas, envolvendo intuição, emoção e interacção, pois “só após a descrição do que 

penso e do que faço me será possível encontrar as razões para os meus conceitos e para a 

minha actuação, isto é, interpretar-me e abrir-me ao pensamento e à experiência dos 

outros para, no confronto com eles e comigo próprio, ver como altero – e se altero – a 

minha praxis educativa.” Alarcão (1996:182)   

Schnetzler citando Zeichner (1996 in Schnetzler, 2000) descreve cinco características 

atribuídas ao professor reflexivo e que podem ser viabilizadas em programas de formação 

quer inicial, quer contínua: i) professores que examinam, levantam hipóteses e tentam 

resolver os dilemas que surgem nas suas práticas, ii) assumem os valores que transportam 

para o processo de ensino/aprendizagem; iii) estão atentos ao contexto institucional e 

cultural no qual desenvolvem a sua actividade, iv) adoptam o desenvolvimento curricular e 

envolvem-se na sua mudança; v) perfilham a responsabilidade pelo seu desenvolvimento 

profissional.  

Com o trabalho desenvolvido por Schön (1983,1987), a reflexão sobre a prática dos 

professores adquiriu uma importância crescente no âmbito da formação contínua de 

professores. Segundo o autor reconhecer as características da prática dos professores e 

questionar criteriosamente essa mesma prática pode levar à transformação e melhoria da 

forma como o professor desenvolve o processo de ensino/aprendizagem. 

Neste pressuposto Zeichner (1987) sustenta que o acto de reflectir baseia-se na tomada 

de consciência crítica sobre qualquer forma de conhecimento, considerando as suas bases 

de apoio e as consequências a que conduz pois, reflectir implica contemplar e analisar a 

                                                                                                                                                    
não se identificam, deste modo, com a tendência, que se vem afirmando, segundo a qual o 

“professor reflexivo vai sendo tomado como sinónimo de professor-investigador” [pesquisador] 

(p.19). 
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própria acção, no sentido dela tirar os significados que constituem um fundamento para 

uma abordagem inteligente de experiências futuras.  

Schön (1992) coloca a ênfase na prática e reflexão sobre a mesma, através da utilização 

da estratégia “sala de espelhos”26 que, na sua avaliação, pode auxiliar os professores a 

questionarem as suas práticas e os problemas por elas levantados, através  da demonstração 

de situações homólogas. Ao “ver-se de fora” a análise que o professor faz permite que os 

aspectos problemáticos se tornem objecto de reflexão individual e colectiva. O que no 

parecer de Matos (1997) significa “conceber a formação como um processo de 

desconstrução crítica das práticas, através de dispositivos de distanciação, que permitam 

“vê-las” como um processo social subjectivamente participado” (p.189). 

Chantraine-Demailly (1997) faz referência a uma concepção de formação contínua a 

que chama de interactiva-reflexiva, enquadrando nesta a formação que visa a resolução de 

problemas reais do ensino através da colaboração rigorosa entre os formando e o seu 

envolvimento em actividades reflexivas, visando, essencialmente que os professores em 

formação desenvolvam as capacidades necessárias à resolução dos diferentes problemas 

que se colocam no processo de ensino/aprendizagem, num contexto de partilha, reflexão e 

construção de novos saberes práticos. Esta perspectiva de formação interactiva e reflexiva 

é, comummente, considerada básica na formação contínua de professores, pois como 

reconhecem Praia e Cachapuz (1998) “a reflexão na e sobre a acção num contexto de sala 

de aula, poderão ajudar a melhor fazer luz sobre as dificuldades e mesmo os obstáculos 

que se colocam à praxis” (p.82).  

Segundo Porlán (1998), cada professor leva para a sala de aula uma hipótese de 

conhecimento que seria desejável construir e um conjunto de problemáticas potentes e 

relevantes que interessa investigar. Neste quadro para Nóvoa (1998) e Oliveira (1999) a 

formação contínua de professores deve alicerçar-se numa “reflexão na prática e sobre a 

prática”27, através de dinâmicas de investigação-acção e de investigação-formação, 

valorizando-se os saberes de que os professores são portadores, pois a forma como cada 

professor constrói a sua identidade profissional define modos distintos de o ser, marcado 

pelos seus próprios ideais educativos, pela adopção de metodologias e práticas que melhor 

                                                 
26 Entre aspas no original. 
27 Entre aspas no original. 
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se adequam à sua maneira de ser, pela escolha de estilos pessoais e de reflexão sobre a 

própria acção.  

Para Dana, Lunetta, Fonseca, Campbell (1998) um aspecto importante da formação 

reflexiva é o tempo que é posto à disposição do professor em formação para aprender e 

desenvolver métodos e técnicas de análise das suas práticas, dado que um dos objectivos 

fundamentais da reflexão, como quadro de referência para a formação de professores, é o 

de se proporcionar uma oportunidade prolongada para que os professores possam 

desenvolver capacidades de organização e condução autónoma de um processo de 

mudança nas suas práticas.  

Couceiro (1999), numa lógica de investigação-formação, preconiza modalidades de 

formação que contribuam para estabelecer a interacção entre a teoria e a prática 

pedagógica, de modo a que as duas se fecundem mutuamente; modelos centrados na 

reflexão sobre as práticas de ensino, a partir de registos escritos dessas mesmas práticas, 

que poderão dar origem à passagem de uma apreensão/compreensão espontânea das 

actividades realizadas a uma compreensão de outro nível, uma “segunda compreensão”28. 

Trata-se de cada professor implicar-se, de forma reflexiva, no seu próprio agir, decifrando 

nele os sentidos que revela e perspectivar novos modos de agir e de fundar esse agir, 

gerando uma dinâmica de autoformação. Trata-se, na concepção da autora, em desconstruir 

com vista a reconstruir. 

Garcia (1999) considera que as acções de formação reflexiva devem proporcionar 

oportunidades para os professores desenvolverem determinadas destrezas/competências: i) 

empíricas – compilação de dados para descrição e diagnóstico das situações em análise; ii) 

analíticas: análise dos dados recolhidos, para a partir deles produzir um saber teórico; iii) 

avaliativas: dos percursos e resultados da acção educativa; iv) estratégicas: para planear e 

por em prática diversificados planos de ensino; v) práticas: relacionando e integrando o 

saber teórico com o prático; vi) comunicação: transmissão e partilha de saberes em 

trabalho cooperativo.  

Na perspectiva de Dewey (1989, in Garcia, 1999) a formação de professores como 

profissionais reflexivos deve preocupar-se em desenvolver atitudes e valores considerados 

fundamentais, como: i) a abertura ou flexibilidade intelectual – que se traduzindo na 

escuta e respeito de diferentes ideias na procura de soluções alternativas para um 

                                                 
28 Entre aspas no original. 
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problema: ii) responsabilidade intelectual – pelas consequências dos passos dados no 

sentido de uma mudança de práticas lectivas; iii) entusiasmo – predisposição do professor 

para encarar as actividades de ensino e de formação com desejo de mudança. 

É neste âmbito que Schnetzler (2000) considera que é possível a formação [contínua] 

de professores/pesquisadores da sua própria prática. Mas, considerando que as mudanças 

não acontecem por imposição ou apenas porque se deseja, tornar-se professor 

reflexivo/pesquisador, requer tempo e condições para explicitar, desconstruir e reconstruir 

concepções. Não basta ao professor detectar as lacunas do seu ensino, e/ou as necessidades 

dos seus alunos, é necessário procurar a integração dos conhecimentos teóricos, 

provenientes da investigação, na sua prática diária, explicitar os saberes tácitos que a 

suportam, num processo contínuo de acção-reflexão-acção que necessariamente precisa de 

ser vivenciado e partilhado com outros colegas. Ainda que a apropriação desses saberes, 

símbolos e valores ocorram de forma idiossincrática mesmo em contextos partilhados 

(Chaves, 2000).  

Nesta mesma perspectiva se situam Leite e Silva (2002) que, no âmbito do Projecto 

TEIAS, admitem que as competências profissionais se constroem pela experiência e pela 

reflexão sobre essa experiência. Por isso consideram que a estrutura da formação deve ser 

encontrada na procura de caminhos que possam ajudar os professores a identificar os 

problemas com que se defrontam, a contextualizá-los e a agir, ou seja, “implicá-los na 

(re)construção dos seus saberes e no desenvolvimento de competências profissionais que 

permitam novos olhares e enquadramentos das situações educativas e curriculares” 

(p.605). Os autores assumem uma concepção de formação que, permitindo aos professores 

uma “leitura da sua experiência”29, estimula a mudança, quando alicerçada num trabalho 

do professor realizado sobre si próprio e sobre as suas práticas. Para os mesmos autores a 

mudança conceptual é possível quando se opta por uma racionalidade crítica assente na 

auto e hetero-formação e nas intervenções construídas de forma articulada e 

significativamente coerentes, dado serem estruturadas numa reflexão nas práticas e sobre 

as práticas, nas teorias e sobre as teorias30, pois é a reflexão que permite ao professor 

abrir caminhos para outras acções que vão ser ensaiadas e sujeitas a novas reformulações e 

construções (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002).  

                                                 
29 Entre aspas no original. 
30 Em itálico no original. 
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Marques (2004), considera que ao pôr em prática uma formação reflexiva, o professor 

em formação é estimulado a ponderar criticamente sobre as suas concepções de ensino. Se 

esta reflexão resultar numa tomada de consciência de que é necessário alterar e melhorar as 

suas práticas, o professor avançará com um plano de actuação para ultrapassar as 

ambiguidades ou contradições que tiver identificado, alterando as suas práticas de sala de 

aula. Na opinião do referido autor a formação reflexiva traduz-se, deste modo, num forte 

compromisso pessoal na aprendizagem, num investimento num trabalho livre e criativo 

sobre a vivência pessoal, actual e passada, que o leva a construir uma identidade própria. 

Sobre a orientação do formador, os professores em formação, evoluem no sentido de uma 

maior autonomia e de uma maior responsabilização na sua acção educativa e, dado que a 

experiência diária na escola contém referências essenciais para o desenvolvimento 

profissional, a análise da prática vincula fortemente os novos conhecimentos aos 

problemas e dificuldades enfrentados no processo de ensino/aprendizagem. Para o referido 

autor a reflexão sobre a prática favorece a autoformação na qual o professor é o principal 

determinante do seu desenvolvimento profissional. Uma formação contínua com estas 

características “favorece um compromisso mais estreito e lúcido com a prática lectiva, 

potenciando no professor em formação o desejo e a responsabilidade por decifrar o 

significado da sua forma de agir na escola e na sala de aula” (p.19). 

 

2.3 Modelos de formação construtivista 

 

A mudança de práticas educativas é sempre complexa, multiforme e conflitual. É neste 

panorama que alguns autores/investigadores propõem modelos de formação contínua de 

professores numa perspectiva construtivista. Segundo Oliveira (1997) o professor 

envolvido num processo de formação construtivista será, no decurso do mesmo, 

estimulado a participar activa e intensamente em actividades como a consulta e pesquisa de 

diversificadas fontes de informação, à reflexão sobre as suas práticas num diálogo 

construtivo com colegas da própria profissão, o que vai facilitar a configuração de novas 

práticas de ensino /aprendizagem em situação de sala de aula. 

Como resultado de uma investigação realizada visando a formação de professores de 

ciências em exercício, Ribeiro e Martins (1997), defendem um modelo de formação 

construtivista onde uma vertente investigativa e uma estratégia interactiva-reflexiva são 
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assumidas pelo professor em formação. Dentro dessa perspectiva apontam duas linhas 

orientadoras: 1) a figura do professor investigador; 2) a análise reflexiva do acto educativo 

em três níveis de formação: teórico, prático/reflexivo e investigativo. 

As citadas autoras defendem como potencialmente proveitoso todo o trabalho de 

formação de professores realizado numa perspectiva construtivista, onde o professor 

envolvido sinta necessidade de mudar e queira fazê-lo, sendo fundamental que o formador 

estabeleça uma relação interpessoal positiva e salutar, que promova o crescimento 

epistemológico autónomo do professor em formação, condição que é vista como geradora 

de mudança. Consideram ainda que para que a inovação educativa tenha lugar, é de suma 

importância a inclusão de uma componente investigativa que oriente e/ou influencie as 

práticas pedagógicas, componente que aliada à reflexão, sobre essas mesmas práticas, será 

passível de preconizar as mudanças desejáveis. 

Da análise que fazem de diferentes autores, Macedo, Fonseca, Conboy e Martins 

(2001), identificam algumas das razões que apontam para a necessidade de na formação 

[contínua] de professores de ciências, serem utilizados modelos construtivistas: i) o 

isomorfismo de princípios e práticas entre a formação de professores e aquela que eles vão 

transpor para a sala de aula; ii) o facto dos modelos construtivistas permitirem explorar as 

concepções alternativas dos próprios professores sobre tópicos científicos curriculares, que 

promovam a discussão e reflexão cooperativa dessas concepções com o objectivo de ajudar 

os mesmos a superá-las, evitando assim que estes em situação de sala de aula criem ou 

reforcem as concepções alternativas dos alunos; iii) ao ter em conta as concepções que os 

professores detêm sobre o processo de ensino/aprendizagem e, através de actividades 

específicas, permitem uma reflexão sobre a prática, bem como o confronto e permuta de 

ideias que promove o conflito conceptual; iv) tais modelos partem da experiência dos 

professores envolvidos na formação, como base para a construção ou reconstrução de 

novos conhecimentos e competências, através da sua participação activa e atitude crítica e 

construtiva; v) os modelos construtivistas facilitam a tomada de consciência, por parte dos 

professores, da existência de concepções alternativas nos alunos e da sua importância no 

processo de ensino/aprendizagem. Estes modelos podem servir para informar os 

professores sobre as concepções alternativas já identificadas [nos alunos], os materiais 

elaborados para as diagnosticar e sobre eventuais estratégias de mudança conceptual.  
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Segundo os citados autores, quando se utilizam modelos construtivistas de formação 

(ou de ensino/aprendizagem) é essencial que se crie um bom clima de trabalho, condição 

necessária para que haja explicitação das ideias, de problemas e/ou dificuldades por parte 

do professor em formação, fase fundamental no processo de mudança conceptual. 

Para Marques (2004) a perspectiva construtivista atribui um papel directo e activo ao 

professor em formação, sujeito da aprendizagem na construção de um saber próprio, logo 

um saber relevante do ponto de vista pessoal. Para Dana, Lunetta, Fonseca, Campbell 

(1998) e Marques (2004), no âmbito da formação contínua de professores de ciências, a 

adopção da perspectiva construtivista altera o papel e as responsabilidades do professor em 

formação, o qual evolui de “técnico”31 que recebe e aplica passivamente novos 

conhecimentos para “aluno” que continuamente constrói uma nova e melhor compreensão 

das ciências e do seu respectivo ensino em situação de sala de aula. 

Numa perspectiva de modelos construtivista de formação de ciências, para Marques 

(2004) o desenvolvimento do profissional dos professores em formação deverá ser um 

percurso de atribuição de um significado claro e próprio à acção educativa, uma construção 

pessoal baseada nos conhecimentos adquiridos enquanto formandos, nas experiências 

diárias da escola, na leitura de livros… Ao ser envolvido numa formação construtivista, o 

professor será estimulado a empenhar-se activa e intensamente em actividades como a 

consulta e pesquisa de diferentes fontes de informação, a reflexão sobre as suas práticas e o 

diálogo construtivo com colegas da profissão. Uma formação de índole construtivista 

contribui igualmente para que os professores em formação compreendam melhor as 

capacidades dos alunos para aprender ciências o que lhes permite definir o que os alunos, 

nos diferentes níveis etários e de escolaridade, podem32 e devem aprender. Para o citado 

autor, como resultado dessa situação, os professores concederão uma menor atenção e 

importância ao papel de (bons) transmissores de informação científica, passando a 

preocupar-se mais com as necessidades e os interesses dos alunos.  

 

3. Condições de mudança conceptual na formação contínua: perspectiva de EPP 

 

Na perspectiva de Ribeiro e Martins (1997), as propostas de actuação do professor no 

paradigma sócio-educativo actual, virado para uma dinâmica de mudança, exige do 
                                                 
31 Entre aspas no original. 
32 Em itálico no original. 
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professor uma transformação que proporcione, a partir da sua actuação, uma visão de 

agente de cultura, conhecedor do acto de ensinar e do acto de aprender, o que significa que 

é preciso conhecer como se aprende e ensinar em função disso. O professor deverá 

reorientar as suas competências o que passa pela necessidade de ajustar ou mudar as suas 

práticas. Para isso, segundo as autoras, deverão implementar-se modelos de formação 

[contínua] onde os professores num passo inicial possam, a fim de promover a sua 

mudança conceptual e metodológica, questionar e analisar as suas próprias ideias sobre o 

“como”33 ensinar ciências, e ao mesmo tempo estabelecer indicadores que permitam ao 

professor em formação, “a construção do conhecimento prático da profissão” (p.203) 

Para autores como Macedo, Fonseca, Conboy e Martins (2001), central ao problema de 

formação de professores, são as estratégias de mudança conceptual. Entre essas estratégias, 

as autoras salientam: i) uma análise crítica das práticas e dos recursos didácticos utilizados 

pelos professores e uma consciente reflexão sobre as concepções dos alunos e dos 

professores; ii) o recurso ao trabalho cooperativo que permita uma reflexão e 

confronto/debate de ideias, gerador do conflito cognitivo necessário ao processo de 

mudança conceptual; iii) a introdução da comunicação oral que apresente resultados de 

investigações recentes sobre os assuntos a abordar em formação e proporcionem o 

confronto entre as perspectivas dos professores e a versão científica aceite. 

Segundo Cachapuz, Praia e Jorge (2002), o forte desenvolvimento na área da 

investigação educacional nos últimos anos permitiu a construção de um corpus de 

conhecimentos didáctico-pedagógicos imprescindíveis de ter em conta na formação de 

professores, quer inicial, quer contínua, ao mesmo tempo que mostram que esta não só é 

complexa, como também lenta nos seus processos de trabalho, e difícil de levar a cabo, 

exigindo persistência e trabalho com os professores e não sobre os professores.  

Os mesmos autores consideram que a necessidade de aprofundar o conhecimento 

científico exige uma forte e fundamentada formação em diversas áreas, de modo a que as 

práticas lectivas dos professores sejam capazes de traduzir o sentido e significado das 

acções dos mesmos. Trata-se de evidenciar o sentido epistemológico da própria área 

científica, bem como princípios educacionais resultantes de um rumo orientador que 

mobilize atitudes que lhe estão associados.  

                                                 
33 Entre aspas no original. 
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Para estes autores, a nível de formação contínua – vertente que consideram claramente 

desvalorizada no âmbito do nosso sistema de formação – há ainda todo um trabalho que é 

necessário fazer, pois não basta definir-se novas orientações curriculares para o ensino das 

ciências, para que a inovação aconteça. Vendo os professores como uma peça fundamental 

no processo de qualquer reforma, que ficará comprometida se os mesmos não 

compreenderem o que está em causa mudar, pensam ser necessário cortar, ainda que de 

uma forma gradual, com perspectivas de ensino que já começam a deixar de fazer sentido.  

Para os citados autores a perspectiva de EPP encerra dois princípios fundamentais, que 

devem ser assumidos, como particularmente pertinentes para a promoção de mudança no 

âmbito de formação contínua de professores e que, por isso mesmo, devem reflectir-se nos 

programas de formação: 1º princípio – os professores só poderão ensinar aquilo que eles 

próprios compreenderem – dado que o ensino das ciências, ainda que recentemente, tem 

passado a valorizar a Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), quadro que rompe 

com o ensino tradicional, importa saber o que pensam os professores de ciências a este 

respeito, perceber o que pensam da sua implementação, determinar os bloqueios com que 

se confrontam e ajudá-los, acompanhando-os e estimulando-os na rigorosa tarefa de 

implementação da inovação; 2º princípio – a concepção, desenvolvimento e avaliação de 

qualquer programa de ensino é fortemente condicionado pela formação dos professores, ao 

nível da área específica, o que vai reflectir-se na competência profissional dos mesmos. 

Perante estes dois princípios, os autores, são de opinião que os professores necessitam 

de “oportunidades para desenvolverem um trabalho em melhores condições que as 

actuais” (p.340), o que implica mudanças organizacionais, pois só “gerando um clima 

grupal que leve os professores a interessarem-se pelo seu próprio desenvolvimento 

profissional, num bom ambiente escolar e educacional, se torna possível a sua 

colaboração e um maior interesse e empenhamento” (p.340).  

Consideram ainda fundamental, no âmbito da formação contínua para o ensino das 

ciências numa perspectiva de EPP, o desenvolvimento de tarefas que mostrem aos 

professores as possibilidades de realização na prática, ou seja, que digam respeito ao seu 

trabalho quotidiano, para que eles vejam concretizados nas suas aulas o que previamente 

planearam. Sendo que imprescindível um amplo quadro teórico, desencadeador e 

mobilizador de discussão e de diálogo, que proporcione e forneça os instrumentos de 

conceptualização, os mesmos devem ser desenvolvidos de forma gradual, ainda que 
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contínua, para serem passíveis de se materializarem em acção – característica essencial da 

perspectiva de EPP, sendo importante que o nível idiossincrático, de cada professor, seja 

respeitado e o programa de formação ser não só adequado, mas também realizado à medida 

que se avança para um trabalho mais de concretização, onde as dificuldades de cada um 

vão sendo progressiva e gradualmente pensadas e vencidas.  

Nesta perspectiva a implicação educacional relevante é que o distanciamento entre o 

investigador e os professores tende a esbater-se. A cooperação entre ambos, em potenciais 

projectos de investigação-acção, passa a ser uma necessidade em que se articula a lógica da 

investigação e a lógica da formação. Trata-se, na opinião dos autores, de criar melhores e 

mais apropriados dispositivos institucionais de apoio à formação contínua, que permita 

potenciar uma dinâmica de participação e de trabalho dos investigadores com os 

professores, numa simbiose absolutamente necessária entre a teoria e a prática e vice-versa, 

num movimento dialéctico e em espiral, gerador duma reflexão sistemática, acabando, 

deste modo, com um processo que insiste em acções pontuais, de acordo com o modelo 

escolar actual. 

A recomendação dos autores é que uma formação na inovação deve realizar-se num 

processo marcado não somente pela aquisição de saberes, mas também pela produção de 

saberes – deslocando-se a formação da esfera do consumo para a produção, sendo a prática 

o elemento central da sua construção no âmbito de uma formação contínua de professores 

actualizada e, sobretudo, renovada. Trata-se de desenvolver percursos de reflexão, que se 

constituem eles próprios em percursos de formação, sendo fulcrais os saberes dos 

professores “para que a partir deles o questionamento e a problematização, a dúvida e o 

erro, sejam o motor da aproximação ao melhor, que em cada momento, pudermos e 

soubermos realizar” (p.342). Trata-se igualmente duma mudança no modo de comunicar, 

que irá constituir-se num suporte indispensável ao auto-questinamento do professor, e dos 

professores entre si, e ao estímulo do questionamento pelos alunos, com o objectivo de 

perseguirem o questionamento crítico, ou seja, ajudar estes últimos a compreenderem a 

importância dos pontos de vista dos outros, ao encorajamento da discussão, no sentido do 

consenso ou de detectar pontos de vista convergentes e/ou divergentes. Ainda, segundo os 

autores trata-se de enquadrar as ideias acima avançadas, procurando não só sistematizá-las, 

mas principalmente, dar-lhes uma unidade no âmbito de uma “acção concertada e de 
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unidade em torno de novas orientações para a formação – passo significativo para 

mobilizar, na prática, uma perspectiva de EPP” (p.342). 

  

 A prática de ensino como parte integrante da formação em didáctica 

 

Sendo o ensino das ciências no geral, e no 1º Ciclo em particular, um processo 

complexo, levou a que nos últimos anos professores e investigadores tenham desenvolvido 

um esforço de reflexão e investigação sobre a temática produzindo referências importantes 

a incorporar na formação inicial e contínua de professores nesse domínio, mas que, por 

motivos vários, não têm reflexo na prática da grande maioria dos professores (Oliveira, 

1991; Schnetzler, 2000). 

Assim, apesar das orientações de ensino/aprendizagem defendidas por diversos autores, 

na área da Didáctica das Ciências, observa-se que o ensino preconizado nas nossas escolas 

continua sem dar resposta às necessidades da sociedade em geral, nem às dos alunos 

enquanto pessoas (Santos, 2002). De facto, a pesquisa educativa tem vindo a evidenciar um 

enorme desfasamento entre o objectivo perseguido pelos estruturadores de currículos e o 

que os professores fazem na prática (Cronin-Jones, 1991 in Carvalho e Gil-Pérez, 1995; 

Schnetzler, 2000).   

Para Parker (1983) as maiores dificuldades e obstáculos que se colocam ao ensino das 

ciências no 1º ciclo, podem ser sintetizadas no que define como síndroma de ansiedade, 

sentido pelos professores, que resulta duma acentuada falta de confiança na sua capacidade 

para lidar com o ensino experimental das ciências o que, na sua opinião, tem origem em 

três factores: i) o factor conhecimento – consciência generalizada de que sabem pouco 

sobre ciências; ii) factor experimental – que decorre da má experiência escolar que 

tiveram; iii) factor pedagógico – que corresponde às preocupações relativas a aspectos 

práticos da implementação do TP em sala de aula. 

Indo ao encontro do atrás apresentado, Harlen (1983,1985) considera que a formação 

didáctica do professor constitui o factor chave que determina a qualidade da educação 

científica que a escola pode proporcionar aos alunos, pois, por muito bons e atractivos que 

sejam os materiais didácticos, eles jamais poderão ser eficazes se os professores não forem 

capazes de os compreender e utilizar cabalmente.  
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Também para Carvalho e Gil-Pérez (1995), não basta estruturar cuidadosamente um 

currículo e proporcionar aos professores instruções mais detalhadas sobre os mesmos, 

através de manuais ou cursos ad hoc. É fundamental que os professores recebam formação 

adequada para aplicá-lo (quer a inicial quer a contínua) que deverá partir do corpo de 

conhecimentos que a pesquisa didáctica tem produzido, ou seja: i) ruptura com visões 

simplistas das ciências; ii) conhecer a matéria a ser ensinada – o que implica conhecer a 

história das ciências, as dificuldades e obstáculos epistemológicos que tiveram que ser 

superados; as orientações metodológicas usadas na sua construção; as interacções CTS; os 

desenvolvimentos científicos recentes e suas perspectivas; saber seleccionar conteúdos que 

sejam adequados aos alunos; estar preparado para aprofundar conhecimentos e adquirir 

novos em função de mudanças curriculares, avanços científicos, questões propostas pelos 

alunos; iii) conhecer e questionar concepções dos professores sobre o ensino das ciências 

– favorecendo a mudança didáctica a partir das suas concepções e transformando a 

actividade de sala de aula num trabalho criativo de pesquisa e inovação; iv) adquirir 

conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências – permitindo a (re) construção 

de um corpo coerente de conhecimentos que fundamentam as propostas construtivistas; v) 

saber analisar criticamente o “ensino tradicional” – conhecendo as limitações dos 

habituais currículos, reconhecendo que a construção de saberes precisa de tempo; vi) saber 

preparar actividades capazes de gerar uma aprendizagem efectiva – partindo das ideias 

prévias dos alunos, concebendo actividades de pesquisa dirigida; vi) saber dirigir o 

trabalho dos alunos – apresentando adequadamente as tarefas a serem realizadas, para que 

os alunos se considerem membros efectivos de uma equipa de pesquisa; viii) saber avaliar 

– ampliando o conceito e a prática de avaliação ao conjunto de saberes, destrezas e atitudes 

que interessa implicar na aprendizagem das ciências; ix) adquirir a formação necessária 

para associar ensino e pesquisa didáctica – pois a falta de formação é inibidora de práticas 

inovadoras na sala de aula. 

Praia e Cachapuz (1998), no âmbito das implicações didácticas na formação de 

professores, salientam a necessidade de conceber e planear espaços de formação, quer 

inicial, quer contínua, onde se trabalhem aspectos epistemológicos. Para os citados autores, 

trata-se de dar oportunidade aos professores, em formação, de discutirem as suas práticas, 

ajudando-os a desenvolver uma progressiva consciencialização das concepções 

epistemológicas presentes nas estratégias e actividades de ensino propostas, nomeadamente 
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durante o trabalho experimental, ajudando-os na reflexão mútua das dificuldades, para a 

partir daí introduzir as modificações adequadas. Reflexão também a partir de materiais 

concretos, para os experimentar, num trabalho crítico e criativo conjunto, que implique 

uma avaliação cuidada, já que é na sala de aula que quase tudo se joga e uma boa formação 

teórica em epistemologia, não garante, por si só, uma adequada transposição didáctica feita 

pelo professor em formação. Por isso, a prática pedagógico-didáctica deverá ser “a pedra 

de toque, o ponto de partida na formação de professores e a pesquisa educacional sobre o 

seu próprio ensino o eixo metodológico visando a inovação de estratégias de ensino” 

(p.81) 

Na perspectiva de Bárrios (2001) a formação didáctica específica, nos programas de 

formação, deverá centrar-se em: i) princípios metodológicos; ii) estratégias de ensino 

/aprendizagem com recursos específicos; iii) selecção, gestão e sequência de conteúdos; iv) 

organização de situações educativas concretas.  

Também para Cachapuz, Praia e Jorge (2002), no quadro da formação contínua de 

professores do 1º ciclo, no âmbito da Didáctica das Ciências, não basta definir orientações 

curriculares para que a inovação se verifique, é sim necessário cortar, de forma gradual, 

com perspectivas de ensino que já deixaram de fazer sentido e, considerando que sendo os 

professores a peça fundamental no processo de qualquer reforma, é imprescindível ter 

como principio que estes só mudarão as suas práticas se compreenderem o que está em 

causa mudar. Dado que as perspectivas da Educação em Ciências, nos últimos anos, tem 

rompido com o ensino tradicional, passando a valorizar a perspectiva de EPP com 

orientação CTS, privilegiando o conhecimento em acção, é fundamental saber o que 

pensam os professores a este respeito, compreender o que pensam da sua implementação, 

diagnosticar as dificuldades com que se defrontam e ajudá-los na transposição didáctica, 

acompanhando-os e estimulando-os na exigente tarefa que é a da inovação das suas 

práticas de sala de aula, considerando essencial a construção e validação, em sala de aula, 

de novos materiais didácticos que suportem a filosofia das actividades propostas. 

Autores como Harlen (1983,1985) e Sá e Varela (2004) concordando que muitos 

professores, num primeiro momento, apresentam como obstáculos à realização de TP em 

ciências, a ausência de materiais, de espaços adequados e tempo insuficiente para cumprir 

os programas, reconhecem que, quando essas causas são estudadas a fundo, se verifica que 

as grandes dificuldades com que realmente se deparam são a incompreensão do valioso 
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papel das ciências como parte da educação nessa faixa etária, por parte dos responsáveis 

das escolas, dos pais e professores, assim coma a inadequada ou inexistente formação 

didáctica, destes últimos, nessa área.  

É nesta perspectiva, que Sá e Varela (2004) consideram que continua a existir “a ideia 

muito enraizada de que outras áreas curriculares para além da Matemática e da Língua 

Portuguesa constituem uma sobrecarga que retira tempo ao que é suposto ser essencial 

nesse nível de ensino” (p.93) e que parte do problema da inadequada formação de 

professores reside na insuficiente compreensão quanto ao valor educativo das ciências para 

os alunos, ou seja, a inexistência de “uma visão das ciências experimentais, como parte do 

processo de promoção da literacia em sentido amplo” (p.91) “entendida como ferramenta 

fundamental de não exclusão do mundo complexo em que hoje vivemos” (p.93), facto que 

é urgente mudar.  

Ainda segundo Martins e Veiga (1999) e Sá e Varela (2004) a dificuldade de 

compreensão das ciências experimentais e do reconhecimento da sua relevância educativa 

está patente no próprio programa do 1º Ciclo (ME, 1990), dado que nas referências ao 

mesmo, aí contidas, não se clarifica nem a natureza da actividade experimental pretendida, 

nem elucida os professores quanto aos objectivos educativos das experiências propostas. 

Para Sá e Varela (2004) um dos desafios que se coloca à formação de professores 

[inicial e contínua] é a de uma formação científica em coerência com o modelo didáctico, 

ou seja uma formação que envolve três dimensões: i) conhecimentos e conceitos; ii) 

competências de processos científicos; iii) atitudes e valores. Para os autores uma 

adequada formação científica dos professores terá de assentar em estratégias de ensino que 

promovam o desenvolvimento de atitudes e valores positivos, que permitam que a 

síndroma de ansiedade (Parker, 1983) se transforme em sentimentos e atitudes de 

interesse, curiosidade, confiança e satisfação pessoal relativamente às ciências. Segundo os 

citados autores a construção do saber34 adequado – conhecimentos e conceitos científicos, 

e do saber-fazer – competências de processos científicos, terá de ser necessariamente 

estruturada com base em vivências pessoalmente significativas de aprendizagem que, por 

sua vez, fomentem um crescimento desejável da dimensão do ser. Nesta perspectiva, os 

citados autores recomendam como orientação fundamental, para os programas de 

formação, o princípio da coerência entre o modelo didáctico preconizado e o modelo 

                                                 
34 Em itálico no original 



 

 

 

83

formativo, entendendo por modelo didáctico a perspectiva de ensino que torna as crianças 

como destinatários. “E não há forma de fazer os professores compreenderem em que 

consiste um processo de aprendizagem, que nunca vivenciaram, que não seja fazê-los 

passar por tal processo na qualidade de aprendizes” (Sá e Varela, 2004: 97) pois, como 

diz Harlen (1984), ouvir-se falar de algo não é substituto de vivê-lo. Aqueles professores 

que tenham vivido o interesse e a excitação da descoberta sobre as coisas, através da sua 

própria actividade, sabem o que estão a tentar que os alunos façam.  

Nesta perspectiva, para Sá e Varela (2004) a formação por modelação35 assume uma 

grande relevância, pois o formador ao actuar de forma a ilustrar o papel que se espera que 

os professores venham a assumir nas aulas com os seus alunos e ao criar momentos de 

reflexão, permite que os formandos construam, gradualmente, uma imagem do seu papel 

como professores de ciências. Para os citados autores, é assim, no contexto de uma 

reflexão participada e ancorada na experiência que o formador vai introduzindo a teoria 

didáctica. A abordagem teórica da didáctica emerge da prática construtivista da 

aprendizagem das ciências e da reflexão sobre a prática.  

 

3.2 O papel do formador, no processo de formação, no âmbito do TP em ciências 
 

 Numa abordagem de investigação-formação, para Couceiro (1999) o papel do 

formador é essencial. Ele deverá escolher e integrar informações e novos conhecimentos 

que sejam adequados à prática de formação, de modo a que, os mesmos, possam ser 

apropriados não pelo que valem em si mesmo, mas porque se articulam com as questões 

que se colocam em situação de formação. Sendo um acréscimo à compreensão e a ideias 

reconhecidas como alternativas ao modo de pensar e agir pessoal, podem contribuir para a 

reconstrução do exercício da actividade profissional, ou seja, para um modo de ensinar 

mais significativo capaz de criar verdadeira possibilidade de aprendizagem. 

Para Ribeiro e Martins (1997) o formador tem um papel preponderante no processo de 

formação contínua de professores. Estando vocacionado e preparado para este tipo de 

formação, ele deverá assumir “o papel de “par”36 dialogante que, num espírito de 

colaboração, vise o maior grau de desenvolvimento dos professores” (p.208). Compete-

lhe, como agente de mudança, fazer parte dessa mesma mudança, co-responsabilizando-se 
                                                 
35 A negrito no original 
36 Entre aspas no original. 
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pelo projecto de formação, mas procurando criar uma interdependência positiva, 

reflectindo conjuntamente, estabelecendo um saudável intercâmbio de ideias e 

experiências, fundamentadas em trabalhos de investigação feitos com implicações directas 

no processo de ensino/aprendizagem das ciências É também necessário que ele seja capaz 

de gerar um clima de colaboração e reflexão, propício à tomada de decisões pedagógicas, 

numa perspectiva de auto-desenvolvimento do professor em formação. Deverá, ainda, 

trabalhar o projecto de uma forma dinâmica e motivadora, de modo que os professores, 

nele se envolvam, “convictos de que se trata de uma via conducente à melhoria da 

qualidade de ensino e, consequentemente, de aprendizagem” (p.208). Nesta perspectiva, e 

assumindo as palavras de (Schnetzler, 2000:34) “o pensamento prático do professor não 

pode ser ensinado, mas pode ser aprendido, implicando que a actuação do formador é 

vital nesse processo”.  

Neste âmbito, Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel e Toussaint (2002) consideram 

importante não só o modo de intervenção do formador, mas também os dispositivos que 

ele desenvolve para o processo formativo. Segundo os citados autores é fundamental que 

estes últimos mantenham uma certa afinidade com o que o professor em formação irá 

utilizar com os seus alunos na transposição didáctica. Deste modo, a forma escolhida para 

fazer a formação tem tanta importância como o seu conteúdo. Na opinião dos referidos 

autores este aspecto é, muitas vezes, o primeiro elemento sobre o qual se constrói a adesão 

do formando. Consideram no entanto, que embora seja importante que o formador 

esclareça o melhor possível o modelo no qual se situa, não lhe cabe a ele ditar a futura 

conduta dos professores, pois as decisões didácticas de cada um são também 

fundamentadas no modelo de referência do próprio professor, proveniente da sua história 

pessoal e profissional.    

Para Cachapuz, Praia e Jorge (2002), numa perspectiva inovadora como é o EPP, 

torna-se necessário que a atitude do formador seja compreensiva, explicativa e 

clarificadora. Para que a relação pessoal, entre formandos e formador, se enriqueça os 

sentimentos de cada um, não podem ser ignorados. O trabalho conjunto e partilhado entre 

professores em formação e formador traz avanços, “também por se tornar um espaço de 

partilha e de troca de saberes, ainda que subsistam hesitações e mesmo dúvidas” (p.336). 

Para os citados autores, só gerando um clima grupal que leve os professores em formação a 

interessarem-se pelo próprio desenvolvimento profissional, num bom ambiente escolar e 
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educacional, se torna possível a colaboração e um maior empenhamento de cada um, 

esbatendo-se o distanciamento entre formador e professores em formação. 

Numa perspectiva de modelos construtivista de formação de ciências, para Marques 

(2004) o formador deve intervir no sentido de criar um ambiente que promova a confiança 

entre todos os participantes, a partilha de sabres e a interajuda e, desse modo, uma co-

responsabilidade pelo desenvolvimento pessoal e profissional dos professores em formação 

e do próprio formador. Para o citado autor há vários aspectos que devem ser considerados, 

pelo formador, em situação de formação: i) ter em conta, na planificação da aprendizagem, 

as experiências prévias e os interesses dos professores; ii) o envolvimento dos professores 

na resolução de problemas autênticos, devidamente situados no contexto específico das 

escolas; iii) recorrer a questões abertas, como ponto de partida para o estudo do tema, 

permitindo deste modo que os professores formulem questões às quais procurarão dar 

resposta; iv) encorajar os professores, em formação, a sugerir causas para determinadas 

situações ou problemas, bem como a prever possíveis consequências com base nos seus 

conhecimentos prévios; v) proporcionar o tempo necessário para uma reflexão profunda 

dos temas e problemas abordados, aproveitando todas as ideias que forem sugeridas pelos 

professores e, se pertinente, levá-los a reformular essas ideias à luz dos novos 

conhecimentos; vi) permitir que os professores planifiquem uma investigação científica ou 

outras actividades escolares; vii) promover o trabalho cooperativo; viii) promover a auto-

avaliação dos professores; ix) estimular os professores a recorrerem a diferenciadas fontes 

de informação.   

Para Sá e Varela (2004) o formador deve actuar de modo a ilustrar o papel que se 

espera que os professores venham a adoptar nas aulas experimentais com os seus alunos. 

Desta forma, segundo os citados autores, o modo de ensino das ciências para além dos 

objectivos de formação científica contém, de forma implícita, a iniciação ao treino das 

competências do processo de ensino/aprendizagem, com especial realce para a 

competência do questionamento reflexivo, pelo que deverão ser criados momentos de 

reflexão sobre o papel assumido pelo formador, para que os professores em formação, 

gradualmente, possam construir uma imagem do seu futuro como professor de ciências. 

Correlativamente, os professores em formação deverão reflectir sobre o que lhes foi 

solicitado, enquanto formandos, de forma a compreenderem o que deverão estimular nos 

seus alunos durante o processo de ensino/aprendizagem. 
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Sistematizando algumas das ideias apresentadas ao longo deste capítulo sobre 

formação de professores, podemos salientar: a importância da perspectiva de Ensino Por 

Pesquisa em contexto CTS, defendida por Cachapuz, Praia e Jorge (2002), que contempla 

uma aprendizagem construtivista por parte dos professores em formação; a necessidade de 

em todas as situações de formação dirigida, o formador assumir o papel de par dialogante e 

de agente de mudança (Ribeiro e Martins, 1997), que num espírito de colaboração cria 

espaços de partilha e troca de saberes, promove a análise crítica das práticas e dos recursos 

didácticos, o trabalho cooperativo como fonte de debate de ideias; percursos de reflexão, o 

confronto entre as perspectivas dos professores e a versão científica aceite (Macedo, 

Fonseca, Conboy e Martins, 2001) de forma a tornar possível um elevado grau de 

(re)construção de conhecimentos pessoais, sociais e profissionais, que  permita aos 

professores estarem confiantes e serem inovadores na transposição didáctica. Pensamos ser 

realizável essa inovação quando a formação dirigida promove situações de TP que mantêm 

uma estreita afinidade com o que o professor irá transpor para a sala de aula (Astofoldi, 

Darot, Ginsburger-Vogel e Toussaint, 2002; Sá e Varela, 2004).  
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO  

DA CONCEPÇÃO À SUA AVALIAÇÃO 

 

   Da finalidade e questões do estudo emergiu a necessidade de conceber e desenvolver 

um programa de formação contínua de professores do 1º Ciclo, em exercício, no âmbito do 

Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático. Neste capítulo segue-se a explicitação 

do seu desenvolvimento, o qual, passou pela sua concepção, produção, implementação e 

avaliação. 

O Programa de Formação 

 
1. Concepção 

 

A pesquisa educativa realizada nos últimos anos por investigadores e identidades 

formadoras, no âmbito do Trabalho Prático (TP) no ensino das ciências, evidencia a 

existência de diferenças marcantes entre o objectivo perseguido pelos estruturadores de 

currículos e o que os professores põem realmente em prática em situação de sala de aula 

(Cronin-Jones, 1991), o que nos remete para a necessidade urgente de formação contínua 

de professores nesse âmbito.  

Assim, a razão principal que nos levou a enquadrar este estudo num programa de 

formação contínua de professores do 1º Ciclo em exercício, foi a convicção de que, face às 

novas orientações curriculares para o ensino das Ciências, é imprescindível uma 

participação activa e empenhada dos professores na sua concretização, que terá de passar 

pelo seu envolvimento em processos de formação específicos e inovadores. A 

implementação de inovações pressupõe sempre alterações, nomeadamente nos materiais 

didácticos e nas práticas, atitudes e concepções dos professores (Fullan e Hargreaves, 

1992). Nesta perspectiva, para que se torne viável implementar essas inovações há que 

aprender, numa perspectiva construtivista, a fazer algo de novo e há que levar os 

professores a construir essa aprendizagem, em trabalho cooperativo, a partir dos seus 

saberes e das experiências com os alunos na sala de aula. Há que envolver os professores 

em experiências de desenvolvimento pessoal, social e profissional, o que significa que 

terão de lhes ser proporcionadas oportunidades para partilharem ideias, saberes, 

experiências e problemas do seu dia-a-dia, significa ainda, que lhes terá de ser dado o 



 

 88

tempo e o apoio necessário para experimentarem as novas ideias, as novas perspectivas e 

metodologias do processo de ensino/aprendizagem e para reflectirem sobre as implicações 

que as mesmas têm na transposição didáctica (Rocha, 1997) 

Assumindo este pressuposto e, partindo de um quadro teórico decorrente da 

investigação realizada sobre modelos de formação para o TP no ensino das ciências, das 

hipóteses de estudo formuladas e do levantamento das concepções e práticas de ensino de 

cinco professores do 1º Ciclo, da caracterização das suas carências/dificuldades e 

necessidades, concebeu-se e implementou-se, durante o ano lectivo de 2003/2004, um 

Programa de Formação (PF) contínua de professores subordinado ao tema “O Ensino das 

Ciências Centrado no Trabalho Prático”.  

 Assim, na concepção do PF e, posteriormente, na sua operacionalização, procurou-se 

integrar as preocupações dos professores no que concerne ao cumprimento dos programas 

dos diferentes anos de escolaridade e as que se relacionam, directamente, com o domínio 

de (in)formação sobre os conteúdos científicos a ensinar, no âmbito dos temas trabalhados 

em situação de formação, e das perspectivas didáctico-pedagógicas inovadoras, emergentes 

da investigação acerca da natureza da Ciência, e suas implicações na Didáctica das 

Ciências. 

Pretendendo-se que o mesmo fosse um projecto de cariz teórico-prático, o PF teve 

como destinatários directos cinco professores do 1º Ciclo em exercício de funções lectivas 

e, indirectamente, envolveu os respectivos alunos num total de cento e cinco, englobando 

os quatro anos de escolaridade. O seu primeiro propósito era apoiar o desenvolvimento 

profissional, pessoal e social dos professores nele envolvidos de forma a permitir-lhes a 

inovação das suas práticas de sala de aula, no âmbito do ensino das ciências numa 

perspectiva de Ensino Por Pesquisa (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002) em contextos CTS. 

As razões justificativas para a sua implementação centram-se no reconhecimento:  

1. da importância/pertinência do Trabalho Prático na Educação em Ciências no 1º 

Ciclo – de facto a maioria dos professores do 1º Ciclo, em exercício, desconhece a 

importância/pertinência do TP no âmbito do ensino das Ciências e das suas 

potencialidades relativamente à promoção de capacidades/competências para uma 

Educação em Ciências concordante com as exigências expressas no Currículo 

Nacional do Ensino Básico, tendo em perspectiva a literacia científica de todos os 

alunos;  



 

 89

2. da necessidade de formação contínua dos professores do 1º Ciclo, orientada para a 

construção e desenvolvimento de novos saberes e capacidades passíveis de 

promover práticas inovadoras no processo de ensino/aprendizagem. Assumindo que 

as práticas da maioria dos professores em exercício estão longe de concretizarem as 

finalidades aqui assumidas na perspectiva de EPP em contextos CTS é, pois, 

imprescindível investir na formação contínua dos professores/com os professores 

de modo a que estes tenham oportunidade de, partindo dos seus conhecimentos e 

em reflexão sobre as suas práticas, alterar as suas concepções relativamente ao 

ensino das ciências;  

3. do grande desenvolvimento teórico da Didáctica das Ciências sobre Trabalho 

Prático e a necessidade de actualização de professores em exercício - directamente 

ligada às duas primeiras, este aspecto prende-se com o facto de nos últimos anos se 

ter registado um grande desenvolvimento teórico na área Didáctica das Ciências, 

nomeadamente no âmbito do Trabalho Prático, da filosofia que o suporta, das suas 

modalidades, princípios, objectivos, potencialidades e, por isso, mais urgente se 

torna a necessidade de actualização dos conhecimentos dos professores em 

exercício. 

 

2. Objectivos do Programa de Formação 

 

Os objectivos do programa de formação que decorreu entre cinco de Fevereiro de 2004 

(1ª sessão) e sete de Junho de 2004 (9ª sessão), num total de dezoito horas, eram os 

seguintes: 

- Contribuir para a formação contínua de professores, do 1º Ciclo, partindo dos seus 

problemas e necessidades, de modo a permitir-lhes compreender as potencialidades do 

Trabalho Prático na Educação em Ciências: adopção de uma postura diferente sobre 

ensinar e aprender ciências – com a elaboração de propostas concretas de 

desenvolvimento curricular no âmbito das ciências (propostas de actividades práticas) 

bem como de materiais didácticos a utilizar na sala de aula como suporte a essas 

propostas; 

- Contribuir para o desenvolvimento de projectos de características investigação 

/intervenção ou investigação/acção, no domínio do ensino das ciências, que permitam 
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capacitar os professores intervenientes para a concepção, desenvolvimento e avaliação 

de estratégias de ensino/ aprendizagem inovadoras; 

- Contribuir para a auto-implicação dos professores na sua formação; 

- Desenvolver uma cultura de colaboração entre professores e a inclusão de uma 

componente investigativa, em Didáctica, que oriente as suas práticas. 

 

3. Linhas orientadoras do Programa de Formação 

 

Numa perspectiva de desenvolvimento profissional dos professores envolvidos e indo 

ao encontro do preconizado por Showers, Joyce e Bennet (1987), pelos National Science 

Education Standards (NRC, 1996), por Candau (1996) Miguéns e Serra (2000), Bárrios 

(2001), Macedo, Fonseca, Conboy e Martins (2001), Cachapuz, Praia e Jorge (2002) entre 

outros, procurou-se que o PF contemplasse objectivos claros, precisos e coerentes; uma 

perspectiva de ensino bem definida nos seus princípios – aqui assumida como a de EPP em 

contextos CTS; o envolvimento dos professores em diferentes tipos de TP (ilustrativos, de 

resolução de problemas e investigações) que, partindo de questões-problema, facilitassem 

o desenvolvimento das aptidões necessárias ao exame crítico do currículo escolar e da 

escolha selectiva das tarefas de ensino; desenvolvesse nos professores um conhecimento 

no âmbito das Ciências Naturais e da Didáctica das Ciências promovendo a ligação entre 

ambas e facilitando, deste modo, a sua transposição didáctica; proporcionasse 

oportunidades para a reflexão acerca da natureza e processos da Ciência e sobre as suas 

implicações na prática pedagógica; promovesse a articulação entre a teoria e a prática; 

promovesse a reflexão e a discussão sobre as práticas entre professor /professor e 

professores /formador; a introdução dos professores na literatura especializada que 

facilitasse o acesso a informação relevante; metodologias flexíveis que favorecessem 

práticas de reflexão crítica, de investigação e inovação pedagógica em trabalho 

cooperativo; que o mesmo se prolongasse por um período de vários meses para que 

pudesse oferecer um leque diversificado de actividades de aprendizagem adaptadas às 

necessidades profissionais dos próprios professores. 

 Deste modo, a base epistemológica que esteve subjacente à concepção do PF foi o 

construtivismo, onde os professores foram encarados como sujeitos que participaram 

activamente na sua formação. Pretendeu-se, deste modo, encorajar os professores a tomar 
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consciência e uma maior responsabilidade pelo seu desenvolvimento pessoal, social e 

profissional ao mesmo tempo que adquiriam um maior grau de autonomia profissional no 

processo de ensino/aprendizagem das ciências.  

 

4. Destinatários 

 

Como já foi referido, o PF de formação teve como destinatários directos cinco 

professores do 1º Ciclo, em exercício de funções lectivas, pertencentes a dois 

estabelecimentos de ensino, um oficial e um particular, com diferentes idades, tempo de 

serviço e formação inicial. Indirectamente envolveu os alunos das respectivas turmas, num 

total de cento e cinco. A caracterização quer dos professores, quer dos alunos é feita, de 

forma minuciosa, no capítulo 4 deste mesmo trabalho. 

 

5. Conteúdo do Programa de Formação – temas trabalhados 

 

Dado que na análise do discurso produzido pelos professores, nas entrevistas iniciais 

(capítulo 4), se verificou que algumas das suas preocupações se centravam na “a ausência 

de acções de formação contínua que os ajude a superar as lacunas da formação inicial em 

todos os âmbitos, nomeadamente no da organização da sala de aula durante o decorrer 

dos TP; a ausência de materiais didácticos de apoio ao professor; a sobrecarga de áreas 

programáticas”, optou-se por seleccionar três temas que fazem parte do Programa do 

1ºCiclo (ME, 1990), do Bloco “À descoberta de Materiais e Objectos” e do Currículo 

Nacional – Competências Essenciais e Competências Específicas da Educação 

Tecnológica (ME, 2001), para os quais se construíram e/ou adaptaram recursos 

didácticos37 de trabalho para o aluno, na forma de um “Guia do Aluno” e de apoio ao 

professor na forma de “Guia do Professor”. 

 

 
                                                 
37 Para o tema “As imagens que nos rodeiam: Luz, cor e visão – Espelhos planos e curvos” adoptaram-se 

e/ou adaptaram-se os recursos didácticos organizados por Almeida, Ramos e Barros (2003); para o tema “A 

electricidade no nosso dia-a-dia … Vamos fazer ligações” conceberam-se suportes didácticos a partir dos 

organizados por Barros e Pintor (2003a,b).  
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Os temas por nós escolhidos foram:  

1) As imagens que nos rodeiam: Luz, cor e visão – Espelhos planos e curvos38   

2) A electricidade no nosso dia-a-dia … Vamos fazer ligações39 

3) Ímanes – Vamos “ver” magnetismo40 

 

Em virtude das turmas dos professores envolvidos no PF incluírem os quatro anos de 

escolaridade, as actividades propostas para exploração dos temas foram concebidas 

mediante um grau de dificuldade crescente. Assim, embora o primeiro e o terceiro tema 

façam parte do programa do 3º ano de escolaridade e o segundo tema do 4º ano, era nossa 

intenção que os mesmos pudessem ser trabalhados pelo maior número de turmas possível, 

através de actividades com graus de dificuldade de acordo com a faixa etária dos alunos e 

com as suas vivências anteriores, pelo que se procurou adaptar as experiências propostas a 

essa situação. Assim o primeiro tema contempla actividades que podem ser desenvolvidas 

por alunos dos 1º, 2º, 3º e 4ºanos de escolaridade, o segundo tema está dividido em duas 

fases – a 1ª fase mais direccionada para os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade e a 2º 

fase para os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade. O terceiro tema está direccionado, 

principalmente, para os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade. 

Tendo em consideração que se pretendia desenvolver diferentes tipos de TP, numa 

perspectiva de EPP, em contexto CTS, para a exploração de cada um dos temas foi 

organizado um leque de actividades que, partindo das ideias prévias dos alunos, eram 

contextualizadas em questões-problema, próximas da vida quotidiana dos alunos, cuja 

solução eles desconheciam e que para a sua resolução tinham de identificar o problema, 

organizar a planificação, realizar a actividade prática (montagem de dispositivos, execução 

da experiência), fazer a recolha e registo de dados, o tratamento de dados em gráficos, 

tabelas…, interpretar e avaliar esses mesmo dados, comunicar e comparar os resultados 

com os dos colegas…, em trabalho de grupos e/ou pares e com maior ou menor grau de 

intervenção do professor. Muito próximo do apresentado por Caamaño (2003,2004), para 

todos os temas foram organizadas propostas de: experiências ilustrativas; experiências de 

                                                 
38 Os recursos didácticos são apresentados em anexo. 
39 Os recursos didácticos são apresentados em apêndice. 
40 Os recursos didácticos são apresentados em apêndice. 
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resolução de problemas; investigações e, ainda, a produção de artefactos ópticos e 

magnéticos – periscópio e caleidoscópio e bússola. 

 

6. Recursos didácticos produzidos e usados 

 

Como já foi referido, para a exploração das três temáticas em sala de aula pelos 

professores, e como apoio a estes últimos, foi organizado um “Guia de Aluno” e um “Guia 

do Professor”. 

Cada “Guia do Aluno” é composto por um leque de propostas de actividades práticas, 

nas quais se incluem experiências ilustrativas, de resolução de problemas e investigações, 

devidamente acompanhadas de diferentes registos – fichas de registo das ideias prévias dos 

alunos, fichas de registo de dados em quadros e tabelas, relatos escritos, representação 

icónica das experiências realizadas, “carta de planificação” das investigações… – que, ao 

serem realizadas pelos alunos, lhes poderá proporcionar aprendizagens passíveis de 

alcançar os objectivos pretendidos nas várias situações, assim como o desenvolvimento de 

conceitos e de capacidades científicas para o desenvolvimento das Competências Gerais do 

Currículo Nacional que, desse modo, poderão ser um significativo contributo para o 

desenvolvimento das competências da Educação em Ciências. 

 Por seu lado, cada “Guia do Professor” inclui informação científica de base, 

considerada necessária que cada professor domine, sobre cada um dos temas, as 

Competências Gerais que se pretendem desenvolver com cada actividade sugerida, as 

Competências Específicas do tema, os Objectivos de Aprendizagem das diferentes tarefas e 

as Capacidades Científicas a desenvolver nos alunos, assim como sugestões de estratégias 

a utilizar na transposição didáctica.   

Para apoio inicial ao PF a investigadora elaborou um documento intitulado “A Criança 

e as Ciências da Natureza”41. O referido documento é uma súmula de diferentes aspectos 

considerados relevantes para os professores em formação e que foram compilados a partir 

de textos de vários autores/investigadores reconhecidos no domínio da Educação em 

Ciências. Nele se inclui uma breve síntese da necessidade da Educação em Ciências, o que 

se entende por Trabalhos Práticos e suas potencialidades, Tipos de Trabalhos Práticos, 

Fases das Investigações, Grau de Abertura de uma Investigação, Importância e Tipos de 

                                                 
41 Em apêndice 
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Registos, A importância das Ideias Prévias dos Alunos e O Papel do professor. 

Paralelamente, em diferentes sessões, foram distribuídos por todos os professores livros e 

textos de diferentes autores/investigadores, que mais à frente, neste mesmo capítulo, serão 

referenciados.  

 

 Materiais e objectos utilizados em formação e na transposição 

didáctica dos temas 

  

 Um dos constrangimentos que os professores muitas vezes sentem na realização de 

Trabalho Prático, no âmbito do ensino das ciências, é a falta de materiais e objectos 

necessários à execução dessas actividades. Estando consciente dessa situação, até porque a 

mesma foi referida pelos professores na entrevista inicial, para a implementação do 

programa de formação utilizaram-se diferentes objectos e materiais, alguns dos quais 

pertencem à investigadora, outros à Escola do 1º Ciclo onde a investigadora exerce 

funções, alguns ao laboratório de Físico-Química do Agrupamento e outros à Universidade 

de Aveiro. Esses materiais foram, previamente, organizados em Kits pela investigadora, os 

quais foram usados, pelos professores, durante as sessões de formação e, posteriormente, 

na transposição das temáticas para a sala de aula.  

 Assim, para o primeiro tema “As imagens que nos rodeiam: Luz, cor e visão – 

Espelhos planos e curvos” organizou-se um Kit com: 10 espelhos planos com 15x20cm de 

dimensões; 10 suportes para espelhos; espelhos côncavos e convexos (colheres de 

diferentes tamanhos); espelhos cilíndricos; cartões plastificados com imagens de bonecos; 

objectos para serem reflectidos (pirilampos); papel; marcadores; 40 espelhos planos de 

dois tamanhos diferentes para construção dos caleidoscópios e periscópio; papéis 

autocolantes; fita-cola; papel vegetal e de engenharia; papel celofane; missangas de 

diferentes cores e tamanhos; pequenos objectos de retrosaria, tesouras. 

 Para o segundo tema “A electricidade no nosso dia-a-dia … Vamos fazer ligações” 

organizou-se um kit com os seguintes materiais e objectos: 12 pilhas de 4.5 V, estando três 

sem carga; fios eléctricos; 26 Garras com fios de diferentes tamanhos; 5 Busca-pólos; 5 

interruptores; 30 lâmpadas de 4,5V; 34 casquilhos; 4 Amperímetros; plasticina, tesouras e 

22 sacos de plástico contendo cada um 5 unidades de: cortiça, esponja, esferovite, 

borracha, grafite, ganchos do cabelo metálicos e outros idênticos, mas isolados por 
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plástico, moedas, folhas de estanho, pregos de ferro, pregos zincados, grafite, plástico, rede 

de ferro, rede de plástico, clipes metálicos, clipes metálicos protegidos por plástico, 

pequenos objectos de prata, botões de osso e botões de ferro, pequenas “jóias” de fantasia, 

plástico, madeira, 5 colecções de pequenas placas de diferentes metais: ferro, alumínio, 

cobre, estanho, aço inox, chapa zincada… 

 Do mesmo modo, para o tema “ Ímanes – Vamos “ver” magnetismo” foi organizado 

um Kit composto por: 5 caixas de esferas coloridas (Magic Magnetic Marbles), 20 ímanes 

em formato de ferradura (8 vermelhos – 12 azuis) – de plástico, 15 barras magnéticas R 

330510, várias chaves, 20 ímanes de ferradura R331530, 1 caixa acrílica com limalha de 

ferro, 1 caixa com ímanes de diferentes formatos e tamanhos, 1 rolo de fita magnética, 5 

colecções de pequenas placas de diferentes metais: ferro, alumínio, cobre, estanho, aço 

inox, chapa zincada, 5 taças com farinha misturada com limalha de ferro, frascos de vidro 

com água, 7 bússolas, 5 réguas de cinquenta centímetros, 5 esquadros, linhas, fios e 

tesouras, frascos de vidro, 40 caixas de fósforos vazias. O mesmo Kit continha 32 sacos de 

plástico. Cada saco tinha no seu interior várias unidades de um só material ou objectos: 

pregos, parafusos em ferro, parafusos em aço, colheres de metal, de madeira e de plástico, 

500 clipes metálicos (divididos por cinco sacos), 150 clipes revestidos a plástico (divididos 

por cinco sacos), punaises, alfinetes de cabeça, botões de metal e outros, moedas de um e 

dois euros e de cinquenta, vinte, dez, cinco, dois e um cêntimo, esponjas, fios de cobre, 

folhas de estanho, frutos secos – nozes e avelãs, rodelas de rolha de cortiça, grafite, 

agulhas de coser, pequenos objectos de prata, pequenas “jóias” de fantasia metálicas e não 

metálicas, madeira, chaves de diferentes metais, rede de ferro, rede de plástico, 

borrachas… 

 

7. Planificação/estrutura do plano de actividades 

 

A planificação/estrutura do PF teve a sua base na revisão bibliográfica feita pela 

investigadora sobre modalidades de programas de formação contínua de professores e o 

levantamento das concepções dos cinco professores colaboradores sobre o ensino das 

ciências no 1º Ciclo e o papel do Trabalho Prático no Ensino das Ciências, através da 

realização de uma entrevista clínica semi-estruturada, individual, a cada professor.  
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Tendo sempre em consideração as necessidades e preocupações dos professores 

envolvidos, procurou-se traçar uma planificação flexível, que não estivesse arreigada a 

esquemas de autoridade e rigidez didáctica e que promovesse a intervenção directa e 

actuante dos professores. Ao longo da sua implementação foram feitas algumas alterações 

e reajustes tendo em vista as necessidades de momento. Por isso, embora o PF tivesse sido 

estruturado para ser implementado ao longo do ano lectivo de 2003/2004, com a duração 

de 20 horas, distribuídas por 10 sessões teórico-práticas, devido a circunstâncias várias 

exteriores à vontade dos professores e da investigadora, após as entrevistas realizadas aos 

cinco professores, apenas se realizaram 9 sessões de duas horas cada, com o seguinte plano 

de actividades: 

 
Plano de Actividades Propostas 

 
 

1ª Fase: Levantamento das concepções dos professores  

- Entrevista semi-estruturada a cada um dos cinco professores envolvidos no estudo. 

(realizadas durante os meses de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004) 

 

 

2ª Fase:  

a) Fundamentação para a importância e necessidade do ensino das ciências, no 1º 

ciclo, numa perspectiva EPP em contexto CTS (de Fevereiro a Junho) 

- Enquadramento conceptual e metodológico; 

- Identificação e caracterização de perspectivas inovadoras de ensino das ciências – 

leitura/análise/discussão de textos de diferentes autores reconhecidos no domínio da 

Educação em Ciências. 

b) Desenvolvimento de actividades práticas:  

- Concepção de actividades práticas em pequeno grupo – valorizando o Ensino Por 

Pesquisa em contexto social; 

- Concepção/adaptação de suportes didácticos para implementação de actividades 

práticas na sala de aula. 
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3ª Fase: Avaliação do impacte do Programa de Formação no desempenho dos 

professores: (Junho e Julho) 

- Análise dos trabalhos realizados pelos alunos; 

- Entrevista clínica individual a cada professor e sua análise; 

- Entrevista colectiva a grupos de alunos das turmas dos professores envolvidos no PF e 

sua análise; 

- Análise de reflexão escrita feita pelos professores sobre o PF e a aplicação das 

actividades nas respectivas turmas 

 

 

8. Implementação do Programa de Formação 

 

Para que as sessões pudessem decorrer na Escola sede do Agrupamento foi feito um 

requerimento ao presidente do Conselho Executivo, onde se solicitava autorização para 

usar um dos laboratórios ou uma sala de aula da referida escola. Após a apresentação do 

PF em Conselho Pedagógico, feita pela investigadora, o pedido foi deferido, tendo sido 

cedida a sala de Físico-Química para o efeito. Reunidas as condições necessárias, a 

implementação do PF teve início no dia cinco de Fevereiro de 2004 – 1ª sessão e terminou 

a sete de Junho de 2004 – 9ª sessão, ao ritmo médio de duas sessões por mês, de duas horas 

cada, o que perfez um total de dezoito horas.  

De salientar que devido ao facto da investigadora exercer funções lectivas em horário 

de Curso Duplo Manhã – das 8h às 13h, e quatro dos professores colaboradores exercerem 

as suas funções lectivas, na mesma escola, mas em horário de Curso Duplo Tarde – das 

13h e 15min às 18h e 15 min, todas as sessões tiveram lugar, no Laboratório de Físico-

Química da Escola Sede do Agrupamento, das 18h e 30min às 20h e 30 min, portanto em 

horário pós laboral.  

A escolha da data para cada uma das sessões foi negociada entre todos os professores e 

a investigadora, tendo sempre em atenção as necessidades dos professores, mas também a 

indispensabilidade das sessões não coincidirem com as reuniões próprias da dinâmica de 

funcionamento do Agrupamento de Escolas, nomeadamente a realização de reuniões de 

Conselho Pedagógico do Agrupamento, do qual a investigadora era membro, as reuniões 
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de Articulação Curricular da qual a investigadora era coordenadora (1º e 2º anos de 

escolaridade) e às quais os professores precisavam de comparecer, e as reuniões de 

Conselho de Docentes, do qual a investigadora e quatro dos cinco dos professores faziam 

parte. 

 

8.1- Estratégias de desenvolvimento e sessões de formação 

 

Dentro das linhas orientadoras que inicialmente se apresentaram, pretendeu-se 

privilegiar algumas estratégias formativas: partir dos saberes dos professores, das suas 

vivências, experiência e dificuldades, promover a discussão e debate de ideias, o 

questionamento crítico e reflexivo, o trabalho cooperativo, a identificação e caracterização 

de perspectivas inovadoras de ensino/aprendizagem das ciências, a ligação da teoria à 

prática no âmbito da Didáctica das Ciências, a (re)construção de concepções a partir dos  

saberes anteriores dos professores e das suas experiências didáctico-pedagógicas ao nível 

da sala de aula, a imersão dos professores nas actividades práticas, numa perspectiva 

construtivista, tendo como referência o que se esperava que os mesmos transpusessem para 

a sala de aula. Deste modo, em todas as sessões se procurou privilegiar: a construção de 

conhecimentos sobre Ciência/processos da Ciência e as suas implicações na Didáctica das 

Ciências; a vivência experimental de diferentes Trabalhos Práticos; aspectos didáctico-

pedagógico – relativos à implementação do TP em sala de aula, ou seja a participação 

activa dos professores na construção dos novos conhecimentos didácticos, abordando os 

problemas que o seu ensino lhes coloca; favorecer a reflexão/debate dos professores em 

torno das finalidades da educação científica, da natureza e papel da ciência, com vista a 

romper com visões deformadas e redutoras (Solbes, Vilches e Gil, 2001).  

Assumindo que as competências profissionais se constroem pela experiência e que “a 

mudança em educação depende daquilo que os professores pensarem dela e dela fizerem e 

da maneira como eles a conseguirem construir activamente” (Thurler, 1991:33), 

pretendia-se no programa de formação integrar três níveis de formação: 1) Teórico – i) 

científico/curricular; ii) Epistemologia das Ciências e aprendizagem/ensino das ciências; 2) 

Prático/reflexivo – i) participação prática e análise reflexiva dessa mesma prática; 3) 

Investigativo – i) investigar na/para a sala de aula (Ribeiro e Martins, 1997).    
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Para cada sessão de formação, a investigadora organizou, previamente, um “protocolo” 

da sessão que era apresentado aos professores no início da mesma. Depois de lido e 

analisado e, caso não houvesse alterações a fazer, o mesmo era posto em prática. Por vezes 

as actividades propostas, devido às questões que levantavam, à discussão que originavam 

e/ou às necessidades/dificuldades dos professores, demoravam mais do que o tempo 

inicialmente previsto. Quando essa situação se verificava, caso fosse possível, prolongava-

se a sessão para além das duas horas, quando não era viável esse prolongamento, as 

actividades que não tinham sido realizadas, com o acordo dos professores, passavam para a 

sessão seguinte.  

Como já foi referido, após as entrevistas aos professores, realizaram-se nove sessões 

formativas. Segue-se, de forma sucinta, a apresentação do plano de cada uma delas: 

 

1ª Sessão – 5 de Fevereiro de 2004 

Plano da sessão 

1. Contextualização do Programa de Formação: importância do Ensino das Ciências 

no 1º Ciclo numa perspectiva CTS 

- Entrega do texto de apoio42 – elaborado pela professora formadora – apresentação, 

análise e discussão de dois itens: 

i) As crianças e as ciências da natureza (p.1) 

ii) Trabalho Prático (p.2)  

2. Apresentação da actividade prática – questão de partida: “Como manter a água 

quente durante mais tempo?”  

3. Realização da actividade pelas formandas em trabalho de pares.  

4. Exploração (a nível teórico) da actividade:  

- Realização da carta de planificação a partir do que os professores fizeram na prática – 

Investigação – levantamento das ideias prévias dos professores,  

- Entrega dos recursos didácticos de apoio à investigação, para possível utilização, pelos 

professores, em sala de aula;  

- Análise dos mesmos, reajustamentos.  

5. Apresentação, análise e discussão de itens do texto de apoio: 

i) Tipos de TP (p.4); 

                                                 
42 O documento é apresentado em apêndice. 
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ii) Fases da Investigação (p.6) 

iii) Importância das ideias prévias dos alunos (p.8) 

6. Distribuição e análise de literatura de base: 

- Caamaño, A. (2003). Los trabajos práticos en ciências. In Jiménez Aleixandre, M.P. 

(coord.) e tal, Enseñar ciências (pp.95-118), Barcelona: GRAO. 

- Martins, I. P. (2002a). Educação e Educação em Ciências. Aveiro: Universidade de 

Aveiro. 

- Sanmarti, N., Márquez, C., Garcia, P. G. (2002). Los trabajos prácticos, ponto de 

partida para aprender ciencias. Trabalhos práticos de investigação – Didáctica das 

Ciências Experimentais/General, Aula de Innovación Educativa. nº. 113, pp. 8-17. 

Objectivos da sessão: 

- Motivar os professores para o desenvolvimento do Programa de Formação; 

- Despertar o interesse dos professores pelo TP e da sua importância no Ensino das 

Ciências; 

- Proporcionar aos professores um primeiro contacto com o Trabalho 

Prático/Experimental passível de ser desenvolvido em situação de sala de aula. 

Materiais utilizados: 

- 12 latas de sumo vazias; 5 termómetros de álcool; diferentes revestimentos: panos de 

algodão, de fibra artificial, de lã, papel de estanho, papel de jornal, plástico; água 

quente 

Observações: O TP que se apresentou nesta sessão não fazia parte de nenhum dos temas 

seleccionados para o PF. Com a sua realização pretendia-se, essencialmente, iniciar o PF 

duma forma apelativa para os professores, o que de facto veio a acontecer. Todos os 

professores acabaram por transpor para a sala de aula esta actividade prática. 

 

2ª Sessão – 26 de Fevereiro de 2004) 

Plano da sessão 

PARTE I 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: Luz, cor e visão – “As imagens que vemos nos 

espelhos” 

1. Realização da Experiência Ilustrativa “As imagens que vemos nos espelhos” 

(seguindo o protocolo apresentado pela professora formadora). 
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2. Realização da Investigação (seguindo protocolo apresentado pela professora 

formadora). 

3. Planificação de diferentes TP a realizar na sala de aula. 

4. Distribuição, leitura e análise de excertos de literatura de base: 

- Almeida, I, Ramos, P., Barros, V. (2003) – Espelhos Planos e Imagens (pp.5-25). 

(Texto policopiado, não publicado). Aveiro. Universidade de Aveiro. 

- Martins, I. P. (2002b). Aprender a llevar a cabo una investigación en los primeros 

años de escolaridad. Trabalhos práticos de investigação – Didáctica das Ciências 

Experimentais/General, Aula de Innovación Educativa, nº. 113, pp. 14-17. 

- Miguéns, M. I. (1999). O Trabalho Prático e o Ensino das Investigações na 

Educação Básica. In Ensino Experimental e Construção de Saberes (pp. 77-95), 

Lisboa: C. Nacional de Educação. 

PARTE II 

1. Contextualização de diferentes tipos de Trabalhos Práticos Experimentais – 

Experiências Ilustrativas, Investigações…  

2. Leitura e análise de trechos dos documentos:  

-  Los trabajos práticos en ciências. (Caamaño, 2003); 

- O Trabalho Prático e o Ensino das Investigações na Educação Básica (Miguéns, 

1999). 

3. Análise de diferentes itens do texto de apoio organizado pela formadora (pp.7-9):  

- Importância e tipos de registo;  

- A importância das ideias prévias dos alunos; 

- O papel do professor… 

 

3ª Sessão – 8 de Março de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I 

1. Reflexão sobre os Trabalhos Práticos realizados nas sessões anteriores, numa 

tentativa de dar resposta a possíveis questões e/ou dúvidas levantadas pelas 

professoras. 

PARTE II  

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: Luz, cor e visão – “As imagens que vemos nos 

espelhos” 
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Questão de partida: “Com três ou mais espelhos planos, quantas imagens de um objecto 

podemos obter?” 

1.  Produção, em trabalho de pares, de diferentes caleidoscópios, com 3, 4, 5 ou 6 

espelhos, seguindo os protocolos apresentados; 

1.1 Análise e registo das diferentes situações; 

 2. Montagem de 1 periscópio; 

 3. Planificação de diferentes actividades a realizar nas respectivas turmas; 

 3.1 Concepção/adaptação de recursos didácticos para suporte a essas actividades em 

sala de aula. 

 

4ª Sessão – 24 de Março de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: A electricidade no nosso dia-a-dia … PILHAS E 

LÂMPADAS 

1. Realização de diferentes TP propostos no Guia do Aluno: 

1.1 Como acender uma lâmpada com uma pilha e um fio? 

1.2 Se dermos um nó no fio a lâmpada acenderá do mesmo modo? 

1.3 Como estarão ligadas as lâmpadas de enfeite da árvore de Natal? 

1.4 Como estarão ligadas as lâmpadas numa habitação? 

PARTE II 

1. Análise das propostas de trabalho da Fase 1 do Guião de Aluno (GA) e das 

respectivas sugestões do seu desenvolvimento apresentado no Guião do Professor 

(GP); 

2. Apresentação e análise do QUADRO 1 (GP): Competências gerais, específicas, 

objectivos de aprendizagem e capacidades científicas a desenvolverem; 

3. Troca de opiniões, experiências 

4. Entrega e análise do texto: 

- Caldeira, C. Valadares, J. Silva, L., Teodoro, V. (1999). Corrente eléctrica (pp168-

188). Ciências Físico-Químicas – Física 8º ano. Lisboa: Didáctica Editora. 
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5ª Sessão – 28 de Abril de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: A electricidade no nosso dia-a-dia … PILHAS E 

LÂMPADAS (continuação da sessão anterior) 

1. Realização de diferentes TP propostos no Guia do Aluno 

 Se os fios forem mais compridos, a lâmpada brilha mais ou menos? 

 Ligações em série e em paralelo – Em qual das situações é que as lâmpadas brilham 

mais? 

 Como se comportam os materiais perante a electricidade? 

PARTE II 

1. Análise das propostas de trabalho da Fase 2 do Guião do Aluno (GA) e das 

respectivas sugestões de desenvolvimento – Guião do Professor (GP); 

2. Apresentação e análise do QUADRO 1 (GP): Competências gerais, específicas, 

objectivos de aprendizagem e capacidades científicas a desenvolverem; 

 

6ª Sessão – 19 de Maio de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I – A electricidade no nosso dia-a-dia …  

1. Apresentação e análise das propostas de Avaliação e Auto-avaliação dos alunos sobre 

o tema Electricidade. 

PARTE II  – Vamos “ver” magnetismo ... 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: ÍMANES 

1. Realização de actividades livres de manipulação com os materiais apresentados.  

2. Resolução das seguintes situações, em trabalho de pares:  

a) Actividade experimental de resolução de problemas: 

- Tendo misturado limalha de ferro com farinha, como fazer para recuperar a 

limalha? 

b) Actividade experimental de tipo ilustrativo: 

- Que objectos serão atraídos por um íman? 

3. Reflexão sobre os trabalhos realizados em situação de formação e das 

necessidades/dificuldades sentidas na sua transposição didáctica. 

4. Entrega e análise do texto:  
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- Carbó, V. (2002). Ímanes. Trabalhos práticos de investigação – Didáctica das 

Ciências Experimentais/General, Aula de Innovación Educativa. N. 113, pp. 18-26. 

 

7ª Sessão – 26 de Maio de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I  

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: ÍMANES 

1. Realização das actividades apresentadas no GA, individualmente e/ou em trabalho de 

pares:  

a) Actividade experimental 3 GA – resolução de problemas 

- Como construir um fecho magnetizado para uma carteira? 

b)  Actividade experimental 6 GA – tipo ilustrativo 

- Como realizar uma corrida de carros, sem lhes tocar? 

c) Actividades experimentais 7 GA e/ou 8 GA – tipo investigativas 

- Qual dos ímanes é mais potente? 

PARTE II 

1. Análise dos materiais didácticos constantes no GA e GP para as actividades: 

a) Actividades 1 e 2 – resolução de problemas 

b) Actividade 4 e 5 – tipo ilustrativo 

c) Actividades 6,7,8 – tipo investigativo 

 2.Planificação de diferentes actividades a realizar nas respectivas turmas; 

 2.1 Concepção/adaptação de recursos didácticos para suporte a essas actividades em sala 

de aula. 

PARTE III 

- Reflexão sobre os trabalhos realizados em situação de formação e das 

necessidades/dificuldades sentidas na sua transposição didáctica.  

- Definição de critérios para selecção dos alunos a entrevistar no final do ano lectivo, 

para avaliação indirecta do impacte da formação nos professores. 

 

8ª Sessão – 31 de Maio de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: Vamos “ver” magnetismo – ÍMANES 
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1. Realização das actividades apresentadas no GA, individualmente e/ou em trabalho de 

pares:  

a) Actividades experimentais 7 GA e/ou 8 GA – tipo investigativas 

- Qual dos ímanes consegue “segurar” um maior número de clipes? 

- Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância? 

b) Actividade experimental 9 GA – extensão da investigação 

- Em que parte do íman é que ele atrai melhor? 

- Em qual dos pólos é que o íman atrai melhor? 

PARTE II 

 1 .Planificação de diferentes actividades a realizar nas respectivas turmas; 

 1.1 Concepção/adaptação de recursos didácticos para suporte a essas actividades em sala 

de aula. 

2. Reflexão sobre os TP realizados até à presente sessão, em situação de formação, e das 

dificuldades sentidas na transposição para a sala de aula. 

 

9ª Sessão – 7 de Junho de 2004 

Plano da sessão 

PARTE I 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: ÍMANES (continuação) 

1. Realização das actividades apresentadas no GA, individualmente e/ou em trabalho de 

pares:  

a) Actividade experimental 8 GA – tipo investigativa 

- Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância? 

b) Actividade experimental 10 e 11 GA 

- Como construir uma bússola? 

- Como utilizar uma bússola? 
PARTE II 

- Reflexão sobre os TP realizados até à presente sessão, em situação de formação, e das 

dificuldades sentidas na sua transposição para a sala de aula. 

- Marcação dos dias para realização das entrevistas aos grupos de alunos de cada turma. 

- Marcação dos dias para realização das entrevistas aos respectivos professores. 
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9. Papel assumido pela formadora 

 
Tendo por base a pesquisa bibliográfica realizada, a vivência de aulas de Didáctica das 

Ciências em duas situações diferentes, a sua experiência como supervisora cooperante de 

Prática Pedagógica do 4º ano da Licenciatura – 1º Ciclo e a sua própria prática no processo 

de ensino/ aprendizagem, na implementação do PF, a investigadora/formadora procurou, 

em todos os momentos, assumir: i) o papel de par dialogante que, num espírito de 

colaboração, procurou o maior grau de desenvolvimento dos professores em formação; ii) 

o agente de mudança que ambicionou criar uma interdependência positiva, com o 

estabelecimento de um intercâmbio de ideias e experiências, fundamentadas em trabalhos 

de investigação com implicações directas no processo de ensino aprendizagem das ciências 

(Ribeiro e Martins, 1997); iii) o facilitador que procurou estabelecer uma identidade ao 

grupo de trabalho, linguagem comum e estrutura/referência teórica, encorajando a 

colaboração e promovendo a motivação e apoio mútuo, assumindo todas as 

responsabilidades pelas questões organizacionais; iv) o papel de professora e investigadora 

enquadrando os princípios operativos, explicitando as bases teóricas, providenciando 

modelos de como proceder na prática, na reflexão sobre a prática, e na tomada de decisões 

e trabalho através de etapas de planificação, acção, observação e reflexão; v) uma presença 

constante de apoio pessoal na acção, agindo como suporte e encorajamento, em todos os 

momentos (Vieira, 2003); vi) um agente que facilitou o acesso aos recursos relevantes para 

o PF; vii) uma ponte entre as concepções iniciais dos professores e a (re)construção de 

novas perspectivas no processo de ensino/aprendizagem das ciências.  

 

10. Avaliação do Programa de Formação 

 

Jiménez et al (2000) definem a avaliação de um programa de formação de professores, 

como o conjunto de actividades realizadas para encontrar e valorizar a importância do 

programa, no contexto em que o mesmo se desenhou, e tomar decisões, quando 

necessárias, para o seu reajustamento, na sua totalidade ou em aspectos específicos. Por 

seu lado, para Silva (2000) avaliar a formação implica, desde logo, desocultar as 

racionalidades e os interesses que se encontraram na base da sua concepção, bem como as 

que orientaram a sua execução. Para este autor uma das principais dificuldades com que 
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um avaliador se confronta, quando se propõe analisar/avaliar qualquer trabalho de 

formação, prende-se com a definição criteriosa dos indicadores a utilizar que permitam a 

produção de juízes de valor potencialmente restitutivos do trabalho produzido. Nessa 

perspectiva e baseado em Barbier (1985, in Silva, 2000) o autor aponta três diferentes 

níveis de avaliação a ter em conta: 1) o programa de formação – ou seja as razões que 

estiveram na base da sua concepção e implementação, os objectivos precisos previamente 

fixados, os conteúdos trabalhados, as metodologias utilizadas, a bibliografia que lhe serviu 

de suporte e os produtos nela emergentes; 2) as práticas quotidianas dos professores em 

formação e o modo como foram influenciados pelo trabalho de formação – o que se 

pretende observar neste nível de análise é, pois, o efeito que programa de formação teve na 

prática dos professores nela envolvidos; 3) os efeitos da formação, na escola dos 

professores. 

No caso concreto do Programa de Formação por nós organizado, foram tidos em 

consideração os níveis acima referenciados. A sua avaliação teve por base as diferenças 

pré/pós programa de formação nas concepções e práticas dos professores. A análise de 

dados de avaliação da consecução dos professores participantes ao longo do PF, em termos 

de concepções pedagógicos e científicas, processou-se através de: i) entrevista clínica 

semi-estruturada realizada a cada um dos professores, antes da concepção do PF; ii) a 

observação por parte do investigador durante o período de formação, das actividades 

desenvolvidas pelos professores e das atitudes emergentes; iii) entrevista clínica semi-

estruturada realizada a grupos de alunos, das turmas de cada um dos professores 

participantes no PF, sobre a transposição didáctica dos temas explorados em formação; iv) 

entrevista clínica semi-estruturada realizada a cada um dos professores, após o PF; v) a 

análise de produtos do trabalho dos alunos em situação de sala de aula, sobre as temáticas 

do PF; vi) os relatos/reflexões dos próprios professores. 

O discurso produzido por professores e alunos, nas respostas às questões colocadas, 

constituíram um conjunto de dados que, no contexto de uma investigação qualitativa, 

foram sujeitos a análise de conteúdo. A análise dos trabalhos dos alunos veio confirmar, ou 

não, o discurso produzido por professores e alunos. É o resultado dessa análise que se 

apresenta no capítulo 4 deste mesmo trabalho.  
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CAPÍTULO – 4  

METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS E SUA ANÁLISE 

DAS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES À ANÁLISE DO IMPACTE IMEDIATO 

DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

Este capítulo encontra-se organizado em duas partes. Na primeira faz-se uma 

caracterização genérica do tipo de estudo pelo qual se optou, fundamenta-se a selecção dos 

professores nele envolvidos, faz-se uma caracterização dos mesmos e das respectivas 

turmas e apresentam-se os aspectos metodológicos adoptados no desenvolvimento do 

estudo empírico – as técnicas de recolha de dados utilizados. Na segunda descreve-se a 

forma como decorreu o processo de recolha de dados, o seu contexto e a descrição dos 

vários momentos do trabalho empírico. 

 

PARTE I 

 

1. Caracterização do estudo 

 

Reconhecendo a importância da formação contínua na área da Didáctica das Ciências 

como fundamental para a renovação do ensino das ciências, numa perspectiva de Educação 

em Ciências, pretendeu-se neste estudo empírico, realizar um projecto de formação de 

professores do 1º ciclo em exercício, centrado nas suas práticas profissionais, a 

desenvolver ao longo do ano lectivo de 2003/2004, que pudesse vir a ser um contributo 

para a inovação do processo de ensino /aprendizagem das ciências. 

Partindo de uma quadro teórico decorrente da Investigação em Didáctica das Ciências, 

o estudo teve o seu desenvolvimento a partir do levantamento das concepções e práticas 

dos cinco professores envolvidos, da caracterização das suas carências/ dificuldades e 

necessidades o que levou à concepção e implementação de um Programa de Formação, que 

tinha como tema “O Ensino das ciências Centrado no Trabalho Prático”, um projecto de 

cariz teórico-prático, que envolveu, directamente, os professores e, indirectamente, os 

respectivos alunos, numa perspectiva construtivista de Ensino Por Pesquisa (Cachapuz, 

Praia e Jorge, 2002).  
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Sendo um projecto de investigação-acção, levado a cabo por professores num contexto 

educacional, optou-se por uma investigação de tipo qualitativa, com uma abordagem 

multimetodológica, utilizando como fontes de recolha de dados a entrevista clínica semi-

estruturada, a alunos e professores, a análise de trabalhos realizados pelos alunos das 

diferentes turmas, em situação de ensino/aprendizagem, durante a exploração em sala de 

aula dos temas contemplados no Programa de Formação. 

Não estando em causa a possibilidade de obter dados generalizáveis a sujeitos e 

situações de formação diferentes, pretendia-se, fundamentalmente, conhecer de forma o 

mais detalhada e aprofundada possível, o modo como diferentes professores pensam, 

percebem e descrevem as suas práticas de ensino das ciências e identificar quais as 

orientações do Programa de Formação que são promotoras de inovação nas suas práticas. 

 

 Selecção e caracterização da amostra 

 

Assumindo a convicção de que a investigação Didáctica em Ciências e as práticas 

docentes têm andado divorciadas, chegando mesmo a desconhecerem-se e de que há 

necessidade de encontrar formas de as articular o mais possível, incorporando vertentes 

relacionais e comunicacionais que permitam uma formação/investigação com os 

professores, preferencialmente no seu local de trabalho e com os seus colegas, condições 

que se consideram indispensáveis para a melhoria da qualidade do ensino (CCPFC, 1999; 

Cachapuz, 2001), optou-se por realizar o trabalho empírico, tendo como sujeitos de estudo 

o corpo docente da escola à qual a investigadora pertence – quatro professores em 

exercício de funções docentes. Tomada esta decisão, foi feito o convite aos professores que 

prontamente aceitaram o desafio.  

Após uma primeira reunião informal, para apresentação do trabalho que se pretendia 

realizar, as finalidades do mesmo, assim como as diferentes fases do seu desenvolvimento, 

um dos professores referiu o facto de um familiar seu, a exercer funções docentes num 

colégio particular do distrito de Aveiro, estar interessado em participar no estudo. Não se 

tendo encontrado razões para o não incluir, constituiu-se assim a amostra que a seguir se 

caracteriza no Quadro 4.1. 

Posteriormente, outros dois professores ligados à escola – um professor de apoio 

educativo e o coordenador da escola, em funções no órgão de gestão do Agrupamento (e 
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que participou no estudo piloto) – mostraram interesse em frequentar o Programa do 

Formação. Dado que o grupo que constituía a amostra não se opôs e a investigadora não 

viu nenhuma desvantagem na sua presença, os dois professores juntaram-se ao grupo e 

participaram nas sessões de formação. Mas, pelo facto de no presente ano lectivo não se 

encontrarem em exercício de funções lectivas optou-se por não se considerar estes casos no 

estudo. Como forma de identificação dos cinco professores, mas mantendo o seu 

anonimato, a cada um foi atribuída uma letra de acordo com a ordem pela qual foram 

realizadas as entrevistas iniciais. Assim, o 1º professor a ser entrevistado passou a ser 

designado pelo professor A, o segundo pelo professor B e assim sucessivamente.  

Esta designação manteve-se nas entrevistas realizadas no final do ano lectivo. 
 

Quadro 4.1 – Caracterização dos professores 
 

Professor 
colaborador 

 
Sexo 

 
Idade 

Ano de 
conclusão da 

Formação 

 
Instituição 
Formadora 

 
Anos de 
serviço 

Ano de 
escolaridade 
que lecciona

 
A 

 
F 

 
47 

 
1974a)43 
2002b) 

 
EMP 

IP 

 
29 

 
2º 
 

 
B 

 
M 

 
31 

 
1993 a) 
2004b) 

 
 UA c)44 
 UA d) 

 
10 

 
2º e 4º 

 
 

C 
 

 
F 

 
32 

 
1993 a) 
2000b) 

 
ESE 
EAG 

 
10 

 
2º e 3º 

 
 

D 
 

 
F 

 
24 

 
2001 

 
ESE 

 
3 

 
4º 

 
E 
 

 
F 

 
26 

 
2002 

 
IP 

 
1 

 
1º e 2º 

 

Pela leitura do quadro verifica-se que: 

- quatro (4) dos professores são do sexo feminino e um (1) do sexo masculino45;  

                                                 
43 A primeira data é a da conclusão da formação inicial, a segunda refere-se à conclusão do Complemento de 

Formação. 
44 UAa) e UAb) – Embora com as mesmas iniciais, são Instituições Formadoras diferentes. 
45 No sentido de se preservar ao máximo o anonimato dos sujeitos do estudo, os professores serão sempre 

referenciados no masculino.  
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- as idades variam entre os 26 anos e os 47 anos; 

- embora todos possuam Licenciatura em Ensino Básico – 1º ciclo, só dois dos 

professores a obtiveram como formação inicial, em instituições diferentes: o professor 

D numa ESE e o professor E no IP;  

- dois professores tinham como formação inicial o bacharelato, realizado também em 

instituições diferentes: o professor B na UA e o professor C numa ESE;  

- um professor fez a sua formação inicial numa EMP.  

- os professores A, B e C entre o ano 2000 e o ano 2004, em instituições diferentes, 

fizeram um Complemento de Formação que lhes concedeu o grau de Licenciatura.   

O tempo de serviço dos professores varia entre um (1) ano e vinte e nove anos (29):  

- o professor E tem apenas 1 ano de serviço; 

- o professor D tem 3 anos de serviço; 

- os professores B e C têm  10 anos de serviço; 

- o professor A tem 29 anos de serviço. 

Variam também o(s) ano(s) de escolaridade que leccionam: 

- o professor A lecciona o 2º ano; 

- o professor B lecciona o 2º e 4º anos;  

- o professor C lecciona o 2º e 3º anos; 

- o professor D lecciona o 4º ano; 

- o professor E lecciona o 1º e 2º anos; 

- a amostra abrange professores que, no seu conjunto, leccionam os quatro anos de 

escolaridade do Ensino Básico do 1º Ciclo. 

Importa referir que (apesar de ser uma amostra de conveniência) os cinco professores 

convidados, não tendo formação especializada na área do estudo, são professores que a 

investigadora reconhece como empenhadas no processo de ensino/ aprendizagem dos seus 

alunos e motivados para o Ensino das Ciências. Os professores B e C, durante o ano 

lectivo de 2002/2003 tiveram oportunidade de acompanhar, embora duma forma informal, 

alguns dos TP desenvolvidas pela investigadora, em situação de sala de aula, no âmbito da 

disciplina Didáctica das Ciências (disciplina que integra a componente curricular do 

presente Mestrado), o que contribuiu para a sua sensibilização para a temática. O professor 

B no Complemento de Formação feito na Universidade Aberta teve contacto com aspectos 

teóricos do ensino das ciências. Por sua vez, o professor A, no âmbito do exercício das 
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funções que desempenhou no Conselho Executivo do Agrupamento, coordenou o 

“Projecto Ciência Viva”, a nível de 1º ciclo, o que o motivou para o ensino das ciências. 

Relativamente aos professores D e E, a sua formação inicial, sendo recente, já os 

sensibilizou para o ensino das ciências. O facto de ser um grupo heterogéneo, em todos os 

parâmetros analisados, o trabalho cooperativo saiu enriquecido, pois houve uma troca 

constante de experiências vividas e das dificuldades sentidas o que culminou numa troca 

de saberes, que promoveu a construção de novas aprendizagens por parte de todos os 

professores.  

 

1.1.1 Caracterização das turmas envolvidas no estudo 

 

Como foi dito anteriormente pretendia-se realizar um projecto de cariz teórico-prático, 

envolvendo directamente um grupo de professores e, indirectamente, os alunos das 

respectivas turmas, numa perspectiva construtivista de Ensino Por Pesquisa.  

Por isso, o estudo empírico envolveu cinco professores (Quadro 4.1) e 105 alunos 

pertencentes às cinco turmas, cuja caracterização se apresenta no Quadro 4.2.  
Quadro 4.2 – Caracterização das turmas 

Nº alunos/anos 
escolaridade  

 
Idade46  

 
Sexo 

 
Prof. 

1º 2º 3º 4º 6 7 8 9 10 11 e 
+ 

M F MF

A  21    21     9 12 21 

 2    1 1    1 1  

B    16    8 7 1 6 10 

 

18 

 6     5   1 4 2  

C   18    17   1 6 12 

 

24 

D    21    18  3 7 14 21 

6    6      1 5  

E  15    15     4 11 

 

21 

Totais 6 44 18 37 6 37 23 26 7 6 38 67 105

                                                 
46 A idade representada neste quadro é aquela que cada criança tem no acto da matrícula (contada até 15 de 
Setembro de 2004) e que se mantém, no diário de frequência dos alunos até final do ano lectivo, razão pela 
qual há algumas discrepâncias relativamente à idade que alguns alunos referem ter em Junho de 2005, mês 
em que foram realizadas as entrevistas.  
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Pela leitura do quadro verifica-se que no estudo participaram 105 alunos, englobando 

os quatro anos de escolaridade: 

- seis (6) do 1º ano 

- quarenta e quatro (44) do 2º ano 

- dezoito (18) do 3º ano; 

- trinta e sete (37) do 4º ano; 

as idades variam entre os 6  e os 11/12 anos: 

- seis (6) alunos com 6 anos;   

- trinta e sete (37) com 7 anos;  

- vinte e três (23) com 8 anos;  

- vinte e seis (26) com 9 anos; 

- sete (7) com 10 anos;  

- seis (6) com 11/12 anos.  

 os alunos são de ambos os sexos, verificando-se predominância do sexo feminino, 

sendo: 

- trinta e oito (38) do sexo masculino; 

- sessenta e sete (67) do sexo feminino.  

os anos de escolaridade representados com o maior número de alunos são:  

- o 2º ( 44 alunos) e o 4ºano (37 alunos), pelo facto de mais do que um professor 

leccionar turmas com esses anos de escolaridade, verificando-se o inverso 

relativamente aos alunos do 1º ano (6 alunos) em virtude de uma só uma turma 

integrar alunos desse ano de escolaridade. 

 

 Opção metodológica – técnicas e instrumentos utilizados 

 

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 colhida na amostra 

onde se desenvolveu o estudo empírico (Pardal e Correia, 1995).   

De acordo com o referido no capítulo 1, este estudo tinha como objectivos: identificar e 

caracterizar concepções dos professores sobre as potencialidades do TP no Ensino das 
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Ciências para, a partir delas, se conceber um Programa de Formação; testar um modelo de 

formação de professores sobre o Ensino das Ciências centrado no TP, assente na 

compreensão e reformulação das suas práticas, tendo como referência o Ensino Por 

Pesquisa (Cachapuz, Praia e Jorge, 2002), envolvendo os professores em diferentes 

actividades teórico/práticas; identificar quais as orientações do programa de formação que 

são promotoras de mudança nas práticas dos professores.  

Tendo em conta a particularidade de ser um estudo que envolvia directamente um 

grupo de professores, com diferentes níveis de formação, em exercício de funções docentes 

e indirectamente os alunos das respectivas turmas, abrangendo os quatro anos de 

escolaridade, optou-se por uma investigação qualitativa, numa abordagem 

multimetodológica, utilizando como técnicas de recolha de dados a entrevista clínica semi-

estruturada, a reflexão escrita dos professores e a análise documental. 

Segundo Anderson (2000) a entrevista é a principal fonte de dados no estudo do caso. 

Face às características do estudo, não sendo a única, ela foi uma das técnicas de recolha de 

dados a que a investigadora recorreu.  

Sendo de larga utilização na investigação, a entrevista apresenta vantagens sobre outras 

técnicas de recolha de dados, mas também algumas limitações. Como principais vantagens 

apontamos: i) o facto de possibilitar a obtenção de uma informação mais rica, mais 

profunda; ii) não exigir um informante alfabetizado na temática em questão; iii) poder ser 

gravada, deixando o entrevistar disponível para seguir o raciocínio do sujeito de estudo. 

Como limitações não podemos deixar de referir: i) a baixa possibilidade de ser aplicada a 

grandes universos; ii) a interacção humana que pode conduzir à subjectividade e a 

possíveis enviesamentos; iii) a influencia do entrevistador no entrevistado (Pardal e 

Correia 1995; Martins 1989).   

A sua construção implica conhecimento sobre as teorias a respeito do objecto de 

estudo, a clarificação deste, a elaboração de um sistema conceptual e a definição das 

variáveis a operacionalizar. A nível da aplicação exige por parte do investigador uma 

preparação cuidadosa tanto ao nível de conhecimentos, como ao nível de comportamento 

durante o seu desenvolvimento, nomeadamente na forma de realizar as perguntas, nos 

gestos, sorrisos e detalhes de linguagem que podem interferir na resposta do entrevistado 

(Pardal e Correia 1995).   
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Relativamente ao grau de estruturação, Pardal e Correia (1995) definem dois tipos de 

formatos de entrevista: entrevista estruturada em que as questões são previamente 

elaboradas e colocadas, obedecendo a um grande rigor na ordem seguida e a entrevista não 

– estruturada que permite uma maior liberdade de actuação, podendo tratar-se de uma 

conversa livre entre entrevistador e entrevistado. Entre estes dois extremos aparece uma 

variante conhecida por entrevista semi-estruturada, que nem é inteiramente livre e aberta, 

nem orientada por um leque inflexível de perguntas estabelecidas à priori, permitindo, por 

isso, correcções, esclarecimentos e adaptações (Pardal e Correia, 1995; McMillan e 

Schumacher, 2001 in Vieira, 2003).  

Foi a este tipo de entrevista a que a investigadora recorreu, tendo organizado um guião, 

com perguntas tipo, suficientemente abertas, que lhe serviram de apoio no desenrolar das 

mesmas e que foram sendo colocadas à medida que as oportunidades iam surgindo, tendo 

sempre presentes os objectivos a alcançar, mas permitindo que o discurso do entrevistador 

fluísse duma forma livre e aberta, dando informações sobre as suas percepções e 

interpretações, experiências e memórias e sobre o sentido que dá às suas práticas, 

revelando as suas representações e referências, fornecendo indícios sobre os seus processos 

de acção e posterior mudança. 

A opção teve em conta o facto de directa (através dos professores) e indirectamente 

(através dos alunos) se pretender conhecer, de forma o mais detalhada possível, o modo 

como os diferentes professores pensam, percebem e descrevem as suas próprias práticas de 

ensino das ciências e o modo como a vivência do Programa de Formação alterou ou não as 

suas concepções.  

Houve, por isso, necessidade de realizar entrevistas em diferentes momentos do estudo 

empírico:  

- aos cinco professores antes da implementação do Programa de Formação; 

- aos cinco professores depois da implementação do Programa de Formação e da 

transposição didáctica para a sala de aula dos temas trabalhados em formação 

dirigida; 

- a grupos de alunos de cada uma das turmas dos professores envolvidos no estudo, 

no final do ano lectivo,  para através da análise do seu conteúdo, se poder avaliar o 

impacte imediato que esse mesmo programa teve na transposição didáctica das 

temáticas trabalhadas pelos professores.  
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Como se referiu no início deste capítulo, optou-se por uma investigação qualitativa, 

numa abordagem multimetodológica. Nesse sentido recorreu-se ainda à análise dos 

trabalhos realizados pelos alunos das diferentes turmas, em situação de ensino/ 

aprendizagem, durante a exploração em sala de aula dos temas contemplados no Programa 

de Formação (a análise dos mesmos servirá para tirar conclusões sobre o impacte da 

formação em cada professor – avaliação indirecta da formação conduzida) e à análise da 

reflexão escrita dos professores, por cada um dos professores no final do ano lectivo.  

 

2. Processo de recolha de dados – contexto e descrição dos vários momentos do 

estudo empírico 

 

Seleccionada o grupo de professores com quem se ia trabalhar e dado que o estudo 

empírico se iria desenvolver ao longo de todo o ano lectivo, envolvendo professores e 

respectivos alunos de uma escola que faz parte de uma organização educativa, deu-se 

conhecimento do trabalho aos órgãos dirigentes do Agrupamento de Escolas e, através de 

um requerimento, solicitou-se ao Presidente do Conselho Executivo autorização para que 

nas instalações da escola e em horário pós-laboral se pudessem realizar as entrevistas aos 

professores e alunos, assim como o desenvolvimento do Programa de Formação. Após 

aprovação em Conselho Pedagógico, onde foi apresentado e explicado o Programa de 

Formação (pela investigadora que no presente ano lectivo era membro do Conselho 

Pedagógico) foram disponibilizados um gabinete ou, na possibilidade dele estar ocupado, 

uma sala de aula “normal” para a realização das entrevistas e a sala de Físico-Química para 

o desenvolvimento das várias sessões de formação.  

Ultrapassado este momento inicial de recolha de autorização junto dos órgãos 

dirigentes do Agrupamento de Escolas e o consentimento dos professores, iniciámos o 

trabalho empírico, nas diferentes fases que passamos a apresentar, assim como as 

actividades realizadas no âmbito de cada uma delas.  

Sendo um estudo de natureza qualitativa com numa abordagem multimetodológica o 

seu desenvolvimento empírico implicou a concepção de diversos instrumentos de trabalho 

e/ou recolha de dados, que foram sendo aplicados em diferentes fases/momentos do ano 

lectivo e que de seguida se apresentam: 

- Concepção do guião da entrevista clínica semi-estruturada a realizar aos professores; 
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- Realização de estudo piloto (professores), sob a forma de uma entrevista clínica semi-

estruturada, envolvendo um professor do 1º Ciclo, durante o mês de Novembro de 

2003;  

- Realização de entrevistas aos cinco professores que iriam participar no estudo, para 

identificação das suas concepções sobre as potencialidades do Trabalho Prático, 

relativamente à Educação em Ciências: o modo como pensam e descrevem as suas 

práticas e que decorreram durante os meses de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004; 

- Transcrição de todas as entrevista realizadas, para através da análise de conteúdo, se 

aferir das concepções, necessidades/dificuldades dos professores na área da Educação 

em Ciências; 

- Concepção do Programa de Formação, englobando três temas de Trabalho Prático em 

Ciências a serem trabalhados com/pelos professores em situação de formação, partindo 

da análise de dados retirados do conteúdo das entrevistas realizadas de modo a dar 

resposta às suas necessidades/dificuldades; 

- Implementação do Programa de Formação que teve o seu inicio no mês de Fevereiro e 

se prolongou até Julho de 2004, num total de 18 horas repartidas por nove sessões e 

durante as quais o investigador ia registando dados (inferidos) da observação do 

trabalho que os formando iam executando, das dificuldades sentidas, bem como das 

opiniões/reflexões que iam expressando; 

- Concepção do guião de entrevista clínica semi-estruturada a realizar a grupos de alunos 

das turmas dos professores envolvidos no estudo; 

- Realização de estudo piloto, envolvendo três alunos do 4º ano, em cuja turma haviam 

sido trabalhados os três temas do Programa de Formação, durante o mês Junho de 

2004; 

- Realização de entrevistas a cinco grupos de alunos, um grupo de cada uma das turmas 

onde foram desenvolvidos, pelo respectivo professor, os temas do Programa de 

Formação, no final do mês de Junho de 2004;  

- Transcrição de todas as entrevista realizadas, para através da análise de conteúdo, se 

proceder à avaliação do impacte imediato que o Programa de Formação teve na prática 

dos professores; 

- Concepção do guião da entrevista clínica semi-estruturada a realizar aos professores 

envolvidos no estudo; 
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- Realização de entrevista clínica individual semi – estruturada, a cada um dos cinco 

professores que participaram no Programa de Formação, tendo as mesmas decorrido na 

última semana de Junho e duas primeiras de Julho de 2004; 

- Transcrição de todas as entrevista realizadas, para através da análise de conteúdo, se 

proceder à avaliação do impacte imediato que o Programa de Formação teve na prática 

dos professores; 

- Recolha de produtos do trabalho dos alunos, realizado em situação de sala de aula, cuja 

análise serviu para tirar conclusões sobre o impacte imediato da formação nos 

respectivos professores – avaliação indirecta da formação de conduzida. 

- Análise das reflexões escritas dos professores. 

 

Importa salientar que a construção do quadro teórico subjacente ao estudo foi uma 

actividade transversal que ocorreu durante toda a investigação.   

 

2.1 O estudo piloto (professores) 

 

Tendo por orientação as questões de investigação e os objectivos definidos para o 

estudo empírico, concebeu-se o guião da entrevista47 clínica semi-estruturada que iria 

servir de apoio à investigadora aquando da realização das mesmas aos professores 

colaboradores.  

Em Novembro de 2003, teve lugar um estudo piloto, sob a forma de uma entrevista 

clínica semi-estruturada a um professor do 1ºciclo (convidado para o efeito), licenciado, 

sem formação específica na área do estudo, mas motivado para o ensino das ciências, com 

quinze anos de serviço e que no presente ano lectivo se encontrava em funções no órgão de 

gestão do Agrupamento de Escolas, ao qual pertencem quatro dos cinco professores 

envolvidos no estudo. 

A entrevista foi realizada numa das salas de aula da escola, em data e hora previamente 

definida entre professora em questão e a investigadora. Mediante a sua autorização a 

entrevista foi áudio-gravada. Com a sua realização pretendia-se essencialmente: 

- aferir do interesse e pertinência do guião, previamente elaborado, tendo em vista os 

objectivos do estudo; 

                                                 
47 Em anexo apresenta-se guião da entrevista. 
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- introduzir possíveis alterações ao guião da entrevista; 

- treinar, em termos gerais, a aplicação da técnica de entrevista; 

- ajustar o comportamento e atitudes do entrevistador – o autor do estudo - no 

decorrer das entrevistas. 

A entrevista iniciou-se com uma apresentação dos seus objectivos e explicitação das 

intenções do estudo. Durante o seu decorrer, por parte do investigador, procurou-se 

assumir uma postura de disponibilidade e interesse por tudo quanto o professor disse, 

estimulando o fluxo natural de informação da sua parte e evitando produzir qualquer tipo 

de opinião ou juízo relativamente às ideias manifestadas (Bogdan e Biklen, 1994). 

A audição integral e por mais do que uma vez, assim como a sua transcrição na íntegra 

e posterior leitura, permitiu que se tomassem algumas decisões e se fizessem alguns 

ajustamentos para a fase seguinte. 

Relativamente ao guião utilizado, embora não se tenham introduzido grandes 

alterações nas questões a colocar, nem na sua ordem, dado que a mesma não era rígida, 

sentiu-se necessidade de centrar mais as questões nas práticas docentes, assim como nas 

suas dificuldades/necessidades.  

Em relação ao comportamento do investigador, concluiu-se ser necessário que nas suas 

intervenções em termos de linguagem, ao longo da entrevista, fosse mais neutro, simples e 

específico na forma de colocar as questões. 

 

2.2 As entrevistas iniciais aos professores 

 

Como já foi referido anteriormente, a técnica utilizada para recolha de dados que iriam 

ser o ponto de partida para a concepção do Programa de Formação, a desenvolver com os 

professores, foi a entrevista semi-estruturada. A opção tomada teve em conta o facto de se 

pretender conhecer o modo como os diferentes professores pensam, percebem e descrevem 

as suas práticas de ensino das ciências, assim como as suas necessidades/dificuldades.  

Durante o mês de Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004 realizaram-se as entrevistas aos 

cinco professores. Todas as questões inerentes à sua concretização foram, 

antecipadamente, definidas entre cada um dos intervenientes e a investigadora – data, local 

e hora. Pelo facto da investigadora leccionar no Horário da Manhã (das 8h às 13h) e os 

professores a entrevistar, no Horário da Tarde (das 13:15h às 18:15h), optou-se pela sua 
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realização em horário pós laboral, ou seja depois das 18:30h. Quatro das entrevistas 

decorreram numa das salas de aula da escola. A última, dado o local de trabalho do 

professor ser um colégio particular, optou-se por realizá-la na casa da investigadora. A 

duração das cinco variou entre os 30 minutos (1) e os 40 minutos (1), sendo o tempo médio 

de 35 minutos.  

Com autorização dos professores as entrevistas foram áudio-gravadas. Deste modo, 

durante a sua realização a investigadora pode assumir uma postura de disponibilidade por 

tudo aquilo que os entrevistados diziam e seguir atentamente o fluir do seu pensamento 

sem sentir a preocupação de estar a tomar notas. Dada a sua importância para o 

desenvolvimento do estudo que se pretendia realizar, as mesmas iniciaram-se sempre por 

uma apresentação dos seus objectivos e do realçar da necessidade de cada professor se 

exprimir de forma livre e espontânea sobre as questões que lhe iriam ser colocadas.  

Sobre cada um dos entrevistados foi preenchida uma ficha de dados que permitiu a 

posterior caracterização dos sujeitos que constituíam a amostra, onde para além da data, 

hora e local da entrevista, consta o nome do professor, o sexo, a idade, a formação 

académica inicial e complementar (obtenção do grau de licenciatura), a(s) instituição (ões) 

formadora(s), o(s) ano(s) de conclusão da formação, o(s) ano(s) de escolaridade que 

lecciona assim como o tempo de serviço lectivo (Quadro 4.1).  

 As cinco entrevistas foram, posteriormente, transcritas na íntegra, das fitas magnéticas 

para suporte de papel, segundo convenções utilizadas na transcrição das gravações 

(adaptado de Martins, 198948), de uma forma tão fiel quanto possível, tendo resultado num 

total de 44 páginas.  

 Tal como já foi dito, na caracterização da amostra, a cada professor foi atribuída uma 

letra, por ordem alfabética (PA, PB, PC, PD e PE), que corresponde à sequência da 

realização das entrevistas. Na sua transcrição foram numeradas, sequencialmente, as 

intervenções do entrevistador (E1, E2…) e as intervenções do respectivo entrevistado (PA-

R1…). A organização do texto, em suporte de papel, teve em conta a necessidade de 

facilitar o seu posterior tratamento.  

 

 

 

                                                 
48 Em anexo.  
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2.2.1 Análise de conteúdo 

 

 Todo o material resultante das entrevistas, após leituras sucessivas e tendo em atenção 

os objectivos da investigação, foi sujeito à análise de conteúdo, processo utilizado para 

tratar o discurso produzido pelos professores e que constituiu a base de dados que serviu 

para a organização do Programa de Formação (PF) a realizar com/pelos professores.  

 Como em qualquer processo de análise de conteúdo, este envolveu sempre um trabalho 

de classificação e comparação sistemática do material 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).  

 Numa lógica exploratória predominantemente indutiva, procurou-se descobrir quadros 

teóricos a partir da análise dos protocolos das entrevistas (Maroy, 1997). Dada a natureza e 

objectivos do estudo o esquema de análise foi sugerido pelos próprios dados, numa 

perspectiva heurística e ideográfica. Ou seja, embora se tenha partido para as entrevistas e 

consequente análise de dados, com um leque de questões relativamente às quais se 

pretendia conhecer o pensamento dos professores – o que se designará, posteriormente, por 

Categorias de Conteúdo – procurou-se, analisar os dados de uma forma descomprometida e 

sem posicionamento pré-determinado (Rangel, 1998). 

  

2.2.2 Categorias de análise do conteúdo das entrevistas 

 

  Na análise de dados deste estudo a metodologia seguida foi do tipo qualitativo, 

procurando identificar Categorias de Resposta – 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 determinado aspecto (Martins, 1989). 

Provavelmente, dado o reduzido número de sujeitos surgiram algumas ideias isoladas, 

apresentadas por uma única pessoa – idiossincráticas – e que por isso não constituíram 

categoria de resposta.  

 Para se levar a efeito a análise de dados seguiram-se os seguintes passos: fez-se uma 

leitura inicial de todos os protocolos das entrevistas, ainda sem qualquer preocupação de se 

classificar ou fazer inferências sobre o seu conteúdo; paralelamente estabeleceu-se o 

quadro de categorias de análise de conteúdo ou temas; em posteriores leituras 
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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 relativos a 

cada categoria no sentido de fazer emergir as ideias – tipo dos professores.  

 Após as fases acima descritas, consideraram-se as seguintes Categorias de análise de 

Conteúdo: 

1. Concepções do professor sobre o Ensino das Ciências  

2. Actividades realizadas no âmbito do Ensino das Ciências  

 

Para cada uma das categorias definiram-se parâmetros de análise – Quadro 4.3 
   

Quadro 4.3 – Categorias de conteúdo para análise de dados 

Categorias de análise Parâmetros de análise 

1 Concepções do professor 

sobre o Ensino das Ciências  

i) Papel das ciências no currículo do 1º ciclo e importância 

atribuída ao seu ensino 

ii) Posição do professor sobre o TP no Ensino das Ciências 

iii) Constrangimentos sentidos (de ordem interna e externa) 

na implementação de Trabalho Prático (TP) 

2 Actividades realizadas no 

âmbito do Ensino das 

Ciências  

i) Tipo de actividades práticas realizadas e forma como as 

realiza 

ii) Finalidades que atribui ao TP 

iii) Aprendizagens que pretende que os alunos realizem 

 

Para cada um dos parâmetros de análise, foram agrupadas/classificadas ideias – tipo ou 

posições dos professores (transcritas nos Quadros 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9 – evidências 

dos professores) que representam os seus argumentos ou perspectivas sobre uma 

determinada questão e que considerámos como Categorias de Resposta (CR). São essas 

ideias – tipo ou CR identificadas, que de seguida se apresentam. 

Importa referir que essas categorias não são exclusivas verificando-se que para um 

determinado aspecto um mesmo professor figura, por vezes, em mais do que uma ideia-

tipo ou CR. 
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2.2.2.1 Categoria de Conteúdo 1: Concepções do professor sobre o ensino das 

Ciências 

Relativamente às concepções dos professores sobre o ensino das Ciências pretendia-se 

aferir, através da análise de conteúdo do seu discurso, o que cada um pensava sobre o papel 

das ciências no currículo do 1º ciclo, a importância que atribuía ao seu ensino, a sua atitude 

perante a realização de TP, assim como os constrangimentos sentidos. 

i) Papel das ciências no currículo do 1º ciclo e importância atribuída ao seu ensino  

Sobre o primeiro parâmetro de análise dos discursos, produzidos nas entrevistas, foram 

identificadas as seguintes CR: 

CR1.1 – O papel das ciências no 1º Ciclo é muito importante 

- CR1.1.1 – Como factor de desenvolvimento de competências pessoais nas crianças 

- CR1.1.2 – Como ponto de partida para as outras áreas  

- CR1.1.3 – Como fonte de motivação para os alunos 
 

Quadro 4.4 – CR – Evidências dos professores  

CR1.0 – O papel das ciências no 1º Ciclo é muito importante 

CR Evidências  

 

 

 

 

 

 

 

CR1.1.1 

- “eu acho que tem um papel importantíssimo (…) penso que é da maior importância para o 

desenvolvimento global da criança” (PA-R1); “acho que é primordial (…) já que a nível 

do raciocínio lógico e de todas as etapas (…) que conduzem ao próprio desenvolvimento 

das áreas da matemática e das ciências, acho que é fundamental e é pelos pequenitos que 

se deve começar a desenvolver o gosto pela ciência” (PA-R2) 

-  “O papel das ciências no currículo do 1º Ciclo é fundamental (…) porque nota-se que os 

miúdos hoje não conseguem reflectir, não conseguem interpretar, não conseguem 

investigar, pesquisar, obter informações de modo a fazer a sua própria aprendizagem e 

isso só pode ser dado por actividades que as áreas de Ciência, Biologia, o Estudo do Meio 

conseguem dar, pois desenvolvem o espírito crítico dos miúdos” (PB - R1) 

- “creio que é importante” (PC-R2);“Como qualquer uma outra área, desde que 

devidamente explorada é benéfica (…) pode-se concretizar e isso auxilia a criança na 

compreensão dos conceitos (PC-R1); 

- “tem a sua utilidade, faz abrir os horizontes de cada criança, dá-lhes uma perspectiva 

completamente diferente das coisas” (PD-R1); “é muito, muito importante e sem ela, 

provavelmente, as crianças ficariam muito limitadas de pensamento” (PD - R2)   

- “penso que é muito importante apesar de no currículo do 1º ciclo não estar muito, muito 

desenvolvido, o programa em si não é muito preciso, não dá muitas directrizes aos 

professores (PE- R1); “penso que é muito importante, é fundamental no desenvolvimento 
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da criança (PE - R2) 
 

 

CR1.1.2 

-  “a partir daí pode ser trabalhada a Língua Portuguesa, pode ser trabalhada a 

Matemática, pode ser trabalhada a Expressão Plástica, isso é um ponto de partida para 

todas as áreas” (PB - R8)  

- “através das ciências também se pode ensinar Língua Portuguesa e as outras áreas” (PD 

- R9) 
 
 

 

CR1.1.3 

- “as crianças gostam muito dessa área, sentem interesse por essa área, pela descoberta”  

(PA-R9) 

- “ (…) basta falar no termo ciências que eles ficam todos contentes, com motivação, sem 

comparação com todas as outras áreas, é completamente diferente” (PD - R3) . 

- “acho que lhes dá bastante método o ensino das ciências e motivação, torna-os mais 

motivados, mais sedentos de saber e de aprender a fazer” (PE- R7); “eu acho que para os 

alunos é muito gratificante” (PE- R10) 

 

Sistematizando a análise desenvolvida, pode-se dizer que todos os professores referem 

que “O ensino das ciências no 1º ciclo tem um papel muito importante” (CR1.1). O 

professor A considera-a como uma área que contribui para o desenvolvimento global da 

criança, para a aquisição de competências pessoais e um factor de motivação, e que, por 

isso, bem cedo se deve desenvolver o gosto pelas ciências.  

O professor B coloca o enfoque nas competências transversais, vendo as ciências como 

um veículo para as desenvolver/treinar e um ponto de partida para trabalhar as outras áreas; 

não valoriza, deste modo, os seus conteúdos.  

Já o professor C considera que, quando devidamente explorada é uma área benéfica, 

pois, a realização de experiências auxilia a compreensão de conceitos; limita, deste modo, 

o papel das ciências à compreensão de conceitos por parte das crianças.  

O professor D considera que o seu ensino tem utilidade porque faz abrir os horizontes 

dos alunos, dá-lhes uma perspectiva diferente das coisas, é uma fonte de motivação e 

porque a partir das ciências se pode trabalhar as outras áreas.  

O professor E vê-a como uma área fundamental no desenvolvimento global da criança, 

ao contribuir para a aquisição de competências pessoais, de método, auto-confiança e como 

fonte de motivação. 

Os cinco professores consideram importante o ensino das ciências no 1º ciclo, mas a 

importância atribuída depende de factores que não se inserem no valor intrínseco dos seus 
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conteúdos, havendo, por isso, uma desvalorização enquanto área de estudo próprio. O 

enfoque é colocado, no desenvolvimento de competências transversais nos alunos, na sua 

motivação para a partir dela outras áreas serem trabalhadas. Nenhum professor 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.  

 

ii) Posição do professor sobre o TP no Ensino das Ciências 

Da leitura e análise dos protocolos, relativamente à forma como os professores se 

sentem na realização de TP no âmbito do ensino das Ciências, emergiram duas Categorias 

de Resposta. 

CR1.2 – Posição do professor sobre o TP 

- CR1.2.1 – Sente-se tão à vontade como nas outras áreas 

- CR1.2.2 – Sente abertura mas desvaloriza – a relativamente a outras áreas 

CR1.3 – Tempo dedicado ao TP 

- CR1.3.1 – O tempo dedicado depende do programa e/ou do ano de escolaridade 
 

Quadro 4.5 – CR – Evidências dos professores 

CR1.2 – Posição do professor sobre o TP 

CR Evidências 

 

 

 

CR1.2.1 

- “Eu sinto-me tão à vontade como nas outras áreas” (PB - R4); “nunca senti grandes 

dificuldades, se calhar porque também tenho certa vocação e certo gosto por isso” (PB - 

R5) 

- “ não tenho nenhum tabu nem nada disso” (PD - R11); “a ciência é muito atractiva, é 

mais atractiva do que por exemplo a área da matemática” PD - R3); “sempre gostei de 

ciências se calhar despertou-me maior curiosidade e transmito essa curiosidade para 

eles” (PD - R5) 

- “sinto-me tão à vontade como noutra área qualquer, apesar de ter que ir procurar (…) 
nada nos é nada nos é dado para fazer, mesmo nos manuais, nada nos é incutido a fazer, 

penso que isso é uma iniciativa do professor” (PE - R5)  

 
 

CR1.2.2 

- “realmente sinto abertura para esta área, mas não a exploro tanto como devia, reconheço 

isso”(PA - R3) 

- “nos anos que eu estou a leccionar aplico dentro do possível, apesar de dar mais 

importância às outras áreas como é o caso da Língua Portuguesa e Matemática (…) eu 

dou importância, aplico, mas menosprezo um pouco, sou sincera” (PE - R4) 



 

 127

CR1.2 – Tempo dedicado ao TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.2.3 

- “penso que depende um bocadinho do programa (…) de cada ano de escolaridade (…)  

mas independentemente do programa em si (…) eu penso uma vez de 15 em 15 dias ter 

uma aula de mesmo experimental” (PA - R6) 

- “dedico 2 horas por semana (PB - R6)  “porque as áreas já são tantas e os miúdos já 

estão  ocupados por tantas actividades (…)eu até por mim aumentava o tempo porque a 

partir daí pode ser trabalhada a Língua Portuguesa, pode ser trabalhada a Matemática, 

pode ser trabalhada a Expressão Plástica…isso é um ponto de partida para todas as 

áreas” (PB-R8)  

- “o facto de nós termos a nosso cargo uma série de disciplinas, que quer queiramos quer 

não, faz com que não dediquemos tanto tempo(…) à área das ciências”(PC - R16); “ Zero, 

aí está, é assim, se houver um carácter obrigatório, no manual, tens obrigatoriamente de 

te dedicar, faz parte duma parte do capítulo e depois no final do ano tens tanta matéria 

para dar, em todas as áreas, que depois chegas ali e tens que dar obrigatoriamente o que 

faz parte do capítulo, se ela estivesse dividida, estás a perceber, no final de cada capítulo, 

no final de cada período lectivo, há uma obrigatoriedade e se há uma obrigatoriedade é 

para ti e para os alunos que depois aprendem com isso (PC - R4) 

- “não dedico tanto tempo quanto desejava, porque o próprio programa do Ensino Básico 

também não está só direccionado para as ciências e como (…)tem de se cumprir o 

programa e tem certas coisas que interferem no nosso andamento escolar(…) às ciências 

não dedico tanto tempo e, por exemplo, este ano ainda não fiz nenhuma actividade de 
ciências, a não ser explicar um ou outro fenómeno que tenha ocorrido e que se tenha 

apercebido e acontecido na própria sala de aula, ou lá fora, explico, mas ainda não tive 

oportunidade de fazer qualquer coisa prática com eles” (PD- R7) 

- “eu penso que tudo depende dos anos que nós estamos a leccionar  acho que há anos de 

escolaridade que o ensino das ciências se proporciona mais pelo programa em si”(PE - 

R4); “Hora, hora e meia por semana, não mais” (PE - R6); “o que me leva a dedicar essa 

hora e meia é principalmente a motivação dos alunos, porque acho que é uma grande 

fonte de motivação, eles poderem observar, poderem participar, poderem mexer, poderem 

eles tirar as suas próprias conclusões, acho que isso é muito importante, não os leva a ser 

precipitados nas respostas, não os levar a … não tomam nada como certo” (PE - R7) 

 

O professor A diz sentir abertura para a realização de TP, no âmbito do ensino das 

Ciências, mas reconhece que não o explora tanto como devia. O tempo que lhe dedica 

depende do programa e do ano de escolaridade. Este ano lectivo, porque a escola já tem 

algumas condições físicas e materiais, pensa realizar uma aula de trabalho experimental de 

quinze em quinze dias.  
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Talvez por sentir que tem certa vocação e gosto pelo TP, no âmbito do ensino das 

ciências, o professor B diz estar tão à vontade como nas outras áreas e nunca ter tido 

dificuldades na sua realização. Dedica só duas horas por semana à sua prática, pelo facto 

dos alunos estarem ocupados com muitas outras actividades. Por ele até explorava mais 

esse aspecto do ensino das ciências, porque a partir daí podem ser trabalhadas áreas como a 

Língua Portuguesa, a Matemática e a Expressão Plástica.  

O facto de ter a seu cargo uma série de disciplinas faz com que o professor C explore 

menos a área das ciências do que as outras áreas. Relativamente ao TP, o tempo semanal 

que lhe dedica é “zero”. Na sua opinião essas actividades práticas não aparecem nos 

manuais com carácter obrigatório, surgindo só no final dos mesmos, portanto no final do 

ano lectivo, altura em que há sempre muitos conteúdos para trabalhar em todas as outras 

áreas. Na sua opinião as actividades práticas deviam ser divididas pelos diferentes 

capítulos dos manuais, ou pelos diferentes períodos lectivos.  

O professor D diz sempre ter gostado da área das ciências, que lhe desperta muita 

curiosidade e reconhece que a mesma é muito atractiva para as crianças. Não tem nenhum 

tabu relativamente à realização de TP, mas não lhe dedica tanto tempo como desejava, 

porque o programa não está só direccionado para essa área. Por haver situações que 

interferem com o andamento escolar, este ano lectivo, para além da explicação de um ou 

outro fenómeno que tenha surgido e despertado a atenção das crianças, ainda não fez 

nenhuma actividade prática com os alunos.   

Embora esteja tão à vontade como nas outras áreas, o professor E sente necessidade de 

procurar, experiências e materiais de suporte, noutros meios para além dos manuais 

escolares. Com a turma em que está a leccionar (1º e 2º anos) realiza TP, mas reconhece 

dar mais importância a outras áreas como a Língua Portuguesa e a Matemática. Dedica de 

uma hora a hora e meia por semana às actividades experimentais, pois considera uma 

grande fonte de motivação, o facto das crianças poderem observar, participar, mexer, tirar 

as suas próprias conclusões 

Globalmente podemos inferir que embora quatro dos professores digam sentir-se à 

vontade nesta área, reconhecem que a desvalorizam relativamente a outras. O tempo que 

lhe dedicam, dependendo de factores como o programa e ano de escolaridade, é 

notoriamente inferior ao tempo despendido com as outras áreas.  
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iii) Constrangimentos sentidos  na implementação de Trabalho Prático (TP) 

Da análise dos protocolos das entrevistas identificaram-se dois tipos de 

constrangimentos sentidos pelos professores na implementação do TP no âmbito do 

processo de ensino/aprendizagem das ciências: 

CR1.3 – Constrangimentos de ordem interna 

- CR1.3.1 – A vontade/mentalidade dos professores e de quem dirige as escolas 

- CR1.3.2 – A realização de trabalho de grupo 

- CR1.3.3 – A ausência de formação na área 

CR1.4 – Constrangimentos de ordem externa 

- CR1.4.1 – O Programa: sobrecarga de áreas programáticas 

- CR1.4.2 – A ausência de recursos nas escolas 

- CR1.4.3 – A falta de apoio e a organização dos manuais  
 

Quadro 4.6 – CR – Evidências dos professores 
CR1.3 – Constrangimentos de ordem interna 

CR Evidências 

 

 

 

CR1.3.1 

- “acho que  falta um bocadinho de vontade dos professores, eu reconheço isso, que se os 

professores tiverem vontade, estiverem abertos para esta área podem improvisar materiais 

(…)a mentalidade dos professores e a vontade e às vezes também o pensar que perdem 

tempo com estas actividades é que inibe os professores desta prática”(PA - R12) 

- “tinha (…) que ter abertura de quem está à frente das escolas, porque há certas coisas que 

podiam ser feitas (…) muitas vezes não é importante [o TP em ciências porque] não é a 

Matemática, não é a Língua Portuguesa, não é importante (…) mesmo  às vezes os pais, eu 

não sinto isso, mas há colegas que sentem”  (PE –R23) 

 
 

 

CR1.3.2 

- Olha durante uma actividade (…) o que posso dizer é que a nível pessoal não sinto 

dificuldades em programar nem em pôr em prática, a dificuldade que eu acho que vou 

sentir e que já tenho experiência é o trabalhar com eles em grupo precisamente por causa 

da disciplina” (PA – R11) 

- “o trabalho de grupo em si é muito complicado (…)   eles ficam ansiosos, ficam delirantes 

por estarem ali todos em conjunto e depois, claro, há o barulho que é normal (PE – R10) 

 
 

CR1.3.3 

 

 

- “falta de formação” (PC- R16) “na nossa formação somos mais bem preparados para as 

outras áreas, do que propriamente na área das ciências, ou seja, tu tens de aprender por ti 

própria, baseias-te num livro, vês que tipo de experiência é que podes fazer, tens muitas 

lacunas (…) se calhar até tinhas curiosidade de aprofundar mais um bocado as coisas, é 
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CR1.3.3 

evidente, mas temos limitações” (PC- R3); “nós não temos formação suficiente para 

leccionar essa área”(PC-R5), “quando não dominamos uma área sentes-te muito pouco à 

vontade” (PC – R8) 

- “onde eu estou praticamente não se faz porque as colegas na sua formação inicial 

ninguém lhes despertou o gosto (…) para esse tipo de experimentação das ciências”(PE –

R20) 

 
CR1.4 – Constrangimentos de ordem externa 

CR Evidências 

 

 

 

 

 

CR1.4.1 

- “é as outras áreas (…) o extenso programa que tenho para dar muitas vezes não estão 

interligados com as próprias experiências (…) eu gosto de dar, de fazer determinada 

experiência, ou falar de determinado fenómeno, ligada às outras áreas” ( PB - R9). 

- “no nosso dia a dia cria-se uma correria, uma azáfama, que é preciso fazer uma série de 

coisas e nós temos de abordar uma série de áreas que ela é uma das quais até podemos 

fugir, porque não tem carácter obrigatório”(PC - R7); “ o facto de nós termos a nosso 

cargo uma série de disciplinas, que quer queiramos quer não, faz com que não 

dediquemos tanto tempo à área das ciências”(PC–R16) 

- “o próprio programa do Ensino Básico também não está só direccionado para as ciências 

e como (…) tem de se cumprir o programa e tem certas coisas que interferem no nosso 

andamento escolar (…) às ciências não dedico tanto tempo (…) este ano ainda não fiz 

nenhuma actividade de ciências, a não ser explicar um ou outro fenómeno que tenha 

ocorrido e que se tenha apercebido e acontecido na própria sala de aula, ou lá fora, 

explico, mas ainda não tive oportunidade de fazer qualquer coisa prática com eles” (PD- 

R7) 

- “não tenho muito tempo,  são dois programas que tenho de cumprir” (PE - R4) 
 

 

 

 

 

 

CR1.4.2 

 

 

 

 

-  “as escolas do 1º Ciclo têm muito pouco ou quase nada (PA - R12); “não temos todos os 

materiais à disposição”(PA - R22); “penso que se prendem com a digamos ocupação das 

salas e o facto de elas não estarem tão libertas assim quando nós pretendíamos (…) para 

fazer esse trabalho, o laboratório [do 2º e 3º ciclo] está ocupado quase a tempo inteiro(…) 

portanto a conjugação de horários é o obstáculo maior que eu vejo, não estarem digamos 

espaços libertos sempre que nós pretendemos” (PA - R21) 

- “a primeira preocupação (…) é o material e recursos, porque realmente sem materiais e 

recursos é praticamente impossível fazer experiências (…) esses próprios materiais são 

cativantes para os miúdos (…)os miúdos entusiasmam-se com esses materiais e aprendem 

já a trabalhar e a manusear esses materiais (PB - R14); “eu penso que hoje em dia fala-se 

muito, tem-se falado muito em ciências, do ensino das ciências que é fundamental (…) mas 

pouco ou nada se fez para isso, então há que apetrechar as escolas com os espaços 
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CR1.4.2 
 
 
 
 
 

necessários porque quando se realizam experiências há sempre o problema da segurança 

e não se pode realizar uma experiência sem o material necessário, sem bancadas, sem o 

mínimo de higiene e segurança para as crianças  isso é fundamental (…) eu penso que o 

maior obstáculo é a falta de recursos, falta o espaço”  (PB - R27) 

- “aquisição de material é complicado (…) é difícil em termos de material, espaço (…) é 

complicado em termos de estruturas físicas (…) eu acho que as únicas limitações que têm 

é a nível de material e em termos físicos de espaço,  disponibilidade de uma sala com 

lavatório (PD - R10) 

- “muitas vezes limita o material, a existência ou não de material nas escolas (…) espaços 

físicos, enfim, não podemos ter acesso a laboratórios, não podemos ter acesso a arcas 

congeladoras a um fogão e coisas assim que sejam necessárias” (PE - R10)“ o espaço da 

escola em si  se temos ou não temos materiais” (PE –R20) 
 

 

 

 

 

 

 

CR1.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “cada manual de Estudo do Meio, dos diferentes anos de escolaridade, aborda sempre  as 

tais experiências que acabam sempre por ser muitas vezes no final do ano lectivo, na 

minha óptica creio que seria, por exemplo, de prolongar ao longo do ano, ou seja, no final 

de cada capítulo haver uma experiência (…) e depois, digamos que tem algumas 

experiências, creio que muito reduzido, podia ter até, precisamente, um livro de apoio ao 

professor, para explorar outras experiências que não aquelas”(PC - R2); (…) e se calhar 

de uma forma também para enriquecer o professor, criando acções de formação, nós 

fazermos essas experiências para depois sermos capazes de as transmitir ”(PC - R2);  “ se 

houvesse um professor que leccionasse essa área, nós aprendíamos alguma coisa, era 

como se fosse uma acção de formação e os alunos beneficiavam com isso” (PC - R5); “ 

nem tão pouco temos (…)  manuais ou algo informativo que te ajudem, elucidem, (…) e 

acabas por fugir um bocado porque não te sentes despertado para [realização de TP] (PC-

R5); “mas se houver alguém que nos auxiliasse e se houvesse até uma hora que fosse 

estipulada, pronto, temos recursos, temos alguém que nos ajuda, óptimo” (PC - R7)   

-  “nada nos é nada nos é dado para fazer, mesmo nos manuais, nada nos é incutido a fazer, 

penso que isso é uma iniciativa do professor”(PE - R5); os livros manuais que põem à 

descoberta dos objectos e dos materiais lá para o final, às vezes nem chegam lá, está 

menosprezado, portanto”(PE - R20) 

 

Como constrangimentos de ordem interna o professor A aponta a falta de vontade e a 

mentalidade dos professores, que os leva a pensar que perdem tempo com essas 

actividades, ideia que é reforçada pelo professor E ao referir a falta de abertura, por parte 

das pessoas que estão na direcção das escolas, assim como dos pais dos alunos, que 

desvalorizam a área das Ciências relativamente a outras áreas, nomeadamente a 
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Matemática e a Língua Portuguesa. Como dificuldade sentida ambos os professores 

mencionam a realização do trabalho de grupo, por causa da disciplina.  

Para o professor C o principal constrangimento é o facto de sentir que não tem 

formação suficiente para a realização de TP no âmbito do ensino das Ciências, aspecto que 

não foi valorizado na sua formação. Esta ideia é reforçado pelo professor E quando diz que 

na escola onde lecciona, praticamente, não se faz (TP) porque os seus colegas não tiveram 

acesso ao ensino experimental das ciências, nem para ele foram motivados.  

Como constrangimento de ordem externa, os professores B, C, D e E mencionam o 

extenso programa e a sobrecarga de áreas programáticas, sendo nítida uma desvalorização 

da área das ciências, que é mesmo vista como não tendo carácter obrigatório pelo professor 

C.  

A ausência de condições físicas e recursos materiais nas escolas são aspectos relevantes 

para os professores A, B, D e E. Os professores C e E referem ainda a falta de materiais 

didácticos de suporte a essas actividades práticas, que passa pela própria organização dos 

manuais escolares, que as menosprezam, e a falta de incentivo à realização das mesmas.  

Na opinião do professor C, os manuais escolares poderiam incluir um livro de apoio ao 

professor, para exploração de outras experiências para além das que vêm nos manuais, de 

forma a preparar o professor para a realização das mesmas. Considera ainda a necessidade 

de organização de acções de formação, onde os professores possam fazer essas 

experiências para depois serem capazes de as transporem para a sala de aula ou, então, a 

existência de um docente (em regime de monodocência coadjuvada) que numa hora 

estipulada, leccionasse essa área, de modo a que a mesma funcionasse como aula para os 

alunos e formação para o professor da turma. 

Sintetizando a análise do discurso dos professores, os maiores constrangimentos que se 

colocam à realização de TP no âmbito do Ensino das Ciências são: 

- a ausência de formação inicial dos professores na área; 

- a ausência de acções de formação contínua que os ajude a superar as lacunas da 

formação inicial em todos os âmbitos, nomeadamente no da organização da sala 

de aula durante o decorrer dos TP;  

- a ausência de condições físicas nas escolas e a falta de materiais didácticos de 

apoio ao professor; 
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- a mentalidade dos professores, pais e dirigentes das escolas que desvalorizam esta 

área relativamente a outras; 

- a sobrecarga de áreas programáticas.  

 

2.2.2.2 - Categoria de Conteúdo 2: Caracterização das actividades realizadas no 

âmbito do Ensino das Ciências 

 

Com esta dimensão de análise, pretende-se identificar o tipo de actividades práticas 

que os professores costumam realizar, no âmbito do ensino das Ciências, a forma como as 

desenvolvem, as funções que atribuem ao TP e as aprendizagens que pretendem que os 

alunos realizem.  

i) Tipo de actividades práticas realizadas e forma como as realiza 

O tipo de actividades práticas realizadas pelos professores e a forma como cada um as 

desenvolve fizeram emergir diferentes ideias que foram consideradas em duas CR:   

 

CR2.1 – Tipo de Trabalhos Práticos que costuma realizar 

- CR2.1.1 – Experiências sensoriais baseadas na visão, olfacto, tacto e audição 

- CR2.1.2 – Actividades práticas destinadas o obter uma familiarização perceptiva com 

os fenómenos  

CR2.2 – Forma como realiza as actividades 

- CR2.2.1 – O professor ou um pequeno grupo de alunos realiza e os outros observam 

- CR2.2.2 – Todos os alunos realizam seguindo orientações do professor (orais ou 
escritas) 

 

Quadro 4.7 – CR – Evidências dos professores 
CR1 – Tipo de TP que costuma realizar 

CR Evidências 

 

 

 

CR2.1.1 

- “há quatro ou cinco anos atrás limitava-me um pouco (…) à germinação das plantas (…) 

quando era o dia da árvore fazer a plantação da árvore” (PA- R13); ao nível das plantas 

e do estudo da terra eles irem ver, por exemplo  a manta morta, os animais que 

encontrávamos, fomos todos ao pinhal ver, quando havia condições, estive a trabalhar 

numa escola que como tu sabes era perto do pinhal, por isso era possível” (PA- R13)  

- “já levei um sapo para os miúdos verem(PB – R23),  

- “o estudo dos seres vivos (…) a germinação das plantas, o oxigénio se ocupa espaço ou 
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não, a transpiração das  flores, a libertação do oxigénio pelas folhas (…)“os alunos 

fizeram desde a recolha dos animais [caracóis] no seu habitat natural até experiências 

várias” (PE – R11) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CR2.1.2 

- “fazer pesagens (…)quando era o estudo da matemática e dava por exemplo as medidas 

tanto de peso como de capacidade procurava experimentar sempre com os alunos, eles 

mediam, eles viam, eles (…)experimentavam mesmo (PA – R13) 

- “Sempre que há oportunidade para realizar uma experiência realizo-a (…) quando estive 

a dar no Estudo do Meio (…) a precipitação, o ciclo da água, pensei em fazer 

determinadas experiências para os miúdos verem, observarem e até manipularem mesmos 

os estados da água, o gelo” (PB – R17) “fiz com ímanes, com electricidade” (PB – R 23), 

“tento sensibilizá-los para [problema da poluição da água] e a partir de uma forma lúdica 

que é o ciclo da água, que é uma forma até bastante engraçada de perceberem a dinâmica 

da água, eles saberem que de uma coisa tão bonita e que faz coisas como o gelo, como o 

vapor e depois volta a subir, forma as nuvens, a precipitação, pronto através desta forma 

eles ficarem sensibilizados de que a água é realmente uma coisa importante na vida deles 

(PB – R20). 

- “para além daquelas experiências que nós fizemos [no âmbito do projecto Ciência Viva], 

que era do balão e depois do relógio com a batata e não sei quê, faz-se normalmente 

aquelas experiências finais, os materiais flutuantes e não flutuantes, texturas,  aquilo que 

vem no programa, nos manuais”(PC–R9); “por exemplo da existência do ar(…) para eles 

terem a noção de que dentro da garrafa há ar  fomos introduzindo, aos poucos, a garrafa 

na água e as bolhas que saíam era ar e fizemos isso com a garrafa com a garrafa de vidro, 

com copos, ou (…)  pormos o copo invertido na água e ele está só com água até meio e 

tentar perceber o que é que está na outra metade do copo” (PC – R11) 

- “ mecânica, electricidade e (…) ciclo da água (…), construção de uma pilha(…) 

electricidade (…) algumas actividades assim de flutuação também(…) propagação do som 

debaixo de água (…) aquelas comparações que se fazem” (PD – R12) 

 
CR2.2 – Forma como realiza as actividades 

CR Evidências 

 

 

 

 

 

 

- “acabo por trabalhar em grupos ou então apelando à participação da turma no colectivo 

(…) também posso utilizar 2 ou 3 crianças que, com a minha ajuda, utilizam os materiais e 

vão tentando explicar aos colegas o que é que está acontecer (…)  as outras crianças vão 

observando e vão colocando questões (…) e depois há o quadro que se faz e se regista 

aquilo que foi observado na experiência”(PC - R10); “antes da realização da experiência 

há uma exploração teórica (…) há questões que se lançam  na tentativa de obter respostas 

(…)  aquilo que as crianças pensam acerca do tema, (…) a partir daí, então passo para a 
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CR2.2.1 

experiência (…)sem nunca falar do resultado final da experiência, há a apresentação dos 

materiais, há a solicitação, por exemplo, do professor a um ou dois, ou três elementos da 

turma que queira participar,  as questões se calhar serão mais lançadas pelo 

professor(…)e eles vão dando respostas, não há correcção das respostas, ou seja, a 

própria experiência é que vai demonstrar quem é que de facto estava com o pensamento 

correcto, digamos assim, no final quando toda a gente viu a experiência (…) acaba então 

por se fazer registos de observação, ou seja, o que é que vimos primeiro, o que é que 

vimos depois, o que é que fizemos depois (…) há digamos que uma folha de desenho, que 

pode ser dividida em 2 ou em 4 ou 6 partes, de acordo com os passos, por exemplo, da 

experiência, vão a primeira faz sempre alusão ao tipo de experiência que é, aos materiais 

que se usaram e depois à evolução do processo da experiência e sempre acompanhada 

com uma frase alusiva” (PC - R14)  

- “fui eu que investiguei (…) porque eram crianças pequeninas (…) era um 1º ano, a 

investigação por parte deles acho que não era muito viável (…) aí eu apelei muito ao 

senso comum deles (…)  quer dizer aquilo que eles tinham como observar, o que é que eles 

achavam (…) aí fui eu  que arranjei as coisas praticamente todas”(PE - R12) 
 

 

 

 

 

 

CR2.2.2 

- faziam eles próprios (…) o medirem, o experimentarem medindo, usando o metro (…) 

fazendo o metro cúbico, fazendo o metro quadrado (PA - R13) 

- “as experiências  nunca seriam experiências se fosse o professor a realizá-las (…)agora 

não pode é faltar a  orientação do professor e a explicação, a  alertar para os perigos que 

uma determinada experiência também pode trazer, algum acidente que possa provocar 

através da manipulação de certos objectos, depois alertá-los para o que eles poderão ver 

(…) tentar suscitar a curiosidade (…)questioná-los com várias perguntas (…) para eles 

terem sempre um ponto de argumentação crítica” (PB - R22) 

- “dividi a turma em grupos, falei no geral para todos e, depois, cada um no próprio grupo 

fez uma pilha (…)tirei uma fotocópia do guião para eles se guiarem e expliquei passo a 

passo, todos fizeram passo a passo, mas antes de (…)chegar ao final eles tiveram de 

preencher uma fichinha a dizer o que é que esperas que irá surgir?(…) não utilizei 

hipótese, utilizei qual será a tua conclusão final? mas sempre direccionado para primeiro 

para as ideias deles, primeiro expuseram as ideias deles e a conclusão a que hão-de 

chegar, depois no fim uns surpreenderam-se com as ideias, outros acertaram” (PD - R13) 

 

Através da análise do discurso do professor A (importa referir que nos quatro anos que 

antecederam este estudo, o professor esteve em exercício de funções administrativas no 

Agrupamento, razão pela qual o seu discurso recua esse período de tempo), verificamos 

que as actividades práticas por ele realizadas eram, essencialmente, de âmbito sensorial – 

envolvendo a observação da manta morta no pinhal ao lado da escola, a germinação das 
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plantas, a plantação de árvores no “Dia da Árvore” e actividades de pesagem e medição, 

envolvendo o manuseamento e a construção, pelos alunos, de diferentes unidades de 

medida – metro, metro quadrado e metro cúbico – na área da Matemática.  

O tipo de TP realizado pelo professor B enquadra-se nas actividades destinadas a obter 

uma familiarização perceptiva de fenómenos como a precipitação, o ciclo da água, a acção 

dos ímanes sobre materiais e objectos e experiências envolvendo electricidade. Durante o 

desenrolar das mesmas, o professor afirma assumir o papel de orientador, alertando os 

alunos para os perigos que determinada experiência pode trazer, para algum acidente que 

possa provocar a manipulação de certos objectos, chamando a atenção para o que poderão 

vir a ver, suscitando-lhes a curiosidade e questionando-os numa perspectiva de 

desenvolvimento da sua capacidade de argumentação crítica.  

Os TP descritos pelo professor C realizados no âmbito do projecto “Ciência Viva” e 

experiências que vêm no programa e manuais, no final do ano lectivo (materiais flutuantes 

e não flutuantes, texturas e a existência do ar) são actividades práticas destinadas a 

proporcionar a percepção dos fenómenos pelos alunos. Antecedendo a realização de cada 

experiência o professor diz fazer uma exploração teórica da temática, lançando questões na 

tentativa de obter respostas de forma a perceber o que as crianças pensam acerca do tema. 

As actividades são desenvolvidas a nível de grande grupo ou com a participação voluntária 

de dois ou três alunos que, com a sua ajuda, utilizam os materiais e vão explicando aos 

colegas o que está acontecer, enquanto os outros observam e vão colocando questões. No 

final, quando todos viram a experiência, são feitos registos de observação num quadro ou 

através de desenho. 

O professor D afirma ter realizado trabalhos práticos sobre mecânica, electricidade, o 

ciclo da água, a construção de uma pilha, flutuação e propagação do som debaixo de água. 

Sendo experiências destinadas à percepção/compreensão de fenómenos pelos alunos, sobre 

temas propostos pelo professor, a forma como os desenvolve varia, em alguns aspectos, do 

apresentado pelos outros professores: é feito o registo inicial das ideias prévias dos alunos 

e do que pensam que vai acontecer; no desenvolvimento das actividades os alunos seguem 

um guião (é exemplo disso a descrição que o professor faz da forma como os alunos 

construíram uma pilha – Quadro 4.6).  

Os TP referidos pelo professor E – o estudo dos seres vivos (o caracol), a germinação 

das plantas, a verificação de que o oxigénio ocupa espaço, a transpiração das flores, a 
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libertação do oxigénio pelas folhas, são actividades essencialmente sensoriais. Pelo facto 

de serem alunos do 1º ano, a participação dos alunos centrou-se na recolha dos animais no 

seu habitat natural e na observação. A organização da parte prática das actividades assim 

como a componente investigativa foi realizada pelo professor. 

Embora os cinco professores digam fazer experiências no âmbito do ensino das 

ciências, no geral, as actividades desenvolvidas são esporádicas, experiências ditas 

“avulso”. Não são referidas situações experimentais planeadas, partindo de questões-

problema do interesse dos alunos, com materiais didácticos de suporte adequados a cada 

situação e, à excepção do professor D, 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 possa ajudá-los a gerar significados apropriados para a nova 

informação, levando o aluno a reorganizar as suas ideias de acordo com elas.  

 

ii) Funções que atribui ao TP 

Através da análise de conteúdo do discurso dos professores identificaram-se as 

seguintes CR: 

CR2.3 – O TP no ensino das Ciências é promotor de aprendizagens múltiplas   

- CR2.3.1 – competências de comunicação nos alunos: argumentar, registar 

- CR2.3.2 – cooperação – trabalho de grupo 

- CR2.3.3 – desenvolvimento de atitudes: curiosidade, observação, experimentação, 

autonomia, respeito pelo outro, responsabilidade, autoconfiança  

- CR1.4 – conhecimento vivencial, a compreensão de conceitos e a interpretação de 

fenómenos 
Quadro 4.8 – CR – Evidências dos professores 

CR.3 – O TP no ensino das Ciências é promotor de aprendizagens múltiplas   

CR Evidências 

 

CR2.3.1 

 

 

 

 

-  “quando faço experiências (…) noto que os miúdos ficam mais desinibidos, falam mais 

das coisas que fizeram, do que não fizeram, do que gostariam que acontecesse, o que não 

aconteceu, eles expõem melhor as suas opiniões quando se fala sobre as suas experiências 

e das experiências que realizaram na sala de aula do que noutra área qualquer” (PB - 

R3); “(…) depois os registos que eles fazem, eles próprios buscam as suas próprias 

aprendizagens, eu apenas oriento, mas são eles que a constroem e isso é que é 

importante” (PB - R25), “a capacidade de reflexão crítica, a capacidade de registo, a 
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CR2.3.1 

capacidade de confrontar, de argumentar, de criticar positivamente construindo a sua 

própria argumentação” (PB - R26) 

-  “aprendem termos técnicos que para eles são muito complicados, mas ao mesmo tempo 

que lhes desperta a curiosidade para saber esses mesmos termos e depois nota-se que eles  

(…) sentem-se assim mais elevados porque já sabem aqueles termos complicados que 

ninguém sabe dizer e eles sabem e depois vão ensinar aos avós e a toda a gente aqueles 

termos complicados” (PD – R 15)  

 
 

 

CR2.3.2 

-  “o trabalho experimental feito pelas crianças  tem hoje dois pontos fundamentais, o 

primeiro ajuda-os a (…) organizarem-se em grupo, depois esse mesmo grupo necessita de 

ter um líder (…) um porta-voz, eles (…) sentem necessidade de confronto de ideias, de 

consenso, de tornar a experimentar (…) isto é fundamental para hoje, até mesmo para a 

nível de cidadania” (PB - R25) 

- “ cria-se um espírito muito bom de trabalho de grupo, respeitam-se mais uns aos outros, o 

ouvir (…) porque através do que ele diz eles chegam a outras conclusões”(PE - R19) 

 
 

 

 

 

 

 

 

CR2.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “no dia a seguir de fazermos uma experiência ou falarmos num tema (…) eles já se sentem 

com maior capacidade para verificar noutras coisas, em enciclopédias, Internet, pesquisar 

doutra maneira, eles ficam com maior abertura de conhecimento e buscam cada vez mais, 

ou seja, têm uma ânsia de fazer cada vez melhor e desperta-os bastante” (PD - R18) 

- não os leva a ser precipitados nas respostas, (…)não tomam nada como certo(…)a partir 

de que começam a fazer várias experiências (…) pensam sempre antes de darem qualquer 

resposta porque  se calhar em algumas alturas que deram uma resposta como tendo certa, 

viram que afinal estava refutada  pela prática (…)   muitas vezes eles têm respostas como 

certas, como eles acham que está correcto e a partir de uma experiência qualquer vão 

concluir que afinal não era aquilo que pensavam”(PE - R7); A nível de desenvolvimento 

das crianças (…) principalmente o método, porque eles, num primeiro trabalho eles 

querem logo chegar às conclusões (…) “experiência após experiência verifica-se que eles 

começam a ter (…) calma e a dar cada um a resposta no seu lugar, não se atropelam (…) 

eu acho que lhes cria uma autoconfiança, muita autoconfiança” (PE - R19); “incute-lhes 

aquele método de observação, de tirar as suas próprias conclusões, não ser o professor a 

dizer que é assim, mas eles chegam à conclusão  por eles, pois o fazer deles, por o 

observar, eles próprios chegarem às suas próprias conclusões, eles tirarem em si 

conclusões e aprenderem uns com os outros, porque um diz uma coisa, outro diz outra e 

depois querem ver” (PE - R16) 

 
 

 

- “…acho que é fundamental realmente para a organização do raciocínio lógico e até da 

esquematização das ideias, da descoberta” (PA-R9),  “eles aprendem melhor quando 

participam, quando fazem… essencialmente é isso” (PA - R20) “penso que cada vez mais 
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CR2.3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanto no ensino da matemática, como no das ciências (…)para que essas disciplinas 

passem a ser do agrado dos alunos e despertem o interesse deles e não sejam matérias 

chatas e  com  insucesso, penso que tem que passar por aí mesmo, pelo prazer das 

crianças fazerem, descobrirem e lá está o saber-fazer, aprendendo-

fazendo[…]experimentando, penso que essencialmente é isso, daí a sua importância” (PA 

- R17) 

- “Em relação ao ensino das ciências estou, eu penso que há muita teoria e as ciências 

embora estejam suportadas pela teoria (…) têm o seu  apogeu na prática e não faz sentido 

o ensino das ciências teóricas sem a prática (PB- R27) 

- “a ciência é aquela que ela pode ser essencialmente prática, pode-se concretizar e isso 

auxilia a criança na compreensão dos conceitos porque o trabalho que envolve a 

exploração directa desses conceitos, nós estamos a falar de determinado conceito e até 

podemos estar com muitos exemplos, mas uma coisa é estar a falar no abstracto e outra 

coisa descermos ao concreto (…) quando há a exploração de determinados conceitos, 

conteúdos e nós às vezes ficamos na dúvida de quem é que percebeu (…) na parte prática, 

na parte experimental, o professor consegue ter uma maior percepção de quem é que 

realmente não percebeu e quem é que precisa de ajuda”(PC - R 1);  “é importante a 

motivação, o interesse com que fazem o trabalho, porque uma criança quando está 

interessada, quando está motivada aprende muito mais depressa  e se está interessada e 

motivada participa, se participa é porque percebeu, portanto, acho que são os 

ingredientes essenciais para que eles possam aprender e para que eu me possa sentir bem 

com isso” (PC - R15) 

- “ fá-las entender que, como por exemplo que  a transformação da água líquida em gasosa 

não é magia, nem Deus que faz, mas tem os seus fenómenos físicos e explicáveis e 

aprendiveis por qualquer criança” (PD - R1); “essencialmente eles estão a construir o 

próprio conhecimento, sem se aperceberem a função, essencialmente, é de uma 

aprendizagem extrema e são eles que constroem a própria aprendizagem é o aprender 

fazendo” (PD - R22) 
- “é uma grande fonte de motivação, eles poderem observar (…) participar, (…) mexer” 

(PE – R7) 

 

Da análise dos protocolos, inferimos que todos os professores vêem o TP no âmbito do 

ensino das Ciências como um meio de promover o desenvolvimento de aprendizagens 

múltiplas nos alunos. O professor A considera que ao proporcionar o conhecimento 

vivencial ele é um contributo para o sucesso escolar, não só na área das Ciências como na 

área da Matemática, pois permite a organização do raciocínio lógico e a esquematização de 

ideias. Para o professor B o TP desenvolve nos alunos a capacidade de comunicação oral e 
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de registo, de reflexão crítica, de confronto de ideias, de argumentação e é um meio para 

fomentar a capacidade de organização dos alunos em trabalho de grupo.O professor C, 

tendo em conta a motivação e o interesse com que os alunos participam nas actividades, vê 

o mesmo como um meio auxiliar da criança na compreensão de conteúdos e conceitos e do 

professor na percepção de quem percebeu ou não esses mesmos conceitos. O 

desenvolvimento de atitudes como a curiosidade, a vontade de aprender, a compreensão de 

fenómenos e a autoconstrução de conhecimentos, é a função atribuída ao TP pelo professor 

D. Segundo o professor E, para além de ser uma fonte de motivação e aprendizagem, o 

facto de os alunos poderem observar e participar na realização de actividades 

experimentais, o TP gera um bom espírito de trabalho de grupo e proporciona o 

desenvolvimento de atitudes como a observação, a autonomia, o respeito pelo outro, 

responsabilidade e autoconfiança.  

Embora todos os professores tenham uma visão positiva relativamente à realização de 

TP no âmbito do ensino das Ciências como forma de promover o desenvolvimento pessoal 

e social dos alunos, nenhum faz referência à aquisição de uma cultura científica de base, 

numa perspectiva CTS, que lhes permita uma melhor compreensão do mundo que os 

rodeia e uma melhor inserção na sociedade actual de cariz científico e tecnológico. Os seus 

discursos revelam a prevalência de visões essencialmente simplistas sobre o papel do TP 

no Ensino das Ciências em detrimento da concepção de interacção e actividade cognitiva 

que o mesmo tem no processo de ensino/ aprendizagem. 

 

iii) Aprendizagens que pretende que os alunos realizem 

 

O discurso dos professores a propósito desta questão apresentou algumas dificuldades 

de análise e de categorização, razão pela qual se decidiu incluir a categoria CR1.4, na qual 

se incluem respostas que nos pareceram ser importantes como ideias expressas pelos 

professores, mas que se apresentavam como idiossincráticas.   

CR2.4 – Desenvolvimento de competências  

CR2.4.1 – Competências de observação  

CR2.4.2 – Competências de investigação: elaboração de conclusões 

CR2.4.3 – Competências de comunicação: elaboração de registos, apresentação oral de 

trabalhos, argumentação 
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CR2.4.4 – Outras situações  
 

Quadro 4.9 – CR – Evidências dos professores 
CR2.4 – Desenvolvimento de competências  

CR Evidências 

 

 
CR2.4.1 

- Antes de mais quero que fiquem sensibilizados (…) e depois quero que a partir da 

observação possam constatar coisas” (PB-R19) 

- “o que pretendia era que eles observassem mais o que os rodeava e que lhes dessem mais 

importância (…) que instigasse o seu espírito de descoberta, de interesse por tudo, quer 

dizer, o que eu pretendia em si era que eles ficassem mais abertos e disponíveis ao saber, 

ao procurar saber”(PE-R15) 

 
 

 
CR2.4.2 

- “é o prazer da descoberta,  eles próprios estabelecerem etapas para a descoberta  e 

depois chegarem a conclusões” (PA-R16) 

- “é uma grande fonte de motivação, eles poderem observar (…) participar, (…) mexer 

(…)tirar as suas próprias conclusões, acho que isso é muito importante” (PE – R7) 

 

 
 

 

 

CR2.4.3 

- “a discussão entre eles, pronto, e até a conclusão e a própria apresentação do trabalho ao 

grupo e a discussão que daí advém” (PA-R16) 

-  “(…) argumentar, reflectir, ter palavras para explicar determinado fenómeno, mesmo que 

seja da forma mais simples(…) porque este sentido de argumentação, este sentido crítico é 

fundamental nas aprendizagens futuras e nas outras aprendizagens (PB19), “a capacidade 

de reflexão crítica, a capacidade de registo, a capacidade de confrontar, de argumentar, 

de criticar positivamente construindo a sua própria argumentação, não derrubando(…) e 

dar a sua opinião” (PB-R26) 

 
 

 

 

CR2.4.4 

- “é eles saberem trabalhar em grupo” (PA – R16) 

-  “o principal objectivo é que a experiência resulte que eles aprendam aquilo que se 

pretendia, ou seja, que eu não faça uma experiência, que até pode resultar muito bem, e os 

alunos não percebam aquilo que se passou ali, portanto, se calhar o principal objectivo é 

a percepção, é aquilo que se pretendia transmitir e as crianças terem aprendido aquilo 

que se pretendia” (PC-R12) 

- “para além de aprenderem a brincar,  afinal aprender a brincar sem querer (…)aprendem 

termos técnicos que para eles  são muito complicados, mas ao mesmo tempo que lhes 

desperta a curiosidade para saber esses mesmos termos e depois nota-se que eles (…) 

sentem-se assim mais elevados porque já sabem aqueles termos complicados” (PD-R15)  
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Da análise do discurso produzido inferimos que o professor A dá realce ao prazer 

sentido pelos alunos na realização dos TP, ao facto de se estabelecerem etapas para a 

descoberta, à aprendizagem de realização de trabalho cooperativo, ao desenvolvimento da 

capacidade de tirar conclusões, às competências de comunicação através da apresentação 

dos trabalhos e da discussão que daí advém. 

Para o professor B é importante a sensibilização dos alunos para determinadas 

temáticas e o facto de através da observação eles poderem constatar factos, desenvolvendo 

competências de comunicação, de registo, de reflexão crítica e de argumentação crítica. 

O professor C coloca a ênfase na aprendizagem que os alunos fazem dos objectivos 

inerentes às actividades realizadas, através da percepção. 

Para o professor D é relevante que duma forma lúdica os alunos aprendam termos 

técnicos que lhes despertam a curiosidade e os motivam para novas aprendizagens. 

O professor E salienta o desenvolvimento da competência de observação, da instigação 

do espírito de descoberta, da apetência para novas aprendizagens e de capacidades para 

extrair conclusões. 

Relativamente às aprendizagens que os professores dizem pretender que os alunos 

realizem, a ênfase é colocada no desenvolvimento de competências. No entanto, não é só 

porque um aluno faz uma actividade prática, que ele a compreende e a 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 realizar, eles próprios, 

experiências em função dessas hipóteses, aspectos a que nenhum dos professores faz 

referência.  
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PARTE II 

 

1. Estudo piloto (alunos) 

 

A exemplo do que foi feito relativamente às entrevistas iniciais dos professores, tendo 

por orientação as questões de investigação e os objectivos definidos para o estudo 

empírico, concebeu-se o guião49 que iria servir de apoio, à investigadora, durante as 

entrevistas clínicas semi-estruturadas realizadas aos grupos de alunos das turmas dos 

professores envolvidos. 

 Após obtenção de autorização por escrito50, dos pais e/ou encarregados de educação 

dos alunos, do respectivo professor e do Conselho Executivo do Agrupamento, no mês 

Junho teve lugar um estudo piloto, envolvendo, em simultâneo, três alunos do 4º ano, em 

cuja turma tinham sido explorados todos os temas de ciências trabalhados com/pelos 

professores no Programa de Formação. 

A entrevista decorreu num gabinete da escola, cedida para o efeito pelo Conselho 

Executivo do Agrupamento, em data e hora previamente determinada entre a investigadora 

e o professor dos alunos. Mediante a já referida autorização dos pais, a mesma, foi 

videogravada.  

Porque entrevistar crianças é de alguma complexidade, com o estudo piloto pretendeu-

se: treinar a aplicação da técnica de entrevistas a crianças; ajustar o comportamento e 

atitudes do entrevistador no seu decorrer; aferir do interesse e pertinência do guião, tendo 

em vista os objectivos do estudo; introduzir possíveis alterações ao guião. 

Nos momentos que antecederam a sua realização houve a preocupação de fazer com 

que os alunos se sentissem à vontade, tarefa que de certo modo foi facilitada pelo facto de 

todos eles conhecerem a investigadora como professora da escola.  

A entrevista iniciou-se com a identificação dos alunos, para que pudessem ser tratados 

pelos nomes próprios, uma conversa informal sobre os trabalhos que o respectivo professor 

realizou nas sessões de formação e que depois transpôs para a sala de aula e a explicitação 

das intenções da investigadora. Relativamente ao conteúdo da entrevista, procurou-se fazer 

                                                 
49 Em anexo apresenta-se guião da entrevista. 
50 Em anexo apresenta-se cópia da carta enviada a cada um dos pais e/ou encarregado de educação.  
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sentir que não havia respostas certas ou erradas e que, portanto, se desejava que cada um 

fosse o mais sincero possível em tudo o que dissesse.  

Durante o seu decorrer houve, da parte da investigadora, a preocupação de assumir 

uma postura de inteira disponibilidade e interesse por tudo o que os alunos diziam, 

tentando criar um clima de empatia, ouvindo e estimulando o fluxo natural de informação 

da parte de cada um, evitando produzir qualquer tipo de opinião ou juízo relativamente às 

ideias manifestadas (Bogdan e Biklen, 1994) e a dispersão, dos mesmos, relativamente às 

questões colocadas. 

O posterior visionamento integral da entrevista, em diferentes momentos, permitiu que 

se fizessem alguns ajustamentos para a fase seguinte, nomeadamente, nas estratégias a 

utilizar pela investigadora na sequência das questões colocadas, de modo a tornar possível 

que: os alunos não se atropelassem nas respostas, falando um de cada vez, mas de modo a 

que todos tivessem oportunidade de exprimir o que pensavam; a resposta de cada aluno 

fosse influenciada o menos possível pela resposta do anterior; a utilização do que 

Ghiglione e Matalon (1992) definem como técnica do “espelho” ou “eco” – situação em 

que a entrevistadora repete a última palavra ou final da expressão acabada de pronunciar 

pelo aluno como  incitamento ao prosseguimento ou aprofundamento das  ideias expressas 

pelo mesmo e/ou pelo seguinte. 

 

2. As entrevistas aos alunos 

 

Numa fase seguinte, que decorreu no final do mês de Junho, realizaram – se as 

entrevistas a cinco grupos de alunos: um grupo de cada uma das turmas onde foram 

trabalhados, pelo respectivo professor, os temas do Programa de Formação. Relativamente 

às turmas dos professores A, B, D e E foram entrevistados três alunos de cada. A pedida do 

professor C foram quatro os que participaram na entrevista.  

Tal como foi feito para o estudo piloto, todos os alunos que participaram nas 

entrevistas fizeram-no segundo autorização expressa por escrito, dos pais e/ou 

encarregados de educação, com o conhecimento do respectivo professor, do Conselho 

Executivo do Agrupamento e do Director do colégio particular (caso dos alunos do 

professor E). 
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Todas as questões inerentes à concretização das entrevistas foram, antecipadamente, 

decididas entre os professores dos alunos e a investigadora. Para se evitar incómodo aos 

encarregados de educação, as mesmas decorreram em período lectivo, na escola a que os 

alunos pertenciam. Três foram gravadas num gabinete reservado para o efeito, uma na 

biblioteca da escola e a dos alunos do professor F na própria sala de aula.  

Relativamente à organização do espaço houve a preocupação de colocar os alunos de 

frente para a máquina de filmar, confortavelmente sentados, formando um semi-círculo à 

volta de uma mesa e próximos da investigadora que se encontrava sentada. Durante o 

desenvolvimento da entrevista os alunos não tiveram acesso a qualquer material de 

consulta produzido por eles ou pela investigadora. Todo o discurso foi videogravado. Deste 

modo a disponibilidade da entrevistadora para seguir o pensamento dos alunos foi total, 

pois não se sentiu a necessidade de tomar notas.  

As entrevistas iniciaram-se sempre com a identificação de cada um dos alunos, da 

investigadora, que todos conheciam como professora da escola, excepto os alunos do 

professor F, com uma conversa informal sobre os trabalhos que o respectivo professor 

realizou nas sessões de formação e que depois transpôs para a sala de aula e a explicitação 

dos objectivos da entrevista.  

No início de cada uma foi preenchida uma ficha de dados onde, para além da data e 

local de realização da mesma, consta o primeiro nome de cada um dos participantes, a 

idade, o ano de escolaridade e a escola que frequentava. Em todas as sessões houve a 

preocupação de tratar sempre os alunos pelo nome, procurando deixá-los o mais à vontade 

possível, fazendo-os compreender que não havia respostas certas ou erradas, que tudo o 

que dissessem era importante e que se desejava que cada um fosse espontâneo e sincero 

nas suas respostas. A duração das cinco entrevistas variou entre os 25 minutos (1) e os 35 

minutos (2), sendo o tempo médio de 30 minutos. 

Com sua a realização pretendia-se obter dados para através da análise do seu conteúdo, 

se fazer uma avaliação indirecta do impacte imediato que o Programa de Formação teve 

nos respectivos professores. Por isso, posteriormente, cada entrevista foi transcrita na 

íntegra, para suporte de papel, segundo convenções adaptadas de Martins (1989) de uma 

forma tão fiel quanto possível, tendo resultado num total de 83 páginas. A organização do 

texto teve em conta a necessidade de facilitar o seu posterior tratamento. Na transcrição 

foram numeradas, sequencialmente, as intervenções da investigadora/entrevistadora (E1, 
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E2…) e as intervenções de cada aluno, ao qual foi atribuído um código que o identifica, 

relativamente à sequência da pergunta que lhe foi feita (R1 – resposta à pergunta 1), à 

ordem da sua apresentação (A1 – Aluno 1 do grupo a que pertence), ao ano de escolaridade 

(1º, 2º, 3º ou 4º) e à turma/ professor (PA, PB, PC, PD, PE). Exemplo: R1 – A1 – 2º – PA 

(Resposta 1 do Aluno 1, do 2º ano de escolaridade, do Professor A).  

 

2.1 Selecção e caracterização dos alunos entrevistados 

 

Na impossibilidade de se entrevistar todos os alunos que participaram no estudo, foi 

seleccionado um grupo representativo de cada turma, pelos respectivos professores, tendo 

em consideração os critérios definidos para o efeito, numa das sessões do Programa de 

Formação: três alunos por turma, incluindo ambos os sexos; com idades tão variadas 

quanto possível; pertencentes a diferentes grupos de trabalho; com facilidade de 

comunicação; alunos que se mostraram motivados pelo trabalho desenvolvido na sala de 

aula, no âmbito do estudo. 

Contudo, estes critérios não foram rígidos, tendo-se verificado algumas excepções, 

nomeadamente: da turma do professor C, a seu pedido, foram entrevistados quatro alunos; 

do grupo do professor F os alunos pertenciam todos ao sexo feminino.  

 
Quadro 4.10 – Caracterização dos alunos entrevistados 

Alunos 
 

Ano de escolaridade 
 

Idade51 
 

Sexo 

 
Prof. 

1º 2º 3º 4º 6 7 8 9 10 M F 
A  3    2 1   1 2 

B    3    2 1 1 2 

C   4    2 2  1 3 

D    3    1 2 2 1 

E 1 2   1 1 1    3 

Totais 1 5 4 6 1 3 4 5 3 5 11 

 
                                                 
51 As idades de alguns dos alunos diferem das registadas no quadro 4.2 em virtude da primeira corresponder à 

idade dos mesmos na data da matrícula e durante o decorrer do ano lectivo os alunos terem completado mais 

um ano. 
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Pela leitura do quadro verifica-se que: 

- o leque de alunos entrevistados, num total de dezasseis (16), abrange os quatro 

anos de escolaridade, sendo: um (1) aluno do 1º ano; cinco (5) do 2º ano; quatro 

(4) do 3º ano e seis (6) do 4º ano; 

- as idades variam entre os 6  e os 10 anos: um (1) aluno com 6 anos do 1º ano; três 

(3) com 7 anos do 2º ano; dois (2) com 8 anos do 2º ano; dois (2) com 8 anos do 3º 

ano; dois (2) com 9 anos do 3º ano; três (3) com 9 anos do 4º ano e três (3) com 10 

anos do 4º ano. 

- dentro de cada ano de escolaridade há alunos com diferentes idades (com excepção 

do 1º ano); 

- os alunos são de ambos os sexos, sendo 5 do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino, com predominância do sexo feminino (facto que é  representativo da 

realidade das turmas); 

- os anos de escolaridade representados com o maior número de alunos foram o 2º 

(5) e o 4ºano (6), pelo facto de mais do que um professor leccionar turmas com 

esses anos de escolaridade, verificando-se o inverso relativamente ao 1º ano (1) em 

virtude de uma só turma integrar alguns alunos desse ano de escolaridade; 

 

2.2 Análise de conteúdo 

 

Como foi dito anteriormente, pretendia-se com a realização das entrevistas aos 

diferentes grupos de alunos obter dados para, através da sua análise, se fazer uma avaliação 

indirecta do impacte imediato que o Programa de Formação teve na prática de sala de aula 

de cada um dos professores, no âmbito do Ensino das Ciências. Por isso, e tendo em 

atenção os objectivos da investigação, todo o material resultante das entrevistas foi sujeito 

à análise de conteúdo, processo utilizado para tratar o discurso produzido pelos alunos o 

que, a par de outros, constituiu uma base de dados para a referida avaliação.  

Como não podia deixar de se verificar, a análise de conteúdo envolveu um trabalho de 

classificação e comparação sistemática do material produzido, o que conduziu à definição 

de um quadro de referência teórico; definição de categorias de análise; definição de 

unidades de análise e interpretação dos resultados obtidos (Carmo e Ferreira, 1998). O 
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esquema de análise foi sugerido pelos próprios dados, numa perspectiva heurística e 

ideográfica. 

 

2.3 Categorias de análise do conteúdo das entrevistas 

 

Na análise qualitativa do discurso produzido pelos alunos, a metodologia seguida foi 

em tudo semelhante à descrita no ponto 2.2.2, deste mesmo capítulo.  

Procurou-se identificar ideias – tipo partilhadas por mais do que um grupo de alunos, 

as quais fizeram emergir as Categorias de Resposta (CR). 

Seguindo-se as diferentes fases de análise, consideraram-se as seguintes Categorias de 

Conteúdo: 

1. Caracterização das actividades realizadas 

2. Reacção dos alunos à realização dos TP 

Para cada uma das Categorias de Conteúdo definiram-se parâmetros de análise, que são 

apresentados no Quadro 4. 11 

 
Quadro 4.11 – Categorias de conteúdo para análise de dados 

Categorias de análise Parâmetros de análise 

1. Caracterização dos TP 

realizados, na sala de aula, 

no âmbito do Programa de 

Formação 

i) Transposição dos temas do PF para a sala de aula  

 ii) Actividades realizadas dentro de cada tema 

iii) Forma como os temas foram explorados 

 

2. Acção dos alunos 

relativamente aos temas 

estudados e às actividades 

realizadas   

i) Aprendizagens realizadas pelos alunos 

ii) Atitudes dos alunos perante as actividades 

iii) Dificuldades sentidas 

 

Para cada parâmetro de análise agruparam-se/classificaram-se ideias – tipo ou posições 

dos alunos/grupos (transcritas nos Quadros 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16 e 4.17 – Evidências 

dos alunos), que representam os seus argumentos ou perspectivas sobre uma determinada 

questão e que foram consideradas como Categorias de Resposta (CR). Tal como se fez 

relativamente às CR dos professores, é importante referir que essas categorias não são 
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exclusivas verificando-se que para um determinado aspecto um mesmo aluno surge, por 

vezes, em mais do que uma CR.  

São essas ideias – tipo ou CR identificadas, que de seguida se apresentam. 

 

2.3.1 Categoria de conteúdo 1: Caracterização dos TP realizados, na sala de aula, 

no âmbito do Programa de Formação 

 

Como foi apresentado no capítulo 3 deste estudo, no âmbito do Programa de Formação 

foram trabalhados com/pelos professores três temas globalizantes:  

1.“As imagens que nos rodeiam: luz, cor e visão – espelhos planos e curvos”;  

2.“A electricidade no nosso dia-a-dia – vamos fazer ligações”; 

3. “Ímanes – vamos “ver” magnetismo”.  

Pegando nas palavras dos alunos, no nosso discurso, sempre que fizermos referência a 

cada um dos temas utilizaremos apenas os nomes “espelhos”, “electricidade” e “ímanes”. 

 Relativamente à categoria de conteúdo 1 – Caracterização dos TP realizados, na sala 

de aula, no âmbito do PF – através da análise dos protocolos dos alunos, pretendia-se aferir 

como foi feita a sua transposição, nomeadamente, no que concerne aos temas trabalhadas 

pelos cinco professores, ao tipo de actividades desenvolvidas dentro de cada um deles e à 

forma como os mesmos foram explorados, nas diferentes turmas.  

i) Transposição dos temas do PF para a sala de aula  

 Sobre este primeiro parâmetro de análise, do discurso dos alunos, identificou-se a 

seguinte CR:  

- CR1.1 Temas explorados no âmbito do PF 
 

Quadro 4. 12 – Evidências dos alunos52 

CR1.1 – Temas explorados no âmbito do PF 

CR Evidências  
 

 

 

 

- “electricidade” (R4 - A3 – 2º – PA); “da electricidade andou só dois dias” (R4 – A2 – 2º 

– PA); “ela [a professora] até já disse que nós íamos continuar no 3º e no 4º” (R58-A2–

2º–PA);  (R4 - A2 – 2º – PA) “com os espelhos nós fizemos experiências” (R4 - A2 – 2º – 

PA) 

                                                 
52 Os relatos feitos pelos alunos são suportados pelos documentos por eles produzidos, em situação de sala de 

aula, e que estão na posse da investigadora. Alguns exemplos dos mesmos são apresentados em anexo. 
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CR1.1 

- “todos [espelhos, electricidade e ímanes]” (R3 - A1 – 4º – PB)  

- “foi o da electricidade e os espelhos” (R3 - A1 – 3º – PC) 

- “ímanes e. electricidade” ( R3 - A1 – 4º – PD); “e espelhos” (R4 - A1 – 4º – PD);  

“trabalhou - os todos [espelhos, electricidade e ímanes]” (R5 - A3 – 4º – PD) 

- “trabalhou espelhos” (R4 - A1 – 1º – PE);  “foi só espelhos e coisas sobre o ar” (R7 - A2 

– 2º – PE); “a professora disse que íamos dar a electricidade  que íamos  fazer a 

electricidade só que ainda não fez” (R68 - A2 – 2º – PE) [a professora adoeceu] 

 

 Sistematizando a análise desenvolvida pode-se dizer que todos os professores 

transpuseram para a sala de aula temas trabalhados no Programa de Formação. O professor 

A desenvolveu actividades com “espelhos” e iniciou o estudo do “electricidade” na sua 

primeira fase (nos materiais didácticos de suporte à sua exploração, elaborados pela 

investigadora53, são contempladas duas fases – a primeira destinada, essencialmente, a 

alunos dos 1º e 2º anos, a segunda mais direccionada para os 3º e 4º anos de escolaridade). 

Os professores B e D trabalharam, na sala de aula, os três temas – “espelhos”, 

“electricidade” e “ímanes”. O professor C realizou, com os alunos, actividades no âmbito 

dos “espelhos” e “electricidade” e o professor F apenas realizou actividades com 

“espelhos” (importa referir que em determinada altura do ano lectivo, este professor, por 

motivos de saúde, esteve de atestado médico). 

ii)Actividades realizadas dentro de cada tema 

Da análise do discurso produzido pelos alunos, relativamente ao tipo de actividades 

realizadas, em situação de sala de aula, emergiu a CR - Tipo de TP realizado dentro de 

cada tema (experiências de teor ilustrativo, de resolução de problemas, investigações e 

produção de artefactos) 

 

CR1.2 – Tipo de TP realizado dentro de cada tema 

- CR1.2.1 – Experiências de teor ilustrativo/demonstrativo  

- CR1.2.2 – Actividades experimentais de resolução de problemas/ Investigações  

- CR1.2.3 – Produção de artefactos 
 

 
                                                 
53 Todos os materiais concebidos (ou adaptados) pela investigadora com intenção de servirem de suporte à 

exploração das temáticas, em situação de sala de aula, são apresentados no final do documento e/ou em 

anexo.  
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Quadro 4. 13 – Evidências dos alunos  

CR1.2 – Tipo de TP realizado dentro de cada tema 

CR Evidências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.2.1 

 

 

 

 

- “pusemos objectos à frente do espelho e vimos se a imagem era semelhante ou se não 

era semelhante” (R5 - A1 – 2º – PA); 

- “pusemos os objectos à frente, afastámo-los e eles também se afastavam, mudamos de 

posição  e eles também mudavam, a cor também era igual (…) também num papelinho 

escrevemos o nosso nome (…) e depois púnhamos no espelho, aparecia o nosso nome ao 

contrário e noutro papel escrevíamos esse nome(…)que aprecia no espelho e também, 

logo no inicio (...) desenhamos o olho do colega” (…) (R10 - A3 – 2º – PA);  

- “a palavra AMBULÂNCIA também pusemos à frente do espelho (…)“AMA, ATA e 

umas palavras” (R10 - A2 – 2º – PA); “ fizemos com a simetria” (R75 - A3 – 2º – PA) 

-  “nós tínhamos de escrever palavras e depois vê-las no espelho ao contrário”(R5 - A1 – 

4º – PB);  

- “depois tínhamos de tentar ler  de forma diferente e também escrevemos, por exemplo 

uma palavra e essa palavra no espelho lia-se da mesma forma”  

- (R6 - A1 – 4º – PB);“vimos também, num deles, o reflexo dos nossos olhos e depois 

desenhámos no papel” (R8 - A2 – 4º – PB) 

-  “pusemos um objecto à frente do espelho  e estivemos a ver se  o espaço do objecto até 

ao espelho era o mesmo do espelho até à imagem” (R20 - A3 – 3º – PC) 

- “primeiro a professora deu-nos uma ficha [previsões] com lá os materiais, e tinha lá 

depois letras e nomes lá escrito e nós escrevemos isso numa folha de papel, virámos 

para o espelho e aquilo apareceu ao contrário, então tínhamos de pôr [escrever] numa 

folha branca o que apareceu no espelho, depois deu-nos um  pirilampo a cada grupo, 

pusemos no espelho e apareceu igual” (R7 - A3 – 4º – PD); 

- “era a simetria” (R12 - A3 – 4º – PD) 

- “fizemos o  eixo de simetria” (R11 - A2 – 2º – PE); “de várias letras que era do A do T 

do W do M” (R12 - A2 – 2º – PE);  
- “estivemos assim a pôr a meio (faz gestos com as mãos, na vertical, como se lá estivesse 

um espelho) que era para ver se as metades eram iguais botamos assim a meio e 

estávamos a ver se as metades eram iguais” (R13 - A1 – 1º – PE);  
- “púnhamos assim o espelho (faz gestos com as mãos, na vertical, como se lá estivesse 

um espelho) e depois tínhamos a letra A que nós fizemos à máquina e depois púnhamos 

no espelho a metade, a parte metade e depois aparecia a parte igual do outro lado do 

espelho e que fazia a letra A” (R13 - A2 – 2º – PE),  
- “fizemos o eixo de simetria (…) também das letras o H o A o W” (R15 - A3 – 2º – PE);  
- “fizemos experiências, estivemos com os espelhos a ver coisas” (R20 - A2 – 2º – PE);  
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- “escrevemos a palavra ambulância, depois escrevemos ao contrário, reflectimos nos 

espelhos e vimos que a ambulância estava direita”  
- (R21 - A3 – 2º – PE);“e a professora disse para desenharmos até era o olho”  
- (R28 - A2 – 2º – PE); “viramos para o espelho e tem lá escrito a palavra AMA” (R62 - 

A1 – 1º – PE). 
- “nós já estivemos a ver um cartaz que a professora levou, já estivemos a ver como é que 

a electricidade vinha duma casa à outra” (R48 - A2 – 2º – PA) 

-  “ligamos os dois fios à pilha só que depois tinha um objecto no meio para ver se era 

condutor ou não condutor” (R46 - A2 – 4º – PB); 

- “usamos materiais para vermos se eram condutores ou não condutores”  

- (R87 - A1 – 3º – PC) “nós usamos botões, mas os de plástico não eram condutores e os 

que tinham metal eram” (R89 - A1 – 3º – PC) 

- “fizemos experiências  com muitos materiais condutores e não condutores” (R39 - A2 – 

4º – PD) 

-  “não podemos pôr a mão naquela coisinha em que se põe a ficha [tomada]que podemos 

apanhar  um choque” (R67 - A1 – 1º – PE);  

- “principalmente quando temos as mãos molhadas” (R67 - A2 – 2º – PE) 

- “a começar foi com os ímanes tentar meter objectos e ver os pólos norte e sul” (R78 - 

A2 – 4º – PB); 

- “as moedas de cinco cêntimos pensava que não eram atraídas e eram e as moedas de 

euro e dois euros pensava que eram atraídas mas não eram, só a parte de fora” (R102 - 

A3 – 4º – PB) 

- “a  dos que [materiais e objectos]são atraídos ou não” R89 - A3 – 4º – PD;  

- “fazer andar os carros (…) numa corrida de carros” (R79 - A3 – 4º – PD);  

- “pegámos nos ímanes e vimos quais são os materiais  que são atraídos e os que não são 

atraídos” (R80 - A3 – 4º – PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.2.1 

- “com uma carga [pilha] ligamos vários fios a lâmpadas e o meu grupo conseguiu, 

conseguimos ligar 10 lâmpadas ao mesmo tempo” (R42 - A3 – 4º – PB)  

- “uma parte dos fios estava ligado à parte menos da carga e os outros fios estavam 

alguns ligados aos pregos da lâmpada e outros fios estavam ligado à parte mais da 

carga” (R43 - A3 – 4º ) 

- – PB) “tinha dois [fios]de cada lado” (R44 - A3 – 4º – PB)  

- “era a ligação em paralelo” (R45 - A3 – 4º – PB)  

- “desapertava-se uma e as outras apagavam-se todas, era a ligação em série” (R55 - A3 

– 4º – PB);; 

- “também fizemos a experiência com o nó” (R56 - A1 – 4º – PB); 

- “também fizemos um interruptor” (R59 - A2 – 4º – PB) 
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-  “ver que as lâmpadas brilham o mesmo com o fio mais curto ou mais comprido” (R60 - 

A3 – 4º – PB) 

- “montámos circuitos em série e em paralelo e vimos que o comprimento dos fios não faz 

a lâmpada brilhar mais ou menos em algumas ligações” (R69 - A3 – 3º – PC);  

-  “nós metemos um interruptor no circuito em série ” (R72 - A4 – 3º – PC);  

- “e ligamos a lâmpada sem fios” (R80 - A2 – 3º – PC) 

 

 

 

 

 

CR1.2.2 

 - “fizemos uma experiência com muitos materiais” (R39 – A2 – 4º PD);  

-  “fizemos circuitos  em série e em paralelo” (R43 - A2 – 4º – PD);  

- “fizemos circuitos em paralelo e em série” (R48 - A1 – 4º – PD);   

- “na electricidade que a professora  (…)pôs assim os fios eléctricos numa pilha e pôs a 

andar assim um motorzinho que andava sempre à volta” (R47 - A3 – 4º – PD); 

- “fizemos aquela e se o nó, e se o fio tivesse um nó” (R49 - A1 – 4º – PD); 

- “aquela que se o fio for mais comprido a lâmpada brilha o mesmo” (R39 – A3 – 4º – 

PD  
 

- “também tentámos tirar um clipe sem molhar as mãos” (R80 - A2 – 4º – PB); “umas 

pessoas metiam lá dentro o íman, outras metiam por baixo e tentavam até trazer até 

cima” (R81 - A2 – 4º – PB);“havia uma que era um vidro, então tinha lá coisinhas de 

ferro [limalha]e então tinha um íman em cima e arrastava aquilo para onde queria” 

(R82 - A1 – 4º – PB); “tentar tirar a limalha da farinha” (R83 - A1 – 4º – PB) 

- “com  ímanes tentávamos tirar clipes de debaixo de água (…) e sem molhar as mãos e 

sem molhar o íman” (R88 - A1 – 4º – PD);  

- “a da limalha de ferro que estava misturada com a farinha” (R90 - A1– 4º – PD)  

- “também  tentámos com uma régua meter-se um objecto que era para ser uma agulha 

no zero e depois com um íman fomos, ia-se tentando ver a que distância é que o íman 

começava a atrair a agulha para ver qual era o íman mais forte” (R86 - A3 – 4º – PB);  

- “da distância, e qual era o que atraía a mais” (R107 - A3 – 4º – PB);   

-  “também com os clipes  a ver qual era o que aguentava um maior número de clipes” 

(R108 - A3 – 4º – PB);“fazer andar um  outro íman” (R110 - A3 – 4º – PB) “ 

- depois também estive a fazer uma coisa que era com os próprios ímanes estive a 

empurrar um íman grande[verificar qual era o íman mais potente]” (R79 - A2 – 4º – PB)

- “fizemos com muitos ímanes e clipes para ver qual era o íman mais forte” (R124 - A1 – 

4º – PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1.2.3 

 

 

- “também fizemos uma experiência com espelhos que era uma caixa que tinha espelhos a 

toda a volta e nós víamos aquilo de formas diferentes e (…) via-se repetido muitas 

vezes” (R9 - A1 – 4º – PB);“era o caleidoscópio” (R10 - A1 – 4º – PB) 
- “gostei de ver o caleidoscópio” (R49 - A3 – 2º – PE)  
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Da análise do discurso produzido por todos os alunos inferimos que eles recordam ter 

realizado, nas respectivas turmas, TP de teor ilustrativo/demonstrativo, passível de 

promover a aprendizagem de conteúdos e conceitos. No âmbito da temática “espelhos”, os 

cinco professores trabalharam o conceito de simetria e a sua conexão a situações do dia-a-

dia. No tema “electricidade” os professores A e F iniciaram a exploração da temática, 

orientando os alunos na observação do meio envolvente (a forma como chega a 

electricidade a casa de cada um) e nos cuidados a ter no manuseamento de determinados 

aparelhos e objectos, enquanto os professores B, C e D desenvolveram TP com materiais 

condutores e não condutores. Na abordagem do tema “ímanes” os professores B e D 

realizaram experiências envolvendo a identificação, dos pólos (Norte e Sul) e a interacção 

dos ímanes. 

Os professores B, C e D, no estudo do tema “electricidade”, realizaram TP de 

resolução de problemas e investigações, nomeadamente, a montagem de diferentes 

ligações com lâmpadas e pilhas – em série e em paralelo e a verificação experimental de 

que, nas segundas, a intensidade da corrente eléctrica não depende da distância da lâmpada 

à fonte de produção de energia. 

No âmbito do tema “ímanes” os professores B e D desenvolveram TP de resolução de 

problemas e investigações. São disso exemplo, entre outras, as referências às experiências 

envolvendo a “separação da limalha de ferro da farinha”; a “ia-se tentando ver a que 

distancia o íman começava a atrair a agulha par ver qual era o mais forte” e 

“experiências com ímanes e clipes para ver qual era o mais forte”. 

Apenas os alunos do professor B fazem referência à construção de artefactos ópticos, 

neste caso o caleidoscópio, embora através do discurso dos alunos do professor F se 

perceba que os mesmos tiveram acesso à sua manipulação.   

 

Da análise de conteúdo dos protocolos dos alunos podemos concluir que os cinco 

professores, nas respectivas turmas, realizaram TP de teor ilustrativo/ demonstrativo, três 

professores desenvolveram TP experimental de resolução de problemas e investigações e 

um professor actividades de produção de artefactos ópticos com espelhos. 

iii)Forma como os temas foram explorados 

Relativamente ao tipo de registos realizadas na exploração das diferentes temáticas, em 

situação de sala de aula, da análise do discurso produzido pelos alunos, emergiram duas 
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CR: Tipo de registos realizados pelos alunos (registo das ideias prévias, realização de 

Carta de Investigação, organização de relatórios e desenhos) e Organização da turma na 

exploração dos temas (trabalho colectivo envolvendo toda a turma e/ou de grupo). 

CR1.3 – Tipo de registos realizados pelos alunos 

- CR1.3.1 – Registo de ideias prévias dos alunos 

- CR1.3.2 – Realização de Carta de Investigação 

- CR1.3.3 – Organização de tabelas, relatórios, desenhos e comunicação oral  

CR1.4 – Organização da turma na exploração dos temas 

- CR1.4.1 – Em trabalho colectivo (turma) 

- CR1.4.2 – Em trabalho de grupo (de dois a cinco elementos cada) 
 

Quadro 4. 14 – Evidências dos alunos  

CR1.3 – Tipo de registos realizados pelos alunos 

CR Evidências 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.3.1 

- “pusemos objectos à frente do espelho e vimos se a imagem era semelhante ou se não era 

semelhante, mas antes fizemos fichas com tabelas em que púnhamos um X no que 

pensávamos que ia acontecer” (R5 - A1 – 2º – PA);  “fizemos uma ficha (…) para o que 

pensávamos  que ia acontecer” (R6 - A1 – 2º – PA); “no meu grupo nós pensávamos que 

o nome ia aparecer igual e apareceu tudo ao contrário (R8 - A2 – 2º – PA); “fizemos a 

ficha a dizer o que é que pensávamos que ia acontecer [tema espelhos]” (R26 - A1 – 2º – 

PA) “antes das experiências nós escrevíamos o que pensávamos que ia acontecer[tema 

espelhos]” (R11 - A1 – 4º – PB) 

- “fizemos o registo do que ia acontecer, estivemos a assinalar com o X” [tema espelhos] 

(R24 - A4 – 3º – PC) 

- “primeiro fizemos as fichas antes com tabelas [tema espelhos](R8 - A1 – 4º – PD); 

“registámos aquilo que pensávamos  que ia acontecer” [tema espelhos](R13 – A2 – 4º – 

PD); “aquela ficha em que tínhamos de dizer as nossas ideias” [tema espelhos] R23 - A3 

– 4º – PD 

- “professor deu-nos vários papeis pequeninos  e nós escrevemos nos papeis” (R25 - A2 – 

2º – PE ); “para nós (faz gestos como se estivesse a escrever) registarmos” (R25 - A1 – 

2º – PE ); “e depois tinha alguma folha grande onde tínhamos de pôr cruzinhas antes de 

fazer com os espelhos” (R26 - A1 – 1º – PE); “fizemos do olho fizemos antes da 

experiência” (R30 - A2 – 2º – PE); “pergunta-nos [o professor]o que é que  pensamos 

que vai acontecer  antes de fazer” (R73 - A2 –2º – PE)   
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- “antes das experiências nós escrevíamos o que pensávamos que ia acontecer[tema 

espelhos]” (R11 - A1 – 4º – PB) 

- “fizemos o registo do que ia acontecer, estivemos a assinalar com o X” [tema espelhos] 

(R24 - A4 – 3º – PC) 

- “primeiro fizemos as fichas antes com tabelas [tema espelhos](R8 - A1 – 4º – PD); 

“registámos aquilo que pensávamos  que ia acontecer” [tema espelhos](R13 – A2 – 4º – 

PD); “aquela ficha em que tínhamos de dizer as nossas ideias” [tema espelhos] R23 - A3 

– 4º – PD 

- “professor deu-nos vários papeis pequeninos  e nós escrevemos nos papeis” (R25 - A2 – 

2º – PE ); “para nós (faz gestos como se estivesse a escrever) registarmos” (R25 - A1 – 

2º – PE ); “e depois tinha alguma folha grande onde tínhamos de pôr cruzinhas antes de 

fazer com os espelhos” (R26 - A1 – 1º – PE); “fizemos do olho fizemos antes da 

experiência” (R30 - A2 – 2º – PE); “pergunta-nos [o professor]o que é que  pensamos 

que vai acontecer  antes de fazer” (R73 - A2 –2º – PE)   

-  “antes fizemos uma ficha para registar o que é que pensávamos”[tema electricidade, 

materiais condutores] (R47 - A1 – 4º – PB); “nós pensávamos que assim a fantasia a 

- imitar ouro também (…) era condutor e não era” (R49 - A1 – 4º – PB);“eu pensei que ia 

passar, porque na mesma ela ia passar e nós escrevemos isso na ficha” ”[tema 

electricidade, experiência do fio com nó] (R58 - A1 – 4º – PB) 

- “fizemos uma ficha em que nos perguntava o que é que pensávamos que ia 

acontecer”[tema electricidade] (R81 - A1 – 3º – PC); “fizemos tabelas antes das 

experiências com o que pensávamos que ia acontecer” (R87 - A1 – 3º – PC) “nós 

pensávamos que os pregos eram [condutores] e alguns não foram” (R92 - A4 – 3º – PC) 

-  “fizemos uma experiência com muitos materiais e antes registámos nas tabelas o que 

pensávamos que ia acontecer” [tema electricidade] (R39 - A2 – 4º – PD); “nós  

escrevíamos sempre o que é que pensávamos que ia acontecer ”[tema electricidade] (R50 

- A1 – 4º – PD); “escrevemos em todas” (R50 - A3 – 4º – PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.3.1 

-  “registámos o que pensávamos que ia acontecer” [tema ímanes]  (R88 - A1 – 4º – PB) 

- “pensávamos e escrevíamos” [tema ímanes]  (R129 - A3 – 4º – PB) 

- “fizemos também como é que pensávamos que iam acontecer ”[tema ímanes] (R91 - A2 – 

4º – PD) 

 
 

CR1.3.2 

- “fizemos a carta de planificação na electricidade e nos espelhos” (R98 - A3 – 3º – PC) 

- “uma parte foi na turma toda e outra no grupo” (R124 - A2 – 4º – PD) “fizemos uma 

carta da experiência” [carta de investigação no tema ímanes] (R125 - A3 – 4º – PD) 
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- “fizemos fichas com tabelas em que púnhamos um X no que pensávamos que ia 

acontecer” [tema espelhos]” (R5 - A1 – 2º – PA);“ fizemos a experiência e depois 

fizemos o relatório da experiência [tema espelhos]” (R6 - A1 – 2º – PA;  “também 

fizemos desenhos” [tema espelhos] (R26 - A1 – 2º – PA) 

- “antes e depois da experiência fazíamos fichas algumas com tabelas ” (R13 - A2 – 4º – 

PB); “ o relato ” (R14 - A2 – 4º – PB); “o professor trazia uma ficha (…) preparada 

para as experiências que nós que nós tínhamos que fazer, com tabelas, etc .” (R15 - A3 

– 4º – PB); “materiais que utilizámos, como é que fizemos, o que observámos 

[relatório,tema espelhos]]” (R16 - A3 – 4º – PB) 

- “fizemos o desenho  da experiência” [tema espelhos] (R22 - A4 – 3º – PC); “estivemos a  

assinalar com o X” [tabelas] (R24 - A4 – 3º – PC); “fizemos relatórios” [tema espelhos]  

(R28 - A2 – 3º – PC)  
- “fizemos fichas com tabelas, desenhos, relatórios” [tema espelhos] (R8 - A1 – 4º – PD); 

“escrevíamos o que vimos, o que observámos e depois conclusão o que aprendemos” 

[relatório, tema electricidade ]” (R42 - A2 – 4º – PD) 

“de fazer às vezes as cruzes” [tema espelhos] (R53 - A3 – 2º – PE) 

- “escrevemos a palavra ambulância, depois escrevemos ao contrário, reflectimos nos 

espelhos e vimos que a  ambulância estava direita” [registos escritos,tema espelhos] 

(R21 - A3 – 2º – PE) 

- “a professora deu-nos vários papeis pequeninos  e nós escrevemos nos papeis” [tema 

espelhos] (R25 - A2 – 2º – PE) 

- “fizemos desenhos” (R87 - A1 – 1º – PE); “fizemos relatórios” [tema espelhos] (R88 - 

A1 – 1º – PE) 

- “usamos materiais para vermos se eram condutores ou não condutores e fizemos tabelas 

antes das experiências com o que pensávamos que ia acontecer” (R87 - A1 – 3º – PC) 

-  “depois  fizemos também  relatórios” [tema electricidade] (R95 – A4 – 3º – 

PC);“também fizemos desenhos” [tema electricidade]  (R97 – A4 – 3º – PC) 

- “fizemos uma experiência com muitos materiais e antes registámos nas tabelas o que 

pensávamos que ia acontecer fizemos também uma fichinha onde estava para lá  para 

nós escrevermos o que  o que aprendemos, o que utilizámos, assim coisas dessas . ” 

[tema electricidade] (R39 - A2 – 4º – PD); “o relatório” (R40 - A2 – 4º – PD)“e também 

tivemos de fazer o desenho, o desenho do que (…) tínhamos realizado, fizemos vários 

desenhos  dos circuitos  em série e em paralelo” (R43 - A2 – 4º – PD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
CR1.3.3 

- “fizemos tabelas e depois relatórios e desenhos[tema ímanes]” (R88 - A1 – 4º – PB) 

- “fizemos também como é que pensávamos que iam acontecer nas tabelas, e noutras 

fichas, fizemos relatórios e também desenhos” [tema ímanes] (R91 - A2 – 4º – PD) 
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CR1.4 – Organização da turma na exploração dos temas 

CR Evidências 

 

 

CR1.4.1 

 

- “só que nós de vez em quando fazíamos experiências que é com a turma toda” [relatórios 

do tema espelhos]” (R16 - A2 – 2º – PA) 

- “a professora escrevia no quadro [relatórios]  e nós dávamos ideias (R17 - A2 – 2º – PA) 

- “uma parte foi na turma toda  e outra no grupo” [carta de investigação - tema ímanes]” 

(R124 - A2 – 4º – PD)   

- “nós fazíamos da nossa imaginação [relatórios espelhos]com a ajuda da professora” 

(R97 - A3 – 2º – PE) 

 

 

 

 

CR1.4.2 

 

- “os trabalhos foram feitos em grupos” (R14 - A1 – 2º – PA); “foi em grupo, um escrevia 

e um lia” (R16 - A2 – 2º – PA) 

-  “foram feitas em grupo” (R21 - A1 – 4º – PB); “normalmente os grupos faziam tudo 

igual, o que um grupo fazia o outro também fazia, nós fazíamos as fichas só que era 

individual por cada grupo” (R122 - A1 – 4º – PB); “três grupos de quatro ou cinco 

elementos” (R24 - A3 – 4º – PB);“todas em grupo” (R87 - A3 – 4º – PB) 

- “foi em grupo” (R16 - A1 – 3º – PC); “no grupo pequeno” (R29 - A2 – 3º – PC); “era só 

um que escrevia, mas todos davam ideias” (R30 - A2 – 3º – PC) 

- “uma parte foi na turma toda  e outra no grupo” [carta de investigação - tema ímanes]” 

(R124 - A2 – 4º – PD)   

- “estávamos em grupo a fazer com a ajuda da professora” (R16 - A3 – 2º – PE) 

- “só que era só de dois em dois” (R18 - A1 – 2º – PE) 

 

 Continuando a análise do discurso produzido pelos alunos constatámos que no 

desenvolvimento dos diferentes TP, todos os professores partiram das ideias prévias dos 

mesmos, do seu registo, promovendo, deste modo, o confronto com os dados resultantes da 

experimentação, situação passível de gerar o conflito cognitivo nos alunos dos diferentes 

grupos de trabalho ao permitir que as representações imaginadas e a discussão sobre elas 

servisse de base à construção de modelos explicativos coerentes com os factos resultantes 

da experimentação. Ou seja, os professores tomaram as ideias iniciais dos alunos como 

ponto de partida para a (re)construção e aquisição de novos conhecimentos. 

 Os alunos dos professores C e D referem ter realizado a “Carta de Planificação” antes 

das experiências de teor investigativo, no âmbito dos temas “espelhos” e “ímanes”, o que 

sugere que, partindo de situações problemáticas, os alunos usaram e desenvolveram 

conhecimentos a nível conceptual e procedimental, identificando questões, planeando 
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estratégias, conduzindo a experimentação com controlo de variáveis, registando e 

interpretando os dados obtidos que os levaram a possíveis conclusões. 

 Relativamente ao tipo de registos elaborados antes, durante e após os TP – 

preenchimento de tabelas, elaboração de relatórios das experiências, comunicação oral das 

mesmas e sua representação através de desenho – os alunos de todos os professores 

afirmam tê-los feito no âmbito do tema “espelhos”; os alunos dos professores C e B fazem 

referência à sua realização também no desenvolvimento do tema “electricidade” e os 

alunos dos professores D e B no tema “ímanes”. Constatámos, pois, que os modelos 

explicativos das actividades experimentais foram expressos através de uma variedade de 

linguagens: desenho, tabelas, expressão verbal (escrita e oral). Através do discurso dos 

alunos percebemos que a maioria dos TP foram realizados em pequeno grupo (de dois a 

cinco elementos), nas turmas dos cinco professores. A nível de elaboração de registos 

(relatórios e carta de investigação), verificaram-se situações de trabalho colectivo, nas 

turmas dos professores A, D e E. As duas situações referidas evidenciam a existência da 

aprendizagem cooperativa, da interacção social entre os alunos e o professor e os próprios 

alunos, facto que se assume como determinante para o processo de ensino/ aprendizagem e 

ao desenvolvimento de competências sociais, ao criar condições emocionais onde o 

trabalho dos alunos é valorizado e onde os mesmos contam com o apoio do professor 

quando necessário.  

  

Categoria de conteúdo 2: Reacção dos alunos relativamente aos temas estudados e 

às actividades realizadas 

 

Com esta dimensão pretendia-se identificar as aprendizagens realizadas pelos alunos, 

nomeadamente, no âmbito dos conteúdos/conceitos e no desenvolvimento de competências 

gerais e específicas da Educação em Ciências.     

i)Aprendizagens realizadas pelos alunos 

Sobre este parâmetro de análise, do discurso dos alunos, identificaram-se ideias - tipo 

que fizeram emergir as seguintes CR: 

CR2.1 – Aprendizagem de conteúdos/ conceitos  

CR2.2 – Desenvolvimento de competências gerais e específicas 

CR2.2.1 – Competências técnicas 
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CR2.2.2 – Competências de investigação 

CR2.2.3 – Competências comunicação em suporte escrito ou visual 
Quadro 4. 15 – Evidências dos alunos  

 CR2.0 – Aprendizagem de conteúdos/ conceitos 

CR Evidências 

- “aprendemos que as imagens viradas para o espelho, qualquer objecto fica com a imagem 

invertida” (R42 - A1 – 2 – PA); “elas ficam sempre [invertidas] só que algumas situações 

não mudam,  por exemplo a palavra AMA fica invertida, mas lê-se na mesma  também fica  

na mesma, MIM” (R44 - A3 – 2º – PA); “ fizemos com a simetria” (R75 - A3 – 2º – PA); 

“e se nós pusermos um pirilampo ele fica tal e qual, nem o olho esquerdo fica para o 

direito nem o direito para o esquerdo, mas a fitinha do pirilampo já se nota que está do 

outro lado” (R44 - A2 – 2º – PA);o W, o B . o B é assim . (faz o gesto de linha de simetria 

do B no plano horizontal); (R45 - A2 – 2º – PA);“eu acho que aprendi coisas novas, 

porque eu nunca tinha feito (…)e depois estive a ver aquilo ao espelho, só que há espelhos 

de outra cor e as imagens já saem diferentes, só que nestes as cores saem igual, as 

palavras saem diferentes” (R37 - A2 – 2º – PA) 
- “ que  algumas [palavras reflectidas no espelho]se lêem na mesma porque são simétricas” 

(R28 - A3 – 4º – PB); “o eixo de simetria” (R30 - A3 – 4º – PB); “as palavras ao 

contrário” (R38 - A3 – 4º – PB) 

- “aprendi que o espaço era o mesmo do objecto ao espelho e do espelho à imagem” 

[objectos reflectidos no espelho] (R50 – A4 – 3º – PC); “foi que era mesma distância” 

[objectos reflectidos no espelho] (R56 - A1 – 3º – PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “era a simetria” (R12 - A3 – 4º – PD); 

- “dos espelhos (…) aprendi que  eu pensava que quando punha-se o pirilampo virado para 

o espelho aparecia diferente, mas afinal apareceu igual e só se notava que era diferente 

por causa da fita”  

- (R31 - A3 – 4º – PD); agora já sei porque é que a palavra ambulância aparece escrita 

assim” [escrita de forma invertida, nas ambulâncias] (R37 - A1 – 4º – PD);  

- “aprendi o eixo de simetria, porque nós aprendemos muitas coisas sobre o eixo de 

simetria porque na segunda-feira passada, fomos a um  a uma fábrica em que as pessoas 

podem lá ir  fazer peças em barro eexplicaram-nos coisas sobre o eixo de simetria e 

perguntaram-nos  se tínhamos feito eixo de simetria e disseram-nos assim /sabem que eixo 

é este? \ e eu disse assim  /é o eixo de simetria\ porque eu sabia muitas coapareceu igual e 

só se notava que era diferente por causa da fita” (R31 - A3 – 4º – PD); 
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CR2.1 

 

 

- “aprendi o eixo de simetria, porque nós aprendemos muitas coisas sobre o eixo de 

simetria porque na segunda-feira passada, fomos a um  a uma fábrica em que as pessoas 

- é este? \ e eu disse assim  /é o eixo de simetria\ porque eu sabia muitas co eixo de simetria 

e do que eu gosto mais é do eixo de simetria” (R36 - A2 – 2º – PE);“eu aprendi a 

simetria” (R56 - A1 – 2º – PE);“já aprendi a esquerda e a direita porque eu não sabia a 

esquerda e a direita que . e que podemos ler bombeiros[quer dizer ambulância] escrito ao 

contrário e depois virávamospara o espelho” (R59 - A2 – 2º – PE);“e se tivéssemos a 

palavra ambulância direito e nós  e virássemos para o espelho ficava ao contrário e se nós 

virássemos escrevêssemos a palavra ambulância do fim para o inicio e virássemos para o 

espelho ficava bem escrito” (R60 - A2 – 2º – PE); “eu aprendi  com os espelhos porque eu 

nunca tinha feito isso, às vezes eu  quando  punha os espelhos a escrever lá umas letras 

antes parece que os espelhos dava outras” (R64 - A3 –2º – PE); “e apareceu uma palavra 

policia (…) polícia não é nenhuma palavra simétrica” (R65 - A3 – 2º – PE); “eu antes não 

sabia o que é que ia acontecer mas depois fiquei a saber o que é que ia acontecer,  depois 

de fazer fiquei a saber” (R74 - A2 – 2º – PE) 
- “ não sabia pronto que havia assim a maneira de chamar material condutor e material 

não condutor e  pronto assim eu vi que há uma maneira pronto de chamar a um material 

condutor e a outro material não condutor (R64 - A1 – 4º – PB); 

- “antes da experiência eu não sabia o que eram [circuitos em série e em paralelo] (R75 - 

A3 – 3º – PC); “também não sabia”(R76 -  A2 – 3º – PC); “[aprendi que nas ligações] em 

série se desligarmos uma [lâmpada] as outras desligam-se” R104 - A1 – 3º – PC); “as 

outras continuam ligadas” (R105 - A1 – 3º – PC); “não sabia que alguns materiais não 

eram condutores” (R123 - A1 – 3º – PC); “não sabia que as lâmpadas acendiam assim em 

circuito e também não sabia que acendiam só com a pilha” (R130 - A3 – 3º – PC); “não 

sabia que se podia ligar a lâmpada à pilha (R124 - A2 – 3º – PC); “não sabia como é que 

se fazia os circuitos” (R127 - A4 – 3º – PC), “nunca tinha acendido uma lâmpada através 

de uma pilha” (R77 - A2 – 3º – PC) 

- “com a electricidade eu ainda não sabia uma coisa que ao dando o nó (…)as  luzes 

acendiam” (R120 - A2 – 4º – PD) 

- “nunca tinha visto aquilo, o pólo norte e o pólo sul” (R79 - A2 – 4º – PB); “[aprendi que] 

que os ímanes têm magnetismo e atraem coisas  feitos de ferro  e outros materiais e que os 

ímanes tinham vindo do gregos” (R99 - A1 – 4º – PB); “[aprendi que] as moedas de cinco 

cêntimos pensava que não eram atraídas e eram e as moedas de euro e dois euros pensava 

que eram atraídas mas não eram, só a parte de fora” (R102 - A3 – 4º – PB); “[aprendi 

que] quando pomos o pólo norte virado para o outro pólo norte “[dos ímanes] eles 

afastarem-se e quando viramos o pólo norte para o sul eles juntarem-se” (R116 - A1 – 4º 

– PB) 
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- “nunca tinha visto aquilo, o pólo norte e o pólo sul” (R79 - A2 – 4º – PB); “[aprendi que] 

que os ímanes têm magnetismo e atraem coisas  feitos de ferro  e outros materiais e que os 

ímanes tinham vindo do gregos” (R99 - A1 – 4º – PB); “[aprendi que] as moedas de cinco 

cêntimos pensava que não eram atraídas e eram e as moedas de euro e dois euros pensava 

que eram atraídas mas não eram, só a parte de fora” (R102 - A3 – 4º – PB); “[aprendi 

que] quando pomos o pólo norte virado para o outro pólo norte “[dos ímanes] eles 

afastarem-se e quando viramos o pólo norte para o sul eles juntarem-se” (R116 - A1 – 4º 

– PB) 

-  “os ímanes (…) aprendi coisas que eu não sabia que o íman atraía e afinal atraía” (R112 

- A3 – 4º – PD);“e também assim temos a certeza que aquilo que está no livro é verdade” 

(R141 - A1 – 4º – PD);“aprendi que nem sempre as coisas são atraídas” (R144 - A2 – 4º 

– PD) 

 
CR CR2.2 – Desenvolvimento de competências gerais e específicas 

 Evidências 

 

 

 

 

CR2.2.1 

-  “[aprendi a] ligar os fios e a lâmpada” (R68 - A1 – 4º – PB) 

-  “ tivemos de medir quando fizemos a experiência dos centímetros a ver a agulha tivemos 

de estar a medir os centímetros da agulha até ao íman” (R127 - A2 – 4º – PB) 

- “montámos circuitos em série e em paralelo” (R69 - A3 – 3º – PC),“com lâmpadas e uma 

pilha” (R70 - A3 – 3º – PC);“ metemos um interruptor no circuito em série ” (R72 - A4 – 

3º – PC);“ ligamos a lâmpada sem fios” (R80 - A2 – 3º – PC) 

- “aprendi que o espaço era o mesmo do objecto ao espelho e do espelho à imagem” 

[objectos reflectidos no espelho] (R50 – A4 – 3º – PC); “foi que era mesma distância” 

[objectos reflectidos no espelho] (R56 - A1 – 3º – PC) 

-  “ainda não sabia [aprendi]  (…) como é que se formava o circuito paralelo e o circuito 

em série” (R64 - A2 – 4º – PD) 

 
 

CR2.2.2 

- “aprendemos a realizar experiências” (R36 - A3 – 4º – PB); 

- “aprendemos a fazer experiências e a trabalhar em grupo” (R137 - A1 – 4º – PD) 

 
 

 

 

 

CR2.2.3 

- “ao fazer o relato aprendemos mais palavras” (R19 - A3 – 4º – PB); 

- “o desenho também ajudou a ter mais ideias” (R20 - A1 – 4º – PB) 

- “nós dizíamos à turma o que tínhamos feito  e como é que as coisas tinham corrido” 

(R121 - A1 – 4º – PB)    

- “os relatório ajudam-nos a aprender a escrever melhor” (R125 - A3 – 4º – PB) 

- “acho que o relatório é importante porque desenvolve-nos a na maneira de escrever” 

(R66 - A4 – 3º – PC) ; “e o desenho também porque temos de estar com atenção às 

coisas” (R67 - A4 – 3º – PC) 
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- “fazer essas coisas (…) ajuda-nos a trabalhar a Língua Portuguesa,  a Matemática, o 

desenho” (R136 - A3 – 4º – PD) 

 

Através da análise do discurso dos diferentes grupos de alunos verifica-se que a 

vivência de experiências de teor ilustrativo/demonstrativo, no âmbito do tema “espelhos”, 

proporcionou, em todas as turmas, a aprendizagem/compreensão do conceito de simetria 

e a existência de diferentes eixos de simetria em letras, palavras e objectos, com conexões 

a situações do seu quotidiano. A exploração do tema “electricidade” permitiu aos alunos 

dos professores B, C e D o (re)conhecimento de materiais condutores e não condutores; o 

princípio de funcionamento de diferentes circuitos eléctricos; o conceito de circuito em 

série e em paralelo e as diferenças existentes entre eles. Ao desenvolver actividades com 

ímanes os alunos dos professores B e D, experimentalmente, reconheceram/identificaram a 

existência dos dois pólos magnéticos (PN e PS) e as propriedades e comportamentos dos 

ímanes: efeito/acções de sobre determinados materiais e/ou objectos e a interacção que 

exercem entre si (atractiva ou repulsiva). Nas situações, acima referidas, foi notório o 

desenvolvimento, nos alunos, da capacidade de conduzir observações de situações 

particulares, conhecidos os objectos de observação e a capacidade de classificar materiais e 

ou objectos em função do modo como funcionam.  

A nível do tema “electricidade”, do discurso dos alunos dos professores B e C 

podemos inferir que os mesmos desenvolveram competências técnicas que lhes permitiram 

realizar a montagem de diferentes tipos de circuitos eléctricos e medições nos temas 

“ímanes” e “espelhos” – alunos do professor B. 

Os alunos dos professores B e D dizem ter aprendido a realizar experiências e a 

trabalhar em grupo, o que implica o desenvolvimento de metodologias personalizadas de 

trabalho e de aprendizagens adequadas aos objectivos visados: a capacidade de identificar 

uma questão para investigação; a adopção de estratégias de resolução de problemas e 

tomada de decisões, assim como a cooperação entre alunos em tarefas e projectos comuns. 

Do discurso dos alunos dos professores B, C e D, emerge o reconhecimento, dos 

mesmos, do desenvolvimento de capacidades de comunicação através da elaboração dos 

diferentes tipos de registos ou modelos representativos/explicativos das experiências 

realizadas e/ou das actividades desenvolvidas. Aprender ciências é também fazer com que 

esses modelos representativos tenham significado e sejam úteis para os alunos, o que é 

evidente no discurso dos mesmos.  
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ii) Atitudes dos alunos perante as actividades 

Sobre este parâmetro de análise, do discurso dos alunos54, identificaram-se ideias sobre 

os temas/actividades consideradas mais ou menos interessantes pelos mesmos e que 

fizeram emergir a CR:  

CR2.3 – Reacção dos alunos 

CR2.3.1 – Temas preferidas pelos alunos e actividades consideradas mais interessantes 

CR2.3.2 – Actividades consideradas menos interessantes pelos alunos 
 

Quadro 4. 16 – Evidências dos alunos  

 CR2.3 – Reacção dos alunos 

CR Evidências 

 - “dos espelhos” (R25 - A2 – 4º – PB) “porque era giro e também aprendemos coisas” (R26 - 

A2 – 4º – PB);“foi de pôr os objectos em frente ao espelho e ver como é que eles 

apareciam, principalmente a palavra ambulância” (R23 - A1 – 2º – PA);“eu gostei de tudo, 

era tudo muito engraçado” (R24 - A2 – 2º – PA);“eu também gostei do espelho, eu pus o 

meu nome (…) e apareceu ERDNA” (R25 - A3 – 2º – PA) 

- “de ver as  palavras no espelho, ao contrário” (R28 - A3 – 4º – PB); as palavras ao 

contrário e ver os olhos” (R30 - A3 – 4º – PB);“foi de ver também as palavras simétricas” 

(R31 - A2 – 4º – PB); “eu gostei de tudo” (R34 - A2 – 4º – PB); “gostei muito de ver as 

imagens reflectidas no caleidoscópio” (R32 - A1 – 4º – PB); “aquilo era divertido” (R33 - 

A1 – 4º – PB) 

- “gostei de fazer a experiência” (R32 - A1 – 3º – PC); [espelhos] porque é mais engraçado 

estar a mexer com os materiais” (R33 - A1 – 3º – PC);“eu gostei também de fazer a 

experiência [espelhos]  (R35 - A2 – 3º – PC) porque era mais divertido e fazíamos todos em 

conjunto (R36 - A2 – 3º – PC);“gostei mais da experiência [espelhos] porque trabalha-se 

em grupo e todos damos opiniões sobre o trabalho” (R37 - A3 – 3º – PC); “gostei mais da 

história dos espelhos” (R38 - A4 – 3º – PC) “de fazer o desenho” (R39 - A4 – 3º – PC); 

“nós gostámos muito das experiências” (R60 - A1 – 3º – PC);  “porque são muito 

divertidas e é giro fazer experiências, depois sabemos coisas” (R63 - A2 – 3º – PC) 

;“gostei muito dos espelhos mas ainda não a acabámos” (R137 - A4 – 3º – PC) 

- “de ver a imagem reflectida no espelho” (R18 - A1 – 4º – PD);“dos espelhos gostei mais de 

fazer a experiência” (R19 - A1 – 4º – PD); “também gostei mais da experiência” (R22 - A3 

– 4º – PD); “porque (…) achava engraçado ali o espelho e era sempre eu a fazer” (R21 - 

A3 – 4º – PD) 

                                                 
54 Os relatos feitos pelos alunos são suportados por documentos por eles produzidos, em situação de sala de 

aula, e que estão na posse da autora. 
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-  “do que eu gosto mais é do eixo de simetria” (R36 - A2 – 2º – PE); eu também gostei” 

(R39 - A1 – 1º – PE);“porque gosto muito de fazer as coisas com o eixo de simetria” (R40 - 

A1 – 1º – PE);“eu gostei de fazer as experiências e ouvir a professora” (R41 - A3 – 2º – 

PE);“gostei de dividir as letras ao meio [estudo da simetria]  (R45 - A1 – 1º – PE);“eu 

gostava de ver aquilo de nós olharmos para dentro e ver as missangas [caleidoscópio que 

viram mas não construíram]” (R46 - A2 – 2º – PE); “sim o caleidoscópio” (R47 - A1 – 1º – 

PE);“gostei de ver o caleidoscópio” (R49 - A3 – 2º – PE);“eu gostei muito de fazer 

[experiências] eu gostava de fazer muitas vezes eu até gostava  que as minhas aulas fossem 

isso” (R75 - A2 – 2º – PE) 
- “até agora estou a gostar mais de electricidade(...) porque é um tema novo” (R65 - A1 – 2º 

– PA); “gostei da electricidade por causa de também ser um tema novo” (R77 - A3 – 2º – 

PA); “com os espelhos é mais fácil e eu gosto mais das coisas difíceis” (R75 - A1 – 2º – 

PA);“da electricidade (…) eu acho que é mais giro do que estar a fazer experiências com 

os espelhos” (R74 - A2 – 2º – PA;   

- “foi da electricidade” (R101 - A1 – 3º – PC) “porque  era com as lâmpadas e era acender 

a luz, também usava-se os fios” (R102 - A1 – 3º – PC);“da electricidade” (R133 - A2 – 3º 

– PC “gostei da electricidade” (R138 - A1 – 3º – PC); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  “ligar os fios e ver a luz a acender-se, nunca pensei que a luz se fosse acender, que a 

lâmpada fosse acender com um fio e uma pilha” (R53 - A1 – 4º – PB);  

- “foi de ver os materiais condutores e não condutores” (R63 - A1 – 4º – PB);  

- “foi criar um interruptor e também de ligar as lâmpadas” (R61 - A2 – 4º – PB)“porque o 

interruptor era tipo assim um desafio, nós tínhamos que tentar fazê-lo e isso foi giro” (R62 

- A2 – 4º – PB);  

- “gostei de ligar todas aquelas lâmpadas ao mesmo tempo e de criar um interruptor e de ver 

que as lâmpadas brilhar o mesmo com o fio mais curto ou mais comprido” (R60 - A3 – 4º – 

PB); 

-    “foi de montar os circuitos em série e em paralelo” (R108 - A2 – 3º – PC);  

-  “de experimentar com os vários materiais para ver se eram condutores ou não 

condutores” (R110 - A3 – 3º – PC); “gostei de fazer os circuitos porque o em série eles não 

conseguiam [os colegas do grupo] fazer e fui eu que tive de fazer sozinha” (R111 - A4 – 3º 

– PC);   

- “[dos circuitos]porque nós víamos que a luz acendia” (R109 - A2 – 3º – PC); 

- “gostei de fazer os circuitos em paralelo” (R56 - A1 – 4º – PD); “eu também” (R57 - A3 – 

4º – PD);  

- “foi de realizar as experiências” (R63 - A2 – 4º – PD) “porque aprendi muitas coisas que 

ainda não sabia” (R62 - A2 – 4º – PD”;  

- “eu também foi de realizar as experiências, porque gosto muito disso” (R65 - A3 – 4º – 

PD) 
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CR2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  “o dos ímanes” (R104 - A3 – 4º – PB); “porque primeiro começamos a mover os objectos, 

depois começamos a aprender, gostei muito de saber que com um íman conseguia separar a 

limalha da farinha” (R105 - A3 – 4º – PB); “foi os ímanes, depois foi a electricidade” 

(R112 - A2 – 4º – PB) “os ímanes eu gostei de fazer porque  vi que dava para fazer coisas, 

dá para fazer coisas assim que  eu nem imaginava às vezes, como aquela coisa feita dos 

carros” (R113 - A2 – 4º – PB); “também foi os ímanes” (R115 - A1 – 4º – PB),  “também 

gostei muito daquela de tentar tirar a limalha da farinha” (R83 - A1 – 4º – PB);[gostei 

mais] “fazer o desenho”[ímanes] (R89 - A3 – 4º – PB) “porque no desenho vê-se o que nós 

estivemos a fazer e a aprender” (R90 - A3 – 4º – PB);“também fazer o desenho” (R91 - A2 

– 4º – PB);“fazer as experiências” [ímanes]  (R92 - A1 – 4º – PB) [porque]  gosto de fazer 

as coisas e fazer as coisas para mim mexe-me mais, não estar lá a pintar o desenho, não 

gosto” (R93 - A1 – 4º – PB); “e também gostei de com duas barrinhas [ímanes] fazer andar 

um  outro íman” (R110 - A3 – 4º – PB) 

- “e também tirar o clipe da água [com um íman]sem molhar as mãos” (R114 - A2 – 4º – PB); 

“o dos ímanes foi o meu preferido” (R78 - A3 – 4º – PD)  “o dos ímanes também foi o meu 

preferido” (R78 – A1 – 4º – PD)   “fazer andar os carros (…)[com um íman] numa corrida 

de carros (R79 - A3 – 4º – PD)“com os ímanes foi giríssimo” (R96 - A3 – 4º – PD);“foi 

divertido” (R97 - A2 – 4º – PD)“gostei de tudo, mas mais, mais foi a corrida” (R98 - A1 – 

4º – PD);“dos ímanes a corrida de carros” (R98 - A3 – 4º – PD);“dos ímanes e gostei de 

todas, mas principalmente da corrida de carros” (R102 - A2 – 4º – PD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR2.3.2 

 

-  “do que eu gostei menos foi de fazer a ficha de preparação” (R27 - A1 – 2º – PA) 

“tínhamos que pensar mais que na outra” [tema espelhos]. (R28 - A1 – 2º – PA) 
- “de [fazer]algumas fichas” (R30 - A2 – 2º-PA)“não gosto de passar do quadro” [tema 

espelhos]. (R31 - A2 – 2º-PA); 

- “foi de quando as lâmpadas não se acendiam por causa da pilha que estava gasta” [tema 

electricidade]. (R113 - A1 – 3º – PC); “só não gostei quando o fio se estragou e a lâmpada 

não acendeu” [tema electricidade] (R119 - A4 – 3º – PC) 

-  “gostei menos de fazer os desenhos” (R28 - A1 – 4º – PD) “porque  eu gosto de desenhar, 

mas só que  não gostei muito foi por ter de desenhar o nosso olho” [tema espelhos] (R27 - 

A1 – 4º – PD);  

- “eu não gostei nada de fazer o nó,  era muito chato” (R73 - A3 – 4º – PD); 

- “de tirar a limalha da farinha porque ela ficava sempre agarrada” (R107 - A1– 4º – PD); 

“pois é agarrada” (R107 - A3 – 4º – PD) “ao íman e depois tínhamos que estar a tirar 

aquilo tudo e a limalha depois caía novamente na farinha e depois tínhamos que estar a 

tirar novamente” (R107 - A1 – 4º – PD); “eu também foi o mesmo” (R108 - A2 – 4º – PD) 

- “desenhar” (R110 - A3 – 4º – PD); era difícil estar ali a desenhar, especialmente tirar as 

limalhas do prato, isso era o mais difícil” (R111 - A3 – 4º – PD) 
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- “de fazer às vezes as cruzes, de fazê-las no lugar errado” [registo das ideias prévias] (R53 - 

A3 – 2º – PE) 

 

Do discurso dos alunos entrevistados, dos cinco professores, relativamente aos temas 

trabalhados na sala de aula, identificaram-se as seguintes preferências: 

- do professor A um aluno  elege o tema “espelhos” enquanto que os outros dois 

preferem o tema “electricidade”  (foram os dois temas explorados na turma);  

- dos professores B e D todos os alunos escolheram o tema “ímanes” (as duas turmas 

trabalharam os três temas);  

- do professor C três alunos preferiram o tema “electricidade” e um diz ter gostado 

muito dos “espelhos” (foram os temas desenvolvidos na turma);  

- do professor E o tema preferido foi o dos “espelhos” (do discurso dos alunos inferiu-se 

que dos três temas do PF, foi  único explorado na sala de aula, embora tenham sido 

feitas algumas referências ao tema electricidade). 

Na análise do discurso dos alunos, relativamente a esta CR não pode deixar de se ter 

em consideração o facto de não terem sido explorados todos os temas nas cinco turmas.  

Tendo em conta os temas trabalhados em cada turma, as preferências dos alunos dentro 

da mesma turma variaram apenas em dois grupos que correspondem às turmas dos 

professores A e C. Dois grupos de alunos preferiram o tema “electricidade”; outros dois 

escolheram o tema “ímanes” (únicas turmas onde foram explorados os três temas); um 

grupo elegeu o tema “espelhos”.   

Os alunos dos professores A, B, C, D e E apontam como actividades consideradas 

mais interessantes as experiências realizadas no âmbito do tema “espelhos”, na exploração 

do conceito de simetria. Os alunos do professor B e C e D indicam, ainda, os TP 

desenvolvidos na exploração do tema “electricidade”, nomeadamente, a montagem de 

circuitos, a descoberta de materiais condutores e não condutores e a concepção de um 

interruptor (professor B). Os alunos dos professores B e D referem, também, os diferentes 

TP envolvendo ímanes, nomeadamente a “separação da limalha de ferro da farinha” a 

“corrida de carros”, “tirar o clipe da água sem molhar as mãos” e dois alunos do 

professor B preferiram a representação icónica dessas mesmas actividades. 

Numa análise global verificámos que as actividades consideradas mais interessantes 

pelos alunos estão directamente relacionadas com os TP, aquelas em que envolvendo a sua 

acção real e concreta, lhes foi proporcionada a manipulação de materiais e objectos e que 
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partiam de questões, para as quais, experimentalmente, eles tinham de procurar uma 

resposta.  

 

iii) Dificuldades sentidas pelos aluno 

Na análise realizada aos protocolos dos diferentes grupos de alunos, emergiu a CR2.3 – 

Dificuldades dos alunos, referidas mais no sentido das dificuldades que não tiveram. 

CR2.4 – Dificuldades dos alunos 

- CR2.4.1 – Na realização das experiências (TP) 

- CR2.4.2 – Na interpretação/compreensão dos materiais didácticos de suporte às 
actividades 

 
Quadro 4.17 Evidências dos alunos 

 CR2.4 – Dificuldades dos alunos 

CR Evidências 

 

 

CR2.4.1 

-  “realizar as experiências foi fácil e muito divertido, todos adorámos” (R83 - A2 – 2º – 

PA) 

-  “eu gostei muito, correu bem e se pudesse fazia muitas mais vezes” (R142 - A1 – 4º – 

PD); “eu também é igual, gostei de realizá-las, não foi difícil e aprendi muito mais do que 

sabia e  espero continuar a realizar experiências” (R143 - A2 – 4º – PD) 

- “as experiências foi fácil” (R102 - A3 – 2º – PE) 

 
 

 

CR2.4.2 

- “fazer as fichas não foi difícil” (R84 - A2 – 2º – PA) 

-  “os relatórios não foram difíceis de fazer” (R96 - A1 – 3º – PC) 

- “não foi difícil fazer a carta, a professora também nos ajudou” (R99 - A1 – 3º – PC)  

- “as fichas não eram difíceis de fazer” (R147 - A1 – 3º – PC) 

- “ninguém teve dificuldades a preencher as fichas” (R148 – A1 – 3º – PC) 

- “todos compreendíamos o que estava lá” (R149 - A1 – 3º – PC) 

- “e escrever também [foi fácil]porque a professora ajudou” (R102 - A3 – 2º – PE) 

 

Pelo discurso dos alunos dos professores A, D e E, verifica-se que os mesmos não 

sentiram dificuldades na realização das experiências, evidenciando-se o mesmo 

relativamente à interpretação/compreensão dos diferentes materiais didácticos, concebidos 

para suporte às diferentes actividades, através das palavras dos alunos dos professores A, C 

e E. 

 

 



 

 169

3. As entrevistas finais aos professores 

 

No final do ano lectivo, mais concretamente do dia 23 de Junho ao dia 7 de Julho 

realizaram-se as entrevistas aos cinco professores que participaram no PF. Tendo por 

orientação as questões de investigação e os objectivos definidos para o estudo empírico, 

concebeu-se o guião55 que iria servir de apoio à investigadora durante o decorrer das 

mesmas. 

Todas as questões relativas à sua concretização foram, previamente, acordadas entre os 

professores e a investigadora – data, local e hora. Quatro das entrevistas decorreram na sala 

dos respectivos professores e uma na casa da investigadora (caso do professor F). A 

duração variou entre os 25 minutos (2) e os 30 minutos (3). Com a devida autorização 

todas foram áudio-gravadas, o que permitiu à investigadora assumir uma postura de inteira 

disponibilidade por tudo quanto os entrevistados diziam. 

Pelo facto de nas entrevistas iniciais se ter preenchido uma ficha com todos os dados 

que serviram para identificação e caracterização dos professores (ponto 1.1 deste capítulo) 

nestas últimas, apenas houve a preocupação de, reconhecidos os professores, completar 

essa ficha com o dia, a hora e o local onde estas últimas foram realizadas. 

  Posteriormente as cinco entrevistas foram transcritas na íntegra, das fitas magnéticas 

para suporte de papel, segundo convenções adaptadas de Martins (1989), de uma forma tão 

fiel quanto possível, tendo resultado num total de 38 páginas. Na sua transcrição manteve-

se o código atribuído a cada professor (PA, PB, PC, PD e PE) e as suas intervenções foram 

numeradas, sequencialmente, de acordo com as intervenções do entrevistador (E): assim, à 

E1 (pergunta um) corresponde a resposta um do respectivo professor (PA-R1, …). Como 

não podia deixar de se verificar, a organização do texto, em suporte de papel, teve em 

conta a necessidade de facilitar o seu posterior tratamento. 

 

3.1 Análise de conteúdo 

 

 Tal como foi feito nas entrevistas anteriores (professores e alunos), todo o material 

resultante das mesmas, após leituras sucessivas, foi sujeito à análise de conteúdo, processo 

utilizado para tratar o discurso produzido pelos professores e que constituiu, juntamente 

                                                 
55 Em anexo apresenta-se o guião da entrevista. 
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com outros já mencionamos neste capítulo – entrevistas aos alunos e análise de produtos 

do trabalho dos mesmos em situação de sala de aula – a base de dados que serviu para 

avaliação do impacte imediato que o PF teve nas práticas dos professores no âmbito do 

Ensino das Ciências.  

 O processo de análise de conteúdo destas entrevistas seguiu as linhas orientadoras já 

descritas nos pontos 2.2.1 e 2.4.2 deste mesmo capítulo.  

 

3.2 Categorias de análise do conteúdo das entrevistas 

 

Na análise qualitativa do discurso produzido pelos professores, a metodologia seguida 

foi, em tudo, semelhante à descrita nos pontos 2.2.2 e 2.4.3 deste capítulo. Fez-se uma 

leitura inicial de todos os protocolos, ainda sem a preocupação de classificar ou fazer 

inferências sobre o seu conteúdo, de seguida estabeleceu-se um quadro de categorias de 

análise de conteúdo ou temas, em leituras posteriores e sucessivas identificaram-se os 

excertos do discurso de cada professor a ser incluído em cada categoria que, finalmente, 

foram analisados no sentido de fazer emergir as suas ideias – tipo. Para cada uma das 

categorias definiram-se parâmetros de análise. 

Após o processo acima descrito consideraram-se as seguintes categorias de conteúdo: 

1. Temas abordados no PF e que foram explorados em contexto de sala de aula 

2. Contributo do PF nas suas práticas 

3. Avaliação que faz do PF 

 
Quadro 4.18 – Categorias de conteúdo para análise de dados 

Categorias de análise Parâmetros de análise 

1 Temas abordados no PF e 

que foram explorados em 

contexto de sala de aula 

i) Transposição dos temas para a sala de aula 

 

2 Contributo do PF nas suas 

práticas 

i) Mudanças nas práticas dos professores 

 

3 Avaliação que faz do PF 

 

i) Posicionamento do professor relativamente ao PF 
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Para cada um dos parâmetros de análise agruparam-se/classificaram-se ideias-tipo ou 

posições dos professores (transcritas nos Quadros 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23 e 4.24 – 

Evidências dos professores) que, representando os seus argumentos ou perspectivas 

relativamente a uma questão, foram consideradas como CR. Importa referir que essas 

categorias não são exclusivas, podendo verificar-se que para um determinado aspecto o 

mesmo professor possa surgir em mais do que uma CR.  

São essas ideias – tipo ou CR identificadas, que de seguida se apresentam. 

 

 Categoria de conteúdo 1: temas abordados no PF e que foram explorados em 

contexto de sala de aula 

 

 Com esta dimensão de análise pretendia-se identificar os temas trabalhados pelos 

professores em situação de sala de aula, no âmbito do PF, a razão da sua escolha, a forma 

como cada um se sentiu na sua transposição, as dificuldades sentidas, a 

suficiente/insuficiente (in)formação teórica obtida durante o PF e a adequabilidade dos 

materiais didácticos apresentados como suporte à exploração dos diferentes temas. 

 i) Transposição dos temas para a sala de aula 

 Do discurso dos professores sobre este parâmetro de análise foram identificadas as 

seguintes CR: 

CR1.1 – Temas trabalhados e motivos da sua escolha 

CR1.2 - Dificuldades sentidas na transposição dos temas 

CR1.3 – Suporte teórico à exploração das temáticas 

CR1.4 – Adequabilidade dos materiais didácticos apresentados como suporte aos 

temas 
Quadro 4.19 – Evidências dos professores 

CR Evidências 

 CR1.1 – Temas trabalhados e motivos da sua escolha 

 

 

 

 

 

 

- “dos temas que foram abordados no PF trabalhei (…) os espelhos, portanto as simetrias, 

a electricidade também numa abordagem mais, digamos mais leve e os ímanes não 

trabalhei este ano, penso tratá-los no próximo ano lectivo (PA-R9); “foi pela sequência 

[do PF]e talvez também pelo grau de dificuldade e pelo interesse que as próprias crianças 

(…) iam manifestar face  aos temas, portanto os ímanes achei que talvez eles ainda não 

tivessem aquele interesse porque são crianças do 2º ano de escolaridade e  optei por 
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CR1.1 

 

deixar esse tema para o 3º ano” (PA-R10) 

- “a electricidade, o magnetismo e os espelhos” (PB-R12); “porque achei que eram 

aqueles que pelos materiais que utilizava, pelos conceitos que explorava, pelas 

conclusões a que chegava e pela forma como se realizavam as experiências e as 

diferentes actividades, achei que como eu me senti como uma criança a lidar com 

aquilo(…) pensei que eles também fossem viver a mesma coisa, com o mesmo entusiasmo 

e assim foi”(PB-R13) 

- “fiz o da electricidade e creio que fi-lo por inteiro(…), o dos espelhos iniciei só, lá está 

havia fases que  teria que seguir  e como vi que não ia conseguir [por falta de tempo], eu 

trouxe o caleidoscópio, eles viram, eu disse como é que se fazia e alguns fizeram em casa 

e depois  e depois fizeram o relatório do que tinham feito experimentalmente” (PC-R10) 

-  “porque a electricidade acabou por  me cativar mais (…) é importante (…) a dos 

espelhos digamos era uma actividade mais parada também, a electricidade  há luz, há um 

resultado(…) e isso cria mais entusiasmo nos alunos” (PC-R12) 

- “fiz todos os temas globalizantes mas não fiz todas as experiências que cada  tema tinha, 

por exemplo (…) nos espelhos abordei o tema da simetria (…) trabalhei o reflexo, como 

aparecia o nome, até pela curiosidade da ambulância porque havia um menino que a mãe 

é enfermeira, e os bombeiros, trabalhamos os serviços e aproveitei para assim uma ponte  

e falei ali dos espelhos nos supermercados e etc.  falámos dos vários tipos de espelhos, a 

outra foi a electricidade, fiz a introdução à electricidade porque estava tudo ainda  muito  

assim  desfasado, alguns sabiam, outros não sabiam, estivemos a falar da transformação 

da corrente eléctrica, como é que aparecia nas nossas casas depois como estava no 

programa o circuito em série e em paralelo, dei a electricidade, acho que foi o tema que 

eu abordei com mais intensidade, foi mesmo a electricidade  e eles adoraram, foi o tema 

que eles mais adoraram, com os ímanes (…) identificamos os pólos, trabalharmos com 

diferentes tipos de ímanes, identificámos materiais que são atraídos pelos ímanes ou não, 

e fizemos uma corrida de automóveis, ou melhor um campeonato (risos) foi muito 

divertido” (PD-R11); 

- “primeiro por ser um quarto ano (…) e eu queria que eles também abordassem um 

bocadinho de tudo, era o quarto ano, o último ano no 1º ciclo, e também despertar um 

bocadinho a curiosidade das ciências porque no próximo ano vão ter uma abordagem 

diferente, não vai ser só o Estudo do Meio, vão ter disciplinas diferentes, despertar a 

curiosidade deles a nível científico foi o mais importante”(PD-R12) 

- “abordei as simetrias nos espelhos, o caleidoscópio nós não construímos (…) apesar de 

eles terem todos visto e eu ter explicado como é que se construía, portanto na parte das 

simetrias dos espelhos  estudámos palavras e imagens  portanto essas duas vertentes, o 

resto eu não pus em prática, tinha ideia  de pôr em prática a electricidade,  mas 

entretanto as coisas complicaram-se [o professor esteve de atestado médico] (PE-R11) 
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- “foram surgindo no PF, foram surgindo no programa, no Currículo(…) apesar de, lá 

está, a electricidade não fazer parte, acho que era extremamente importante (…)  fui 

fazendo as outras experiências que iam surgindo à medida que era necessário (PE-R13) 

- “não pus todos os temas abordados,  apenas alguns  porque acho que uns se adequavam 

a uma idade mais avançada, apesar que eu poderia ter o cuidado de os ter adaptado aos 

meus alunos” (PE-R1) 

  
 Através da análise do discurso dos professores podemos concluir que variam os temas 

trabalhados pelos professores em situação de sala de aula, assim como as razões das suas 

opções.   

O professor A transpôs para a sala de aula os temas “espelhos” e “electricidade”. O 

primeiro no âmbito  das actividades conducentes à exploração do conceito de simetria e o 

segundo numa iniciação à temática na sua 1ª fase (compreensão da importância pessoal 

social que a electricidade tem no nosso dia-a-dia). As razões apresentadas prendem-se com 

a sequência com que eles foram trabalhados no PF, o grau de dificuldade dos mesmos e o 

interesse que o professor pensava que alunos fossem manifestar. 

O professor B diz ter explorado os três temas, colocando a ênfase nos conceitos que 

eram trabalhados no âmbito dos mesmos, nos materiais que eram utilizados, na forma 

como eram feitas as experiências e as diferentes actividades e no modo como ele próprio se 

sentiu ao realizá-las aquando das sessões do PF. 

O professor C afirma ter desenvolvido os temas “electricidade” e “espelhos”. No 

primeiro diz ter realizado todos os TP propostos, no segundo como viu que não conseguia 

desenvolver todas as fases previstas para a sua exploração, devido ao factor tempo (este 

aspecto é objecto de reflexão do professor, como se verá mais adiante), optou por solicitar 

aos alunos que construíssem em casa o caleidoscópio (produção de artefactos ópticos – 

uma das actividades contempladas no guião do aluno). As razões da escolha estão 

relacionadas, directamente, com o que, pessoalmente, sentiu na realização das experiências 

durante o PF. 

O professor D afirma ter trabalhado com os alunos todos os temas, realizando 

diferentes TP conducentes à aquisição de conteúdos e conceitos, com conexão a situações 

do dia-a-dia dos alunos, através da identificação das relações entre conhecimento 

científico, artefactos tecnológicos e as suas contribuições para a sociedade (numa 
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perspectiva CTS), mas não ter realizado todas as experiências propostas pelos guiões56. 

Apresenta como motivos para exploração das três temáticas o facto de estar a leccionar 

uma turma do 4º ano e, por isso, pretender que os alunos tivessem oportunidade de os 

abordar todos, como forma de despertar a sua curiosidade para as ciências, a nível 

científico, preparando-os, de certa forma, para o ciclo seguinte. 

O professor E explorou o tema “espelhos” a nível do conceito de simetria e fez uma 

breve abordagem ao tema “electricidade”. A opção teve em conta o que considerou ser 

mais adequado aos seus alunos (relembra-se que este professor leccionava uma turma que 

integrava alunos do 1º e 2º anos de escolaridade e que em finais do ano lectivo esteve de 

atestado médico). 

É de salientar que o discurso produzido pelos cinco professores, nos aspectos 

analisados, é coincidente com o dos respectivos alunos. 

 
Quadro 4.20 – Evidências dos professores 

CR1.2 – Dificuldades sentidas na transposição dos temas  

CR Evidências 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.2 

 

 

 

 

 

 

 

- “Sinceramente não senti grandes dificuldades porque da maneira como tu estruturaste o 

trabalho [nos materiais de apoio], seguindo passo a passo cada etapa acho que foi muito 

facilitador, portanto eu sinceramente não, não senti dificuldade nenhuma em pôr em 

prática” (PA- R4);“houve uma grande motivação embora, estivesse à partida já 

motivada para  (…) as ciências experimentais” (PA- R5) 

- “senti-me muito bem, foi uma sensação maravilhosa ver que (…) que as coisas feitas 

daquela forma funcionam de outra maneira, os miúdos ficam maravilhados quando 

chegam a uma determinada conclusão e que pensavam  ao contrário antes e parece que 

estão a descobrir petróleo é uma coisa surpreendente e depois a motivação deles  para a 

escrita, para os trabalhos de grupo, para outras actividades  é imensa  e portanto depois 

isso serve de motor de aprendizagem serve de estímulos (PB- R9);“eu senti-me bem 

porque foi uma coisa nova, porque (…) os nossos programas são muito repetitivos, 

existem  maneiras diferentes de dar a mesma coisa mas, torna-se um bocado  rotina e isso 

para o professor também é mau, isto foi um bocado de  ar fresco, parece que a própria 

actividade, a própria palavra experiência vibra, faz vibrar os alunos, eu pelo menos senti 

isso na minha turma,  eles a realizar estas actividades era tipo uma euforia, uma euforia 

e uma vontade imensa de  fugir da rotina e mesmo que qualquer coisa não corresse como 

                                                 
56 No âmbito da exploração de cada tema, a investigadora organizou um Guião do Aluno e um Guião do 

Professor onde propunha a realização de diferentes actividades.   
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CR1.2 

tinha previsto, tínhamos previsto  era na mesma um êxito, tinha sido na mesma um êxito e 

nos alunos, isso manifestou-se  na forma como estiveram com os outros, na forma como 

eles desenvolveram a linguagem, a comunicação,  na forma como eles se empenhavam 

nas actividades, isso foi bastante gratificante, tanto para mim como para eles” (PB-R14) 

-  “a dificuldade que eu senti foi apenas em controlar o tempo, porque foram actividades 

que nós se calhar estávamos ali a aula toda não é? (…) parecia que não havia tempo e  

isso mexia comigo” (PB- R15) 

- “no decorrer eu creio que não tive nenhumas[dificuldades] pronto houve medos, uma 

coisa é o medo de nós não conseguirmos transmitir aos alunos aquilo que realmente 

pretendemos, um certo receio de não conseguir fazer, agora eu estava  confiante   daquilo 

que ia fazer, eu estava confiante,  porque lá está eu tinha ido(…) às sessões, tinha 

compreendido perfeitamente bem e depois havia sempre o suporte de papel que me 

ajudava e trazendo as coisas organizadas o trabalho desenvolve-se perfeitamente” (PC - 

R8);  

- “as únicas dificuldades que tive foi as do espaço físico, vinte alunos dentro daquela sala 

a fazer trabalho de grupo (risos) é muito complicado, mais nada” [a sala de aula é de 

dimensões extremamente reduzidas] (PD-R6);“nas tarefas (…) eles iam ao último 

pormenor, então a observação deles foi elevada assim ao ínfimo mesmo (…) começaram 

a ter uma visão muito mais alargada das coisas (…) verificou-se que o vocabulário deles 

alargou (…) isso aumentou que foi uma coisa espantosa, eu acho que foi só mesmo 

devido às experiências porque adquiriram uma maior capacidade de estruturação de 

pensamento para depois poderem escrever correctamente, portanto transportaram isso 

para as outras áreas” (PD-R8); “vou ser sincera, senti-me bem porque eles gostaram, 

porque era a professora que estava a dar, senti-me importante, passei dos meus limites, 

eles estavam a fazer investigações em ciências  e isso foi muito bom de se  fazer” (PD-

R13) 

-  “ não senti assim grande dificuldade na prática, acho que foi a formação foi suficiente” 

(PE -R2),“ora bem, não senti dificuldades ao pô-las em prática porque pus (…) portanto, 

as experiências mais simples, dado a idade dos meus alunos que é entre os 6 e  7 e 8 anos 

(PE-R6); “senti-me muito à vontade, sim à vontade, gosto muito de trabalhar assim em 

grupo, os meninos adoram, mesmo as outras turmas gostaram muito de vir lá à sala fazer 

[a pedido dos outros professoras da escola o professor realizou alguns TP com outras 

turmas] “foi muito motivante, muito mesmo, eles gostaram muito e estavam sempre a 

pedir” (PE-R24);“mesmo a direcção do colégio, gostaram bastante de saber que há 

alguma coisa de novo a ser feito, foi muito bom” (PE-R27) 

 
 Na continuação da análise do discurso todos os professores afirmam não terem sentido 

dificuldades, de ordem interna, na transposição dos temas para a sala de aula. O professor 
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A afirma ter havido uma grande motivação para as ciências experimentais e não ter sentido 

dificuldades no desenvolvimento dos temas, pois a forma como os materiais de apoio 

estavam estruturados lhe facilitou a transposição das diferentes actividades para situação 

de sala de aula.  

Para o professor B a única dificuldade que teve foi em controlar o tempo dedicado ao 

TP e considera que foi uma sensação maravilhosa ver que as actividades propostas foram 

factor de desenvolvimento de competências específicas nos alunos e de motivação para o 

processo de ensino/aprendizagem.  

     O professor C afirma não ter sentido dificuldades na exploração das temáticas, diz ter 

tido algum receio de não conseguir transmitir aos alunos aquilo que realmente pretendia, 

mas que estava confiante daquilo que ia fazer porque, durante a sua exploração em 

situação de formação, tinha compreendido o que se esperava com cada actividade e o 

suporte teórico a ajudou a organizar e desenvolver o trabalho.  

 O professor D aponta como única dificuldade sentida as reduzidas dimensões da sala 

de aula e considera ter superado as suas limitações ao ver os seus alunos fazer 

investigações em ciências. Durante o desenvolvimento das temáticas verificou que houve 

desenvolvimento da capacidade de observação por parte dos alunos e o aumento 

significativo do seu vocabulário, devido à realização das experiências, e uma maior 

capacidade de estruturação do pensamento o que lhes permitia exprimir-se correctamente, 

por escrito, transportando essa capacidade para as outras áreas. 

 O professor E reconhece ter estado muito à vontade, não ter sentido dificuldades na 

prática, porque a formação dirigida foi suficiente. Do seu discurso depreende-se que as 

actividades que realizou com os seus alunos originaram a curiosidade/motivação dos 

outros professores do colégio ao mesmo tempo que foram motivo de satisfação para os 

seus dirigentes. 

 Sistematizando a análise do discurso produzido, inferimos ter havido um impacte 

imediato e positivo do PF em todos os professores que se evidencia não só na forma como 

cada um diz ter-se sentido ao transpor os temas para situação de ensino/aprendizagem, mas 

também no reflexo que a realização das actividades teve nos alunos e, no caso do professor 

F, na restante comunidade educativa.  
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Quadro 4.21 – Evidências dos professores 
 

CR1.3 – Suporte teórico às temáticas  

CR Evidências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “penso que (…) é fundamental haver um suporte teórico para, digamos para os temas 

que são tratados e foi uma ajuda fundamental porque houve sempre uma base  

documental que é muito importante neste tipo de acções” (PA-R6); acho que esta 

formação foi para mim extremamente benéfica porque digamos me (…) alicerçou os 

passos realmente de como as coisas devem ser feitas, bem feitas, porque nós fazemos, 

mas não fazemos tão bem, pronto não temos aquele tal suporte teórico que ajuda a 

estruturar as coisas devidamente e isto foi espectacular, foi uma ajuda tremenda” (PA-

R17); “ajudou-me imenso, foi fundamental” (PA-R19) 

- “gostei imenso, estava muito bem explicito, as actividades todas bem explicitadas, os 

objectivos  todos  bem elaborados, o que se pretendia, actividades com  as perguntas 

para os alunos, o que se esperava que eles fizessem, o que se esperava que eles 

dissessem,  estava muito bem, muito bem organizado e isso foi talvez a parte, o suporte o 

suporte para dar as actividades e eu baseei-me  friamente nessas nessa base” (PB-R16) 

- “realmente gostei, a nível mesmo de informação, suporte de papel, tínhamos imensas 

coisas, não só de tipo informativo, as actividades, as competências o que é que 

poderíamos fazer, como é que  poderíamos desenvolver, portanto directrizes, como 

também até material para os miúdos, bastante material, o suporte de papel a nível de 

grelhas, o registo escrito, desenhos, até as várias formas como explorar  a actividade (…) 

depois como a passar para o papel também gostei (PC-R2) 

- “foi muito completa, porque havia termos e conceitos e até as orientações que eu 

propriamente desconhecia, nunca tinha  comungado daquela orientação, tanto da parte 

teórica como quando nos davas aquelas fichinhas eu estudei-as  porque como estava com 

uma turma do quarto ano estava com um certo receio que houvesse aquelas perguntas 

difíceis, como nós costumamos chamar, e por isso mesmo tive de ter uma dedicação 

anterior em casa para me preparar e escusei de andar à procura noutros livros, tinha ali 

tudo, não era necessário ir mais longe” (PD-R3) 

- “havia sempre a parte teórica que acho que estava bastante completa para qualquer 

problema que surgisse, alguma questão mais complicada das crianças estávamos 

preparadas para poder responder” (PE-R3) 

 
 

CR 

- CR1.4 – Adequabilidade dos materiais didácticos apresentados como 

suporte aos temas 

 - “ os materiais estavam muito bem adequados (…) às crianças e já de si eram um factor 
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CR1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivador, portanto as crianças com aqueles materiais sentiam-se motivados para 

realizarem as experiências e foi realmente muito benéfico, muito proveitoso para as 

crianças, elas adoraram fazer esse tipo de trabalho” (PA- R5);“acho que foram 

extremamente bem escolhidos e cuidadosamente elaborados para trabalhar” (PA-R13); 

“quer o guião do aluno quer o do o professor ajudaram muito pois ali estavam digamos 

todos os passos que tínhamos de seguir e isso foi muito facilitador” (PA-R14); “eram de 

fácil leitura, eles faziam sempre os registos, digamos aquilo que pensavam, o registo 

prévio digamos, faziam-no em grupo, dentro do grupo, portanto combinavam, acertavam 

digamos os aspectos que poderiam ser referidos (…) aquilo que pensavam, e depois o 

relatório final optei por fazer em conjunto, um relatório digamos colectivo, da turma, 

dado que eram crianças ainda com (…) alguma dificuldade em seguir esquematicamente 

sozinhos todos os passos, mas notei também que no final, nas últimas experiências que 

foram feitas eles próprios já passaram a ter alguma autonomia e a querer já quase que 

sozinhos eles diziam os passos que tinham que fazer a” (PA-R15),“obrigou-os para já a 

ter um sentido critico, a fazerem  perguntas, a questionarem as coisas e depois digamos 

que no relatório final consolidaram as aprendizagens e ajudou-os  a concluírem e a 

tirarem conclusões, eles próprios daquilo que iam vendo e  do que iam registando” (PA-

R16) 

- “penso que havia para todos os gostos, havia para miúdos já com uma certa formação e 

outros que realmente nunca tinham tido contacto com aquilo e achei isso bastante  

positivo e que realmente essas,  essas perguntas, “o que achas que vai acontecer?” 

“porque é que achas que a lâmpada não acende?” perguntas que podem  parecer muito 

básicas, mas há miúdos que realmente não sabem e também temos de ter em conta isso e 

é por questões desse tipo que devemos iniciar as actividades” (PB – R17). 

-  “não é que não tivesse apreciado, achei que depois no decorrer do trabalho,  lá está 

logo no início quis  dar todas as possibilidades às crianças, oferecer todo o suporte de 

papel que existia a nível de grelhas, desenhos e não sei quê, mas depois reparei que devia 

de fazer alguma selecção porque era repetitivo, só isso (PC-R3) 

- “no geral os materiais estavam muito bem estruturadas e por (…) o relato,  não estar  a 

mudar  por cada um dos temas,  não ser diferente, não ser particular, eles já sabem 

aquela estrutura,(…) já sabem fazer aquilo bem, porque não muda a folha, não é uma 

coisa nova sempre que fazem a  experiência e isso é bom porque (…) acho que lhes dá 

segurança, em termos das outras fichinhas de apoio isso também era uma coisa nova, era 

engraçado, era muito divertido, didácticas  e diversificadas em relação aos vários anos 

de escolaridade (…) e a seguir quando apareceram as investigações para fazerem, eles 

adoraram essa parte, eles aceitaram muito bem, o suporte ao professor estava muito 

completo, com objectivos, competências, tudo” (PD15), “melhor organização não pode 

haver, o guião do aluno e o do professor serviu-me de muito, porque eu lia  aquele  



 

 179

 

 

 

 

 

 

 

CR1.4 

paralelo que estava no Guião do professor e depois via que as perguntas que poderiam 

surgir das crianças estavam ali todas, portanto era fácil dar a resposta e era fácil de 

explorar a ficha, era fácil explorar o tema, porque estava lá  tudo  escrito,  não havia 

mais nada a acrescentar” (PD-R17; “na primeira vez que fizeram, eles nunca tinham 

visto uma ficha daquelas, as de registo[relatório] (…) mas houve uns que leram o que 

estava entre parêntesis, logo a seguir, material, o que utilizaste, eles foram  buscar ao 

protocolo anterior e copiaram dali, sem eu lhes dizer nada, mas ainda tive que os 

orientar, na primeira ficha orientei-os,  depois então eles já faziam naturalmente, depois 

tinham algumas dúvidas era o que observaram e as conclusões a que chegavam, porque 

aí é que tinham alguma dificuldade, mas isso depois foi superado com o decorrer das 

experiências” (PD-R7) 

- “ a interpretação em si entenderam perfeitamente, acho que os ajudou  em tudo, ajudou-

os em tudo” (PE-R14); “materiais(…) foi-nos facultado praticamente tudo, menos os 

dados (riso) que também era de mais , não achas?  Rede, tudo, fios, tudo, tudo impecável, 

nós não tivemos trabalho nenhum, praticamente foi por os materiais em cima da mesa e 

pô-los em prática, quer dizer  e depois lá está. a escolha dos materiais, materiais muito 

acessíveis que a qualquer momento a pessoa pode arranjar, pedir aos alunos ou mesmo 

arranjar com muita facilidade  o que é óptimo, não é?” (PE-R16) 

 

 Como já foi dito anteriormente (capítulo 3 deste estudo) em algumas das sessões do PF 

procedeu-se à identificação e caracterização de perspectivas inovadoras de ensino das 

ciências através da leitura/análise/discussão de textos de diferentes autores reconhecidos no 

domínio da Educação em Ciências. Paralelamente, houve a preocupação de apresentar, 

para cada tema, informação científica de base considerada necessária ao professor e 

materiais didácticos de suporte ao desenvolvimento das diferentes actividades propostas, 

na forma de um “Guia do professor” e um “Guia do Aluno”.  

 Os cinco professores consideram que esses aspectos foram fundamentais: 

- a identificação de perspectivas inovadoras no âmbito do Ensino das Ciências a par da 

informação científica permitiu-lhes ter uma base teórica sobre os temas e sobre a 

forma como explorá-los em situação de sala de aula; 

- os materiais didácticos de suporte, abrangendo um leque de actividades com um grau 

de dificuldade crescente, permitiram, a cada professor, escolher e/ou adaptar as que 

mais se adequavam à sua turma e/ou ano de escolaridade.  

 Todos os professores consideram que os materiais didácticos de suporte aos diferentes 

TP para além de adequados à exploração das diferentes temáticas foram promotores de 
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boas práticas no âmbito do Ensino das Ciências e de fácil interpretação/compreensão por 

parte dos alunos. Apenas o professor C refere que os mesmos se tornaram algo repetitivos, 

facto que, por sua vez, é considerado positivo para o professor D – caso concreto do 

formato do relato escrito proposto para diferentes actividades. 

 

 Categoria de conteúdo 2: Contributo do PF nas  práticas dos professores 

 

Com esta dimensão de análise pretendia-se identificar o impacte imediato do PF no 

processo de ensino/aprendizagem das ciências, através de mudanças nas suas práticas, 

nomeadamente o que cada professor fez de diferente relativamente ao que fazia antes e a 

forma como se sente, relativamente aos temas abordados, após a sua vivência. 

i) Mudanças nas práticas dos professores 

 Do discurso dos professores sobre este parâmetro de análise identificaram-se as 

seguintes CR: 

 

- CR2.1 – O que fez de diferente relativamente ao que fazia antes 

- CR2.2 – Após a vivência do PF, como se sente relativamente aos temas abordados 
Quadro 4.22 – Evidências dos professores 

CR2.1 – O que fez de diferente relativamente ao que fazia antes  

CR Evidências 

 

 

 

 

 

CR2.1 

 

 

 

 

 

 

 

- “Acrescentei outras experiências (…) que não vêm no Programa do 2º ano e as que fiz, 

mesmo (…) respeitando (…) o Programa fi-las com muito mais segurança porque foram 

feitas com sequência lógica, partindo do registo das ideias das crianças e seguindo as 

tais etapas devidamente estruturadas e com fichas adequadas a cada experiência, 

respondendo a questões, portanto acho que houve muito mais rigor na prática (…) na 

execução dessas experiências” (PA - R3) 

- “o modo como abordava os temas começou a ser diferente  não estava ali a impingir 

apenas coisas, partia do que os alunos pensavam e deixava  os miúdos construírem  (…) 

a sua própria aprendizagem isso nunca tinha feito, eu chegava ali e dava-lhes os 

conceitos,  dava-lhes as coisas depois só através da experiência íamos comprovar,  ali 

não,  colocava a  pergunta, eles colocavam  hipóteses, questionavam muita coisa,  

obrigava-os a pensar, obrigava-os a estruturar o seu pensamento, como as coisas foram 

feitas por eles, eles próprios construírem a conclusão, as respostas  e descobriam que 

aquilo que pensavam antes não estava de acordo com o que acontecia… a perspectiva foi 

muito interessante” (PB-R8);“houve uma mudança conceptual nos miúdos (…) eles já 
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CR2.1 

utilizavam palavras como fricção, electricidade, circuito, magnetismo e eu achei piada 

porque a  nunca tive alunos que utilizassem essas, quer dizer utilizavam, explicavam –se 

de outra forma, com palavras muito mais básicas e eles ali utilizavam,  começaram 

realmente a utilizar termos científicos, mas não só a utilizar por utilizar, eles  

compreendiam-nos” ( PB-R10); “esta formação veio alterar a forma como eu organizava 

o meu trabalho, as metodologias, as estratégias, isso veio alterar completamente” (PB-

R11) 

- “olha tudo! porque às tantas fazes uma experiência(…) registas a tal experiência, mas 

não estás muito preocupada em registar o que os alunos pensam antes de fazer as 

experiências e no final em fazer os tais relatórios, podes fazer desenhos, se calhar  não 

estás preocupada em fazer gráficos, podes discutir não é? e chegar às mesmas 

conclusões, mas se calhar não tens a preocupação de fazer o gráfico” (PC-R5); “podes 

fazer o registo, podes fazê-lo perfeitamente numa grelha e fica por ali, mas também é 

importante eles aprenderem a fazer um gráfico e a discutir com eles que o que pensavam 

antes nem sempre era o mais correcto e porquê” (PC-R6) 

-  “dediquei-lhe  muito mais tempo [às ciências]  organizei muito mais rápido  o  tempo de 

cada uma das experiências, por ter um dia específico na semana , dediquei maior atenção 

não esquecendo de aprofundar  outros conceitos”( PD-R4); [antes do PF] eu não levava 

nada estruturado, levava as coisas consoante o que aparecia no livro ou aparecia no 

manual, ou alguma coisa que as crianças tivessem dito e então eu levava o que fosse 

didáctico, atractivo para uma aprendizagem melhor para eles e fazíamos, aqui não, aqui 

a aproveitar essas também, mas não me esqueci de fazer aquela planificação, a parte só 

para as experiências, foi muito melhor para eles e até para mim como professora, porque 

a partir das suas ideias e das questões levantadas consegui uma atracção por parte deles 

muito maior, era uma motivação muito maior, um desafio tentar dar resposta às questões 

através da experimentação e verificar que o que pensavam não sempre era a resposta 

certa ás questões(PD-R5) 

- “trouxe outras ideias, novas ideias, os ímanes não estaria muito à vontade, falo disso 

porque não estaria muito à vontade para os pôr em prática talvez da parte da formação 

em si foi aquilo que mais me cativou porque era  precisamente a lacuna mais forte que eu 

tinha, o resto a electricidade eu já tinha trabalhado, claro, veio outras ideias, outras 

formas de abordar, de dar as ciências, partindo das ideias dos alunos e de questões 

problemáticas a que eles tinham de responder experimentando” (PE-R7) 

 
 Analisando o discurso dos diferentes professores inferimos que o PF mudou a forma 

como os cinco professores passaram a perspectivar o Ensino das Ciências. Embora esse 

discurso varie em algumas situações, há ideias comuns: 
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- todos os professores dizem que iniciavam as actividades partindo das ideias 

prévias dos alunos, do seu registo, como estratégia didáctica e como reconstrução 

do conhecimento; 

- os alunos eram confrontados com questões às quais tinham de dar resposta 

através da experimentação. 

Para além das situações comuns acima referidas, o professor A afirma ainda ter 

trabalhado temas que vão para além do programa do 2º ano de escolaridade, com muito 

mais segurança e rigor na prática, duma forma mais estruturada e com materiais didácticos 

adequados às diferentes experiências. O professor B salienta ter sido notório o 

desenvolvimento da capacidade de elaboração de conclusões pelos alunos, a aprendizagem 

de vocabulário científico concomitante com a construção de significados e a mudança 

conceptual. Afirma, ainda, que o PF veio alterar a forma como organizava o processo de 

ensino/aprendizagem das ciências a nível de metodologias e estratégias. Para o professor C 

o PF mudou tudo, desde a forma como iniciava as actividades práticas até ao tipo de 

registos elaborados antes, durante e após as mesmas. O professor D reconhece ter dedicado 

mais tempo às ciências e aprofundando outros conceitos. Para o professor E o PF trouxe-

lhe novas ideias e preparou-o para trabalhar outros temas. 
 

Quadro 4.23 – Evidências dos professores 
 

CR2.2 – Após a vivência do PF, como se sente relativamente aos temas 

abordados 

 

CR 

Evidências 

 

 

 

 

CR2.2 

 

 

 

 

 

 

- “acho que a abordagem que foi feita com este programa foi aprofundada e isso foi 

facilitador, portanto penso que não vou sentir dificuldades em dar continuidade” (PA- 

R5); “influenciou-me positivamente, (…) foi digamos que um consolidar daquilo que eu 

perspectivava (…) acho que esta formação foi para mim extremamente benéfica porque 

(…) me alicerçou os passos realmente de como as coisas devem ser feitas, bem feitas, 

porque nós fazemos, mas não fazemos tão bem, pronto não temos aquele tal suporte 

teórico que nos ajuda a estruturar as coisas devidamente” (PA-R17) 

- “em primeiro lugar formei-me a mim próprio em muitas coisas, em termos de 

organização, em termos de compreensão do próprio programa das ciências e  a forma de  

dar porque  eu no fundo sentia um certo à vontade, mas (…) havia sempre qualquer coisa 

que parece que falhava e isso frustrava-me de certa maneira, (…) podíamos fazer uma 

experiência fantástica, mas os alunos muitas vezes não compreendiam, ou estavam ali 
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CR2.2 

apenas a receber a informação e  pronto não havia aquele espírito de  descoberta de 

encontrar uma coisa nova e  de utilizarmos termos novos,  isso nunca encontrei quando  

dava, no final sentia-me eu, eu é que me sentia muito entusiasmado  a dar, mas no final 

sentia uma certa frustração   porque  sabia que não tinha sido atingido assim  os 

objectivos todos, todos aqueles  que eu pretendia e esta formação veio alterar a forma 

como eu organizava o meu trabalho, as metodologias, as estratégias, isso veio alterar 

completamente” (PB-R11) 

- “eu olho para o ensino das ciências de outra forma, e acredito realmente que o ensino 

das ciências possa fomentar outras aprendizagens, desenvolver outras capacidades 

aperfeiçoar as das outras áreas a que estamos habituados, eu penso que hoje em dia não 

é possível dissociar o ensino das ciências do primeiro ciclo, não acho que isso seja 

possível e penso que isso é de continuar cada vez mais aprofundado, aprofundado no 

sentido de cada vez mais incluído no programa e com os materiais todos necessários para 

dar, porque apesar de ser de ser (…)  um ponto fundamental na aprendizagem eu penso 

que isso desenvolve os miúdos para as outras (…) áreas em que eles se sentem um bocado 

pacatos, acanhados e vi este ano em termos de desenvolvimento da linguagem, em termos 

de capacidade de raciocínio, e notei que essa área desenvolve tanto essas capacidades, e 

quero continuar, tenho é medo é para onde eu for não haver condições para e penso que 

isso é frustrante, mas cabe mais uma vez mais  a nós criar as condições (PB - R19) 

- “eu fiz uma auto-avaliação, aliás eles fizeram a auto-avaliação  em que tinham de 

mencionar aquilo que  tinham gostado mais e o que é que tinham gostado menos, e  uns 

dos aspectos do Estudo do Meio que tinham gostado bastante foi a actividade 

experimental o que significa que eles gostaram e que eu consegui atingir os meus 

objectivos(…) que[os alunos] aprendessem ciências  através da experimentação” (PC-

R9)“mudou, a visão que tenho do ensino das ciências e do trabalho experimental, basta 

dizer que, parto do princípio de que para o próximo ano lectivo (…) vou dedicar parte do 

tempo à actividade experimental, só isso diz tudo” (PC-R18) 

- “Insaciável, quero mais (risos) (PD-R9) “não tenho dúvidas nenhumas tinha algumas 

noções, mas com este programa ficou tudo muito mais completo” (PD-R10); “eu estou 

com o quarto ano, não sei para onde é que eu vou (risos)  vou para outra escola, acho 

que  não sei para onde vou, mas acho que vou dar aulas e independentemente do ano, 

aquilo que eu poder aproveitar e aquilo que eu puder  implementar na nova turma eu vou 

pôr, sem  questão  de dúvida” (PD-R16) 

- “eu sinto-me mais à vontade e para o ano vou voltar a fazer, claro e porque aquelas que 

não pus em prática este ano, para mim não estão de todo postas de lado, claro que não 

para o ano pois logo que surja a oportunidade farei” ( PE-R24) 
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 Continuando a análise do discurso dos diferentes professores torna-se evidente que o 

PF não só mudou o modo como se sentem, no âmbito dos temas trabalhados, mas também 

na forma como perspectivam o ensino das ciências para os próximos anos lectivos, com a 

mesma ou outra turma, na mesma ou noutra escola. Em todos os discursos é evidente: 

- mudança na leitura que fazem do programa de ciências; 

- mudança na forma como perspectivam o Ensino das Ciências;  

- mudança nas concepções que tinham sobre as potencialidades do TP; 

- confiança na aprendizagem que o PF lhes proporcionou. 

  

 – Categoria de conteúdo: Avaliação que faz do PF 

 

Continuando a análise dos discursos dos professores, com esta CR pretendia-se 

identificar os aspectos que cada professor mais valorizou no PF, assim como os que menos 

apreciou. 

i)Posicionamento do professor relativamente ao PF 

 Do discurso dos professores relativamente a este parâmetro de análise foram 

identificadas as seguintes CR: 

- CR3.1 – Aspectos que mais valorizou no PF 

- CR3.2 – Aspectos que menos apreciou 
Quadro 4.24 – Evidências dos professores 

CR3.1 – Aspectos que mais valorizou no PF  

CR Evidências 

 

 

 

 

CR3.1 

 

 

 

 

 

 

- “os aspectos positivos (…) a estrutura do próprio programa que acho que foi muito 

elaborada, os temas também penso que foram muito bem escolhidos e que foram do 

agrado das crianças a (…) estrutura e a organização das actividades, a maneira como as 

programaste, acho que reflectiu-se depois na actividade que os alunos tiveram, na 

execução das actividades porque tudo estava muito bem elaborada, inclusivamente as 

fichas de trabalho, eram feitas com sequência de modo que as crianças seguiram passo a 

passo (…) e isso foi muito bom eles gostaram imenso de todas as actividades que fizeram, 

das experiências (PA – R1) 

- “foi fundamental termos feito as experiências tal qual elas iam ser feitas dentro da sala 

de aula, porque aí vivemos, experimentámos sentimos as dificuldades que se calhar as 

crianças depois em situação  concreta também iam sentir, portanto acho que  a estrutura 

e a maneira como foi apresentada a  acção foi excelente”(PA-R7) 
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- “os aspectos positivos  foram as actividades todas que fizemos, a  parte científica que foi 

abordada, foi bastante interessante  (…)   foram as actividades que os miúdos adoram 

fazer   adoram manipular, adoram fazer aquelas actividades e sentem-se,  sentem-se que 

estão ali a tentar descobrir alguma coisa e  isso dá ânimo, a eles e ao professor” (PB-R1)  

- “o que mais apreciei  foi que, apesar de ser uma hora difícil para todos, depois do 

horário lectivo (…) essa tua formação mostrou-nos, guiou-nos duma forma consciente, 

estávamos todos parecíamos miúdos a tentar aprender e a chegar a alguma conclusão, a 

forma como deste a formação eu acho que foi boa porque  teve  sempre uma parte 

teórica, não muito longa, nada maçuda, muito interessante, muito sucinta, só para nós 

entendermos a dinâmica e a estrutura daquilo  que íamos fazer e depois a parte prática  

foi excelente, não faltou  material, a  diversidade de materiais nas actividades que 

fazíamos  era imensa  (…) no fundo nós  estávamos ali  também a  fazer aquelas 

actividades como os miúdos, não e?” (PB-R5); “foi bastante interessante (…) eu próprio 

senti-me às vezes um miúdo a tentar manipular, a mexer e a tentar descobrir aquelas 

coisas tipo um miúdo e isso foi muito interessante foi deu-me  uma (…) sensação muito 

boa” (PB-R6) 

- “apesar de estarmos já cansados de um dia de trabalho, nós sentíamo-nos ali como se 

estivéssemos a começar um novo dia, cheios de energia porque as actividades eram 

cativantes, cativaram-me e essa estrutura de formação teórico-prática cativou-me (PB-

R7); “realmente esta formação e esta experiência deu-me a oportunidade de ir à teoria  

tirar aquilo que da teoria é para nós, para o 1º Ciclo  e aplicar na prática e isso para 

mim foi um grande enriquecimento pessoal” (PB-R18) 

- “realmente gostei a nível mesmo de informação, suporte de papel, tínhamos imensas 

coisas, não só de tipo informativo, as actividades, as competências o que é que 

poderíamos fazer, como é que  poderíamos desenvolver, portanto directrizes, como 

também até material para os miúdos, bastante material, o suporte de papel a nível de 

grelhas, o registo escrito, desenhos, até as várias formas como explorar  a actividade (…) 

depois como a passar para o papel também gostei (PC-R2) 

- “começando pela teoria, acho que qualquer formação tem que haver uma parte teórica 

para que depois a prática seja perceptível, não é? pronto é evidente que a teoria tem que 

estar sempre patente depois a prática foi suficiente, quer dizer havia determinadas 

experiências que não havia necessidade de estarmos a explorar minuciosamente porque 

pronto já somos adultos e já sabemos as coisas e já sabíamos como deveríamos 

apresentar às crianças, outras em contrapartida havia algumas que se calhar nos faltava 

algum aspecto não é? por exemplo as experiências com ímanes, os ímanes, como fazer a 

bússola nós poderíamos ter tido alguma dificuldade, percebes? Ao interpretar o 

documento e depois ao pô-lo em prática, percebes?” (PC-R4) 

- “os aspectos positivos, aqueles de que eu gostei mais foi  a diversidade de experiências,  
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CR3.1 

a oportunidade de obter novos materiais quer de suporte de papel, quer ter acesso aos 

materiais didácticos para podermos trabalhar com as crianças (…)em termos de 

orientação achei   por bem, como nós somos adultos ter feito primeiro a parte prática que 

é muito mais atractiva, muito mais interessante do que nos dar o suporte de papel, estar a 

ler para depois então chegarmos à parte prática, por ter começado ao contrário foi mais 

atractivo e como estávamos no final do dia  despertou-nos o interesse e para depois então 

passarmos ao papel” (PD-R2);“a parte prática da formação foi importante porque todas 

as dificuldades que eu senti, como se fosse criança, na altura da formação, eles poderiam 

vir a sentir e eu assim já estava preparada para depois os compreender e direccionar no 

caminho certo” (PD-R14) 

- “do curso em si gostei de tudo, acho que todas as sessões foram úteis  e  possíveis de pôr 

em prática, (…)mas os temas, daquilo que eu pus em prática gostei bastante e acho que a 

acção só teve aspectos positivos” (PE-R1); “acho que nos preparou para a prática (PE -

R2) 

- “a parte prática ajudou-me a compreender a parte teórica (…)  alertou para certos 

aspectos que se calhar não estávamos tão à vontade” (PE-R4) 

- “aquelas actividades que foram feitas,  à priori já estava mais desperta para certas 

questões que os alunos me pudessem colocar, aquelas experiências que surgem nos livros 

ou aquelas que nós usamos que procuramos noutros manuais e  por vezes o professor não 

tem o cuidado de as fazer antes, portanto e está a fazê-las e pode estar à espera do que 

vai acontecer ou sabe o que vai acontecer, mas muitas vezes não está preparado para 

certas perguntas, o facto de as termos feito antes elucidou-nos e preparou-nos para 

algumas perguntas que eventualmente pudessem surgir” (PE-R5) 

- “ os temas, daquilo que eu pus em prática gostei bastante e acho que a acção só teve 

aspectos positivos” (PE-R1) 

 
 CR3.2 – Aspectos que menos apreciou 

 

 

 

 

CR3.2 

 

 

 

 

 

- “o que menos agradou a todos [foi o] horário, o facto de ser ao final da tarde e nós 

termos (…) durante a tarde as aulas lectivas (…) ter mais aquela sobrecarga [as sessões 

do PF foram em horário pós laboral entre as 18:30h e as 20:30h] aí é o único aspecto 

negativo que eu acho , mas também não havia outra hipótese, portanto  esse é mesmo o 

único aspecto” (PA-R2) 

- “se o programa tivesse começado em Setembro haveria(…)mais tempo para realizar 

todas as actividades” (PB-R3); “o aspecto menos positivo se calhar foi a extensão das 

coisas é que é tanta coisa a abordar e o tempo é tão pouco que é pena não ter havido 

mais tempo ou estas, estes objectivos e estas actividades não se espalharem por mais 

anos foi de facto porque tenho consciência que coisas ficaram par trás e foi pena” (PB-

R1) 
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CR3.2 

- “Achei também, não é que não tivesse apreciado, achei que depois no decorrer do 

trabalho lá está logo no início quis dar todas as possibilidades às crianças, oferecer todo 

o suporte de papel que existia a nível de grelhas, desenhos e não sei quê mas depois 

reparei que devia de fazer alguma selecção porque era repetitivo, percebes? só isso” 

(PC-R3) “houve lacunas (…) porque lá está acabei por deixar para essa actividade 

experimental quase para o final do ano lectivo (…) já fiz uma reflexão na qual me 

continuo a achar digamos que culpada entre aspas, se eu tivesse iniciado a actividade 

experimental atempadamente eu poderia ter feito trabalhos espectaculares (…) e não 

haveria digamos que aquela pressa aquela dificuldade de querer avançar e do tempo 

escassear e do cansaço, não sei se as crianças sentiram isso, mas eu senti” (PC – R7) 

- “aspectos negativos não vejo assim nada  de realce a nível negativo  a não ser que sei lá  

não termos feito mais experiências, mas isso não um aspecto negativo,  é uma critica  

construtiva, foi pena  não termos começado logo no inicio do ano,  dava mais espaço de 

manobra, e dava para abrangermos mais tempo a cada uma das experiências, tratá-las 

de uma maneira mais delicada  que eu achava que merecia cada uma delas” (PD-R2) 

- “não vejo aspectos a melhorar, acho que nos preparou para a prática, quer dizer, não 

senti assim grande dificuldade na prática, acho que a formação foi suficiente” (PE-R2) 

 

 Sistematizando a análise desenvolvida, relativamente aos aspectos que os professores 

mais valorizaram no PF, identificaram-se como ideias dominantes, partilhadas pelos 

cinco, o facto de lhes ter sido proporcionado: 

- a imersão nas actividades práticas que, posteriormente, iriam realizar com os 

alunos, promovendo a articulação de conhecimentos didácticos e científicos;  

- o conjunto de materiais didácticos e (in)formativos sobre cada um dos temas 

incluindo informação científica sobre os mesmos e directrizes de como explorá-los 

em situação de sala de aula; 

-  o acesso a literatura de cariz científico que lhes permitiu identificar perspectivas 

inovadoras de Ensino das Ciências através da  leitura/análise/ discussão de textos 

de diferentes autores reconhecidos no domínio da Educação em Ciências;  

surgem ainda ideias como: 

- a diversidade de experiências realizadas – professores  B e D; 

- a diversidade de materiais utilizados nas experiências – professor B  

- os temas escolhidos – professores A e B; 

- a estrutura e organização das actividades – professor A 

- a estrutura do próprio PF – professores A, B e C 
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Como aspectos do PF menos apreciados pelos professores são apontados: 

- o horário pós laboral – professor A 

- a extensão das temáticas a serem trabalhadas com os alunos num curto período de 

tempo, que se prende com o facto do PF não ter sido implementado desde o inicio do 

ano lectivo –  professores B e D. 

- o facto de alguns materiais didácticos serem repetitivos – professor C 

- não terem sido realizadas mais experiências –  professor D. 
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CAPÍTULO 5 

DA SÍNTESE CONCLUSIVA ÀS SUGESTÕES  

PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Neste último capítulo, nas secções que se seguem e a partir da análise de determinados 

parâmetros, sistematizam-se alguns dos resultados do estudo apresentados no capítulo 

anterior, faz-se uma síntese conclusiva dos resultados obtidos tendo presente as questões e 

objectivos inerentes ao estudo, retiram-se algumas ilações, identificam-se limitações 

intrínsecas ao desenvolvimento do mesmo e, em função das questões deixadas em aberto, 

são feitas algumas sugestões para futuros estudos. 

 
Dentro do quadro teórico decorrente da investigação em Didáctica das Ciências, a 

principal finalidade do presente estudo empírico foi desenvolver (conceber, produzir, 

implementar e avaliar) um programa de formação contínua de professores do 1º Ciclo, em 

exercício de funções docentes (com diferentes idades, anos de serviço e formação inicial) 

no âmbito do processo de ensino/aprendizagem das ciências centrado no trabalho Prático e 

numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa em contexto CTS. Assim, as questões levantadas 

e a que se pretendeu dar resposta, aqui novamente referidas de forma a contextualizar esta 

síntese conclusiva, foram: 

1. Será um projecto de formação passível de suscitar e desenvolver novas competências 

de ordem pessoal e profissional, promotoras de mudança nas práticas do Ensino das 

Ciências, a professores com diferentes níveis de formação? 

2. Qual o impacte do programa de formação nas práticas didácticas, dos professores 

envolvidos, no Ensino das Ciências centrado no TP?   

Porque o estudo a realizar se centrava na prática didáctico-pedagógica de professores 

do 1º Ciclo definiram-se como principais objectivos:  

a) Identificar e caracterizar concepções de uma amostra de professores sobre as 

potencialidades do TP no Ensino das Ciências;  

b) Testar um modelo de formação de professores sobre o Ensino das Ciências centrado no 

TP, assente na compreensão e reformulação das suas práticas, tendo como referência o 

Ensino Por Pesquisa;  

c) Identificar quais as orientações do programa de formação que são (foram) promotoras 

de mudança nas práticas dos professores. 
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Como já foi referido anteriormente, os dados de estudo foram recolhidos através de 

entrevistas, de tipo clínico semi-estruturada, realizadas a cinco professores, antes e após a 

implementação do Programa de Formação (PF), a grupos de alunos das turmas dos 

professores envolvidos, após a transposição para a sala de aula dos temas trabalhados pelos 

professores em situação de formação, da análise de trabalhos realizados pelos alunos e da 

reflexão escrita feita pelos professores no final do ano lectivo.   

 
O discurso produzido pelos professores a propósito das suas concepções e práticas, 

antes do PF, e dos respectivos alunos e professores, após o PF, foi analisado de acordo com 

um conjunto de parâmetros que se considerou poderem caracterizar as mesmas: 

 
FASE 1 – Antes da implementação do PF    
 

a) Discurso dos Professores 
 

- Concepções do professor sobre o Ensino das Ciências, incluindo 

i) Papel das ciências no currículo do 1º ciclo e importância atribuída ao seu ensino 

ii) Posição do professor sobre o TP no Ensino das Ciências 

iii) Constrangimentos sentidos (de ordem interna e externa) na implementação de 

Trabalho Prático (TP) 

 
- Actividades realizadas no âmbito do Ensino das Ciências, considerando em especial 

i) Tipo de actividades práticas realizadas e forma como as realiza 

ii) Finalidades que atribui ao TP 

iii) Aprendizagens que pretende que os alunos realizem 

 
É nossa convicção que um conhecimento mais aprofundado do pensamento dos 

professores, a análise de necessidades acerca destas e outras questões, sendo um processo 

rigoroso que se quer científico, dá a possibilidade de se reconhecer o que faz falta a cada 

professor em formação e/ou à escola e permitirá organizar racionalmente a formação, 

estabelecendo objectivos mais pertinentes para uma intervenção e as estratégias mais 

adequadas ao nível da formação de professores (Kaufman e Herman, 1991), inicial e 

contínua, ao nível da sua organização e, na nossa opinião, ao nível de desenvolvimento 

curricular da área das Ciências.  
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FASE 2 – Após a implementação do PF 
 

a) Discurso dos Professores 
 

- Temas abordados no PF e que foram explorados em contexto de sala de aula, ou seja 

i) Transposição dos temas para a sala de aula 

 
- Contributo do PF nas suas práticas, nomeadamente 

i) Mudanças nas práticas dos professores 

 
- Avaliação que faz do PF, especificamente 

i) Posicionamento do professor relativamente ao PF 

 
b) Discurso dos Alunos.  
 

- Caracterização dos TP realizados, na sala de aula, no âmbito do Programa de 

Formação, nomeadamente  

i) Transposição dos temas do PF para a sala de aula  

ii) Actividades realizadas dentro de cada tema 

iii) Forma como os temas foram explorados 

 
- Reacção dos alunos relativamente aos temas estudados e às actividades realizadas, 

nomeadamente   

i) Aprendizagens realizadas pelos alunos 

ii) Atitudes dos alunos perante as actividades 

iii) Dificuldades sentidas 

 

1. Síntese das principais conclusões 

 

  No capítulo 4 deste trabalho apresentaram-se as ideias identificadas no discurso dos 

professores sobre cada um dos parâmetros considerados para caracterizar o seu 

pensamento e concepções sobre o ensino das ciências no 1º Ciclo, antes da implementação 

do PF e, posteriormente, no discurso dos professores e dos alunos para caracterizar as 

práticas dos primeiros na perspectiva de mudança.   

 Relativamente às questões levantadas conclui-se que o impacte imediato do PF nas 

práticas dos professores foi muito positivo, pois, verificou-se que houve desenvolvimento 
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de novas competências pessoais, sociais e profissionais nos professores que se reflectiu ao 

nível do processo de ensino/aprendizagem das ciências, numa perspectiva de Ensino Por 

Pesquisa em Contexto CTS, o desenvolvimento da sua autonomia e inovação das suas 

práticas em sala de aula e o desenvolvimento nos alunos competências para a Educação em 

Ciências. Os resultados que apoiam esta conclusão decorrem da análise comparativa entre 

as concepções reveladas pelos professores, antes e no final do PF e são validadas pela 

análise do discurso dos alunos e dos trabalhos por eles realizados em situação de sala de 

aula. Da mesma forma são identificadas quais as orientações do programa de formação que 

foram promotoras de mudança dessas práticas. 

Embora para cada parâmetro de análise já tenha sido feita uma síntese resultante da 

análise de dados, destacam-se aqui alguns traços que se considera sobressaírem do 

conjunto de ideias apresentadas. Assim, tendo em consideração os resultados apresentados 

no capítulo anterior, destaca-se: 

 
FASE 1 – Concepções dos professores, antes do PF 
 
1. Os cinco professores consideravam importante o ensino das ciências no 1º Ciclo. 

No entanto, a importância que lhe atribuíam dependia de factores que não se 

inserem no valor intrínseco dos conteúdos específicos da área: 

- o enfoque era colocado, no desenvolvimento de competências transversais nos alunos, 

na sua motivação para a partir dela outras áreas serem trabalhadas;  

- nenhum dos cinco 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;  

- verificava-se uma nítida desvalorização enquanto área de estudo, pois, embora quatro 

dos professores digam sentir-se à vontade no processo de ensino/aprendizagem das 

ciências, envolvendo situações de TP, todos reconhecem que desvalorizam a área das 

ciências relativamente a outras; 

- o tempo que lhe dedicavam, dependendo de factores como o programa e ano de 

escolaridade, era notoriamente inferior ao tempo despendido com as outras áreas. 

 
2. Os maiores constrangimentos que se colocavam à realização de TP no âmbito do 

Ensino das Ciências eram: 
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- a ausência de formação inicial dos professores na área da Didáctica das Ciências; 

- a ausência de acções de formação contínua que os ajudasse a superar as lacunas da 

formação inicial em todos os âmbitos, nomeadamente no da organização da sala de 

aula durante o decorrer dos TP;  

- a ausência de materiais/objectos, condições físicas nas escolas e a falta de suportes 

didácticos de apoio aos alunos e professores; 

- a mentalidade dos professores, pais e dirigentes das escolas que continuam a 

desvalorizar esta área relativamente a outras; 

- a sobrecarga de áreas programáticas.  

 
De realçar que estas concepções e/ou constrangimentos sentidos pelos professores são 

apontadas por diferentes investigadores/autores, no âmbito de estudos desenvolvidos, dos 

quais se destaca Harlen (1983,1985) e Sá e Varela (2004). 

 
3. Embora os cinco professores dissessem que faziam experiências no âmbito do 

ensino das ciências, no geral, as actividades desenvolvidas eram: 

- esporádicas, experiências ditas “avulso”, pois não são referidas situações experimentais 

planeadas, partindo de questões-problema em contexto CTS, com materiais didácticos 

de suporte adequados a cada situação; 

- à excepção do professor D, 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 construtivista da aprendizagem;  

 
4. Embora todos os professores tivessem uma visão positiva quanto à realização de 

TP no âmbito do ensino das Ciências, como forma 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, em contextos CTS. 
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- os seus discursos revelam a prevalência de visões essencialmente simplistas sobre o 

papel do TP no Ensino das Ciências em detrimento da concepção de interacção e 

actividade cognitiva que o mesmo acarreta para o processo de ensino/ aprendizagem. 

 
5. Relativamente às aprendizagens que os professores diziam pretender que os 

alunos realizassem, a ênfase é colocada no desenvolvimento de competências 

transversais ao ensino das ciências.  

- no entanto, assumindo que a compreensão de conteúdos e conceitos tem a ver com 

aspectos cognitivos, as conexões, as associações, o porquê do procedimento prático 

implica que os alunos sejam estimulados a registar as suas ideias prévias, a elaborar 

hipóteses sobre o que acontece, a planear e realizar, eles próprios, as experiências em 

função dessas hipóteses, nenhum dos professores faz referência a esses aspectos.  

 
FASE 2 – Após a implementação do PF:  
 

a) Discurso dos professores: 

- Temas abordados no PF e que foram explorados em contexto de sala de aula 

- Contributo do PF nas suas práticas 

- Avaliação que faz do PF 

 
i) Transposição didáctica – dificuldades sentidas e impacte nos alunos 
 
Através da análise do discurso dos professores podemos concluir que: 

1. Variam os temas trabalhados pelos professores em situação de sala de aula, assim 

como as razões das suas opções – importa referir que o discurso produzido pelos 

cinco professores, nos aspectos analisados, é coincidente com o dos respectivos alunos 

e com os trabalhos realizados em situação de sala de aula. 

2. Os professores afirmaram não terem sentido constrangimentos, de ordem interna, 

na transposição dos temas para a sala de aula:  

- o PA confirma ter havido uma grande motivação para as ciências experimentais e não 

ter sentido dificuldades no desenvolvimento dos temas, pois a forma como os materiais 

de apoio estavam estruturados lhe facilitou a transposição das diferentes actividades 

para situação de sala de aula; 

- o PB a única dificuldade que sentiu foi em controlar o tempo dedicado ao TP e 

considera que as actividades propostas foram factor de desenvolvimento de 
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competências específicas nos alunos e de motivação para o processo de ensino/ 

aprendizagem. Salienta ainda ter sido notório o desenvolvimento da capacidade de 

elaboração de conclusões pelos alunos, a aprendizagem de vocabulário científico 

concomitante com a construção de significados e a mudança conceptual; 

-  o PC afirma que estava confiante naquilo que ia fazer porque, durante a sua 

exploração em situação de formação, tinha compreendido o que se esperava com cada 

actividade e o suporte teórico do PF o ajudou a organizar e a desenvolver o trabalho na 

sala de aula; 

- o PD considera ter superado as suas limitações ao ver os seus alunos fazerem 

investigações em ciências. Durante o desenvolvimento das temáticas verificou que 

houve desenvolvimento da capacidade de observação por parte dos alunos e o aumento 

significativo do seu vocabulário, devido à realização das experiências e uma maior 

capacidade de estruturação do pensamento o que lhes permitia exprimir-se 

correctamente, por escrito, transportando essa capacidade para as outras áreas; 

- o PE reconhece não ter sentido dificuldades na prática, porque a formação dirigida foi 

suficiente. Do seu discurso depreende-se que as actividades que realizou com os seus 

alunos originaram a curiosidade/motivação de outros professores da escola (o que o 

levou a realizar TP com as turmas desses professores, a pedido dos próprios), ao 

mesmo tempo que foram motivo de satisfação para os dirigentes da instituição, caso 

concreto do director do estabelecimento. 

 
 Da análise do discurso produzido, inferimos ter havido um impacte imediato e positivo 

do PF em todos os professores que se evidencia não só na forma como cada um diz se ter 

sentido ao transpor os temas para situação de ensino/aprendizagem, mas também no 

reflexo que a realização das actividades teve nos alunos e, no caso do professor F, também 

na restante comunidade educativa.  

De salientar, o facto dos professores afirmarem que a transposição das temáticas do PF 

para a sala de aula, foram motor de motivação para o processo de ensino/aprendizagem e 

desenvolvimento de capacidades/competências nos alunos. Também este aspecto é 

confirmado pelos discursos dos alunos e motivo de realce nas reflexões escritas dos 

professores57, conforme se depreende de alguns excertos das mesmas: 

                                                 
57 As reflexões escritas dos professores são apresentadas em anexo. 
 



 

 

 

196

“Ao adoptar-se uma perspectiva experimental, a escola ultrapassa largamente a simples 

transmissão de conhecimentos e abraça uma doutrina muito mais englobante que passa 

pelo “saber fazer”, indo ao encontro do que mais natural existe na personalidade das 

crianças desta faixa etária, satisfazendo a sua curiosidade e desenvolvendo a sua 

criatividade. (…) a envolvência no Trabalho Prático, permitiu que as crianças 

desenvolvessem de forma alegre e participada, o gosto pelo estudo das ciências, 

aplicando, sem se aperceberem, metodologias perto das utilizadas pelos cientistas, 

criassem hábitos de rigor, adquirissem competências de participação ao nível da oralidade 

e da escrita”. (PA) 

 

“Através de situações diversificadas de aprendizagem, que incluíram o contacto directo 

com objectos, realização de pequenas investigações e experiências reais, os alunos foram 

aprendendo e integrando progressivamente o significado de conceitos básicos em ciências. 

Foram-se tornando, com estas actividades, observadores activos com maior capacidade de 

descobrir, investigar, experimentar o seu conhecimento acerca da natureza e sua relação 

com os objectos. Estas “pequenas actividades científicas” que levaram a cabo, 

nomeadamente com espelhos, ímanes, electricidade, etc., revelaram-se interligadas com 

todas as outras áreas através de registos escritos, desenhos, atitudes de reflexão crítica e 

de abertura perante as coisas, desenvolvendo-lhes o raciocínio e, como é próprio em 

ciência, a integridade harmoniosa dos alunos enquanto seres em desenvolvimento. (…) Os 

meus alunos, aprenderam a organizar melhor a informação e a estruturar de forma mais 

correcta e capaz o seu conhecimento e o seu pensamento facilitando e melhorando a sua 

comunicação, aprendizagem e partilha.” (PB) 

 

Foi notório, na actividade de cada um dos grupos em que a turma foi dividida, a adopção 

de um comportamento construtivo, responsável, solidário e cooperativo. 

As experiências realizadas foram estimulantes, significativas, diversificadas e propícias à 

vivência de experiências integradoras. (PC) 

 

“(…) os alunos individualmente ou em grupo procediam a uma experiência Investigativa 

ou Ilustrativa, consoante a circunstância experimental. Desta forma, a cooperação e 

interacção grupal foi desenvolvida. Durante as experiências todas as áreas disciplinares 

estavam presentes (implícita ou explicitamente). Uma das evidências é que com este 

trabalho realizado por eles numa “auto-construção” de um conhecimento científico a área 

vocabular foi extremamente alargada assim como a capacidade de relatar acontecimentos 
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(orais/escritos); de interligar/interagir factos vividos com competências escolares num 

conhecimento contínuo.(…) Os alunos em contacto com as ciências adquiriram um 

desenvolvimento do pensamento crítico perante quaisquer circunstâncias. Foram capazes 

de executar pontes de raciocínio num sistema de saberes diários. A curiosidade que a área 

das ciências desperta nas crianças faz uma motivação intrínseca em cada uma delas, onde 

se verifica um maior empenho e dedicação por parte de alunos com dificuldades de 

concentração, atraso de desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem em alunos com 

deficiência”58 (PD) 

 

“Os alunos estavam muito ansiosos para testar e poder manusear todo aquele material 

que para eles era novo. Empenharam-se bastante, cumpriram rapidamente todas as tarefas 

e o impacto foi tão forte na turma, que rapidamente se soube no colégio que os meninos do 

professor [E] estavam a fazer experiências! Vinham espreitar às janelas e questionavam os 

meus alunos! Resolvi então alargar a experiência a todas as turmas e executei-a com mais 

três turmas do 1º Ciclo. (…) Constatei, posteriormente, que grande parte dos alunos tinha 

adquirido as noções de simetria, eixo de simetria, letras e figuras simétricas entre outras. 

Mas, tão ou mais importante que os conhecimentos assimilados foi a motivação e a 

vontade de aprender que consegui incutir nos alunos, através destas experiências.” (PE) 

 
É de salientar que o discurso dos cinco professores, quer nas entrevistas, quer nas reflexões 

individuais que fizeram no final do ano lectivo, relativamente às dificuldades sentidas na 

transposição didáctica das temáticas, após a formação conduzida, e o impacte que os 

diferentes TP tiveram nos alunos, são coincidentes com o que é afirmado por diferentes 

investigadores/autores no âmbito de programas de formação realizados para/com os 

professores e as potencialidades reconhecidas ao TP, embora alguns deles digam respeito a 

outros níveis de ensino, nomeadamente Harlen (1985, 2000), Showers, Joyce e Bennet 

(1987), Lopes (1994), Charpak (1996), os National Science Education Standards 

(NRC,1996), Candau (1996), Ribeiro e Martins (1997), Miguéns (1999), Praia (1999), 

Martins (1999, 2002a), Cachapuz, Praia e Jorge (2002), Caamaño (2003), Leite e Figueiroa 

(2004), Sá e Varela (2004), Miguéns & Serra (2000), Bárrios (2001), Macedo, Fonseca, 

Conboy e Martins (2001), entre muitos outros. 

 

                                                 
58 A turma deste professor incluía crianças com NEE, caracterizadas ao abrigo do Dec-Lei 319, alínea i). 
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ii) Avaliação do programa de formação 
 
Os cinco professores consideraram como fundamentais os seguintes aspectos do PF: 

1. A identificação de perspectivas inovadoras no âmbito do Ensino das Ciências a 

par da informação científica que lhes permitiu ter uma base teórica sobre os 

temas e sobre a forma como explorá-los em situação de sala de aula; 

 
2. Os materiais didácticos de suporte, que abrangendo um leque de actividades com 

um grau de dificuldade crescente, permitiu, a cada professor, escolher e/ou 

adaptar as que mais se adequavam à sua turma e/ou ano de escolaridade.  

- Todos os professores consideraram que os materiais didácticos de suporte aos 

diferentes TP, para além de adequados à exploração das diferentes temáticas, foram 

promotores de boas práticas no âmbito do Ensino das Ciências e de fácil 

interpretação/compreensão por parte dos alunos. Apenas o professor C refere que os 

mesmos se tornaram algo repetitivos, facto que, por sua vez, é considerado positivo 

para o professor D (caso concreto do relato escrito e do registo icónico das diferentes 

actividades cuja realização, ou não, dependia sempre da avaliação do professor). 

 
Também estas inferências feitas a partir do discurso dos professores, produzido nas 

entrevistas, são confirmadas, posteriormente, pelas reflexões individuais, das quais se 

destaca alguns excertos:  

 
“Tendo por base todo o suporte documental de fichas de trabalho faseadas, por etapas de 

execução, facultadas pela formadora, foi extremamente simples motivar e aplicar, junto 

dos alunos da turma, as propostas sugeridas nos temas em estudo.” (PA) 

 

  Toda a documentação fornecida comprova todo o trabalho de pesquisa excepcional da 

formadora, facultando toda a informação necessária para que o professor, no desempenho 

das actividades, se sentisse mais seguro e confiante. Para a actividade experimental, o 

material disponibilizado, considero-o bastante diversificado e em número suficiente. Tal 

como considero, igualmente, suficiente o número de sessões da acção de formação.” (PC) 

 

 “Ao longo das várias sessões do programa de formação, foi-nos sempre facultado 

material teórico, que nos prepararia para o trabalho prático. (PE)  
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iii) Impacte do PF 
 
Sistematizando a análise do discurso dos diferentes professores inferimos que o PF mudou 

a forma como os cinco professores passaram a perspectivar o Ensino das Ciências, pois: 

1. Todos os professores disseram que iniciavam as actividades partindo das ideias 

prévias dos alunos, do seu registo como estratégia didáctica e como (re)construção 

do conhecimento por parte dos alunos; 

 
2. Os alunos eram confrontados com questões-problema às quais tinham de dar 

resposta através da experimentação. 

- o PA considera: que a abordagem feita no PF foi profunda e isso foi facilitador para dar 

continuidade ao TP no Ensino das Ciências em situação de sala de aula; que o mesmo o 

influenciou positivamente; que foi um consolidar daquilo que perspectivava, mas para 

o qual não tinha formação de base; que lhe alicerçou os passos de como as coisas 

devem ser bem feitas, com um suporte teórico que o ajudou a estruturar devidamente as 

actividades. Afirma ainda ter trabalhado temas que vão para além do programa do 2º 

ano de escolaridade, com muito mais segurança e rigor na prática, duma forma mais 

estruturada e com materiais didácticos adequados às diferentes experiências; 

- o PB afirma que o PF veio alterar completamente a forma como organiza o processo de 

ensino/aprendizagem das ciências a nível de metodologias e estratégias; que o mesmo o 

ajudou a formar-se em termos de organização, de compreensão do próprio programa 

das ciências pois o PF alterou a forma como olha para o ensino das ciências; acredita 

realmente que o seu ensino possa fomentar outras aprendizagens, aperfeiçoar as das 

outras áreas e desenvolver outras capacidades nos alunos. Considerando que hoje em 

dia não é possível dissociar o ensino das ciências do 1º Ciclo, pensa que o mesmo deve 

ser de continuar cada vez mais aprofundado, no sentido de cada vez mais incluído no 

programa e com os materiais necessários, pois considera-o uma área fundamental na 

aprendizagem, por desenvolver os alunos em termos de linguagem e de capacidade de 

raciocínio e intervenção; 

- o PC afirma que o PF mudou tudo, desde a forma como iniciava as actividades práticas 

até ao tipo de registos elaborados antes, durante e após as mesmas. Considera ainda que 

mudou a visão que tem do ensino das ciências e do TP, o que o leva a pensar, no 

próximo ano lectivo, dedicar mais tempo lectivo à actividade experimental; 
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- o PD reconhece ter dedicado mais tempo às ciências e aprofundando outros conceitos, 

duma forma muito mais completa. Não sabendo em que escola ficará colocado no 

próximo ano lectivo, pensa que, independentemente do ano a leccionar, vai 

implementar o TP na nova turma. 

- O PE reconhece que o PF lhe trouxe novas ideias e o preparou para trabalhar novos 

temas. Diz sentir-se mais à vontade e afirma tencionar no próximo ano lectivo voltar a 

implementar o TP no âmbito do Ensino das Ciências e trabalhar os temas que não 

desenvolveu este ano. 

 
Da análise do discurso dos professores inferimos que o PF não só mudou o modo como se 

sentiram, no âmbito dos temas trabalhados, mas também na forma como passaram a 

perspectivar o ensino das ciências para os próximos anos lectivos, com a mesma ou outra 

turma, na mesma ou noutra escola, pois nos seus discursos é evidente: 

- mudança na leitura que fazem do programa de ciências; 

- mudança na forma como perspectivam o Ensino das Ciências;  

- mudança nas concepções que tinham sobre as potencialidades do TP; 

- confiança na aprendizagem que o PF lhes proporcionou. 

 
iv) Aspectos que os professores mais valorizaram no PF 
 
Relativamente aos aspectos que os professores mais valorizaram no PF, identificaram-se 

como ideias partilhadas pelos cinco, o facto de lhes ter sido proporcionado: 

- a imersão nas actividades práticas que, posteriormente, iriam realizar com os alunos, 

promovendo a articulação de conhecimentos didácticos e científicos;  

- o conjunto de materiais didácticos e (in)formativos sobre cada um dos temas 

incluindo informação científica sobre os mesmos e directrizes de como explorá-los 

em situação de sala de aula; 

-  o acesso a literatura de cariz científico que lhes permitiu identificar perspectivas 

inovadoras de Ensino das Ciências através da  leitura/análise/ discussão de textos de 

diferentes autores reconhecidos no domínio da Educação em Ciências. 

 
surgiram ainda ideias como: 
 
- a diversidade de experiências realizadas – professores  B e D; 

- a diversidade de materiais utilizados nas experiências – professor B  
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- os temas escolhidos – professores A e B; 

- a estrutura e organização das actividades – professor A 

- a estrutura do próprio PF – professores A, B e C 

 
Também alguns destes aspectos são novamente referidos nas reflexões de alguns 

professores, nomeadamente:  

 
PA – “O desenvolvimento da acção junto dos professores foi interessante e enriquecedor. 

Baseado no rigor científico, pautou-se por uma abordagem extremamente metódica, 

sustentada em documentação elaborada, mas simultaneamente acessível e de fácil consulta 

e aplicação, mesmo para aqueles que nunca tinham trabalhado neste domínio.” (…) A 

postura informal, mas de rigor profissional, assumida pela formadora na apresentação dos 

temas, bem como o cariz essencialmente prático, fez das sessões de trabalho reuniões de 

aprendizagem conjunta. Para além dos saberes partilhados, estes encontros 

proporcionaram uma grande aproximação entre todos os elementos, repercutindo-se 

positivamente no próprio “ambiente” da escola.”  

 

 PB – “Esta serviu para que eu proporcionasse aos meus alunos os instrumentos e as 

técnicas necessárias para que eles pudessem construir o seu próprio saber de forma 

sistematizada.”  

 

 PC – “Esta acção de formação, teve, sem dúvida, uma enorme importância, não só no 

âmbito pessoal, proporcionando-me uma maior amplitude do conhecimento, um maior 

domínio e, evidentemente, uma maior confiança, para que o trabalho teórico e prático se 

desenvolvesse, na sala de aula, de forma organizada, bem estruturada e, acima de tudo, 

com a convicção que todos iríamos sentir o maior prazer na realização das actividades, 

como, de facto, aconteceu. O aspecto teórico da acção assumiu um carácter imprescindível 

como base e complemento do aspecto prático.” 

 

PD – (…) salientar a excelente organização, estrutura, metodologia, material e apoio e 

informação complementar que suportavam todas as experiências. Todas as actividades 

experimentais, (…) explicadas e orientadas (…) em sessões graduais, eram preparadas ao 

ínfimo pormenor. Assim, os docentes participantes nesta acção teriam de passar primeiro 

por alunos nas sessões de orientação. (…) Aprendi como docente que as palavras 

“observa”, “pensa”, “experimenta” ou até mesmo “o que teria acontecido se tivéssemos 



 

 

 

202

feito de outra forma?”, “mostra-me como se faz”, fizeram de mim um bom 

professor/orientador para eles [alunos].”  

 

PE – “Interessei-me particularmente pela parte prática, dado que nos era permitido 

explorar e experimentar todos os materiais, tal como as próprias crianças.” 

 
 Nestes últimos parâmetros de análise do discurso dos professores, nomeadamente: 

avaliação do programa de formação, impacte do PF e aspectos que os professores mais 

valorizaram no PF, constatamos que os aspectos considerados mais relevantes no PF vão 

ao encontro do apresentado/preconizado por diferentes investigadores/autores e 

instituições, dos quais se destaca Showers, Joyce e Bennet (1987), os National Science 

Education Standards (NRC, 1996), Candau (1996), Ribeiro e Martins (1997), Miguéns & 

Serra (2000), Bárrios (2001), Macedo, Fonseca, Conboy e Martins (2001), Cachapuz, Praia 

e Jorge (2002) entre muitos outros.  

 
v) Aspectos do PF menos apreciados pelos professores 
 
Como aspectos do PF menos apreciados pelos professores são apontados: 

 
- o horário pós laboral – professor A 

- a extensão das temáticas a serem trabalhadas com os alunos num curto período de 

tempo, que se prende com o facto do PF não ter sido implementado desde o início do 

ano lectivo –  professores B e D. 

- o facto de alguns materiais didácticos serem repetitivos - professor C - [caso concreto 

do relatório e do registo icónico cuja realização se propunha para quase todos os TP, 

mas cuja concretização era sempre dependente da avaliação e opção do professor da 

turma]  

-  não terem sido  realizadas mais experiências –  professor D. 

 
b) Discurso dos alunos após a transposição didáctica:  
 

- Caracterização dos TP realizados, na sala de aula, no âmbito do Programa de 

Formação 

- Reacção dos alunos relativamente aos temas estudados e às actividades realizadas 
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i) Transposição dos temas do PF para a sala de aula 
 

Através da análise do discurso produzido pelos diferentes grupos de alunos, podemos 

concluir que: 

 
1. Todos os professores transpuseram para a sala de aula temas trabalhados no 

Programa de Formação: 

- o PA desenvolveu actividades sobre o tema “As imagens que nos rodeiam: Luz, cor e 

visão – Espelhos planos e curvos” e iniciou o estudo do tema “A electricidade no 

nosso dia-a-dia … Vamos fazer ligações” na sua primeira fase; 

- os professores B e D trabalharam, na sala de aula, os três temas – “As imagens que nos 

rodeiam: Luz, cor e visão – Espelhos planos e curvos”, “A electricidade no nosso dia-

a-dia … Vamos fazer ligações” e “Ímanes – Vamos “ver” magnetismo”; 

- o PC realizou, com os alunos, actividades no âmbito dos temas “As imagens que nos 

rodeiam: Luz, cor e visão – Espelhos planos e curvos” e “A electricidade no nosso 

dia-a-dia … Vamos fazer ligações”; 

- o PF apenas realizou actividades sobre o tema “As imagens que nos rodeiam: Luz, cor 

e visão – Espelhos planos e curvos” (relembro que a determinada altura este professor, 

por motivo clínico, foi forçado a faltar à escola, apresentando atestado médico) 

 
ii) Actividades realizadas dentro de cada tema 
 

1. Os cinco professores, nas respectivas turmas, realizaram TP de teor 

ilustrativo/ demonstrativo. Três professores desenvolveram TP experimental 

de resolução de problemas e investigações e um professor desenvolveu também 

actividades de produção de artefactos ópticos com espelhos. 

 

iii) Forma como os temas foram explorados 
 

1. No desenvolvimento dos diferentes TP, todos os professores tomaram as ideias 

iniciais dos alunos, o seu registo, como ponto de partida para a (re)construção 

e aquisição de novos conhecimentos. 

2. Relativamente ao tipo de registos elaborados antes, durante e após os TP – 

constatamos que os modelos explicativos das actividades experimentais foram 
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expressos através de uma variedade de linguagens: desenho, tabelas, expressão 

verbal (escrita e oral).  

3. A maioria dos TP foi realizada em pequeno grupo (de dois a cinco elementos), 

nas turmas dos cinco professores.  

4. Os alunos dos professores C e D referem ter realizado a “Carta de 

Planificação” antes das experiências de teor investigativo, o que sugere que, 

partindo de situações problemáticas, os alunos usaram e desenvolveram 

conhecimentos a nível conceptual e procedimental, identificando questões, 

planeando estratégias, conduzindo a experimentação com controlo de 

variáveis, registando e interpretando os dados obtidos que os levaram a 

possíveis conclusões. 

5. A nível de elaboração de registos (relatórios e carta de investigação), 

verificaram-se situações de trabalho colectivo, nas turmas dos professores A, D 

e E.  

 

i) Aprendizagens realizadas pelos alunos 
 

1. Através do discurso produzido pelos alunos, inferimos que a vivência de 

experiências de teor ilustrativo/demonstrativo, de resolução de problemas e 

investigações, no âmbito dos diferentes temas, proporcionou, em todas as 

turmas: 

- a aprendizagem/compreensão de conceitos com conexões a situações do seu 

quotidiano; 

- o desenvolvimento de capacidades de comunicação através da elaboração dos 

diferentes tipos de registos ou modelos representativos/explicativos das 

experiências realizadas e/ou das actividades desenvolvidas. 

- o desenvolvimento de metodologias personalizadas de trabalho e de 

aprendizagens adequadas aos objectivos visados:  

- a capacidade de identificar uma questão para investigação;  

- a adopção de estratégias de resolução de problemas e tomada de decisões, assim 

como a cooperação entre alunos/alunos e alunos/professor em tarefas e projectos 

comuns. 
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ii) Atitudes dos alunos perante as actividades 
 

1. Numa análise global verificámos que as actividades consideradas mais 

interessantes pelos alunos estão directamente relacionadas com os TP, ou seja, 

aquelas em que envolvendo a sua acção real e concreta, lhes foi proporcionada a 

manipulação de materiais e objectos e que partiam de questões-problema, 

para as quais, experimentalmente, eles tinham de procurar uma resposta.  

 

iii) Dificuldades sentidas 
 

1. Da análise do discurso produzido pelos alunos dos professores A, D e E, verifica-se 

que os mesmos dizem não terem sentido dificuldades na realização das 

experiências, evidenciando-se o mesmo relativamente à interpretação/compreensão 

dos diferentes materiais didácticos, concebidos para suporte às diferentes 

actividades, através das palavras dos alunos dos professores A, C e E. 

 
Numa avaliação indirecta do impacte do PF nos professores, as situações acima 

referidas, evidenciam a preocupação de todos em partir das ideias prévias dos alunos, 

proporcionando uma aprendizagem construtivista e cooperativa, numa perspectiva de EPP, 

assente na resolução de situações-problema, para as quais os alunos teriam de dar resposta 

que, à partida, desconheciam, na interacção social entre os alunos/professor e 

alunos/alunos, factos que se assumem como determinantes para o processo de 

ensino/aprendizagem e para o desenvolvimento de competências sociais, ao criar 

condições emocionais onde o trabalho dos alunos é valorizado e onde os mesmos contam 

com o apoio do professor.  

O discurso dos alunos, quando comparado com as concepções iniciais dos professores, 

reflecte inovações nas práticas destes, no processo de ensino/aprendizagem das ciências. 

Mudanças que se desejou fossem numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa em contexto 

CTS, no âmbito da Educação em Ciências.  

Assim, tendo em consideração a análise do discurso dos professores – nas entrevistas 

iniciais, nas entrevistas finais e na reflexão escrita – o discurso dos alunos e os trabalhos 

por eles produzidos, é nossa convicção que os cinco professores em situação de formação, 

ao realizarem as suas próprias aprendizagens, partindo: 

- das suas concepções iniciais;  
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- dos seus saberes e reflexão sobre os mesmos; 

- da sua imersão em actividades experimentais em que precisaram de utilizar a técnica 

de observação directa, levantamento de hipóteses, experimentação, registo e análise de 

resultados, comunicação e comparação dos resultados obtidos;  

- ao envolverem-se cognitiva e afectivamente, sem respostas prévias, nas diferentes 

actividades do PF de modo a que tomassem consciência dos processos envolvidos nas 

suas aprendizagens;  

- ao desenvolverem e aprofundarem conceitos através de metodologias activas, 

valorizando os processos de trabalho inter-pares e de partilha; 

- ao fazerem a ponte entre novos conhecimentos emergentes da investigação em 

Didáctica no âmbito dos TP em Ciências e as problemáticas que se colocavam à sua 

transposição para a sala de aula;  

- ao construírem novos conhecimentos em contacto com teorias, princípios e práticas 

inovadoras no âmbito do ensino das ciências;  

- ao conceberem e/ou adaptarem materiais didácticos de suporte à filosofia das 

diferentes características dos TP; 

os professores construíram novas competências pessoais e profissionais, no âmbito do 

Ensino das Ciências, numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa em contexto CTS e foram 

capazes de promover actividades inovadoras em situação de sala de aula, proporcionando 

oportunidades aos respectivos alunos de desenvolverem componentes da Educação em 

Ciências, tal como referido por Pereira (2002), ou seja:  

 
1. Conceitos científicos: 

- da descrição à explicação; das pequenas às grandes ideias; das ideias pessoais às 

ideias partilhadas;  

2. Procedimentos científicos:  

- Competências básicas: observação, classificação, medição, organização de tabelas de 

dados e gráficos; 

- Competências técnicas: realização de montagens, construção de dispositivos, medição 

com instrumentos; 

- Competências de investigação: identificação de problemas, elaboração de questões, de 

hipóteses, de previsões, relação entre variáveis (independente e dependente), controlo 
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de variáveis, planificação de uma experimentação, análise e interpretação de dados, uso 

de modelos interpretativos, elaboração de conclusões. 

- Competências de comunicação: representação simbólica, identificação de ideias em 

suporte escrito ou visual, elaboração de registos (desenhos, tabelas, quadros, relatos) e 

de relatórios, apresentação oral de resultados. 

3. Atitudes científicas 

- atitudes para com a ciência 

- atitudes perante a actividade científica 

 
Perante o atrás exposto parece-nos lícito inferir que o impacte imediato do PF nos 

professores foi muito positivo em todos os aspectos avaliados. Assim como consideramos 

que as questões de estudo levantadas e os objectivos definidos foram amplamente 

atingidos. Ou seja, com a implementação do PF foi possível suscitar e desenvolver novas 

competências de ordem pessoal, social e profissional, promotoras de mudança nas práticas 

de Ensino das Ciências, a professores do 1º ciclo, em exercício, com diferentes níveis de 

formação e identificar quais os aspectos do PF que foram promotores de inovações das 

suas práticas de ensino das ciências. 

Estando conscientes que os dados obtidos não poderão ser generalizáveis a outras 

situações, a outros contextos, é nossa opinião que é necessário e urgente desenvolver 

políticas de formação contínua de professores/com os professores, que partindo dos seus 

saberes e concepções sejam orientados segundo características específicas, flexíveis e não 

estandardizados, de forma a irem ao encontro das reais necessidades dos 

professores/alunos/escolas e que deixem de ter como fim quase único a obtenção de 

créditos pelos professores, para futuras mudanças na carreira docente.   

 

2. Limitações do estudo 

 

Terminada a síntese das principais conclusões admitem-se algumas limitações nos 

resultados que se apresentam sobre o trabalho desenvolvido, considerando que algumas 

delas decorreram, nomeadamente, da opção seguida para escolha da amostra de 

professores, da implementação do Programa de Formação e da metodologia seguida na 

recolha de dados e sua análise. 
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Relativamente à opção seguida para escolha da amostra de professores, justificada 

em capítulos anteriores, de trabalharmos com professores pertencentes ao quadro de 

docentes da escola onde a investigadora leccionava (no total de quatro que voluntariamente 

aderiram, aos quais se juntou um outro professor) se por um lado proporcionou um melhor 

acompanhamento dos mesmos, quer nas actividades realizadas em situação de formação 

dirigida, quer na transposição didáctica das temáticas trabalhadas nas sessões de formação, 

por outro lado condicionou o número de professores e alunos no estudo.  

No que concerne à implementação do Programa de Formação, não podemos deixar 

de assinalar alguns constrangimentos externos, os quais, inclusivamente, foram referidos 

por alguns dos cinco professores nas entrevistas e/ou reflexões escritas. A referir: i) o facto 

das sessões do Programa de Formação se terem iniciado só em Fevereiro – embora essa 

situação se deva à necessidade que houve de estruturar todo o estudo empírico. Em 

particular destaca-se a realização das entrevistas iniciais aos professores para a partir da 

análise do seu conteúdo se inferir quais as suas necessidades, dificuldades e 

constrangimentos que, posteriormente, iriam servir de base à concepção/organização do 

PF. Consideramos que se a implementação do PF tivesse sido iniciada mais cedo, 

naturalmente, a transposição didáctica dos três temas para situação de sala de aula teria 

decorrido durante um maior período de tempo e, provavelmente, todos os professores 

teriam maiores oportunidades de trabalhar os três temas com os alunos; ii) a necessidade 

das sessões do PF decorrerem em horário pós-laboral, das 18h30min às 20h30min, 

depois de cinco horas seguidas de trabalho com crianças (seis aos doze anos), os 

professores estavam naturalmente cansados, o que foi nítido nas últimas sessões, que 

coincidiram também com o final do ano lectivo; iii) o facto dos materiais didáctico-

pedagógicos de suporte aos diferentes TP terem sido quase exclusivamente adaptados e/ 

ou concebidos pela investigadora – o que se deveu, também, ao curto período de tempo 

em que ocorreu a implementação do PF. De certa forma, esta situação pode ter sido 

inibidora da criatividade dos professores na transposição didáctica, pese embora a 

circunstância de todos os suportes didáctico-pedagógicos incluídos no Guia do Professor e 

no Guia do Aluno, terem sido minuciosamente analisados por todos os professores, em 

situação de formação dirigida e, em algumas situações, os mesmos terem sido adaptados 

pelos professores de acordo com os alunos/turma, na transposição didáctica; iv) não terem 

sido trabalhados mais temas de ciências em situação de formação e concebidos materiais 
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didáctico-pedagógicos de suporte aos mesmos – situação que foi referida pelo PD; v) a 

circunstância de todos os professores convidados para participar no estudo estarem, 

desde logo, sensibilizados e motivados para o ensino das ciências, como foi referido 

anteriormente, o que pode ter-se reflectido, duma forma positiva, nos resultados obtidos, 

ficando a dúvida se os resultados seriam os mesmos se o PF tivesse sido desenvolvido com 

outros professores, doutras escolas e noutros contextos.  

Há ainda a considerar algumas limitações emergentes da metodologia utilizada na 

recolha de dados: i) as entrevistas individuais semi-estruturadas que foram realizadas 

aos professores antes e após o programa de formação (e que foram áudio-gravadas); ii) as 

entrevistas realizadas aos grupos de alunos no final do ano lectivo (e que foram 

vídeogravadas); iii) a análise de conteúdo do discurso produzido, por professores e alunos 

nas diferentes situações; iv) a impossibilidade de acompanhar as práticas dos professores 

em sala de aula.  

Relativamente aos três primeiros aspectos, embora a gravação áudio e vídeo das 

entrevistas tenha permitido a total disponibilidade da investigadora para ouvir tudo o que 

cada professor ou aluno dizia, sem ter a preocupação de tomar notas, a interacção humana, 

que transporta sempre alguma subjectividade, pode ter conduzido a possíveis 

enviesamentos e influenciado directamente os resultados do estudo (Martins, 1989) 

nomeadamente: a ânsia dos professores em agradarem ao investigador; a vontade dos 

alunos em não “deixar ficar mal” o respectivo professor; a reduzida experiência da 

investigadora na condução de entrevistas (outro investigador poderia ter realizado 

diferentes entrevistas e/ou distinta análise de conteúdo). Assume-se, pois, a necessidade de 

realização de outros estudos, com outros professores, de forma a suportar uma 

interpretação teórica mais alargada e segura dos resultados obtidos (Vieira, 2003). Por 

último, a impossibilidade de acompanhar as práticas dos professores, na transposição 

didáctica dos temas para a sala de aula, poder ser por si só uma limitação, na medida em 

que a investigadora apenas tem acesso ao discurso produzido pelos professores nas 

entrevistas e nas reflexões escritas, ao discurso dos alunos e aos produtos do trabalho de 

sala de aula, para analisar a forma como essa transposição foi feita. Salienta-se, no entanto, 

o facto dos discursos dos professores e respectivos alunos serem concordantes e os 

trabalhos realizados pelos alunos e recolhidos confirmarem a exploração dos temas/ 

actividades que professores e alunos afirmam ter realizado. 
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Contudo, embora consideremos que estes aspectos, de certa forma, são limitações do 

estudo, inferimos que o impacte imediato do Programa de Formação foi positivo e 

“contagiante” pois, apraz-nos referir que três dos professores participantes/acompanhantes 

no estudo são, neste momento, alunos da edição posterior do mesmo Curso de Mestrado: o 

professor com quem foi feito o estudo piloto da entrevista inicial e que participou em 

algumas das sessões do PF; um dos professores do grupo do estudo empírico; um terceiro 

professor, na altura um dos dois professores de Apoio Educativo na escola, que embora 

não tenha podido participar no estudo, foi tomando conhecimento do trabalho que se 

andava a realizar. 

 

 Sugestões para futuros estudos 

 

Os resultados e conclusões deste estudo deixam algumas questões em aberto que, na 

nossa opinião, poderão constituir pontos de partida para futuros estudos, principalmente 

tendo em consideração a escassa investigação existente em Portugal no âmbito da 

Educação em Ciências no 1º Ciclo, numa perspectiva de Ensino por Pesquisa em contexto 

CTS. 

Sendo que a formação contínua é um direito e um dever de todos os professores ao 

longo do seu percurso profissional, passado todos estes anos de generalização ao seu 

acesso, importa começar a olhar de forma crítica e construtiva para a situação em que a 

mesma ocorre, reflectir sobre algumas das formas que ela toma e/ou é compreendida (é o 

caso da sua obrigatoriedade para progressão na carreira, não impondo que as acções a 

frequentar vão ao encontro das lacunas de formação) e verificar se a oferta actual faz 

sentido à luz das reais necessidades dos professores, tendo em conta os alunos, a inovação 

curricular, a logística das escolas e as exigências duma sociedade de cariz fortemente 

científico-tecnológico. Esta situação é particularmente premente na área da Educação em 

Ciências para o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Assumindo que a formação contínua de professores deve ter como suporte o 

diagnóstico das suas necessidades específicas, consciencializadas pelo próprio, em 

contexto de trabalho, de forma a permitir a reflexão e a (re)construção e aprofundamento 

de saberes e competências profissionais, pessoais e sociais, essa formação terá, 
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necessariamente, de respeitar o isomorfismo de princípios e práticas dos professores nela 

implicados. É, assim, nossa convicção que o percurso a seguir terá de se centrar nas 

práticas profissionais em contextos reais. Este pressuposto implica, desde logo, a análise 

das necessidades dos professores que constituem um instrumento dinamizador da reflexão 

individual e cooperativa, numa perspectiva de professor reflexivo, pois a análise dessas 

necessidade é um instrumento valioso que permite recolher dados passíveis de projectar 

modelos de formação indissociáveis do desenvolvimento profissional de cada professor, 

em trabalho cooperativo e reflexivo que vão muito além de simples estratégias formativas 

em resposta aos imperativos para progressão na carreira. 

Nessa perspectiva, apresentamos sugestões para futuros estudos, no âmbito da 

formação de professores para o Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático, numa 

perspectiva de Ensino Por Pesquisa em contexto CTS, algumas das quais, têm a ver com a 

extensão do presente estudo: 

 

i) o acompanhamento das práticas dos professores envolvidos no PF, de forma não só 

a apoiá-los no desenvolvimento das mesmas e/ou outras temáticas, na mesma ou 

noutras escolas, com os mesmos ou outros alunos, nos mesmos ou noutros 

contextos, mas também para verificar de que modo essas actividades influenciam 

as atitudes e comportamentos da restante comunidade educativa; 

ii)  a constituição de “redes de formadores” que actuem nos Agrupamentos de Escolas, 

através do desenvolvimento de estudos de natureza empírica, que impliquem o 

levantamento das concepções e necessidades dos professores e sua análise, a nível 

da Educação em Ciências no 1º Ciclo, e a implementação de projectos de  

formação-acção ou formação-investigação que vá ao encontro das suas reais 

necessidades.  

Deste modo, ao envolver os professores em processos de formação e respectiva 

avaliação, julgamos ser possível alargar a uma região, a uma zona, modelos de 

formação que respeitando a especificidade dessas regiões ou zonas, as necessidades 

dos professores/escolas, numa perspectiva construtivista, partindo dos seus saberes, 

em contexto real e em trabalho cooperativo e reflexivo, se contribuirá para uma 

formação continuada no tempo e continuadamente repensada passível de promover 
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a (re)construção e renovação de conhecimentos e práticas, no âmbito da Didáctica 

das Ciências, de professores em exercício.  

iii) a concepção e validação de recursos didácticos inovadores, para outros temas de 

ciências, compatíveis com o corpus de conhecimentos oriundos da investigação 

realizada no âmbito da Nova Didáctica das Ciências; 

iv) a concepção de um Programa de Ciências para 1º Ciclo, como área específica, com  

maior visibilidade e compatível com as ideias e teorias emergentes da Nova 

Didáctica das Ciências;  

 

Assumindo a convicção de que os professores em exercício, neste caso específico 

professores do 1º Ciclo, têm capacidades para mudar as suas práticas e efectivamente 

as mudam quando compreendem o que está em causa mudar, julgamos ser pertinente:   

v) alargar a implementação de projectos de investigação-formação e/ou investigação-

acção em parceria com professores do 1º Ciclo em exercício e diferentes 

instituições -  Universidades, Centros de Investigação, instituições formadoras e/ou 

investigadores independentes; 

vi)  disseminar os resultados dos estudos realizados, para que o maior número possível 

de professores a eles tenham acesso, em formato acessível aos professores;  

viii) criar condições políticas e institucionais, para que a participação dos professores 

nesses projectos lhes proporcione a obtenção de créditos, para progressão na 

carreira, valorizando-se e reconhecendo-se, deste modo, a sua contribuição para a 

(re)construção de novos conhecimentos e competências, ao mesmo tempo que se 

evitam situações em que os professores que estão a participar nos estudos, tenham, 

em simultâneo ou posteriormente, de frequentar acções de formação creditadas 

para a respectiva progressão – caso concreto de alguns dos professores que 

participaram no presente estudo. Pensamos que, deste modo:  

- mais facilmente se disponibilizariam professores para participarem em estudos de 

parceria com as instituições e/ou investigadores;  

- se obteria um conhecimento mais alargado sobre as concepções dos professores 

(em exercício) no âmbito da Educação em Ciência, ao mesmo tempo que 

proporcionaria uma reflexão conjunta passível de contribuir para a construção de 
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um corpus de conhecimentos, cada vez mais lato, a integrar em futuros projectos 

de formação [inicial e] contínua de professores;  

- a investigação sairia  enriquecida com os saberes dos professores, construídos ao 

longo de vários anos, em exercício de funções lectivas; 

- os professores em exercício teriam um maior e mais fácil acesso ao corpus de 

conhecimentos que têm vindo, ao longo dos últimos anos, a ser construídos na área 

da Didáctica das Ciências;  

- os professores teriam maiores oportunidades de aceder a perspectivas inovadoras 

de ensino, nesta e noutras áreas, emergentes da investigação, principalmente  todos 

aqueles que, por motivos vários, se encontram isolados e longe dos grandes centros 

de formação e/ou investigação. 

viii) organizar/criar espaços laboratoriais em todas as escolas do 1º Ciclo, devidamente 

equipados e apetrechados com recursos, materiais e bibliografia (da especialidade e 

didáctico-pedagógica) de apoio aos professores na 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. 

 

Para finalizar, assume-se que este estudo possa ser um pequeno mas empenhado 

contributo para dar visibilidade à capacidade dos professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 

mudarem as suas concepções e práticas quando devidamente apoiados e à apetência das 

crianças para construírem saberes e desenvolverem atitudes próprias da educação 

científica. 
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APÊNDICE – A 
TEXTO DE APOIO ÀS SESSÕES DE FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 215



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 216



Programa de Formação – Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático  
_________________________________________________________________________________ 

 

A CRIANÇA E AS CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

“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” 
(Charpak, 1997:27) 

 

A “Educação em Ciências” faz parte da base de conhecimentos de que toda a 

criança se deve dotar para crescer e viver numa sociedade actual, de cariz 

fortemente científico e tecnológico, exigindo cidadãos capazes de intervirem de 

forma crítica e responsável na tomada de decisões. O reconhecimento e 

compreensão de aspectos humanos e sociais requer o domínio de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, que se vão adquirindo numa aprendizagem ao longo da 

vida, a qual se deve iniciar, formalmente, nos primeiros anos de escolaridade 

pois, só assim, abrangerá a maioria da população (Charpak, 1997). 

 

Segundo Martins (2002) a importância do ensino das ciências, desde os primeiros 

anos, justifica-se a nível pessoal (como base para a compreensão do mundo) e a 

nível social (para desenvolvimento da própria ciência). 

Sendo a educação escolar um caminho para a educação global, é fundamental 

que o ensino das ciências seja feito em contexto social abordando temáticas 

relevantes para os alunos, a nível pessoal e social, numa inter-relação CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade), considerando três vertentes: 

 

 A educação em ciência: pretende-se que o aluno aprenda conceitos e 

relações entre eles (princípios, leis, teorias…); 

 A educação sobre ciências: pretende-se que o aluno distinga 

conhecimento científico de outras formas de pensar e de como aceder a 

esse conhecimento científico e tecnológico. Nesta perspectiva a ênfase é 

colocada “no desenho dos processos metodológicos de 

questionamento, de experimentação e de validade das conclusões 

alcançadas” (Martins, 2002:42,43). 
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 A educação pela ciência: pretende-se que através da exploração de 

temáticas que veiculem valores sociais, culturais, humanistas e cívicos, se 

desenvolvam competências de aprender e de pensar, se promova a 

aprendizagem da autonomia, da participação e colaboração, que levem ao 

exercício da cidadania plena e responsável. 

 

Harlen (2000) preconiza o ensino das ciências, na escola primária, incidindo 

principalmente sobre temas que proporcionem o contacto e a experiência directa 

das crianças, tendo em vista a construção de ideias básicas (pequenas ideias) 

que, mais tarde, ao serem desenvolvidas e reestruturadas possam ser 

transformadas em conceitos científicos.  

 Exemplos: 

 

 seres vivos: características, constituição, função dos diferentes órgãos 

(com ênfase na saúde humana); 

 interacção dos organismos vivos com o ambiente (efeitos da poluição e das 

actividades humanas…); 

 fontes e uso de materiais (conservação de recursos, tratamento de lixo); 

 fontes e uso de energias (som, luz, calor, electricidade…); 

 ciclo da água (origem das nuvens, chuva, geada…); 

 a Terra no espaço (o sol, as estrelas, os planetas…); 

 forças e movimentos… 

 

OS TRABALHOS PRÁTICOS  
 
 

O trabalho experimental é entendido como uma parte essencial das actividades 

dos alunos na aprendizagem das ciências e é uma componente do que muitos 

autores definem como “Trabalho Prático”.  

Miguéns (1999:77) define “Trabalho Prático” como actividades realizadas pelos 

alunos, na interacção com materiais e equipamentos, na sala de aula, no 

laboratório ou em actividades de campo (envolvendo alguma intervenção do 
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professor) “e que incluem processos de planificação, exercícios de 

observação, demonstrações, experimentações, experiências exploratórias e 

investigações”.  

O mesmo autor define investigações como sendo actividades práticas, de 

resolução de problemas, nas quais os alunos usam e desenvolvem 

conhecimentos a nível de conceitos e procedimentos:  

 

 na identificação do problema; 

 na planificação do desenrolar da investigação; 

 no desenho da metodologia e estratégias a seguir;  

 na realização da experimentação; 

 no registo e interpretação de dados; 

 na comunicação dos resultados. 

Sempre com o apoio do professor, mas com progressivo grau de abertura e 

autonomia, o trabalho experimental de investigação, no ensino das ciências, 

permite desenvolver nos alunos: 

 originalidade; 

 criatividade; 

 independência; 

 aspectos afectivos como o de autoconfiança, perseverança e de 

compromisso.  

 

Para Oliveira (1999) a realização de investigações apresenta componentes de 

desenvolvimento global nos alunos, tais como:  

 competências cognitivas de resolução de problemas; 

 pensamento crítico; 

 criatividade; 

 tomada de decisões; 

 análise e aplicação de conhecimentos e procedimentos a novas situações; 
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 atitudes: curiosidade, perseverança, responsabilidade, cooperação, 

autonomia, autoconfiança… 

 

Segundo Caamaño (2003) os Trabalhos Práticos (TP) são uma das actividades 

mais importantes no processo de ensino/aprendizagem das ciências, pois 

permitem atingir uma multiplicidade de objectivos: 

 motivação dos alunos; 

 conhecimento vivencial e interpretação de alguns fenómenos; 

 compreensão de conceitos; 

 levantamento, contraste e reformulação de hipóteses; 

 manipulação de instrumentos de medida e uso de técnicas de 

laboratório e de campo; 

 ilustração da relação entre variáveis significativas na interpretação de 

fenómenos; 

 aplicação de estratégias de investigação para resolução de problemas 

teóricos e ou práticos; 

 desenvolvimento da cooperação – trabalho em grupo; 

 desenvolvimento de atitudes e aplicação de normas próprias do 

Trabalho Experimental: planificação, ordem, limpeza, segurança, … 

 

TIPOS DE TRABALHOS PRÁTICOS  
 
 

Caamaño (2003) apresenta quatro tipos de TP a utilizar no processo de 

ensino/aprendizagem de ciências, em função dos objectivos que se pretendem 

alcançar: 

 

1. Experiências – destinadas a obter uma familiarização com os fenómenos; 
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2. Experiências ilustrativas – destinadas a ilustrarem um princípio ou uma 

relação entre variáveis. Supõem normalmente uma aproximação qualitativa 

ou semi-quantitativa ao fenómeno. 

3. Exercícios práticos: 

a) Para a aprendizagem de procedimentos e destrezas, podendo ser: 

 Práticas – realização de medidas, tratamento de dados… 

 Intelectuais – observação e interpretação, classificação… 

 De comunicação – planificação, realização de um guião… 

b) Para ilustrar a teoria 

 

4. Investigações – desenvolvidas para fornecer aos alunos a oportunidade 

de familiarizar-se com o trabalho científico, aprender as destrezas e 

procedimentos próprios da indagação no decurso das mesmas e 

trabalharem como fazem os cientistas na resolução de problemas, que 

podem ser:   

a) problemas teóricos que ajudem à interpretação de um fenómeno;  

b) problemas práticos: é dada especial atenção à compreensão 

procedimental da ciência, ou seja, à planificação e realização de 

investigações que, embora contemplem uma determinada carga 

conceptual, não estão particularmente vocacionadas à obtenção de 

conhecimento teórico. 

 

FASES DAS INVESTIGAÇÕES 

 
Caamaño (2003) apresenta diferentes fases na realização de investigações: 

 

 Percepção e identificação do problema – levantamento de hipóteses, 

identificação das variáveis significativas que deverão ser investigadas; 

 

 Planificação onde é definido:  

- a variável dependente e independente (a variável que se vai mudar); 

- como medir a variável dependente; 
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- como variar e medir a variável independente; 

- as variáveis a controlar (manter constantes) 

- a precisão com que serão realizadas as medidas. 

 

 Realização: 
- montagem de dispositivos; 

-  realização da experiência; 

- recolha e registo de dados; 

- tratamento de dados (gráficos, cálculos…) 

 

 Interpretação e avaliação: 
- interpretação dos dados e a valorização dos resultados; 

- comparação dos resultados com os de outros colegas; 

 

 Comunicação: 

- comunicação oral; 

- comunicação escrita. 

 

GRAU DE ABERTURA DE UMA INVESTIGAÇÃO 
 

“O grau de abertura de uma actividade define-se como sendo a margem de 

liberdade que é dada à criança para decidir o que observar, o que fazer em 
primeiro lugar, como fazer…” Pereira (2002:82). Numa actividade 

completamente fechada a criança limita-se a seguir as indicações do professor, 

numa actividade aberta é a criança que define as questões a estudar e o que 

pensa atingir na prática. Compete ao professor, tendo em conta o nível etário dos 

alunos e as experiências anteriormente realizadas nesta área, ajuizar o grau de 

abertura adequado. 

O modo como as actividades são propostas às crianças, a maneira como o 

professor as vai acompanhando, apoiando e respondendo às suas solicitações, 

são questões fundamentais para que as actividades promovam o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e atitudinal das crianças (Pereira, 2002).  
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Segundo Caamaño (2003), o grau de abertura das investigações pode definir-se 

relativamente a:  

 A diversidade das soluções; 

 A diversidade de estratégias possíveis para a sua solução; 

 O nível de direcção do professor e a participação do aluno. 

 

IMPORTÂNCIA E TIPOS DE REGISTOS  

 

“Comunicar qualquer coisa a alguém significa partilhar uma ideia, ouvir o 

que o outro tem a dizer sobre a mesma ideia, implica, em suma, desenvolver 
competências comunicativas.” (Pereira, 2002:79) 

 

Anotar uma ideia numa folha de papel, fazer uma representação gráfica como um 

desenho ou um esquema, constitui um processo de estruturar o pensamento da 

criança, dar-lhe forma, de apreendê-lo e de materializá-lo. O registo permite 

sempre: 

 voltar atrás (dias ou meses depois); 

  rever o que cada criança (ou grupo) fez, o que se pensou…; 

 comparar com outros registos;  

 ter a percepção da mudança de ideias; 

 desenvolver capacidades de metacognição. (Pereira, 2002). 

 

As actividades realizadas no âmbito da educação em ciências são um contexto 

natural para ajudar a criança a adquirir e desenvolver a capacidade de 

comunicação (oral, escrita, de representação). Pereira (2002) sugere diferentes 

tipos de registos: 

 

 Registo pessoal – notas datadas onde as crianças inscrevem 

observações realizadas durante a experiência, podendo traduzir-se num 

caderno da ciência; 
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 Desenho – a representação através do desenho é um exemplo de registo 

que traduz observações realizadas por crianças (que sabem ou não escrever), 

no âmbito da educação em ciências e, simultaneamente, situações concretas 

de praticar a área das expressões; 

 

 Registo verbal – o registo das actividades realizadas é uma forma 

contextualizada da criança adquirir e refinar a capacidade de escrita. Levar a 

criança (individualmente e/ou em grupo) a escrever o que pensa (ideias 

prévias), o que vai acontecer e no final o que de facto aconteceu, ajuda-a a 

adquirir metodologias de pesquisa e a estruturar modos de pensamento; 

 

 Quadros e tabelas – disposições gráficas em colunas e linhas, são 

particularmente apropriadas ao registo de dados e observações, pois, 

permitem uma fácil interpretação e/ou comparação de dados, a procura de 

padrões e de tendências em função de variações da situação em estudo. 

 

 Esquemas e diagramas – a realização de esquemas ou diagramas e 

gráficos por parte de crianças (mais velhas) constitui uma forma económica e 

rápida de representar algo, quer seja um objecto concreto, quer seja uma 

propriedade não visível ou um construto mental (é importante que a criança 

possa verbalizar/discutir livremente o que quis dizer quando fez uma 

determinada representação). 

 

 Comunicações escritas – a realização de relatório individual e/ou de 

grupo, cartazes… com base nos registos elaborados durante a actividade 

prática, constitui um contexto para desenvolver, nas crianças, capacidades no 

domínio da escrita e da conjugação de diversos sistemas de representação. 

 

 A IMPORTÂNCIA DAS IDEIAS PRÉVIAS DOS ALUNOS  

 

A aprendizagem, sendo de natureza construtivista, realiza-se com base na 

actividade da criança quer ela seja física ou mental. É um processo que depende 
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da criança, dos seus conhecimentos e ideias anteriores (prévias), os quais 

determinam sempre a forma como a criança interpreta as sugestões do professor 

e a maneira como procura desenvolver/resolver uma determinada actividade/ 

tarefa. Compete ao professor procurar, previamente, saber quais os 

conhecimentos e ideias dos alunos e partir deles para a construção e aquisição 

de novos saberes. 

A modificação de uma ideia anterior da criança, contraditória com a ideia 

científica, não ocorre de uma forma espontânea perante a apresentação de uma 

nova ideia por parte do professor. A criança perante uma situação nova interpreta-

a de acordo com as suas ideias anteriores, sobre situações semelhantes, de 

acordo com a sua estrutura cognitiva no momento. É possível que a ideia nova do 

professor, se for muito afastada da ideia da criança, não faça qualquer sentido 

para esta, ficando a prevalecer a ideia inicial. 

É fundamental confrontar as ideias prévias das crianças com actividades em que 

elas possam pôr à prova essas mesmas ideias (provocando o conflito cognitivo), 

refiná-las, aprofundá-las e alargar o seu âmbito. Essas actividades, sendo 

acompanhadas de questões que ajudem as crianças a reflectir, aumentam o grau 

de precisão das novas ideias e a confiança das crianças nas suas próprias 

possibilidades de aprendizagem. Ao professor cabe o papel de mediador entre as 

ideias prévias das crianças e as ideias que se pretende que elas construam 

(Pereira, 2002).  

 

O PAPEL DO PROFESSOR 

 
O Ensino Básico, que se inicia no 1º Ciclo, tem um papel fundamental na 

educação global do aluno, da qual faz parte a “Educação em Ciências”. O 

professor é o elemento insubstituível na organização e dinamização do ambiente 

de trabalho na sala de aula e em todo o processo de ensino/ aprendizagem.  

Cabe-lhe a responsabilidade de: 

 ser o suporte da aprendizagem; 

 propor e organizar as tarefas a realizar no âmbito do ensino das ciências; 

 coordenar o desenvolvimento dos Trabalhos Práticos; 
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 promover uma aprendizagem significativa para todos: clarificando os 

objectivos a atingir, fundamentando argumentos, fomentando a discussão e 

reflexão crítica e promovendo a integração de saberes dispersos 

(Cachapuz, 2001; Pereira, 2002).  
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Programa de Formação  

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático” 

1ª Sessão (05/02/2004) das 18:30h às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL  

“Como manter a água quente durante mais tempo?” 

 

PARTE I 

1. Usando diferentes revestimentos (tecidos e/ou outros materiais) 

responda à questão: “Como manter a água quente durante mais 

tempo?” 

- Em trabalho de pares desenhe a planificação da actividade; 

- Experimente diferentes situações; 

- Registe os dados; 

- Compare os dados obtidos com os dos outros grupos. 

PARTE II 

2. Tendo em conta o ano de escolaridade que lecciona, planifique uma 

actividade experimental baseada nas experiências que realizou. 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

 2ª Sessão (26/02/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL:  Luz, Cor e Visão 

“As imagens que vemos nos espelhos” 

PARTE I 

1. Usando um espelho (plano, côncavo, convexo, cilíndrico) que tipos de 

imagens obtemos? 

1.1 Experimente diversas situações. 

1.2 Compare o objecto com a respectiva imagem obtida em cada 

espelho. 

1.3 Registe, através de um esquema, as semelhanças e diferenças que 

observou. 

PARTE II 

2. Quantas imagens de um objecto é possível obter com dois espelhos 

planos? 

2.1 Experimente diversas situações. 

2.2 Registe aquelas que levam a resultados diferentes (usando 

tabelas, gráficos…).  

3. Em trabalho de pares realize a Experiência Ilustrativa e a 

Investigação, seguindo os protocolos apresentados. 

4. Tendo em conta o ano de escolaridade que lecciona, planifique uma 

actividade baseada nas experiências que realizou. 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

3ª Sessão (08/03/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: Luz, Cor e Visão 

“As imagens que vemos nos espelhos” 

PARTE I 

Questão: “Com três espelhos planos, quantas imagens de um objecto 

podemos obter?” 

 

1. Sabe como funciona um caleidoscópio?  

1.1 Com 3 espelhos planos, construa um caleidoscópio. 

1.2 Experimente outras situações, com 4,5 ou 6 espelhos 

1.3 Registe aquelas que levem a resultados diferentes 

2. Sabe como funciona um periscópio? 

2.1 Em trabalho de pares, construa um. 

 

 PARTE II 

3. Tendo em conta o ano de escolaridade que lecciona, planifique uma 

actividade baseada nas experiências que realizou. 

4. Construa materiais didácticos passíveis de serem utilizados de 

acordo com os conceitos e competências que pretende desenvolver/ 

explorar. 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático” 

4ª Sessão (24/03/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: Electricidade – PILHAS E LÂMPADAS 

 

 Em grupo e com os materiais que tem à disposição, procure responder às 

questões que se seguem executando as experiências. Represente graficamente 

o modo como pretende desenvolver cada actividade. 

 

PARTE I 

1. Como acender uma lâmpada com uma pilha e um fio? 

2. Se dermos um nó no fio a lâmpada acenderá do mesmo modo? 

3. Como estarão ligadas as lâmpadas de enfeite da árvore de Natal? 

4. Como estarão ligadas as lâmpadas numa habitação? 

 

PARTE II 

5. Análise das propostas de trabalho da Fase 1 do Guia de Aluno (GA) e das 

respectivas sugestões do seu desenvolvimento apresentado no Guia do 

Professor (GP); 

6. Leitura e análise do QUADRO 1 (GP): 

 Competências gerais, específicas, objectivos de aprendizagem e 

capacidades científicas a desenvolverem; 
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Programa de Formação  

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

5ª Sessão (28/04/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: Electricidade – PILHAS E LÂMPADAS 

(continuação da sessão anterior) 

 Em grupo e com os materiais que tem à disposição, procure responder às 

questões que se seguem (Parte I), executando as experiências.  

 

PARTE I 

1. Se os fios forem mais compridos, a lâmpada brilha mais ou menos? 

2. Ligações em série e em paralelo – Em qual das situações é que as 

lâmpadas brilham mais? 

3. Como se comportam os materiais perante a electricidade? 

 

PARTE II 

1. Análise das propostas de trabalho da Fase 2 do Guia do Aluno (GA) e 

das respectivas sugestões de desenvolvimento – Guia do Professor (GP); 

2. Leitura e análise do QUADRO 1 (GP): 

 Competências gerais, específicas, objectivos de aprendizagem e 

capacidades científicas a desenvolverem; 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

6ª Sessão (19/05/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: ELECTRICIDADE E ÍMANES 

 

PARTE I – ELECTRICIDADE 

 

1. Análise das propostas de Avaliação e Auto-avaliação sobre o tema 

ELECTRICIDADE. 

 

PARTE II – ÍMANES 

 
1. Individualmente e/ou a pares realize actividades livres de manipulação com 

os materiais que lhe são apresentados.  

2. Em trabalho de pares resolva as seguintes situações:  

a) Actividade experimental de resolução de problemas59: 

- Tendo misturado limalha de ferro com farinha, como fazer para recuperar 

a limalha? 

b) Actividade experimental de tipo ilustrativo60: 

- Que objectos serão atraídos por um íman? 

 

 

 

                                                 
59 Caamaño (2003) 
60 Caamaño (2003) 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

7ª Sessão (26/05/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: MAGNETISMO – ÍMANES 

 

PARTE I  

Análise dos materiais constantes no GA e GA para as actividades: 

a) Actividades 1 e 2 – resolução de problemas 

b) Actividade 4 e 5 – tipo ilustrativo 

 

PARTE II 

1. Individualmente e/ou em trabalho de pares realize as actividades 

apresentadas no GA:  

a) Actividade experimental 3 GA – resolução de problemas 

- Como construir um fecho magnetizado para uma carteira? 

b) Actividade experimental 6 GA – tipo ilustrativo 

- Como realizar uma corrida de carros, sem lhes tocar? 

c) Actividades experimentais 7 GA e/ou 8 GA – tipo investigativas 

- Qual dos ímanes é mais potente? 

- Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância? 

Parte III 

- Definição de critérios para selecção dos alunos a entrevistar 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

8ª Sessão (31/05/04) das 18:30 às 20:30h 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: MAGNETISMO – ÍMANES 

 

PARTE I 

1. Individualmente e/ou em trabalho de pares realize as actividades 

apresentadas no GA:  

a) Actividade experimental 3 GA – resolução de problemas 

- Como construir um fecho magnetizado para uma carteira? 

b) Actividade experimental 6 GA – tipo ilustrativo 

- Como realizar uma corrida de carros, sem lhes tocar? 

c) Actividades experimentais 7 GA e/ou 8 GA – tipo investigativas 

- Qual dos ímanes consegue “segurar” um maior número de clipes? 

- Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância? 

d) Actividade experimental 9 GA – extensão da investigação 

- Em que parte do íman é que ele atrai melhor? 

- Em qual dos pólos é que o íman atrai melhor? 

 

PARTE II 

- Reflexão sobre os trabalhos realizados até à presente sessão, em situação 

de formação e da sua transposição para a sala de aula. 
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Programa de Formação 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático”  

9ª Sessão (07/06/04) das 18:30 às 20:30h 

 

 

ACTIVIDADE EXPERIMENTAL: MAGNETISMO – ÍMANES (continuação) 

 

PARTE I 

1. Individualmente e/ou em trabalho de pares realize as actividades 

apresentadas no GA:  

a) Actividade experimental 8 GA – tipo investigativa 

- Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância? 

 

b) Actividade experimental 10 e 11 GA 

- Como construir uma bússola? 

- Como utilizar uma bússola? 
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APÊNDICE – C 
MATERIAIS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICOS 

ADAPTADOS PARA EXPLORAÇÃO DO TEMA 

 

A ELECTRICIDADE NO NOSSO DIA-A-DIA 
VAMOS FAZER LIGAÇÕES… 
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A ELECTRICIDADE NO NOSSO DIA-A-DIA 

VAMOS FAZER LIGAÇÕES… 

GUIA DO ALUNO 

__________________________________________ 
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FASE 1 
_____________________________ 
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CARTAZ 
 

“Que é a electricidade?” 
“Como se produz?” 

 
A electricidade obtém-se de diferentes formas, 
principalmente em centrais hidroeléctricas e 
centrais térmicas. Produz-se em alta tensão e 
transporta-se através de uma rede de cabos 
eléctricos para os postos de transformação, a partir 
dos quais se distribui para os diferentes centros de 
consumo, incluindo a casa de cada um de nós. 

É muito importante saber lidar com a corrente eléctrica, em casa e 
na sala de aula, sem medo, mas conhecendo os perigos que corremos 
se não cumprirmos as regras de segurança indicadas pela professora 
e pelos pais. 

Exemplos de: 

 produção, transformação e distribuição de energia eléctrica 

 
 
 
 
 
 

Barragens em rios 
 
 

 
 
 
 
 
 

Moinhos eólicos 

 
 
 
 
 
 

Centrais eléctricas 

 

Subestação 

 
 
 
 
 
 

Posto de transformação 

 
 
 
 
 
 
Rede de transporte 
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Registo 1 
 

 
 

“Como chega até nós a electricidade que usamos?”  
 
A electricidade vem do posto de transformação, através de cabos e fios 
eléctricos e chega às tomadas das nossas casas. 

 Desenha uma tomada como as que existem nas paredes da escola (ou da 
tua casa) para ligar os aparelhos à electricidade e a ficha desses 
aparelhos. Faz as respectivas legendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: ______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 2 
 
 

 
“Para que serve a electricidade?” 

 
A electricidade faz funcionar muitos aparelhos que usamos todos os dias. 

 Desenha aparelhos ou objectos que existam na escola e que precisam de 

electricidade para funcionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 3 
 

 
 

 
 

“Qual a importância da electricidade na nossa vida  
do dia-a-dia?” 

 
 

 Identifica em tua casa aparelhos ou objectos que funcionem a 

electricidade. Indica os seus nomes na tabela. 

 
 
 

Na cozinha … 
 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

 
Na sala… 

 
 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 
 

No quarto… 
 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 
 

 
Na casa de banho… 

 
 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 4 
 

 
 
 
 

“Qual a importância da electricidade no nosso dia-a-dia?” 
 
 
 

10     

9     

8     

7     

6     

5     

4     

3     

2     

N
úm

er
o 

de
 a

pa
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lh
os

 o
u 

ob
je

ct
os

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Cozinha                    quarto                        sala                         quarto  
                                                                                                       de 

  banho                           
 
 

 Com os dados da tabela anterior constrói o gráfico. 

 Compara o teu gráfico com o dos outros colegas e diz quais são as 

semelhanças e diferenças. 

 Com os teus colegas e professor discute sobre a necessidade de uso de 

todos esses aparelhos eléctricos no teu dia-a-dia e se as tarefas que se 

executam com eles poderão ser feitas de outro modo. 

 

Nome: ________________________________________data: ___/___/___ 
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Registo 5 
 

 
 

Alguns objectos funcionam a pilhas. 
A electricidade é fornecida pela pilha. 

 
 

 Desenha objectos que funcionem a pilhas. Escreve os seus nomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Nome: ______________________________________ data: ___/___/___  
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Registo 6    
“De onde vem a electricidade que faz  
funcionar  os diferentes aparelhos?” 

 
 Na tabela, assinala com um X a fonte de electricidade utilizada por cada 

objecto ou aparelho. 
 
  

  -              + 
     
pólos da pilha (- e +) 

 
 
 

tomada 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 7 
 

Cuidados a ter com a electricidade 

A electricidade é de extrema utilidade para todos nós, mas a sua utilização 

requer que se conheçam os riscos que se correm. Trabalhar com electricidade 

exige cuidados especiais. Observa as imagens. Nelas estão representadas 

situações perigosas. Vamos aprender o QUE NÃO PODE SER FEITO! 

 Em grupo elabora uma descrição dos perigos de cada caso. 

 

NÃO ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 NÃO !       
         

 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

NÃO ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

NÃO ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ATENÇÃO: NÃO DEVES BRINCAR COM A 
ELECTRICIDADE ! 
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Registo 8 
 

 
 

“O que é preciso fazer para acender a lâmpada?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E tu, o que pensas? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 9 
 
 

 
“Como acender uma lâmpada?” 

 
Tabela 1 – Previsão 
 

1. Pensamos que… para a lâmpada acender precisamos de: 

(assinala o que pensas ser necessário) 

Da 
 lâmpada e da pilha 

Da lâmpada, da pilha e de 
um fio 

Da lâmpada, da pilha e de 
dois fios 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
2. Representa, através de desenho, o que o grupo pensa que vai acontecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome:________________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 10 
 
 

“Como acender uma lâmpada?” 
 

Tabela 2 – Experimentação 
 

Experimentámos e verificámos que… 
 

 
A lâmpada acendeu  

                      

 
A lâmpada não acendeu 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Representa, através de desenho, o que aconteceu. 
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2. Se a lâmpada não acendeu, qual terá sido o motivo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
3. Em grupo experimenta outras alternativas até conseguires que a 

lâmpada acenda. 

4. Representa, através de desenho, como fizeram e o que aconteceu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Explica à turma o que fizeram e como fizeram. 

 

6. Compara o vosso trabalho com o dos outros colegas. 

 

Nome:________________________________________ data: ___/___/___ 



Electricidade  

 
 

Registo 11 
 

Relato escrito 
 

“Como acender uma lâmpada?” 
 
Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 12 
 
 

 
“Se dermos um nó no fio eléctrico a lâmpada  

acenderá do mesmo modo?” 
 
 
Tabela 1 – Previsão 
 

 
Pensamos que… 

 
 

Com o nó não acende 
 

Acende se o nó não for 
muito apertado 

 
Acende mesmo com o nó 

apertado 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Tabela 2 – Experimentação 
 

 
Experimentámos e verificámos que… 

 
 

Com o nó não acende 
 

Acende se o nó não for 
muito apertado 

 
Acende mesmo com o nó 

apertado 
 
 
 
 
 

  

 
 
Nome: ________________________________________data: ___/___/___ 
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       Registo 13                                 
     

                                Relato escrito 
 

“Se dermos um nó no fio eléctrico  
      a lâmpada acenderá do mesmo modo?” 

 
Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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  Registo 14 

 
 

“Se dermos um nó no fio eléctrico  
a lâmpada acenderá do mesmo modo?” 

 
 Representa, através de desenhos, a experiência realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: _____________________________________ data: ___/___/___ 
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FASE 2 
 

____________________________ 
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Registo 15 
 

“Se os fios forem mais compridos 
 a lâmpada brilha mais ou menos?” 
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Erro! 

 E tu, com quem concordas? Copia a frase. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Nome ___________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 16  

 
Como poderás fazer para testar a tua ideia? 

   
 
 
 

CARTA DE PLANIFICAÇÃO  
 
 

 
 
A nossa questão é 
 
 
 
 
 
O que vamos medir 
 
 
 
 
 
 
O que vamos mudar 
 
 
 
 
 
O que vamos manter 
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Materiais  
que vamos utilizar 
 
 
 
 
 
O que pensamos que vai acontecer e porquê: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Depois de realizada a experiência responde à questão:  

 

- O que acontece ao brilho da lâmpada quando se varia o 

comprimento dos fios? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nome:__________________________________________data: _/___/___ 
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Registo 17 
 

      Relato escrito  
 

“Se os fios forem mais compridos a lâmpada brilha mais ou menos?” 
 

Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 18 
 

 
“Se os fios forem mais compridos  
a lâmpada brilha mais ou menos?” 

 
 Representa, através de desenho, a experiência realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: ________________________________________data: ___/___/___ 
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Registo 19 

Associação de lâmpadas – Circuito em série  
 

“Como ligar duas lâmpadas em série?” 
 

1. Em grupo discute o que entendes por circuito em série. Com o material 
sugerido faz um esquema da ligação (circuito). 

 
Material 

necessário 
 

- 1 pilha 

- 2 lâmpadas 

- 2 suportes 

eléctricos para 

as lâmpadas 

- 1 interruptor 

- 3 condutores 

eléctricos (fios 

ou crocodilos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Realiza a experiência e responde às questões: 
 

a) As lâmpadas acenderam?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) Se desapertares uma lâmpada o que é que acontece nessa lâmpada 

e na outra? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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   Registo 20 

 

Relato escrito 
 

 “Como ligar duas lâmpadas em série?” 
 

Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________ data: ___/___/___ 
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     Registo 21 

 

 
Associação de lâmpadas – Circuito em série  

 
“Como ligar duas lâmpadas em série?” 

 
 Representa, através de desenho, a experiência realizada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ______________________________________data: ___/___/___ 
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Registo 22 

Associação de lâmpadas – Circuito em paralelo  
 

“Como ligar duas lâmpadas em paralelo?” 
 

1. Em grupo discute o que entendes por circuito em paralelo. Com o material 
sugerido faz um esquema da ligação (circuito). 

 
Material 

necessário 
 

- 1 pilha 

- 2 lâmpadas 

- 2 suportes 

eléctricos para 

as lâmpadas 

- 1 interruptor 

- 4 condutores 

eléctricos (fios 

ou crocodilos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Realiza a experiência e responde às questões: 
 

a) As lâmpadas acenderam?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

b) Se desapertares uma lâmpada o que é que acontece nessa lâmpada e 

na outra? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Nome: ______________________________________ data: ___/___/___ 
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  Registo 23 

 

Relato escrito 

“Como ligar duas lâmpadas em paralelo?” 
 

Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________ data: ___/___/___ 
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   Registo 24 

 

Associação de lâmpadas – Circuito em paralelo  
 

“Como ligar duas lâmpadas em paralelo?” 
 

 Representa, através de desenho, a experiência realizada. 
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Registo 25  

Associação de lâmpadas  

 Circuitos em série e em paralelo  

 
Nas duas actividades anteriores realizaste “circuitos em série” e “circuitos em 

paralelo”. 

1. Pensa e informa-te sobre situações em que utilizes: 

  Circuitos em série Circuitos em paralelo 

  

  

  

  

 

2. Haverá vantagens de uns sobre os outros? Pensa em situações do dia-a-dia 

e responde. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
“Em qual das situações é que as lâmpadas brilham mais?” 

 
 Em grupo organiza uma experiência que dê resposta a esta pergunta. 
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Registo 26 
 

 “Em qual das situações é que as lâmpadas brilham mais?” 

 
 
Materiais  
que vamos utilizar 
 
 
 
O que pensamos que vai acontecer e porquê: 
 
 
 
 
 
 
 
Como pensamos realizar os diferentes ensaios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:__________________________________________data: _/___/___ 
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    Registo 27 

 

Relato escrito 

“Em qual das situações é que as lâmpadas brilham mais?” 
 

Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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      Registo 28 

 
“Em qual das situações é que as lâmpadas brilham mais?” 

 

 Representa, através de desenho, a experiência realizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ____________________________________ data: ___/___/___ 
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Registo 29      

             Materiais condutores e não condutores de electricidade 
 A electricidade não passa através de todos os materiais. Os fios que transportam a 

electricidade são muitas vezes revestidos de plástico para evitar que ela passe para 

outros materiais com que estejam em contacto. 

 Observa materiais e objectos que se encontram na sala de aula. 

1. Escolhe alguns. O que é que pensas sobre cada um deles, relativamente ao 
facto de serem ou não bons condutores de energia eléctrica? Regista o 
que pensas. 

 
 Penso que… Experimentei e verifiquei que… 

Materiais/ 
objectos 

É 
condutor 

Não é 
condutor 

Porque… É 
condutor 

Não é 
condutor 

 
Porque… 

Madeira       
Borracha       
Plástico       

Vidro       
giz       
clip       

       
       

 

2. Agora, com uma pilha, 1 lâmpada, fios eléctricos ou crocodilos monta um 

pequeno circuito e introduz os objectos escolhidos no circuito (um de cada 

vez). O que é que acontece à lâmpada em cada uma das situações? Porquê? 

Regista na tabela e compara com as previsões. 

3. Pensa em situações do dia-a-dia em que necessitamos de materiais 

condutores e não condutores de electricidade. 

4. Responde à questão: “Por que razão os ferros eléctricos (de passar 

roupa) têm de ser duplamente isolados”? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Nome: __________________________________ data: ___/___/___ 
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     Registo 30 

Relato escrito 

“Materiais condutores e não condutores de electricidade” 
 

Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Observação (o que vimos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Conclusão (o que aprendemos): 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Nome: ______________________________________ data: ___/___/___ 
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     Registo 31 

 

“Materiais condutores e não condutores de electricidade” 
 

 Representa, através de desenho, a experiência realizada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ___________________________________ data: ___/___/___ 
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AVALIAÇÃO  
 AUTO – AVALIAÇÃO 

_____________________________ 
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Avaliação 

 
 

 Como poderás saber se alguma destas lâmpadas está fundida, usando os 

materiais apresentados? 

 
 
 

 
 

 Descreve a forma como resolvias 
a questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representa o teu esquema 
através de desenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Já sei o que é… 
 

 Faz o desenho 
 

 Tomada e ficha eléctrica. 

 

 

 

 

 

Faz o desenho 
 

 

 

 

 Fio eléctrico e 1 exemplo  

 de onde se usa. 

 

 
 
 
 
 

Faz o desenho 
 

 

 
 

 Pilha e 1 exemplo  

 de onde se usa. 

 

 
 
 
 
 
 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Com estes materiais, já sei como fazer para: 

 309

 
                 

 

 
 
 
                                           
       
                                         
  
 
 

      Acender uma lâmpada                        Acender duas lâmpadas                               
       

 

 

 

 

 

 

 

Faz o desenho 
 
 

Faz o desenho 
 
 

Ligar duas lâmpadas em série        Ligar duas lâmpadas em paralelo 

 

 

 

 
 

 

 

Faz o desenho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faz o desenho 
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Já reconheço… 

 Situações em que se utilizam circuitos eléctricos em série.  

Exemplos: _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 Situações em que se utilizam circuitos eléctricos em paralelo.  

Exemplos: _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 Materiais condutores e não condutores da electricidade.  

Exemplos de materiais condutores: _______________________________ 

_________________________________________________________ 

Exemplos de materiais não condutores: ____________________________ 

_________________________________________________________ 

 Situações em que se usam materiais condutores. 

Exemplos: _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 Num circuito eléctrico a “fonte” de energia, “receptores” e “condutores. 

Exemplos de fonte: ___________________________________________ 

Exemplos de receptores: ______________________________________ 

Exemplos de condutores: ______________________________________ 

Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Durante o estudo do tema “Electricidade”, tive 

oportunidade de: 

  Cooperar com o grupo   

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Organizar trabalhos de grupo  

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Participar na planificação de uma experiência 

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Responder a questões do género “O que acontecerá se…” 

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Escrever aquilo que penso 

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Descrever oralmente as minhas experiências  

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Registar dados em tabelas  

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 
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 Organizar gráficos  

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Elaborar relatórios (em grupo)  

 nada     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Imaginar maneiras de descobrir o que quero saber  

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Procurar informações em textos   

 nunca     poucas vezes   algumas vezes   muitas vezes 

 

 Participar na montagem de circuitos eléctricos 

 sim     não 

Se sim, diz que tipo(s) de circuitos: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Participar na construção de um “brinquedo” que funciona com 

pilhas 

 sim       não  
Se sim, descreve qual foi o “brinquedo” que construíram. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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A ELECTRICIDADE NO NOSSO DIA-A-DIA 

VAMOS FAZER LIGAÇÕES… 

GUIA DO PROFESSOR 

______________________________ 
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INTRODUÇÃO 
 
As propostas de actividades que constam no Guia do Aluno sobre o tema 

“Electricidade” foram concebidas para serem desenvolvidas ao longo dos quatro anos 

de escolaridade do 1º Ciclo. Devido ao aumento gradual de dificuldades inerentes às 

mesmas, considerou-se conveniente separá-las em duas FASES. No entanto, nada 

impede que toda a sequência seja realizada num 3º ou 4º ano de escolaridade, pois 

entende-se que a sua exploração depende sempre do contexto de 

ensino/aprendizagem em que as mesmas irão ser aplicadas e da avaliação da sua 

adequabilidade a ser feita pelo professor.   

Embora na apresentação do Registo de cada actividade, no Guia do Professor, se 

dêem indicações sobre a organização da turma para o seu desenvolvimento (trabalho 

individual, de pequeno grupo, colectivo…), este aspecto depende, também, da avaliação 

do professor.  

A FASE 1, dirigida essencialmente a alunos dos primeiros anos de escolaridade, 

inicia-se com uma sequência de actividades orientadas para a observação e selecção 

de informações inerentes a situações do seu dia-a-dia, evoluindo sequencialmente 

para alguns Trabalhos Práticos Experimentais de baixo grau de elaboração. Pretende-

se que, partindo das ideias prévias dos alunos, estas sirvam de suporte a outras 

experiências de carácter Investigativo e de Resolução de Problemas, contempladas na 

FASE 2, com um maior grau de elaboração e de abertura no desenho da sua 

planificação em pequeno ou grande grupo. 

Nas duas fases, por cada actividade prática, sugere-se a realização de diferentes 

tipos de REGISTOS, nos quais se inclui um “Relato escrito” e a “Representação 

icónica” (com maior incidência na FASE 2). Com a inclusão sistemática destes dois 

tipos de registo, pretende-se dar oportunidade ao professor de, utilizando-os em 

simultâneo e/ou alternadamente, desenvolver no alunos diferentes capacidades de 

metacognição (Pereira:2002), pois cada um destes tipos de representação 

comunicativa desempenha um papel específico: 
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- a representação através do desenho é um exemplo de registo que traduz 

observações realizadas por alunos (que sabem ou não escrever), no âmbito da 

educação em ciências e, simultaneamente, situações concretas de praticar a 

área das expressões. 

- a realização de relatório individual e/ou de grupo, com base nos registos 

elaborados durante a actividade prática, constitui um contexto para 

desenvolver, nos alunos, capacidades no domínio da escrita e da conjugação de 

diversos sistemas de representação. 

Assim, cabe ao professor decidir: 

- se na Fase 1 deve ou não privilegiar o desenho; 

- se os alunos devem fazer  os dois tipos de registo em todas as actividades; 

- se deve alternar a sua realização, de actividade para actividade; 

- ou se diferentes grupos, numa mesma actividade, alternadamente, devem 

realizar-se os dois tipos de registos (exemplo: grupo 1 – faz “Relato escrito”; 

grupo 2 faz “Representação icónica”… 

Para finalizar o estudo do tema apresentam-se propostas de Registos de 

Avaliação e Auto – Avaliação, não numeradas. Algumas delas poderão ser realizadas 

pelos alunos no final da FASE 1, outras, dado o grau de aprofundamento do tema, só 

deverão ser realizadas no final da FASE 2. Mas, tal como noutros aspectos, a sua 

utilização (ou não) depende sempre da avaliação a ser feita pelo professor. 

 

INSERÇÃO DO TEMA NO PROGRAMA DO 1º CICLO EB/CURRICULO 

NACIONAL EB 

 

O tema “Electricidade” integra-se no Programa do 1º Ciclo do EB, no Bloco “À 

Descoberta de Materiais e Objectos” e no Curriculum Nacional do EB – Competências 

Essenciais. 

 No Guia do aluno, apresenta-se um leque de actividades que, ao serem 

desenvolvidas pelas crianças, lhes poderão proporcionar aprendizagens passíveis de 
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alcançar os objectivos pretendidos nas várias situações, assim como o 

desenvolvimento de conceitos e de capacidades científicas para o desenvolvimento 

das Competências Específicas da Educação Tecnológica e, desse modo, poderão ser 

um significativo contributo para o desenvolvimento das Competências Gerais do 

Curriculum Nacional – QUADRO 1 
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QUADRO 1 

COMPETÊNCIAS  

GERAIS 

COMPETÊNCIAS  

ESPECÍFICAS  

ACTIVIDA –  

DES 

 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 

CAPACIDADES CIENTÍFICAS A 

DESENVOLVER 

 

 

- Pesquisar, seleccionar e 

organizar informação 

para a transformar em 

conhecimento 

mobilizável; 

 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas aos 

objectivos visados. 

 

 

 

- Identificar no meio 

próximo actividades 

produtivas de bens e 

serviços; 

 

- Reconhecer diferentes 

fontes de energia; 

 

- Reconhecer e identificar 

no espaço público (escola), 

objectos que funcionam 

com electricidade. 

 

 

 

FASE 1 

 

 

 

 

CARTAZ 

REGISTOS 

1 e 2 

 

 

 

 

 

 

- Identificar, na localidade, exemplos de 

produção, transformação e distribuição 

de energia eléctrica: centrais 

hidroeléctricas, postos de 

transformação, moinhos eólicos, rede de 

transporte, centros de consumo…; 

- Identificar a forma como chega até nós 

a electricidade; 

- Identificar e reconhecer “tomada” e 

“ficha” de electricidade; 

- Identificar e reconhecer 

objectos/aparelhos de uso diário e que 

funcionem a electricidade; 

- Identificar aplicações comuns da 

electricidade. 

 

 

 

 

Observação: 

- Capacidade de conduzir 

observações de situações 

particulares, conhecidos os 

objectos de observação. 

 

Comunicação: 

- Capacidade de identificar 

ideias em suporte escrito ou 

visual. 

 

Classificação: 

- Capacidade de classificar 

objectos em função do modo 

como funcionam. 
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- Compreender a importância 

pessoal e social que a 

electricidade tem no nosso 

dia-a-dia; 

- Reflectir e tomar posição 

face ao impacte social do 

esgotamento de energias 

naturais. 

 

 

REGISTO 

3 e4 

 

 

- Identificar e enumerar objectos 

eléctricos utilizados no quotidiano 

das pessoas. 

 

 

- Pesquisar e organizar 

informação para a 

transformar em 

conhecimento 

mobilizável; 

 

- Mobilizar saberes 

culturais, científicos e 

tecnológicos para 

compreender a 

realidade e para 

abordar situações e 

problemas do dia-a-dia; 

 

- Saber situar-se num 

debate: escolher 

argumentos, comparar 

argumentos… 

 

- Compreender que é 

necessária a existência de 

energia para produzir 

trabalho; 

- Valorizar o uso de energias 

alternativas, 

nomeadamente pela 

utilização de fontes 

energéticas renováveis; 

- Entender o papel da 

sociedade no 

desenvolvimento e uso da 

tecnologia. 

 

 

 

 

REGISTOS 

5 e 6 

 

 

- Identificar diferentes fontes de 

energia; 

- Identificar diferentes formas de 

energia; 

- Identificar diferentes fontes de 

electricidade – pilha, subestação de 

energia eléctrica; 

- Identificar aparelhos que funcionam 

a pilhas. 

 

Observação: 

- Capacidade de conduzir 

observações de situações 

particulares, conhecidos os 

objectos de observação. 

 

Classificação: 

- Capacidade de ordenar objectos 

em função do modo como 

funcionam. 

 

Comunicação: 

- Capacidade de representar 

simbolicamente o trabalho 

realizado; 

- Capacidade de organizar tabelas 

de dados.  
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- Mobilizar saberes 

culturais, científicos e 

tecnológicos para 

compreender a 

realidade e para 

abordar situações e 

problemas do dia-a-dia; 

 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar de forma 

adequada e para 

estruturar o seu 

pensamento. 

 

 

 

 

- Conhecer e utilizar as 

normas de segurança de 

utilização técnica da 

electricidade; 

 

- Distinguir alguns materiais 

utilizados na protecção dos 

objectos de uso diário; 

 

- Analisar e valorizar os 

efeitos (positivos e 

negativos) da 

disponibilidade de energia 

sobre a qualidade de vida 

das populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTO 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar/reconhecer alguns 

perigos relacionados com o uso da 

electricidade. 

 

 

 

 

Observação: 

- Capacidade de conduzir 

observações de situações 

particulares, conhecidos os 

objectos de observação. 

 

 Comunicação: 

- Capacidade de identificar ideias 

em suporte escrito ou visual; 

- Capacidade de apresentar 

oralmente e por escrito o que 

pensa. 

 

Investigação: 

- Capacidade de identificar 

problemas, elaborar questões. 
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- Mobilizar saberes 

culturais, científicos e 

tecnológicos para 

compreender a realidade e 

para abordar situações e 

problemas do dia-a-dia; 

- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas e à tomada de 

decisões; 

- Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos 

comuns; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem 

adequadas aos objectivos 

visados; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar. 

 

 

 

- Desenvolver ideias e 

propor soluções para a 

resolução de problemas; 

 

 

- Conhecer o esquema e o 

princípio de funcionamento 

de um circuito eléctrico; 

 

- Identificar as relações 

entre conhecimento 

científico, artefactos 

tecnológicos e as suas 

contribuições para a 

sociedade (CTS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTOS 

8, 9, 10 e 

11,12, 13 

e 14 

 

- Promover a reflexão sobre uma 

situação experimental; 

 

- Conhecer os elementos constituintes 

de um circuito eléctrico simples; 

 

- Realizar experiências simples com 

pilhas, fios e lâmpadas; 

 

- Desenhar circuitos eléctricos 

simples; 

 

- Saber explicar porque é que alguns 

circuitos funcionam e outros não; 

 

- Reconhecer que a corrente eléctrica 

se transmite pelo fio de cobre, 

mesmo com os nós. 

Comunicação: 

-  Capacidade de identificar ideias em 

suporte escrito ou visual; 

-  Capacidade de elaborar registos – 

desenhos, tabelas, quadros, relatos; 

- Capacidade de apresentar oralmente o 

que pensa, o que realizou, justificar os 

procedimentos que seguiu, as 

conclusões/resultados a que chegou; 

- Capacidade de realizar a planificação de 

uma experimentação; 

 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens. 

 

Investigação: 

- Capacidade de identificar uma questão 

para investigação; 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar questões, hipóteses, previsões; 

- Capacidade de realizar a planificação de 

uma experimentação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e interpretar os 

dados resultantes. 

 
Isabel Almeida – 2003/2004 248



 Electricidade – Guia do professor   

- Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem 

adequadas aos objectivos 

visados; 

- Desenvolver ideias e 

propor soluções para a 

resolução de problemas; 

- Realizar actividades de 

forma autónoma 

responsável e criativa; 

- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas e à tomada de 

decisões; 

- Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos 

comuns; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar de forma 

adequada e para 

estruturar o seu 

pensamento. 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer o esquema e o 

princípio de funcionamento 

de um circuito eléctrico; 

 

- Utilizar com correcção 

instrumentos de controlo e 

medida. 

 

 

FASE 2 

 

 

 

 

REGISTOS 

15, 16, 17 

e 18 

 

 

 

- Realizar uma investigação seguindo 

procedimentos próximos dos 

científicos, usando uma “Carta de 

Planificação”; 

 

- Utilizar correctamente aparelhos de 

medida e/ou situações de controlo; 

 

- Verificar que a intensidade da 

corrente eléctrica não depende da 

distância do receptor à fonte de 

produção. 

Comunicação: 

- Capacidade de elaborar registos – 

desenhos, tabelas, quadros, relatos;  

- Capacidade de apresentar oralmente o 

que pensa, o que realizou, justificar os 

procedimentos que seguiu, as 

conclusões/resultados a que chegou; 

- Capacidade de realizar a planificação de 

uma experimentação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e interpretar os 

dados resultantes. 

Investigação: 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar questões, hipóteses, previsões; 

-  Capacidade de compreender a relação 

entre variáveis (independente e 

dependente); 

- Capacidade de fazer o controlo de 

variáveis; 

- Capacidade de elaborar conclusões. 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens, 

construir dispositivos/maquetas, medir 

com instrumentos. 
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- Realizar actividades de 

forma autónoma 

responsável e criativa; 

- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução 

de problemas e à 

tomada de decisões; 

- Cooperar com os outros 

em tarefas e projectos 

comuns; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas aos 

objectivos visados; 

- Usar adequadamente 

linguagens das 

diferentes áreas do 

saber cultural, 

científico e tecnológico 

para se expressar. 

- Desenvolver ideias e 

propor soluções para a 

resolução de problemas; 

- Conhecer o esquema e o 

princípio de funcionamento 

de um circuito eléctrico em 

série; 

- Conhecer o esquema e o 

princípio de funcionamento 

de um circuito eléctrico em 

paralelo; 

- Relacionar os objectos de 

uso diário com as funções a 

que se destinam; 

- Utilizar com correcção 

instrumentos de controlo e 

medida; 

- Identificar as relações 

entre conhecimento 

científico, artefactos 

tecnológicos e as suas 

contribuições para a 

sociedade (CTS). 

 

 

 

 

 

 

REGISTOS 

19, 20, 

21, 22,23, 

24, 25, 

26, 27, 28 

 

 

 

 

 

 

- Montar descrever e representar 

circuitos em série; 

 

- Montar descrever e representar 

circuitos em paralelo; 

 

- Identificar experimentalmente 

vantagens na utilização de circuitos 

em paralelo. 

 

 

Observação: 

- Capacidade de conduzir observações 

de situações particulares, 

conhecidos os objectos de 

observação. 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens, 

construir dispositivos/maquetas. 

Investigação: 

- Capacidade de identificar uma 

questão para investigação; 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar questões, hipóteses, 

previsões; 

- Capacidade de elaborar conclusões. 

Comunicação: 

-  Capacidade de identificar ideias em 

suporte escrito ou visual; 

- Capacidade de elaborar registos – 

desenhos, relatos; 

- Capacidade de apresentar oralmente 

o que pensa, o que realizou, 

justificar os procedimentos que 

seguiu, as conclusões/resultados a 

que chegou. 
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 - Capacidade de realizar a planificação 

de uma experimentação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e 

interpretar os dados resultantes. 

- Pesquisar e organizar 

informação para a 

transformar em 

conhecimento 

mobilizável; 

- Mobilizar saberes 

culturais, científicos e 

tecnológicos para 

compreender a 

realidade e para 

abordar situações e 

problemas do dia-a-dia; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar de forma 

adequada e para 

estruturar o seu 

pensamento. 

 

- Relacionar os objectos de 

uso diário com as funções a 

que se destinam; 

- Conhecer as 

características e princípios 

de utilização de materiais 

condutores e isolantes; 

- Distinguir alguns materiais 

utilizados na protecção dos 

objectos de uso diário; 

- Participar activamente na 

prevenção de acidentes 

eléctricos. 

 

 

 

 

REGISTOS 

29,30 e 31 

 

- Identificar/Reconhecer materiais 

condutores e não condutores de 

energia eléctrica e associar o seu 

uso a situações do dia-a-dia. 

 

Investigação: 

- Capacidade de identificar uma questão 

para investigação; 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar questões, hipóteses, previsões. 

Comunicação: 

-  Capacidade de identificar ideias em 

suporte escrito ou visual; 

- Capacidade de elaborar registos – 

desenhos, relatos; 

- Capacidade de apresentar oralmente 

o que pensa, o que realizou, 

justificar os procedimentos que 

seguiu, as conclusões/resultados a 

que chegou; 

- Capacidade de realizar a planificação 

de uma experimentação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e 

interpretar os dados resultantes. 
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FASE 1 
______________________________ 
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CARTAZ e REGISTO 1 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

  
“Que é a electricidade?”, “Como se produz?”, “Como chega até nós a 

electricidade que usamos?” 
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Cartaz e 

Registo 1 GA) 

O desenvolvimento do tema “electricidade” deverá iniciar-se com a leitura 

(pelo professor) do CARTAZ apresentado no Guia do Aluno (GA) que pode 

ser ampliado e afixado na sala, e que levará à exploração oral das questões 

“Que é a electricidade?”, “Como se produz?”, “Como chega até nós a 

electricidade que usamos?”, tendo a extensão julgada oportuna pelo 

professor. Os alunos deverão identificar se na sua localidade existem 

barragens, moinhos eólicos, centrais eléctricas, aerogeradores… podendo, 

para isso, ser organizadas saídas de campo; 

- Em pequeno ou grande grupo, os alunos, poderão organizar outros 

cartazes, sobre exemplos de produção, transformação de energia, 

transporte…com fotografias ou imagens recolhidas por todos; 

- A partir da observação de diferentes “fichas” e “tomadas eléctricas”, os 

alunos deverão preencher o R1 – GA. 

(O cartaz apresentado assim como os elaborados pelos alunos deverão 

manter-se disponíveis, pois servirão de referência ao longo do estudo do 

tema). 

Intenção  

do Professor 

- Orientar os alunos na observação do meio que os envolve, na selecção e 

registo do que lhes é pedido. 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Electricidade, barragens, moinhos eólicos, centrais eléctricas, 

subestação, postos de transformação, postos de transporte de 

electricidade… 

 

Registo de 

observações 

do professor 
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REGISTO 2 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 
 “Para que serve a electricidade?” 

 
Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registo 2 GA) 

- A actividade deverá iniciar-se pela exploração oral da questão “Para que 

serve a electricidade?” em grande grupo (turma) e terá a extensão 

julgada oportuna pelo professor; 

- Os alunos preencherão, individualmente, o R 2 – GA. 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

- Identificar aparelhos e/ou objectos que funcionam a electricidade. 

- Identificar aplicações comuns da electricidade. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

 

- Aparelhos/objectos eléctricos, electricidade 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 
 
REGISTOS 3 e 4 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 
“Qual a importância da electricidade na nossa vida do dia-a-dia?” 

 
 
 

Desenvolvimen
to da 

actividade 
 

(Registos 3 e 
4 do GA) 

 

As actividades deverão iniciar-se pela exploração oral da questão “Qual a 

importância da electricidade na nossa vida do dia-a-dia?” em grande grupo;  

- Deverá ser solicitado aos alunos que, em casa, façam um levantamento dos 

aparelhos/objectos eléctricos que possuem em cada divisão e os registem 

no R 3 – GA; 

- Na escola, cada aluno deverá construir um gráfico de barras (R 4 - GA), 

com base no número de aparelhos/objectos eléctricos que encontrou em 

cada divisão; 
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Após a análise do tipo de aparelhos eléctricos que encontraram e registaram (R 

3 e 4 – GA) o professor poderá promover um debate, envolvendo toda a turma, 

sobre a necessidade ou não de se usar a electricidade em todos esses 

aparelhos – exemplo: não se poderia evitar o uso de escovas de dentes 

eléctricas, o espremedor de sumo eléctrico, …? Este debate deverá conduzir 

à sensibilização para a utilização dos recursos energéticos duma forma 

mais consentânea com um desenvolvimento sustentável.   

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar a importância que a electricidade tem na vida do nosso dia-a-dia; 

- Promover o uso de diferentes tipos de registo – tabela e gráfico. 

- Promover o debate sobre questões sociais – poupança de recursos 

energéticos, energias alternativas, desenvolvimento sustentável… 

Termos 
científicos a 

utilizar 

- Aparelho/objecto eléctrico, recursos energéticos, energia alternativa, 

tabela, gráfico de barras. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 
 
REGISTOS 5 e 6 – Guia do Aluno 
____________________________ 
 

“Alguns objectos funcionam a pilhas. A electricidade é fornecida pela pilha.” 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 5 e 

6 GA) 

Dando continuidade às actividades realizadas anteriormente, pretende-se 

que os alunos identifiquem outras fontes de electricidade. Sugere-se que 

actividade se inicie com uma pequena pesquisa (individual ou de pequeno 

grupo); 

- Cada aluno/grupo deverá identificar aparelhos/objectos que funcionem a 

pilhas e fazer o respectivo registo com legenda – R 5 – GA; 

- Posteriormente, individualmente ou em pequeno grupo, deverá ser 

preenchido o Registo 6 – GA; 

- Terminada a actividade deverá ser feita a comunicação à turma dos 
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resultados obtidos nos dois registos o que servirá de ponto de partida 

para o debate sobre “poluição ambiental, reciclagem, energias 

alternativas…” 

(Ao professor cabe o papel de dinamizador e coordenador do debate, fomentando a 

discussão e reflexão crítica, fundamentando argumentos e promovendo a integração 

de saberes dispersos. É importante que fique claro para o aluno que a pilha não pode 

comparar-se à tomada. O que é comparado à tomada são os pólos (+ e -) da pilha. 

Não é a tomada que gera corrente, ela faz apenas a ligação, é onde se estabelece o 

circuito. A corrente que é gerada na pilha é uma corrente contínua, a da tomada é 

alterna.) 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Levar os alunos a identificar diferentes fontes de electricidade (pilhas e 

subestação de energia eléctrica). 

- Promover o debate sobre questões sociais – poupança de recursos 

energéticos, energias alternativas, poluição ambiental, 

desenvolvimento sustentável… 

Termos 

científicos a 

utilizar 

 

- Pilha, pólos de uma pilha, poluir, reciclar, desenvolvimento sustentável… 

 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 

REGISTO 7 – Guia do Aluno 
____________________________ 

“Cuidados a ter com a electricidade” 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registo 7 GA) 

A leitura do texto do R 7 – GA deve, inicialmente, ser feita pelo professor, 

podendo a ficha ser ampliada e transformada em cartaz a afixar na sala. 

- Apresenta -se no R 7 – GA um conjunto de gravuras com situações nas 

quais não se cumprem as regras de segurança e que poderá ser 

preenchida individualmente e/ou em pequeno grupo; 
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- Os alunos deverão expor/emitir as suas ideias e apresentar outros 

perigos que conheçam no manuseio descuidado de aparelhos eléctricos e 

fontes de energia. 

(Sendo importante desmistificar os perigos em realizar, no 1º ciclo, experiências 

com electricidade, não é menos importante abordar com os alunos os verdadeiros 

perigos que a electricidade pode constituir, quando, no dia-a-dia, não são cumpridas 

regras básicas de segurança.)  

Intenção  

do Professor 

- Promover o debate sobre questões sociais – qualidade de vida, 

segurança no dia-a-dia, segurança no trabalho. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

 

- Corrente eléctrica, fios eléctricos, tomada, ficha, choque eléctrico. 

 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

Registos 8,9,10 e 11 – Guia do Aluno 
____________________________ 

“Como acender uma lâmpada?” 

 

 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 8, 9, 

10 e 11 GA) 

Esta é uma actividade de tipo experimental que deverá iniciar-se com a 

apresentação da questão “Como acender uma lâmpada” e a exploração do 

R8 – GA; 

- Aos alunos, após observarem o registo, em pequeno grupo, deverá ser 

pedido que façam as previsões e as registem no R 9 – GA; 

 (Esta fase é de extrema importância porque é a partir das ideias prévias 

dos alunos que se pode desmontar ideias erradas e construir novos 

conhecimentos.) 

-  Em pequeno grupo deverão planificar o modo como vão testar as suas 

ideias (para isso cada grupo deverá seleccionar o material necessário); 

- No R 10 – GA deverá ser representado o desenrolar da experimentação; 
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- No final, para consolidação das ideias/conhecimentos, em grupo, poderá 

ser feito o relato escrito da experimentação (R 11 - GA).  

 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Promover a discussão de ideias e a aceitação das ideias “do outro”; 

- Criar conflitos conceptuais;  

- Promover a consolidação das ideias adquiridas através de conexões à 

realidade; 

- Promover o debate em pequeno e grande grupo; 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à reformulação conceptual.  

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, fios eléctricos, garra, pilha, corrente eléctrica, suporte para 

lâmpadas, interruptor. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 

 
 
REGISTOS 12, 13 e 14 – Guia do Aluno 
____________________________ 

“Se dermos um nó no fio eléctrico a lâmpada acenderá do mesmo modo?” 

 

 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 

12,13 e 14 GA) 

- Esta é uma actividade de tipo experimental que deverá iniciar-se com o 

debate da questão “Se dermos um nó no fio eléctrico a lâmpada 

acenderá do mesmo modo?”. 

- Em pequeno grupo, os alunos deverão registar as suas previsões no R 12 – 

GA – tabela 1; 

- Em pequeno grupo, planificarão o modo como irão testar as suas ideias. 

Para isso cada grupo deverá seleccionar o material necessário; 

- No R 12 – GA – tabela 2, será registado o resultado da experimentação; 

- O R13 – GA – relato escrito, deverá ser realizado em pequeno grupo; 

- Individualmente cada aluno fará o registo icónico da experimentação 
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realizada em grupo – R 14 – GA; 

(Os alunos deverão ter acesso a diferentes fios: 1 fio sem nó, 1 fio com 

um nó pouco apertado e 1 fio com o nó muito apertado e experimentá-

los para que não fique qualquer dúvida relativamente ao facto de que a 

corrente eléctrica transmite-se pelo fio de cobre, qualquer que seja o 

percurso deste. Se não estiver partido percorrê-lo-á sempre e a 

lâmpada acenderá.) 

 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Confrontar as ideias iniciais com os resultados obtidos;  

- Promover a consolidação das ideias adquiridas através de conexões à 

realidade; 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à reformulação conceptual. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, suporte para lâmpadas, fios eléctricos, garra, pilha, corrente 

eléctrica, interruptor. 

 

Registo de 

dados 

de observação 

do professor 
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FASE 2 
______________________________ 
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REGISTOS 15, 16, 17 e 18 – Guia do Aluno 
____________________________ 

“Se os fios forem mais compridos a lâmpada brilha mais ou menos?” 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 15, 

16, 17 e 18 

GA) 

Esta é uma actividade experimental de tipo investigativo que poderá ser 

desencadeada pela observação do R 15 – GA e a partir da questão “Se os 

fios forem mais compridos a lâmpada brilha mais ou menos”; 

- Em grande grupo, deverá ser realizada a carta de planificação R 16 – GA.  

(É importante o apoio do professor na definição do que vão medir (variável 

dependente - brilho da lâmpada), do que vão mudar (variável 

independente - tamanho dos fios) e do que vão manter (o tipo de lâmpada 

e de pilha…) 

- Cada grupo deverá registar o que “pensa que vai acontecer e porquê?” e 

realizar o ensaio;  

- Concluídos os ensaios e para consolidação de observações, cada grupo 

poderá realizar o relato escrito R 17 – GA e/ou o registo icónico da 

investigação R 18 – GA (este último, sendo uma actividade individual 

deverá reflectir o trabalho de grupo). 

(Sugere-se a introdução do Amperímetro ou então uma situação de 

controlo) 

 

Intenção  

do Professor 

- Explorar as ideias prévias dos alunos; 

- Confrontar as ideias iniciais com os resultados obtidos;  

- Levar o aluno a verificar que a intensidade da corrente eléctrica não 

depende da distância à fonte de produção. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, suporte para lâmpada, interruptor, fios eléctricos, garra, 

pilha, corrente eléctrica, amperímetro. 

Registo de 

dados 

de observação 

do professor 
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REGISTOS 19, 20 e 21 – Guia do Aluno 
____________________________ 

Associação de lâmpadas –  “Como ligar duas lâmpadas em série?” 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 19, 

20 e 21 GA) 

Sendo uma actividade experimental, com o material disponibilizado para o 

efeito, os diferentes grupos devem fazer um esquema de “circuito em série”, 

experimentá-lo e responder às questões que lhes são colocadas no R19 – GA;  

-  Concluída a experiência e para consolidação de observações 

/verificações, cada grupo poderá realizar o relato escrito R 20 – GA e/ou 

o registo icónico da investigação R 21 – GA. 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Montar, descrever e representar circuitos em série, promovendo a 

consolidação das ideias adquiridas através de conexões à realidade – a 

iluminação da árvore de Natal…; 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, fios eléctricos, garra, pilha, corrente eléctrica, interruptor, 

suportes para lâmpadas, circuito em série. 

Registo de 

dados 

de observação 

do professor 

 

 

 

 

 

REGISTOS 22, 23 e 24 – Guia do Aluno 
____________________________ 

Associação de lâmpadas – “Como ligar duas lâmpadas em paralelo?” 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 22, 

23 e 24 GA) 

Tal como a anterior, esta é uma actividade experimental de 

ilustração/verificação. Em grupo e com o material disponibilizado para o 

efeito, os alunos devem fazer um esquema de “circuito em paralelo”, 

experimentá-lo e responder às questões que lhes são colocadas no R 22 – GA.  

-  Concluída a experiência e para consolidação das observações, cada grupo 

poderá realizar o relato escrito R 23 – GA e/ou o registo icónico da 

investigação R 24 – GA. 
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Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Montar, descrever e representar circuitos em paralelo; 

- Promover a consolidação das ideias adquiridas através de conexões à 

realidade – a iluminação da sala de aula, da casa do aluno…. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, fios eléctricos, garra, pilha, corrente eléctrica, interruptor e 

suporte para lâmpadas, circuito em paralelo. 

Registo de 

dados 

de observação 

do professor 

 

 

 

 
 
REGISTOS 25, 26, 27 e 28 – Guia do Aluno 
____________________________ 

Associação de lâmpadas – Circuitos em série e paralelo 

“Em qual das situações é que as lâmpadas brilham mais?” 

 

 

 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 25, 

26, 27 e 28 

GA) 

Esta é uma actividade experimental de resolução de problemas. 

- Numa primeira fase aos alunos (tendo presentes as duas experiências 

anteriores: “circuitos em série” e “circuitos em paralelo”), deve ser 

pedido que pensem em situações do dia-a-dia em que uns e outros são 

utilizados, quais as vantagens de cada um deles e preencher o R25 – GA; 

- Numa segunda fase deverão planificar ensaios que dêem resposta à 

questão “Em qual das situações é que as lâmpadas brilham mais?”.  

- Em grupo, os alunos, com duas ou mais lâmpadas devem pensar num modo 

de acendê-las juntas, sem nenhuma perder o brilho. Registar o que “pensa 

que vai acontecer e porquê?” (R 26 – GA) e realizar os ensaios.  

Procedimentos sugeridos: 

1. Definir o número de lâmpadas para cada associação (que tem de ser o 

mesmo); 

2. Definir o modo como vão realizar os ensaios; 

3. Começar por testar uma lâmpada de cada vez; 
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4. Juntar as duas lâmpadas e acendê-las de modo a que elas mantenham 

o mesmo brilho; 

5. Se necessário, repetir os ensaios de modo a verificar que na 

associação em paralelo as lâmpadas mantêm sempre o mesmo brilho, 

o que não acontece com a associação em série, pois o aumento de 

número de lâmpadas faz diminuir o brilho das mesmas. 

- Concluídos os diferentes ensaios e para consolidação de conhecimentos, 

cada grupo deverá realizar o relato escrito R 27 – GA e/ou o registo 

icónico da investigação R 28 – GA. 

(Sugere-se a introdução do Amperímetro) 

(A experiência deve ser contextualizada com situações que acontecem 

diariamente: Quando temos a luz do quarto acesa e acendemos também a da 

sala, a do quarto mantém o brilho que tinha, não diminui, e o mesmo acontece 

com o brilho da lâmpada da sala…)  

 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Identificar experimentalmente vantagens na utilização de circuitos em 

paralelo; 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à reformulação conceptual. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, fios eléctricos, garra, pilha, corrente eléctrica, amperímetro, 

suportes para lâmpadas, interruptor. 

 

 

Registo de 

dados 

de observação 

do professor 
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REGISTOS 29, 30 e 31 – Guia do Aluno 
____________________________ 

“Materiais condutores e não condutores de electricidade” 

 

 

 

 

Desenvolvimen

to da 

actividade 

(Registos 29, 

30 e 31 GA) 

Esta é uma actividade experimental de teor ilustrativo. Os alunos devem 

pensar nas diferentes experiências que realizaram, nos materiais que 

utilizaram, nos cuidados que tiveram e têm em situações de uso diário da 

electricidade, em alguns acidentes com electricidade de que tenham 

conhecimento e, a partir daí, realizar o trabalho proposto pelo R 29 – GA.  

- Devem escolher diferentes materiais, registar o que “pensa que vai 

acontecer com cada material e porquê?”; 

- De seguida, deverão experimentar a condutibilidade de cada um e fazer o 

respectivo registo;  

- No final deverão responder à questão “Por que razão os ferros eléctricos 

(de passar roupa) têm de ser duplamente isolados?” 

- Concluída a experimentação e para consolidação de conhecimentos, cada 

grupo deverá realizar o relato escrito R 30 – GA e/ou o registo icónico da 

actividade – R 31 GA. 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Identificar, operacionalmente, materiais condutores e não condutores de 

energia eléctrica e associar o seu uso a situações do dia-a-dia.  

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Lâmpada, fios eléctricos, garra, pilha, corrente eléctrica, amperímetro, 

suportes para lâmpadas, interruptor e diferentes materiais (borracha, 

lápis de pau, algodão, lã, mina dos lápis, plasticina.). 

Registo de 

dados 

de observação 

do professor 
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AVALIAÇÃO 

AUTO-AVALIAÇÃO 

_____________________________ 
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Registos de Avaliação e Auto-Avaliação – Guia do Aluno 
____________________________ 

 

- Nesta fase do Guia “Electricidade” apresentam-se diferentes registos, não 

numerados, que são sugestões de Registos de Avaliação e Auto-avaliação que 

poderão servir para, no final do estudo do tema, professor e alunos terem 

oportunidade de se confrontarem com aquilo que se pensa que se ensinou/ 

aprendeu.  

- Algumas delas poderão ser realizadas pelos alunos no final da FASE 1, outras, dado 

o grau de aprofundamento do tema, só deverão ser realizadas no final da FASE 2.  

- A sua utilização ou não depende sempre da avaliação a ser feita pelo professor. 
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ÍMANES 

VAMOS “VER” MAGNETISMO… 

GUIA DO PROFESSOR 

__________________________________ 
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INTRODUÇÃO 

 

As propostas de actividades que constam no Guia do Aluno sobre o tema “Ímanes” foram 

concebidas para serem desenvolvidas, essencialmente, no 3º e/ou 4º anos de escolaridade do 

1º Ciclo. No entanto, a sua exploração nos diferentes anos de escolaridade, depende sempre 

do contexto de ensino/aprendizagem em que as mesmas irão ser aplicadas e da avaliação da 

sua adequabilidade a ser feita pelo professor.  O tema integra-se no Programa do 1º Ciclo do 

EB, no Bloco “À Descoberta de Materiais e Objectos” e no Curriculum Nacional do EB – 

Competências Essenciais.  

Partindo das ideias prévias dos alunos, o Guia do Aluno apresenta algumas experiências de 

carácter ilustrativo, de investigação (com um maior grau de elaboração e de abertura no 

desenho da sua planificação em pequeno ou grande grupo) e de resolução de problemas. 

Embora para o desenvolvimento de cada actividade, no Guia do Professor, se dêem indicações 

sobre a organização da turma (trabalho individual, de pequeno grupo, colectivo…) e de 

procedimentos a seguir… estes aspectos dependem, também, da avaliação do professor. 

Como apoio ao professor, apresentam-se neste guião informações/conhecimentos, que 

consideramos necessário que o professor detenha, para o bom desenvolvimento da temática. 

Do mesmo modo se inclui o “QUADRO 1” (p.4) no qual se identificam objectivos a alcançar em 

cada actividade, capacidades científicas a desenvolver, Competências Específicas da temática, 

assim como, Competências Gerais (no âmbito do Curriculum Nacional).  

  

Conceitos específicos para o professor 

 

1. Interacção magnética 

Magnetismo é uma propriedade da matéria que se revela pela atracção dos magnetes/ímanes 

sobre objectos contendo ferro, cobalto ou níquel. O conhecimento relativo ao magnetismo 

remonta à civilização Grega, com a descoberta de um mineral chamado “magnetite” que atraía 

pequenos pedaços de ferro. A descoberta dessa propriedade foi aproveitada pelo homem, ao 

longo dos tempos, sendo ainda hoje comum em objectos de uso corrente: fechos de armários, 

fechos de carteiras, apanha pregos, elementos decorativos… 
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2. Ímanes e pólos magnéticos 

Os ímanes exercem força sobre outros objectos (acção à distância) podendo fazê-los 

deslocarem-se sem sequer tocar neles (podendo acontecer o inverso se os ímanes forem 

pequenos). Há ímanes naturais constituídos por óxidos de ferro, encontrando-se na natureza 

sob a forma de grãos associados a outras rochas e ímanes artificiais, fabricados pelo homem 

a partir do ferro, cobalto, níquel, bem como de ligas metálicas. Tal como a Terra, cada íman 

possui dois pólos: o pólo norte (PN) (convencionalmente pintado de vermelho) e o pólo sul (PS) 

(convencionalmente pintado de azul), que são as duas extremidades do íman, onde a sua força 

atractiva é maior. A atracção do íman pode verificar-se à distância, através do vidro, de 

madeira, papel…  

 

3. Campo magnético – força atractiva 

Os ímanes criam um campo magnético quando alteram as propriedades do meio em que se 

encontram. Quando objectos de certos materiais (contendo ferro, níquel, cobalto…) são 

colocados num campo magnético criado por um íman, temporariamente, ficam magnetizados, 

dando-se assim a interacção magnética, que se traduz na força atractiva.  

 

4. Interacção dos ímanes: os opostos atraem-se, os iguais repelem-se. 

Interacção repulsiva: Quando aproximamos os pólos sul (PS) ou os pólos norte (PN)de dois 

ímanes verifica-se uma interacção repulsiva, isto é, eles repelem-se. 

Interacção atractiva: quando aproximamos um pólo norte de um íman de um pólo sul de outro  

íman, verifica-se uma interacção atractiva, isto é, há uma atracção. 

 

5. Duplicação de ímanes 

A possível duplicação de ímanes é uma propriedade do magnetismo, que acontece quando se 

parte um íman em duas partes. Cada uma das partes passa a ter um pólo norte e um pólo sul, 

independentemente do deu tamanho. 

 

6. Magnetização do aço ou do ferro 

Temporariamente, podemos transformar uma pequena barra de aço ou de ferro num íman, se a 

friccionarmos repetidas vezes, sempre no mesmo sentido, num dos pólos de um íman 

permanente.  
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7. O campo magnético terrestre 

A bússola, instrumento de orientação que utiliza as propriedades magnéticas, possui uma 

agulha magnética que orienta o seu Pólo Norte para o Pólo Sul Geográfico. Ao utilizar uma 

bússola magnética verificamos que a sua agulha toma a direcção norte-sul geográfico. Isso 

deve-se ao facto da própria Terra se comportar como um íman (gigante), com dois pólos, o 

Pólo Norte Magnético Terrestre (PNMT) e o Pólo Sul Magnético Terrestre (PSMT). Como 

pólos diferentes se atraem e pólos iguais se repelem, se o pólo sul do íman da agulha se 

orienta para o hemisfério sul é porque o pólo norte magnético terrestre se localiza nesse 

hemisfério e o pólo sul magnético terrestre se localiza no hemisfério norte. 
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QUADRO 1 
COMPETÊNCIAS  

GERAIS 
COMPETÊNCIAS  

ESPECÍFICAS  
ACTIVIDA –  

DES 
 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS A 

DESENVOLVER 
- Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e 

para abordar situações e 

problemas do dia-a-dia; 

- Saber situar-se num debate: 

escolher argumentos, 

comparar argumentos… 

- Usar correctamente a língua 

portuguesa para comunicar de 

forma adequada e para 

estruturar o seu pensamento. 

- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas e à tomada de 

decisões; 

- Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos comuns. 

 

 

- Desenvolver ideias e 

propor soluções para a 

resolução de problemas; 

 

- Identificar efeitos/acções 

de um íman (ou sistema); 

 

- Identificar as relações 

entre conhecimento 

científico específico, 

artefactos tecnológicos e 

as suas contribuições para 

a sociedade (CTS). 

 

 

 

 

Actividades 

1, 2 e 3 

GA 

(pp. 1, 2, 3, 

4 e 5 ) 

 

- Formular hipóteses; 

- Seleccionar materiais e utensílios; 

- Realizar projectos – trabalho 

experimental utilizando as 

propriedades de ímanes; 

- Realizar observações directas: 

observar o comportamento da limalha 

de ferro e dos clipes na presença dos 

ímanes; 

- Compreender como funcionam os 

fechos magnetizados; 

- Elaborar conclusões. 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens. 

Observação: 

- Capacidade de conduzir observações de 

situações particulares, conhecidos os 

objectos de observação. 

Comunicação: 

-  Capacidade de identificar ideias em 

suporte escrito; 

-  Capacidade de elaborar registos – 

desenhos, relatos; 

- Capacidade de identificar uma questão 

para investigação; 

- Capacidade de apresentar oralmente o 

que pensa, o que realizou, justificar os 

procedimentos que seguiu, as 

conclusões/resultados a que chegou; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e interpretar 

os dados resultantes. 
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- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução 

de problemas e à 

tomada de decisões; 

- Cooperar com os outros 

em tarefas e projectos 

comuns; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas aos 

objectivos visados; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar. 

 

 

 

 

- Reconhecer/identificar 

propriedades/ 

comportamentos dos 

ímanes; 

 

- Utilizar processos 

científicos na realização de 

actividades experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade 

 4 GA 

(pp.  6 e 7)  

 

 

 

 

- Formular previsões/hipóteses; 

- Realizar projectos; 

- Realizar observações directas; 

- Comparar os resultados obtidos com 

as previsões; 

- Elaborar conclusões; 

- Observar o comportamento dos 

ímanes entre si (atracção ou 

repulsão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar 

montagens. 

Observação: 

- Capacidade de conduzir 

observações de situações 

particulares, conhecidos os 

objectos de observação.  

Comunicação: 

- Capacidade de identificar uma 

questão para investigação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e 

interpretar os dados 

resultantes, 

- Capacidade de apresentar 

oralmente o que pensa, o que 

realizou, justificar os 

procedimentos que seguiu, as 

conclusões/resultados a que 

chegou; 

Capacidade de elaborar registos 
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- Mobilizar saberes 

culturais, científicos e 

tecnológicos para 

compreender a 

realidade e para 

abordar situações e 

problemas do dia-a-dia; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas aos 

objectivos visados; 

- Cooperar com os outros 

em tarefas e projectos 

comuns; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar. 

 

 

 

 

- Participar em actividades 

de investigação e 

descoberta (actividades 

experimentais simples); 

- Explicar fenómenos com 

base nas propriedades dos 

materiais; 

- Reconhecer/identificar 

propriedades dos ímanes; 

- Utilizar processos 

científicos na realização de 

actividades experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade 

5 GA 

(pp. 9, 10, 

11 e 12)  

 

- Formular previsões; 

- Seleccionar materiais e utensílios; 

- Realizar trabalho experimental; 

- Realizar observações directas; 

- Comparar os resultados obtidos com 

as previsões; 

- Extrair conclusões; 

- Observar o comportamento dos 

materiais na presença dos ímanes; 

- Verificar, experimentalmente, 

materiais/objectos que são/não são 

atraídos pelos ímanes.  

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens. 

Observação: 

- Capacidade de conduzir observações 

de situações particulares, 

conhecidos os objectos de 

observação. 

Investigação: 

- Capacidade de identificar uma questão 

para investigação; 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar questões, hipóteses, previsões; 

- Capacidade de realizar a planificação de 

uma experimentação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e interpretar 

os dados resultantes. 

Comunicação: 

-  Capacidade de elaborar registos – 

tabelas, desenhos, relatos; 

- Capacidade de identificar uma 

questão para investigação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e 

interpretar os dados resultantes. 
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- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas e à tomada de 

decisões; 

- Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos 

comuns; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem 

adequadas aos objectivos 

visados; 

- Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos 

comuns; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar. 

- Realizar actividades de 

forma autónoma 

responsável e criativa. 

 

 

 

- Participar em actividades 

de investigação e 

descoberta (actividades 

experimentais simples); 

 

- Explicar fenómenos com 

base nas propriedades dos 

materiais; 

 

- Reconhecer/identificar 

propriedades dos ímanes. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividade 

6 GA 

(pp. 13 e 

14)  

 

 

 

 

 

 

- Seleccionar materiais e utensílios; 

- Conceber e construir instrumentos 

simples utilizando o conhecimento das 

propriedades elementares de alguns 

materiais e objectos; 

- Realizar observações directas; 

- Explorar as propriedades dos ímanes. 

 

Comunicação: 

- Capacidade de identificar uma 

questão para investigação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e 

interpretar os dados resultantes; 

- Capacidade de elaborar registos –  

relatos. 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens. 

Observação: 

- Capacidade de conduzir observações 

de situações particulares, 

conhecidos os objectos de 

observação. 

Investigação: 

- Capacidade de identificar uma questão 

para investigação; 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar, previsões; 

- Capacidade de realizar a planificação de 

uma experimentação; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar, interpretar e 

comparar os dados resultantes. 
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- Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho 

e de aprendizagem 

adequadas aos objectivos 

visados; 

- Desenvolver ideias e 

propor soluções para a 

resolução de problemas; 

- Adoptar estratégias 

adequadas à resolução de 

problemas e à tomada de 

decisões; 

- Cooperar com os outros em 

tarefas e projectos 

comuns; 

- Usar correctamente a 

língua portuguesa para 

comunicar de forma 

adequada e para 

estruturar o seu 

pensamento. 

 

- Utilizar com correcção 

instrumentos de controlo e 

medida; 

- Explicar fenómenos com 

base nas propriedades dos 

materiais; 

- Reconhecer a existência de 

objectos tecnológicos, 

relacionando-os com a sua 

utilização em actividades 

económicas. 

- Identificar as relações 

entre conhecimento 

científico, artefactos 

tecnológicos e as suas 

contribuições para a 

sociedade (CTS). 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 7, 8 e 9 

GA 

(pp. 15, 16, 

17, 18, 19, 

20, 21, 22 e 

23)  

 

 

- Realizar uma investigação seguindo 

procedimentos próximos dos 

científicos, usando uma “Carta de 

Planificação”; 

- Utilizar correctamente aparelhos de 

medida; 

- Verificar, experimentalmente, que o 

íman que atrai maior número de clipes 

assim como a agulha a partir de uma 

maior distância é o mais potente, 

observando-se o inverso para o mais 

fraco; 

- Confirmar experimentalmente que os 

ímanes atraem mais nas 

extremidades; 

- Confirmar experimentalmente que os 

dois pólos atraem da mesma maneira, 

em qualquer íman. 

 

Técnicas: 

- Capacidade de realizar montagens, 

construir dispositivos/maquetas, medir 

com instrumentos. 

Observação: 

Capacidade de conduzir observações. 

Investigação: 

- Capacidade de identificar problemas, 

elaborar questões, hipóteses, previsões; 

-  Capacidade de compreender a relação 

entre variáveis (independente e 

dependente); 

- Capacidade de fazer o controlo de 

variáveis; 

- Capacidade de elaborar conclusões. 

Comunicação: 

- Capacidade de realizar a planificação de 

uma experimentação; 

- Capacidade de elaborar registos – 

desenhos, tabelas, quadros, relatos;  

- Capacidade de apresentar oralmente o 

que pensa, o que realizou, justificar os 

procedimentos que seguiu, as 

conclusões/resultados a que chegou; 

- Capacidade de realizar uma 

experimentação, analisar e interpretar 

os dados resultantes. 
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- Realizar actividades de 

forma autónoma 

responsável e criativa; 

- Adoptar metodologias 

personalizadas de 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas aos 

objectivos visados; 

- Usar adequadamente 

linguagens das 

diferentes áreas do 

saber cultural, 

científico e tecnológico 

para se expressar. 

 

- Reconhecer a existência de 

objectos tecnológicos, 

relacionando-os com a sua 

utilização em actividades 

sociais; 

- Identificar as relações 

entre conhecimento 

científico, artefactos 

tecnológicos e as suas 

contribuições para a 

sociedade (CTS). 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

10 e 11 

GA 

(pp. 24 e 

25) 

 

 

- Seleccionar materiais; 

- Conceber e construir instrumentos 

simples utilizando o conhecimento das 

propriedades elementares de alguns 

materiais e objectos; 

- Organizar actividades a realizar 

dentro e fora da sala de aula, 

utilizando os instrumentos 

construídos; 

- Realizar observações directas. 

 

 

Técnicas: 

Capacidade de realizar montagens. 

Observação: 

- Capacidade de conduzir 

observações de situações 

particulares, conhecidos os 

objectos de observação. 

Comunicação: 

- Capacidade de realizar a 

planificação de diferentes 

actividades; 

- Capacidade de apresentar 

oralmente o que realizou, 

justificar os procedimentos que 

seguiu, os resultados a que 

chegou; 

- Capacidade de elaborar registos.  
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Actividade 1 – Guia do Aluno 
____________________________ 
 

“Tendo misturado farinha com limalha de ferro, como fazer  
para recuperar a limalha?”, 

 
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen- 

to da actividade 

(pp.1 e 2 GA) 

Esta é uma actividade experimental de resolução de problemas. O desenvolvimento 

do tema “Ímanes” poderá começar pela tentativa de resposta à questão: “Tendo 

misturado farinha com limalha de ferro, como fazer para recuperar a limalha?”, 

pelos alunos, em trabalho de pequeno grupo.  

- Os diferentes grupos devem apresentar por escrito (p. 1 GA) e discutir em 

grande grupo (turma) o modo como resolveriam a questão; 

- Toda a turma deve ser envolvida na discussão das diferentes ideias 

apresentadas; 

- A cada grupo deverá ser dado um recipiente com farinha e limalha de ferro 

misturada; 

- Dentro do possível, deve ser dada a cada grupo a oportunidade de comprovar a 

eficácia do(s) procedimento(s) proposto(s) ou aqueles que a turma considerar 

viáveis; 

- Se nenhum grupo apresentar a utilização do “Íman” como solução será a vez do 

professor propor a sua utilização; 

- No final, os diferentes grupos devem realizar a actividade experimental com o 

íman, registá-la por escrito e através de desenho (p. 2 GA). 

 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos; 

- Levar os alunos a levantarem hipóteses, reflectir sobre as situações, propor 

soluções; 

- Confrontar as ideias iniciais com os resultados obtidos; 

- Iniciar o desenvolvimento do tema “Ímanes” através de uma situação 

problemática. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Limalha de ferro, íman, magnetismo, atracção. 

Registo de dados  

de observação do 

professor 
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Actividade 2 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 “Como tirar os clipes de dentro de um recipiente com água, sem molhar as 

mãos?” 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen - 

to da actividade 

(p.3 GA) 

Esta é uma actividade experimental de tipo resolução de problemas. Pretende-se 

que os alunos, em pequeno grupo, organizem uma actividade na qual tenham de 

“pescar” pequenos objectos metálicos de um recipiente com água, utilizando ímanes. 

Caso se sinta que algum grupo não consegue apresentar uma proposta de actividade 

e/ou procedimentos viáveis, o professor poderá ajudar, sugerindo a descrita – Pesca 

magnética – que poderá tornar-se numa competição:  

“Quem consegue apanhar mais clipes em menos tempo?”. 

Materiais necessários: 

- Um pirex com água, um íman por cada jogador, cordel, uma pequena cana por 

aluno (que poderá ser um palito utilizado para fazer espetadas), fita adesiva e 

clipes.  

Procedimentos sugeridos: 

- Os alunos deverão colocar clipes no pirex com água; 

- Cortar bocados de cordel com cerca de 20 cm (um por aluno); 

-  Atar 1 íman a uma das pontas do cordel, atar a outra ponta à cana e colá-la com 

fita adesiva; 

- Apanhar os clipes “pescando-os” com os ímanes.  

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias dos alunos, levando-os a reflectir sobre as situações e a 

propor soluções; 

- Promover a comunicação oral e escrita; 

- Promover a realização de trabalho experimental cooperativo. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, magnetismo, atracção. 

 

 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 
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Actividade 3 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

  “Como construir um fecho magnetizado para uma carteira?” 
 

 

 

 

Desenvolvimen - 

to da actividade 

(pp. 4 e 5 GA) 

Tal como a anterior, esta é uma actividade de tipo resolução de problemas. Com a 

sua realização pretende-se que:  

- os alunos, através da observação e manipulação, tenham a oportunidade de 

compreender como funcionam os fechos magnetizados utilizados em carteiras, 

armários…  

- construam um fecho magnetizado para uma carteira. 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias dos alunos, levando-os a reflectir sobre as situações e a 

propor soluções; 

- Promover a comunicação oral e escrita; 

- Promover a realização de trabalho experimental cooperativo. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, magnetismo, atracção. 

 

 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 
 
Actividade 4 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 “Qual é a acção de um íman sobre outro íman?” 

 

 

Desenvolvimen - 

to da actividade 

(pp. 6 e 7 GA) 

Esta é uma actividade experimental de tipo ilustrativo. Com a sua realização 

pretende-se que os alunos tenham a oportunidade de experimentar a interacção de 

ímanes: interacção atractiva (atracção de pólos opostos) e interacção repulsiva 

(repulsão de pólos iguais).  

- Num primeiro momento deverá ser pedido aos alunos que, em grupo, conversem 

sobre o que pensam que acontecerá quando colocarem um íman junto a outro íman 

e façam o registo das suas ideias (p.6 GA); 

- Na continuação da actividade, o professor deverá colocar à disposição dos alunos 

ímanes de diferentes formatos, tamanhos e potência, para que eles os explorem 
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livremente, descubram características do seu comportamento, as registem, 

respondam às questões que lhes são colocadas, assim como a conclusão a que 

chegaram (p. 7 GA). 

A partir das verificações alcançadas através da manipulação, o professor 

poderá apresentar a CARTAZ (p.8 GA), e explorar a informação nele contida.  

Intenção  

do Professor 

 

- Ilustrar, operacionalmente, um fenómeno – interacção de ímanes; 

- Promover a comunicação oral, escrita e icónica da observação realizada; 

- Promover a realização de trabalho experimental cooperativo; 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção -  pólos opostos, repulsão – pólos iguais, magnetismo. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 
 
Actividade 5 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 “Que objectos serão atraídos por um íman?” 

 

 

 

 

Desenvolvimen-

to da actividade 

(pp.  9, 10, 11 e 

12 GA) 

Esta é uma actividade experimental de tipo ilustrativa que deverá iniciar-se com a 

apresentação da questão “Que objectos serão atraídos por um íman?”. 

- Aos alunos, após observação dos diferentes objectos, em pequeno grupo, deverá 

ser pedido que façam as previsões e as registem naTabela 1 – (p. 9 GA); 

 (Esta fase é de extrema importância porque é a partir das ideias prévias dos alunos 

que se poderão desmontar ideias menos correctas e construir novos conhecimentos.) 

-  Em pequeno grupo, os alunos deverão planificar o modo como vão testar as suas 

ideias (para isso cada grupo deverá seleccionar o material necessário); 

- Na tabela 2 – (p.10 GA) deverão ser registados os resultados da 

experimentação; 

- No final, para consolidação das ideias/conhecimentos, em grupo, poderá ser feito 

o relato escrito da experimentação e/ou a sua representação icónica (pp. 11 e 12 

GA).  

Intenção  

do Professor 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Promover a discussão de ideias e a aceitação das ideias “do outro”; 
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 - Criar conflitos conceptuais quando os alunos verificam, experimentalmente, que: 

nem todos os objectos metálicos são atraídos pelos ímanes (algumas moedas e 

chaves não são atraídas) e que os objectos contendo ferro (caso do aço) são 

sempre atraídos; 

- Proporcionar aos alunos, através da experimentação, a conclusão de que a 

atracção de um objecto de metal por um íman depende do tipo de metal.  

- Promover a consolidação das ideias adquiridas através de conexões à realidade (o 

fecho das portas dos frigoríficos, de fogões…); 

- Promover o debate em pequeno e grande grupo; 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à reformulação conceptual. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção, repulsão, magnetismo, metal. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 
 
Actividade 6 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 
A atracção do íman pode verificar-se à distância, através do vidro, de madeira, papel… 

“Como realizar uma corrida de carros, sem lhes tocar?” 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen-

to da actividade 

(pp. 13 e 14 GA) 

Com esta actividade experimental, de tipo ilustrativo, pretende-se explorar, as 

propriedades dos ímanes: atracção à distância e/ou através de alguns materiais.   

- Com os materiais necessários, os alunos deverão apresentar procedimentos 

definidos pelo grupo e realizar a proposta de actividade: corrida de carros.  

(Caso se sinta que algum grupo não consegue apresentar um esquema/procedimentos 

viáveis, o professor poderá ajudar, sugerindo os descritos, ou outros).  

Esquema/procedimentos sugeridos: 

- Em cartolina, os alunos devem construir uma pequena maqueta com uma pista 

para carros e, com as caixas de fósforos forradas a papel de lustro, 

construir um carro por aluno; 

- Dentro de cada carro devem colocar um pequeno íman; 

- Com a maqueta em cima da mesa de trabalho (ou num vidro) os alunos devem 
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fazer movimentar os carros na pista, sem lhes tocar, usando o outro íman 

preso numa régua, à distância, ou colocando-o por debaixo da mesa (ou do 

vidro) onde se encontra a pista. 

- No final, para consolidação das ideias/conhecimentos, em grupo, poderá ser feito 

o relato escrito da actividade e a sua representação icónica (pp. 13 e 14 GA). 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Ilustrar, operacionalmente, um fenómeno, promovendo a sua montagem; 

- Explorar as propriedades dos ímanes, trabalhadas nas actividades anteriores; 

- Promover a comunicação oral, escrita e icónica da observação realizada; 

- Promover a realização de trabalho experimental cooperativo. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção, repulsão, força magnética. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 
 
Actividades 7 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

“Qual dos ímanes é mais potente?” 
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen-

to da actividade 

(pp. 15, 16, 17 e 

18 GA) 

Esta actividade experimental assim como a seguinte são de tipo investigativo. 

O professor pode optar por realizar as duas investigações com os diferentes grupos 

de trabalho ou dividir a turma (ex. grupo 1 – actividade 5, grupo 2 – actividade 6…) 

É importante que os ímanes utilizados nas duas investigações, pelos diferentes 

grupos, sejam semelhantes, para que os alunos possam concluir que o íman que 

conseguiu atrair mais clipes é também aquele que iniciou a atracção da agulha  

de uma maior distância. 

A investigação sugerida na Actividade 5 poderá ser desencadeada a partir da 

questão “Quantos clipes consegue atrair cada íman?”.  

- Em grande grupo, deverá ser realizada a carta de planificação (p. 15 GA);  

(É importante o apoio do professor na definição do que vão medir (variável 

dependente – número de clipes), do que vão mudar (variável independente – o tipo 

de íman) e do que vão manter (clipes iguais, …) 
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- Cada grupo, depois de escolhidos os ímanes e os clipes, deverá registar o que 

“pensa que vai acontecer e porquê?” (p. 16 GA);  

- Deverá montar um esquema para realizar os ensaios (e discuti-lo com o 

professor), assim como os procedimentos a seguir. 

(Caso se sinta que algum grupo não consegue apresentar um esquema/procedimentos 

viáveis, o professor poderá ajudar, sugerindo os descritos, ou outros.) 

 É importante que os ímanes sejam muito diferentes para que seja notória a 

diferença de clipes que cada um consegue segurar. 

Esquema/procedimentos sugeridos: 

- Em cada íman deverá ser pendurado um clipe (semi-aberto) que irá servir de 

gancho para pendurar os outros; 

- De seguida, num íman de cada vez, os alunos deverão ir colocando clipes, para 

verificarem quantos conseguem pendurar, sem que o íman os deixe cair e fazer o 

respectivo registo na Tabela (p. 16 GA); 

- Concluídos os ensaios deverão comparar os resultados obtidos com as previsões, 

representá-los através de um gráfico e fazer a respectiva comunicação oral à 

turma (para comparação com os resultados obtidos pelos diferentes grupos); 

- Para consolidação das observações, cada grupo poderá realizar o relato escrito 

(p.17 GA) e/ou o registo icónico da investigação (p.18 GA - este, sendo uma 

actividade individual deverá reflectir o trabalho de grupo). 

 

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos;  

- Confrontar as ideias iniciais com os resultados obtidos;  

- Promover a comunicação oral, escrita e icónica da observação realizada; 

- Promover a realização de trabalho experimental investigativo (cooperativo); 

- Levar os alunos a verificarem que o íman que mais clipes consegue segurar é o 

mais potente. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção, força magnética. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 
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Actividade 8 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 “Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância?” 

 

 

 

 

 

Desenvolvimen-

to da actividade 

(pp. 19, 20, 21 e 

22 GA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividade experimental de tipo investigativo poderá ser desencadeada a partir 

da questão “Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância?”. 

- Em grande grupo, deverá ser realizada a carta de planificação (p. 19 GA);  

(É importante o apoio do professor na definição do que vão medir (variável 

dependente – distância a que o íman inicia a atracção sobre a agulha), do que vão 

mudar (variável independente – o tipo de íman) e do que vão manter (a agulha, a 

posição da agulha, a unidade de medida…) 

- Cada grupo, depois de escolhidos os ímanes, deverá registar o que “pensa que 

vai acontecer e porquê?” (p. 20 GA);  

- Cada grupo deverá montar um esquema para realizar os ensaios (e discuti-lo com 

o professor), assim como os procedimentos a seguir;  

(Também neste investigação, caso se sinta que algum grupo não consegue apresentar 

um esquema/procedimentos viáveis, o professor poderá ajudar, sugerindo os 

descritos, ou outros).  

Esquema/procedimentos sugeridos: 

- Para a realização dos ensaios os alunos poderão prender duas réguas numa pilha 

de livros, uma no topo, outra na base (em cima de uma mesa); 

-  Pendurar (de modo seguro), com uma linha, uma agulha na régua do topo; 

- Aproximar um íman de cada vez da agulha, fazendo-o deslizar pela régua da 

base, para verificar a que distância (em centímetros) se inicia a atracção da 

agulha; 

- Por cada íman experimentado deve ser feito o registo do resultado obtido; 

- Concluídos os ensaios deverão comparar os resultados obtidos com as previsões, 

representá-los através de um gráfico e fazer a respectiva comunicação oral à 

turma (para comparação com os resultados obtidos pelos diferentes grupos); 

Se os grupos fizerem investigações diferentes (actividade 5 ou 6) esta fase da 

comunicação oral à turma é de extrema importância, pois os alunos devem saber 

que o íman que atraiu mais clipes é também aquele que iniciou a atracção da 

agulha a uma maior distância. 

- Para consolidação de observações, cada grupo poderá realizar o relato escrito (p. 

21 GA) e/ou o registo icónico da investigação (p. 22 GA) que, sendo uma 

actividade individual deverá reflectir o trabalho de grupo). 
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Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos; 

- Confrontar as ideias iniciais com os resultados obtidos;  

- Promover a comunicação oral, escrita e icónica da observação realizada; 

- Promover a realização de trabalho experimental investigativo (cooperativo); 

- Levar os alunos a verificarem, experimentalmente, que a uma maior distância, 

inicia a atracção da agulha, o íman mais forte. 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção, força magnética. 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 

Actividade 9 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

Extensão da investigação 

“Em que parte do íman é que ele atrai melhor, nas extremidades ou no meio?” 

“Em qual dos pólos é que o íman atrai melhor?” 

 

 

 

Desenvolvimen -

to da actividade 

(p. 23 GA) 

As actividades propostas são extensões das investigações realizadas anteriormente. 

- Tendo como ponto de partida a questão “Em que parte do íman é que ele atrai 

melhor – nas extremidades ou no meio?”, pretende-se que os alunos confirmem 

experimentalmente que os ímanes atraem mais nas extremidades. 

- Tendo como ponto de partida a questão “Em qual dos pólos é que o íman atrai 

melhor?”, pretende-se que os alunos confirmem experimentalmente que os dois 

pólos atraem da mesma maneira, em qualquer íman. 

- Antes de realizarem a experimentação, em ambas as situações, os alunos 

deverão registar aquilo que pensam (p.23 GA).  

Intenção  

do Professor 

 

- Explorar as ideias prévias dos alunos; 

- Confrontar as ideias iniciais com os resultados obtidos;  

- Promover a comunicação oral e escrita da observação realizada; 

- Promover a realização de trabalho experimental investigativo (cooperativo). 

Termos científicos 

a utilizar 

- Íman, atracção, força magnética, pólo norte e pólo sul. 
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Registo de 

dados  

de observação 

do professor 

 

 

 

 

Actividade 10 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 “Como construir uma bússola?” 

 

Desenvolvimen -

to da actividade 

(p. 24 GA) 

Esta actividade propõe aos alunos a construção de uma bússola, instrumento de 

orientação que utiliza as propriedades magnéticas.  

- Utilizando os materiais e seguindo os procedimentos indicados (p. 24 GA) os 

alunos deverão experimentar a produção de uma bússola e responder à questão 

“Se rodares a bússola o que acontece à agulha?”; 

- É uma actividade que pode ser realizada a pares e/ou individualmente. 

Intenção  

do Professor 

 

- Promover a realização de um instrumento de orientação; 

- Discutir situações em que a utilização de uma bússola é fundamental; 

- Promover a consolidação das ideias adquiridas através de conexões à realidade 

(utilização social das propriedades dos ímanes). 

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção, força magnética, Pólo Norte Magnético Terrestre (PNMT) e Pólo 

Sul Magnético Terrestre (PSMT). 

Registo de dados  

de observação do 

professor 

 

 

 

 

Actividade 11 – Guia do Aluno 
 ____________________________ 

 “Como utilizar uma bússola?” 

 

 

 

Desenvolvimen -

to da actividade 

(p. 25 GA) 

Esta é uma actividade experimental de tipo ilustrativo. Com a sua realização 

pretende-se que os alunos aprendam a utilizar a bússola como instrumento de 

orientação. Nesse âmbito, aos alunos deve ser pedido que organizem, individualmente 

e/ou em pequeno grupo, algumas actividades práticas. 

Na ficha de registo do aluno (p. 25 GA) sugere-se a realização de algumas: 

1.  A verificação, através da bússola, da orientação da sala de aula, com registo dos 

pontos cardeais nas suas paredes; 
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2. A organização de um percurso a realizar no espaço exterior à sala de aula, que 

“exija” a utilização da bússola como instrumento de orientação. 

Intenção  

do Professor 

- Discutir situações em que a utilização de uma bússola é fundamental; 

- Promover a utilização de um instrumento de orientação.  

Termos 

científicos a 

utilizar 

- Íman, atracção, força magnética, Pólo Norte Magnético Terrestre (PNMT) e Pólo 

Sul Magnético Terrestre (PSMT). 

Registo de 

dados  

de observação 

do professor 
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VAMOS “VER” MAGNETISMO… 

GUIA DO ALUNO 

_______________________________________ 
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Actividade 1 
 

“Tendo misturado farinha com limalha de ferro,  

como fazer para recuperar a limalha?” 

 Em pequeno grupo apresentem, por escrito, o modo como pensam recuperar a 

limalha de ferro. 

 Podem propor diferentes procedimentos. 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Apresentem as vossas ideias à turma; 

 Experimentem as ideias do grupo (ou da turma); 

 A que conclusão chegaram? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
Haverá alguma forma de separar a limalha de ferro da farinha? 
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“Tendo misturado farinha com limalha de ferro, 

como fazer para recuperar a limalha?” 

 

 

 Em pequeno grupo apresentem, por escrito, o modo como pensam recuperar a 

limalha de ferro. 

 Podem apresentar diferentes ideias. 
 

1. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Nome: ___________________________________________ data: ___/___/___ 
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 “Como fazer para recuperar a limalha de ferro  

misturada com a farinha?” 

 Descreve a forma como, finalmente, conseguiram separar a limalha da farinha. 
 
Materiais utilizados: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Procedimentos (como fizemos): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Observação (o que vimos): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Conclusão (o que aprendemos): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Representem através de desenho, a actividade realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: ___________________________________________ data: __/___/___  
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Actividade 2 
Utilizações práticas de ímanes 

 
 Planifiquem, em grupo, uma actividade que dê resposta à questão: 

 

“Como tirar os clipes de dentro de um recipiente com água, 

 sem molhar as mãos?” 

 Mostrem o esquema à professora.  

 Realizem a actividade.  

 Registem o modo como a realizaram. 

 
Materiais (o que utilizamos): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Procedimentos (como fizemos): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

  
 Conclusão (o que aprendemos): 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Nome:________________________________________ data: ___/___/___ 
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Actividade 3 
Utilizações práticas de ímanes 

 
 “Como construir um fecho magnetizado para uma carteira?” 

 
 Muitos armários, carteiras e outros objectos têm fechos magnetizados. 

 
 Observa com atenção o fecho magnetizado de uma carteira ou da porta de um 

armário. 

a)  Que materiais são utilizados em cada uma das partes que formam o fecho? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

b) São ambas magnetizadas, ou será só uma?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

1. Em grupo, planifiquem uma actividade experimental que dê respostas as estas 

questões.  

- Como fazer? 

 (Descreve a forma como o grupo vai resolver o problema) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Realizem a actividade e respondam às questões a) e b). 
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3. Agora, que já sabem como funciona, “construam” um fecho para uma 

carteira.  

 

4. Registem o modo como fizeram: 

 
Materiais (o que utilizámos): 
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Procedimentos (como fizemos): 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

   
5. Representem, através de desenho, o fecho de carteira que construíram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:________________________________________ data: ___/___/___ 
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Actividade 4 
 

“Qual é a acção de um íman sobre outro íman?” 
 

 

Os ímanes podem fazer deslocar determinados objectos sem sequer tocar neles, foi o 

que tiveste oportunidade de observar, quando os usaste para separar a limalha de ferro 

da farinha.  

 

Mas, se colocarmos um íman junto a outro íman, como é que eles reagem? 

 

 Em pequeno grupo, conversem sobre o que pensam que acontecerá quando 

colocarem um íman junto a outro íman. Registem as vossas ideias. 

 

Pensamos que… 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Porque… 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Como fazer para saber se acontece o que pensamos?  

 

 Em grupo aproximem diferentes ímanes uns dos outros; 

 Observem como é que eles reagem;  

 Registem o resultado da experimentação. 

 

Experimentámos e verificámos que… 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Respondam às questões: 

1. Quando é que um íman atrai outro íman? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Quando é que um íman “afasta” outro íman? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Conclusão (o que aprendemos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________ data: ___/___/___ 
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                                                                                                                   CARTAZ 

“O que são ímanes? Como surgiram? Quais as suas propriedades?" 
 

O conhecimento relativo ao magnetismo remonta à civilização Grega, com a descoberta de um mineral 

chamado “magnetite” que atraía pequenos pedaços de ferro. 

 

Os ímanes podem fazer deslocar determinados objectos sem sequer tocar neles.  

Essa propriedade é aproveitada pelo homem em dispositivos necessários ao seu dia-a-dia: fechos de 

armários, de frigoríficos, de carteiras, elementos decorativos… 

 

Há ímanes naturais constituídos por óxidos de ferro, encontrando-se na natureza sob a forma de grãos 

associados a outras rochas e ímanes artificiais, fabricados pelo homem a partir do ferro, cobalto, níquel, 

bem como de ligas metálicas, com diferentes tamanhos e formatos. 

 

 
 
 
 

 
                                     Quadrados                                                                        rectangulares 

 
 

Em forma de ferradura                                      redondos      
 
 

Tal como a Terra, cada íman possui dois pólos: o pólo norte (PN) (por vezes pintado de vermelho) e o pólo 

sul (PS) (por vezes pintado de azul), que são as duas extremidades do íman, onde a sua força é maior. A 

atracção do íman pode verificar-se através do vidro, da madeira, do papel… 

 
Quando aproximamos os pólos sul, ou os pólos norte, de dois ímanes verifica-se uma interacção repulsiva, 

isto é, eles repelem-se (fazem força para longe um do outro, levando os ímanes a separarem-se). 

 

Quando aproximamos um pólo norte de um íman de um pólo sul de outro íman, verifica-se uma interacção 

atractiva, isto é, há uma atracção (puxam um na direcção do outro, levando os ímanes a unirem-se). 

 

A possível duplicação de ímanes é uma propriedade do magnetismo, que acontece quando se parte um íman 

em duas partes. Cada uma das partes passa a ter um pólo norte e um pólo sul. 
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Actividade 5 

 
“Que objectos serão atraídos por um íman?”  

 
 

 Os ímanes são materiais capazes de atraírem, à distância, muitos objectos.  

 Em pequeno grupo, observa os objectos que constam da lista. Regista as previsões 

do grupo, relativamente a serem ou não atraídos pelos ímanes. 

  
 

Tabela 1 – Previsão 
 

 
Penso que… 

 
Objectos 

É atraído Não é atraído Porque… 
Alfinetes    

Borracha    

Colher de aço     

Clipes    

Saco de plástico    

Folha de alumínio    

Folha de papel    

Chave    

Peça do lego    

Prego de ferro    

Moeda de 1 cêntimo    

Moeda de 1 euro    

Fio de cobre    

Grafite    
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 “Que objectos serão atraídos por um íman?”  
 

Vamos utilizar… 
- 1 Íman e diferentes materiais. 

 
 Em pequeno grupo, experimenta cada um dos objectos que constam da lista.  

 O que observas? 

 Regista o que observaste. 

 Compara os resultados obtidos com as previsões anteriores. 

Tabela 2 – Experimentação 
 

Experimentei e verifiquei que… 
 

Objectos 
É atraído Não é atraído Porque… 

Alfinetes    

Borracha    

Colher de aço     

Clipes    

Saco de plástico    

Folha de alumínio    

Folha de papel    

Chave    

Peça do lego    

Prego de ferro    

Moeda de 1 cêntimo    

Moeda de 1 euro    

Fio de cobre    

Grafite    

 
Nem todos os materiais são atraídos pelo íman. Os materiais atraídos pelo íman 

chamam-se magnéticos, os que não são atraídos são não magnéticos. 
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Relato escrito 

 
“Que objectos serão atraídos por um íman?”  

 
 
Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Observação (o que vimos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Conclusão (o que aprendemos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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“Que objectos serão atraídos por um íman?”  
 

 Regista, através de desenho, a experiência que realizaste. 

- Objectos que foram atraídos pelo íman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Objectos que não foram atraídos pelo íman 
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Actividade 6 
“A atracção do íman pode verificar-se à distância, através do vidro, 

de madeira, papel… “ 

 

Corrida de carros 

 

 “Como fazer os carros movimentarem-se sem lhes tocar?” 

Materiais (o que vamos utilizar…): 

- 2 ímanes de diferentes tamanhos (por cada elemento do grupo); 

- 1 “carro” improvisado com uma caixa de fósforos vazia (por cada elemento do 

grupo); 

- Cartolina, papel de lustro, 1 régua (por aluno), fita cola; 

- 1 placa de vidro, de cartão ou o tampo da mesa … 

 

 Procedimentos (como vamos fazer): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



Vamos “ver” magnetismo – Guia do Aluno    
 
 

 353

Vamos experimentar… 

“Como fazer os carros movimentar-se sem lhes tocar?” 

 Observação (o que vimos): 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Conclusão (o que aprendemos): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 Representa através de desenho a actividade realizada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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Actividade 7 
 

 Há ímanes de diferentes tamanhos e formatos.  

 Em grupo escolhe vários.  

 

Vamos comparar a força de diferentes ímanes 

 

CARTA DE PLANIFICAÇÃO  
 
 

 
 
A nossa questão é: 
 
 
 
 
O que vamos medir: 
 
 
 
 
 
O que vamos mudar: 
 
 
 
 
O que vamos manter: 
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Materiais  

que vamos utilizar 
 
O que pensamos que vai acontecer e porquê: 
 

 

 
Tabela onde vamos registar: 

Tipo de íman Número de clipes 
  
  
  
  
  
  
 
Este é o gráfico que podemos construir: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nome: _____________________________________________data: _/___/___ 
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“Quantos clipes consegue atrair cada íman?” 

Relato escrito 

 
Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Observação (o que vimos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Conclusão (o que aprendemos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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“Quantos clipes consegue atrair cada íman?” 

  
 Através de desenho, regista a experiência que realizaste. 

 Identifica o íman mais “forte”. 
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Actividade 8 
 

 Há ímanes de diferentes tamanhos e formatos.  

 Em grupo escolhe vários.  

 

Vamos comparar a força de diferentes ímanes 

 

CARTA DE PLANIFICAÇÃO  
 
 

 
 
A nossa questão é: 
 
 
 
 
 
O que vamos medir: 
 
 
 
 
 
 
O que vamos mudar: 
 
 
 
 
 
O que vamos manter: 
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Materiais  

que vamos utilizar: 
 
 
O que pensamos que vai acontecer e porquê: 
 
 
 
 
 
 
Tabela onde vamos registar: 

Tipo de íman Distância de atracção em cm 
  
  
  
  
  
  
 
Este é o gráfico que podemos construir: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nome: _____________________________________________data: _/___/___ 
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 “Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância” 

Relato escrito 

Materiais (o que utilizámos):  
______________________________________ 
______________________________________                                
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Procedimentos (o que fizemos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Observação (o que vimos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Conclusão (o que aprendemos): 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Nome: _______________________________________ data: ___/___/___ 
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“Qual dos ímanes consegue atrair a agulha duma maior distância” 

 Regista, através de desenho, a experiência realizada. 

 Identifica o íman mais “forte”. 
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Actividade 9 
Extensão da investigação 

 

“Em que parte do íman é que ele atrai melhor,  

nas extremidades ou no meio?” 

 
 

Penso que… porque… Experimentei e verifiquei que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Em qual dos pólos é que o íman atrai melhor?” 

 
 

Penso que… porque… Experimentei e verifiquei que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nome: ___________________________________________ data: ___/___/___ 
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Actividade 10 
“Como construir uma bússola?” 

Materiais: 

- 1 íman 

- 1 agulha 

- 1  fatia de rolha de cortiça 

- fita adesiva 

- 1 pires com água 

Procedimentos: 

- Passa a agulha em todo o seu comprimento, repetidamente e na mesma direcção, 

durante 15 segundos com o íman; 

- Cola a agulha à rodela de cortiça e põe-na a flutuar no pires com água; 

- O pólo norte da agulha vai apontar sempre para o pólo norte terrestre. 

 

Se rodares a bússola o que é que acontece à agulha? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Representa, através de desenho, a tua bússola.  

 

Nome: ___________________________________________ data: ___/___/___ 
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Actividade 11 
“Como utilizar uma bússola” 

 A bússola é um instrumento de orientação utilizada, diariamente, em diferentes 

situações. Agora que construíste uma, organiza, com os teus colegas, actividades 

em que precises de te orientar por ela. 

 

Sugestões: 

1. Marca nas paredes da sala de aula os pontos cardeais e responde às questões: 

- As janelas da sala estão na parede que corresponde a que ponto cardeal? 

_______________________________________________________________ 

- E o quadro da sala de aula?   

     _______________________________________________________________ 

2. Com o teu grupo organiza um percurso, a realizar no espaço exterior da escola 

(por outro grupo) e para o qual seja necessária a orientação através da bússola… 

3. Descreve ou representa através de desenho as actividades que realizaram, tendo 

como instrumento de orientação a bússola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ___________________________________________ data: ___/___/___ 
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ANEXO – 1 

 

REQUERIMENTO 

 

 

 Exmo. Senhor 

 Presidente do Conselho Executivo  

da Comissão Instaladora 

 

 

Maria Isabel Tavares de Oliveira Marques de Almeida, portadora do B.I. nº 3332203, 

professora do 1º Ciclo do Ensino Básico em exercício na Escola do Paço-Estarreja (a 

funcionar nas instalações da Escola Padre Donaciano), aluna do 2º ano do Mestrado em 

“Educação em Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico” da Universidade de Aveiro, estando 

a desenvolver o trabalho de dissertação com o tema “Ensino das Ciências centrado no 

Trabalho Prático – contributo para a Formação de Professores do 1º Ciclo” (orientada pela 

Professora Doutora Isabel Pinheiro Martins) e pretendendo implementar um Programa de 

Formação de Professores do 1º Ciclo, com a duração de 25 horas, envolvendo sessões 

teóricas e práticas, a realizar entre Janeiro e Junho de 2004, provavelmente ao ritmo de 

uma sessão por semana, em horário pós-laboral (em dia ainda a definir com as professoras 

envolvidas), solicita a V. Exa. autorização para utilizar uma das salas de aula (ou outra), 

bem como um Laboratório de Ciências da Escola Padre Donaciano. 

 

Pede deferimento 

Estarreja, 24 de Novembro de 2003 

A requerente 

______________________________________________________________ 
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ANEXO - 2 

CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES 

(Adaptado de Martins, 1989) 

Descrição do comportamento verbal gravado Notação utilizada 

Professora colaboradora a falar 

Entrevistador a falar 

Pausa curta (t ≤ 3 s) 

Pausa média (3 s < t ≤ 6 s) 

Pausa longa  (6 s < t ≤ 15 s) 

Pausa muito longa (t > 15 s) 

Voz mais baixa (o professor fala consigo própria) 

Voz mais alta (por exemplo, a apresentação de uma ideia 

que de repente se tornou clara) 

Questão/pergunta 

Falar em simultâneo 

Palavra não identificada 

Gagueja 

Sinal de que o entrevistador acompanha o discurso do 

professor 

Espanto ou entendimento óbvio 

Evitar interpretação ambígua (por exemplo:”não, quero 

estar aqui” ou “não quero estar aqui”) 

Suspiros, risos e outros sinais 

Entrevistador executa uma tarefa 

Professor executa uma tarefa identificada 

 

 

P 

E 

. 

… 

….. 

……(t= valor indicado) 

\palavras do professor/ 

 

/palavras do professor\ 

? 

--- 

* 

ahm 

 

uhm 

! 

 

, 

(identificação pelo termo) 

(mostra, apresenta) 

(lê, faz) 

 

 



 

 385

ANEXO -  2.1 

 

GUIÃO PARA ORIENTAÇÃO DA ENTREVISTA CLÍNICA INDIVIDUAL  

SEMI-ESTRUTURADA A REALIZAR AOS PROFESSORES  

ANTES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

 Identificação do professor: 

- Nome 

- Idade 

- Formação académica 

- Instituição formadora 

- Ano de conclusão 

- Ano(s) de escolaridade que lecciona 

- Anos de serviço 

 

 Concepções do professor sobre o ensino das ciências: 

- O que pensa do papel das ciências no currículo do 1º ciclo? 

- Que importância atribui ao ensino das ciências no 1º ciclo? 

- Como se sente relativamente ao ensino das ciências, quando comparado com as outras 

áreas?  

- Em média, quanto tempo por semana dedica ao ensino das ciências?  

- (Dentro do Estudo do Meio, quanto tempo dedica ao ensino específico das ciências? 

Sem ser no Estudo do Meio?) 

- A fazer o quê? 

- Que razões o levam a dedicar esse tempo ao ensino das ciências? 

- (Imagine que não tem constrangimentos externos - programas a cumprir, planificações 

do agrupamento…- tem razões (problemas) de ordem interna (pessoais) que o levam a 

dedicar esse tempo ao ensino das ciências?) 

- Como é que o seu curso valorizava o ensino das ciências no 1º ciclo? 

- O que é que pensa que é mais difícil no ensino das ciências no 1º ciclo? (conteúdo, 

planificação, concretização das práticas, resolução de problemas) 
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- (Falta de equipamentos …e pensa que só se pode fazer com equipamentos específicos? 

Quais? 

-  

 Caracterização das actividades realizadas, no âmbito do ensino das ciências: 

- Que temas costuma trabalhar nas ciências? 

- Como é que costuma trabalhar? Escolha um e descreva a forma como o trabalha: 

actividades que realiza… 

- Que materiais utiliza?  

- Quando realiza as actividades, que pretende que os alunos aprendam? 

- Porque é que é importante trabalhar esse tema? (Porque é que acha que é importante 

esse tema estar incluído no programa? Que contributo é que ele traz para a 

aprendizagem das crianças? 

- Como é que faz no desenrolar do trabalho (o professor faz, as crianças fazem… 

Porquê?) 

- E trabalho experimental (electricidade, flutuação, luz, dissolução) como é que faz? 

- Que importância atribui ao trabalho das crianças? 

- Que função atribui ao trabalho prático? 

- Que obstáculos se põem à realização de trabalho experimental? 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO – 2.2 

 
TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS CLÍNICAS INDIVIDUAL SEMI-

ESTRUTURADAS REALIZADAS AOS PROFESSORES 

ANTES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Professor – A – realizada no dia 28/11/03,; 18h 20min; Escola Padre Donaciano  

(t = 30 min) 

E - Entrevistador a falar 

PA - Professor colaborador a falar 

Identificação do professor 

Nome: …………………………………………….. 

Idade: 47 anos 

- Formação académica Instituição (ões) Formadora(s): Curso do 

Magistério Primário de Aveiro e Complemento de Formação do 

Instituto Piaget 

- Ano de conclusão: 1974 (Aveiro) e 2000 (Porto) 

- Ano de escolaridade que lecciona: 2º ano 

- Anos de serviço: 29 anos de serviço  

 

 Concepções do professor sobre o ensino das ciências 

E1- O que pensas do papel das ciências no currículo do 1º Ciclo? 

PA-R1 – Ai eu acho que tem um papel … importantíssimo . penso 

que … que ultimamente tem-se dado alguma relevância a este 

aspecto das ciências experimentais, coisa que não acontecia no 

passado, mas penso que é da maior importância para o 

desenvolvimento  . global até da criança . 

A2 – Que importância atribuis ao ensino das ciências? 

PA-R2 – Acho que é primordial . acho  se deve dar todo  todo o 

valor e a toda a relevância já que a nível do raciocínio lógico e de 

todas as etapas da … pronto que conduzem ao … próprio 

desenvolvimento das áreas da matemática como e das ciências, acho 

que é fundamental e é pelos pequenitos que se deve começar a 
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desenvolver o gosto pela … pela ciência . 

E3 – Como é que tu te sentes relativamente ao ensino das ciências 

quando comparado com as outras áreas? 

PA-R3 – Pronto aí já é um bocadinho… realmente sinto abertura 

para esta área … mas não a exploro tanto como devia, reconheço 

isso…a… mas penso que os professores portanto agora também 

começam a sentir essa necessidade de experimentarem e fazer com 

as crianças e … relativamente a mim penso começar pelo menos 

uma vez de 15 em 15 dias a… a… implementar essa actividade . já 

que a acho importantíssima. 

E4 –  Quanto tempo por semana, quanto tempo no geral, dedicas ao 

ensino das ciências? 

PA-R4 – Das ciências no geral. 

E5 – Das ciências pelas ciências, não ciências matemáticas, só 

ciências, ensino das ciências naturais… 

PA-R5 – Experimentais estás a falar . 

E6 – Das ciências no geral assim como as matemáticas não, 

matemática experimental? 

PA-R6 – Penso que depende um bocadinho do programa, não é? de 

cada ano de escolaridade …a mas independentemente do programa 

em si eu penso . eu este ano ainda não comecei sinceramente, mas 

… porque tem havido outras actividades  . mas penso uma vez de 15 

em 15 dias ter uma aula de mesmo experimental . 

E7 – Quando trabalhas as ciências, trabalhas as ciências só dentro 

do Estudo do Meio ou trabalhas outros temas que vais buscar ao 

programa das ciências, ao currículo nacional, ou ainda outros? 

PA-R7 – Ahm . pronto, vou procurar sair um bocadinho do 

programa  digamos e abordar outras áreas ou ou dentro da mesma 

área alargar talvez a outros temas . 

E8 – Por exemplo, a fazer o quê? Há algum tema que estejas com 

vontade de explorar? 

PA-R8 – Sei lá . mais tarde lá para a Primavera ver a germinação 
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das plantas, portanto fazer aquela experiência como o ar e outros 

elementos são necessários a… sei lá  meteorologia é também um 

tema muito interessante agora para esta altura do ano até a . outros 

não me estou a lembrar . a electricidade também é um tema 

interessante que dá para . pronto para fazer várias experiências . a 

flutuação a nível da água … e basicamente, mas, mas isto é tão 

vasto, quer dizer há tantos temas que se podem abordar que . 

E9 – Acabaste de dizer que consideras que é importante e que 

tencionas explorar de 15 em 15 dias. Especificamente quais são as 

razões que te levam a querer fazer isso, a dedicar esse tempo mesmo 

de uma maneira organizada e sistemática ao ensino das ciências? 

PA-R9 – O que é que me leva . para já porque as crianças gostam 

muito dessa área, sentem interesse por essa área, pela descoberta e 

depois porque . porque acho que é fundamental realmente para a 

organização do raciocínio lógico e até da esquematização das ideias, 

da descoberta e de todas as etapas digamos . do método científico, 

ao fim e ao cabo, não é? 

E10 –  Como é que o teu curso, estou a pensar na formação inicial e 

depois no complemento, como é que o teu curso valorizou o ensino 

das ciências no 1º ciclo? 

PA-R10 – Olha, a formação inicial não valorizou mesmo nada, aliás 

não havia nenhuma . nenhuma disciplina que abordava essa matéria 

até a . pronto temos de ver também que que a época em que foi, foi 

tirado não se valorizava o aspecto experimental, era assim e as 

coisas eram assim eram assim empinadas, pronto a . no 

complemento de formação houve uma área realmente de práticas 

laboratoriais que foi muito importante nesta minha . neste meu 

interesse…digamos . e penso que despertou de certo modo, pronto 

esse . esse meu interesse por abordar esta área também 

E11 – O que é que pensas que é mais difícil no ensino das ciências 

no 1º ciclo, concretamente a planificação, os conteúdos, a resolução 

de problemas que surgem durante as actividades…? 
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PA-R11 – Olha durante uma actividade . estas actividades de grupo 

o que posso dizer é que a nível pessoal não sinto dificuldades em … 

em pronto em programar nem em pôr em prática, a dificuldade que 

eu acho que vou sentir e que já tenho experiência é o trabalhar com 

eles em grupo precisamente por causa da disciplina, porque eles 

como não estão muito habituados a trabalhar em grupo, são do 2º 

ano, estão agora a começar a… pressinto que haja algum 

burburinho, alguma indisciplina, mas isso também pronto, no início 

vai acontecer, mas depois penso que se vão habituar a trabalhar em 

grupo e é também um dos aspectos fundamentais é eles começarem 

a saber trabalhar em  grupo e a descobrirem em grupo . 

E12 – Pensas que as escolas deviam estar apetrechadas com 

equipamentos que não têm, ou são insuficientes, ou isso não é 

importante porque fazes os equipamentos, os materiais que 

precisas? 

PA-R12 – Relativamente a isso acho que as escolas do 1º Ciclo têm 

. têm muito pouco ou quase nada, a . vão começando a ter alguma 

coisa pela via daquele programa da “Ciência Viva”, algumas escolas 

começaram-se a apetrechar, de qualquer modo acho que . acho que . 

falta um bocadinho de vontade dos professores, eu reconheço isso, 

que se os professores tiverem vontade, estiverem abertos para esta 

área podem improvisar materiais, porque não é por aí que . que as 

coisas não se fazem, a mentalidade dos professores e a vontade e às 

vezes também o pensar que perdem tempo com estas actividades é 

que inibe os professores desta prática, mas penso que . que com esta 

nova geração esperemos que sejam ultrapassadas essas barreiras . 

 

 Caracterização das actividades realizadas, no âmbito do 

ensino das ciências 

E13 – Que temas costumas trabalhar em ciências? Gostava que 

pensasses num tema e me dissesses como o costumas trabalhar, me 

descrevesses o modo como o costumas trabalhar, que actividades 
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costumas realizar, como é que fazes?  

PA-R13 – Como sabes estive quatro anos afastada não é…sem 

actividade lectiva e sinceramente antes . antes  há quatro ou cinco 

anos atrás limitava-me um pouco a . à pronto à germinação das 

plantas ou ir para …sei lá quando era o dia da árvore fazer a 

plantação da árvore, a fazer pesagens, isso fiz muitas vezes quando 

era o estudo da matemática e dava por exemplo as medidas de 

…tanto de peso como de capacidade procurava experimentar 

sempre com os alunos, eles mediam, eles viam, eles . pronto, eles 

experimentavam mesmo, faziam eles próprios, sei lá estou, estou a 

lembrar-me mais na área das matemáticas vai dar tudo ao mesmo, o 

medirem, o experimentarem medindo, usando o metro, sei lá … 

fazendo o metro cúbico, a … fazendo o metro quadrado, 

experimentando assim dentro dessa … também estou-me a lembrar 

por exemplo ao nível das plantas e do estudo da terra eles irem ver, 

por exemplo  a manta morta, os animais que encontrávamos, fomos 

todos ao pinhal ver, quando havia condições, estive a trabalhar 

numa escola que como tu sabes era perto do pinhal, por isso era 

possível (risos), era possível . 

E14 – Nessas alturas que materiais utilizas? 

PA-R14 – Material laboratorial, confesso que que .  não porque 

nestes cinco anos não estive com alunos directamente a trabalhar, 

essa parte não havia condições nem materiais na altura nas escolas . 

não, não tenho essa experiência, mas penso, uma vez que temos 

agora condições nesta escola de começar a experimentar duma 

forma mais sistemática e mais elaborada, digamos assim . 

E15 – Quando realizas as actividades o que é que pretendes que os 

alunos aprendam? 

PA-R15 – Eu acho que está tudo tão interligado . sei lá o saber . o 

objectivo principal é isso? 

E16 -Sim os objectivos 

PA-R16 -  É eles saberem trabalhar em grupo sei lá … o prazer da 
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descoberta … eles próprios estabelecerem etapas para a descoberta 

… e depois chegarem a conclusões, discutirem . a discussão entre 

eles, pronto, e até a conclusão e a própria apresentação do trabalho 

ao grupo e a discussão que daí advém, não é? 

E17 – Esses temas que trabalhavas com as crianças e que tencionas 

trabalhar, porque é que consideras que são importantes que estejam 

no programa? 

PA-R17 – Porque é que esses temas são importantes no programa? 

Porque … sei lá….. eu penso que fazem parte, penso que cada vez 

mais tanto no ensino da matemática, como no das ciências têm que 

passar para que essas disciplinas passem a ser do agrado dos alunos 

e despertem o interesse deles e não sejam matérias chatas e . com  

insucesso, penso que tem que passar por aí mesmo, pelo prazer das 

crianças fazerem, descobrirem e lá está o saber-fazer, aprendendo-

fazendo, não é? Experimentando, penso que essencialmente é isso, 

daí a sua importância . 

E18 – Quando desenvolves essas actividades os alunos têm parte 

activa, eles participam mesmo, são eles que fazem ou vêm-te fazer? 

PA-R18 - Sim, sim, sim 

E19 – Mesmo no trabalho experimental? 

PA-R19 – Não, eles participam mesmo, acho que é importante essa 

participação . 

E20 – Que importância atribuis a esse trabalho que é feito pelas 

crianças, o facto de serem as crianças a fazer? 

PA-R20 – Pois lá está é a tal coisa, eles aprendem melhor quando 

participam, quando fazem… essencialmente é isso  

E21 – Para ti quais são os obstáculos que se põem neste momento à 

realização de trabalho experimental? Há obstáculos nesta escola? 

PA-R21 – Alguns, penso que se prendem com a digamos ocupação 

das salas e o facto de elas não estarem tão libertas assim . quando 

nós pretendíamos, não é para fazer esse trabalho, o laboratório está 

ocupado quase a tempo inteiro, o que nos resta são algumas salas de 

 392



  

EVT que nem sempre também estão desocupadas, portanto a 

conjugação de horários é o obstáculo maior que eu vejo, não 

estarem digamos espaços libertos sempre que nós pretendemos . 

E22 – É o único obstáculo, resto não vês? 

PA-R22 – De resto não, não sinto assim .  claro que não temos todos 

os materiais à disposição, teríamos de pedir autorização ao grupo de 

ciências para . para o utilizar, de resto com os nossos materiais, da 

própria escola e com alguma imaginação nossa penso que podemos 

pôr em prática. 

E23 – Não queres dizer mais nada? 

PA-R23 – não 

E24 – É só, obrigada  

PA24 – De nada (risos) 
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Professor – B – realizada no dia 03/12/03; 18h 20min; Escola Padre Donaciano (t = 30 

min)  

E – Entrevistador a falar 

B – Professor colaborador a falar 

Identificação do professor 

- Nome: ………………………………………………… 

- Idade: 31 anos 

- Formação académica e Instituição (ões) Formadora(s): 

Bacharelato da Universidade de Aveiro e Complemento de 

Formação Científico e Pedagógico para professores do 1º Ciclo 

- Instituição(ões) Formadora (s): Universidade de Aveiro e 

Universidade Aberta 

- Ano(s) de conclusão: 1993 e em fase de conclusão 

- Ano(s) de escolaridade que lecciona: 2º e 4º anos 

- Anos de serviço: 10 anos de serviço 

 

 Concepções do professor sobre o ensino das ciências 

E1 – O que pensas do papel das ciências no currículo do 1º Ciclo? 

PB-R1 – O papel das ciências no currículo do 1º Ciclo é fundamental, 

eu penso que sim, porque . nota-se que os miúdos hoje não 

conseguem reflectir, não conseguem interpretar, não conseguem 

investigar, pesquisar, obter informações de modo a fazer a sua própria 

aprendizagem e isso só pode ser dado por actividades que as áreas de 

ciência, biologia, o Estudo do Meio conseguem dar, desenvolvem o 

espírito crítico dos miúdos . 

E2 – Que importância atribuis ao ensino das ciências no 1º Ciclo? 

PB-R2 – Muito importante! 

E3 – Queres falar um pouco sobre isso? 

PB-R3 – Porque eu quando faço experiências, algumas experiências 

na escola às vezes com . muito poucos meios e recursos o que é .é 
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uma pena, os miúdos . noto que os miúdos ficam mais desinibidos, 

falam mais das coisas que fizeram, do que não fizeram, do que 

gostariam que acontecesse, o que não aconteceu . eles expõem melhor 

as suas opiniões quando se fala sobre as suas experiências e das 

experiências que realizaram na sala de aula do que noutra área 

qualquer . 

E4 – Como é que te sentes relativamente ao ensino das ciências 

quando comparado com as outras áreas? 

PB-R4 – Eu sinto-me tão à vontade como nas outras áreas . 

E5 – Não sentes nenhuma dificuldade? 

PB-R5 – Nunca, nunca senti grandes dificuldades, se calhar porque 

também tenho certa vocação e certo gosto por isso, não é? E também 

se calhar facilita-me um bocadinho . 

E6 – Em média, quanto tempo por semana é que dedicas ao ensino 

das ciências? 

PB-R6 – Dedico 2 horas por semana 

E7 – Nessas duas horas, os temas que trabalhas nas ciências vais 

buscá-los ao Estudo do Meio ou são outros temas que surgem? 

PB-R7 – A maior parte são tirados do Estudo do Meio, como é óbvio, 

mas outros são . do próprio * . da própria  aula, do próprio dia-a-dia, 

mas próprias experiências dos alunos, muitas vezes os alunos chegam 

à sala com determinadas … revelações, determinadas coisas que eles 

viram e isso nunca pode ser deitado à parte . tem de ser . a aula tem 

que começar a partir daí . 

E8 – Quando dedicas esse tempo ao ensino das ciências que razões te 

levam a dedicar duas horas ao ensino das ciências? 

PB-R8 – Duas horas porque as áreas já são tantas e os miúdos já estão  

ocupados por tantas actividades que mesmo assim duas horas penso 

que já é de louvar no meio disto tudo . a . e penso . mas eu não quero 

deixar aqui que seja posto à parte ou diminuído o tempo que isso tem 

a…eu até por mim aumentava o tempo . porque a partir daí pode ser 

trabalhada a Língua Portuguesa, pode ser trabalhada a Matemática, 
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pode ser trabalhada a Expressão Plástica…isso é um ponto de partida 

para todas as áreas . 

E9 – Dizes que por ti até aumentavas o tempo, o que é que te leva a 

não fazê-lo? 

PB-R9 – É as outras áreas e o . e o extenso programa que tenho para 

dar…muitas vezes não estão interligados com as próprias 

experiências e isso é uma pena, muitas vezes tenho medo que as 

experiências caiam sem uma razão de ser ou . elas nunca vêm sem 

uma razão de ser, não é? vêm sempre por uma curiosidade de um 

miúdo ou alguma observação feita fora da escola, mas eu gosto de dar 

. de fazer determinada experiência, ou falar de determinado fenómeno 

. ligada às outras áreas . não quero que seja …a… partido . 

E10 – Imagina que programa é diminuído nas outras áreas, digamos 

assim, tinhas algum constrangimento em aumentar o tempo que 

dedicas às ciências? 

PB-R10 – Não 

E11 – Nem pessoais? 

PB-R11 – Não. 

E12 – Como é que o teu curso, quer o inicial quer o complemento de 

formação, valorizou o ensino das ciências no 1º Ciclo, se é que 

valorizou?  

PB-R12 – Valorizou, até porque eu estou numa área de especialização 

de Estudo do Meio e valorizou no sentido em que aprendi coisas que 

na altura não aprendi . estratégias, metodologias que agora fazem em 

determinadas áreas, especialmente o Estudo do Meio e que na altura 

não aprendi . 

E13 – Na tua formação inicial não tiveste… o bacharelato não 

valorizou o ensino das ciências? 

PB-R13 – Não, não, muito pouco, muito pouco . 

E14 – O que pensas que é mais difícil no ensino das ciências no 1º 

Ciclo (planificação, concretização das práticas, conteúdos)? 

PB-R14 – A primeira preocupação são . é o material e recursos, 
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porque realmente sem materiais e recursos é praticamente impossível 

fazer experiências, muitas das vezes os professores desdobram-se em 

determinadas… tornam-se mágicos a fazer tabuleiros, tubos de 

ensaio, coisas que a . a experiência teria muito mais efeito se tivesse 

os materiais necessários e adequados e até esses próprios materiais 

são cativantes para os miúdos, de laboratório, os miúdos 

entusiasmam-se com esses materiais e aprendem já a trabalhar e a 

manusear esses materiais, mas é tudo … rudimentar, a palavra 

correcta . as experiências que se fazem no 1º ciclo são rudimentares . 

 

 Caracterização das actividades realizadas, no âmbito do 

ensino das ciências 

E15 – Que temas é que costumas trabalhar no ensino das ciências? 

PB-R15 – Principalmente ecologia, ambiente e água . 

E16 – Porquê? 

PB-R16 – Penso que este vai ser o nosso problema de futuro . 

E17 – Como é que costumas trabalhar? Gostava que escolhesses um 

dos temas que tenhas trabalhado e falasses um bocado dele. Como é 

que o costumas trabalhar, que actividades realizas, o contexto em que 

as realizas… 

PB-R17 – Sempre que há oportunidade para realizar uma experiência 

realizo-a, o ano passado quando estive a dar no Estudo do Meio a dar 

. a precipitação, o ciclo da água… pensei em fazer determinadas 

experiências para os miúdos verem, observarem e até manipularem 

mesmos os estados da água, o gelo, o vapor e defrontei-me com 

grandes dificuldades, principalmente porque o simulador da água que 

veio para a escola, infelizmente, não funcionava e os miúdos ficaram 

bastante decepcionados … depois daquele tempo todo, daquelas 

explicações todas e depois eles todos com aquele olhar todos ali . 

curiosos a ver o que é que acontecia e não aconteceu nada foi o 

momento mais frustrante da minha vida . 

E18 – Como é que resolveste a situação? 
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PB-R18 – Pronto, tentei explicar que os materiais nem sempre 

funcionam e… que este era o caso, a. depois fizemos uma outra, 

aquecemos água, já não foi tão técnica como o simulador poderíamos 

dar…mas eles compreenderam, que remédio também, não é? 

E19 – Quando realizas essas experiências o que pretendes que os 

alunos aprendam? 

PB-R19 – Antes de mais quero que fiquem sensibilizados para … e 

depois quero que a partir da observação possam constatar coisas, 

argumentar, reflectir, ter palavras para explicar determinado 

fenómeno, mesmo que seja da forma mais simples que eles muitas 

vezes dizem e por vezes até engraçada quase anedótica, mas porque 

este sentido de argumentação, este sentido crítico é fundamental nas 

aprendizagens futuras e nas outras aprendizagens . 

E20 – Falaste do ciclo da água, porque é que consideras pertinente 

tratar esse tema no 1ºciclo? 

PB-R20 – Porque o problema da água hoje em dia .  é um problema 

fulcral e é um problema que eu próprio me preocupo e tento transmitir 

aos alunos essa mesma preocupação …é um facto que daqui a uns 

anos a água ser . pouca a poluída ser bastante, depois como o mundo 

está a necessitar de água em certas zonas já não existir . pronto tento 

sensibilizá-los para . e a partir de uma forma lúdica que é o ciclo da 

água, que uma forma até bastante engraçada de perceberem a 

dinâmica da água eles saberem que de uma coisa tão bonita e que faz 

coisas como o gelo, como o vapor e depois volta a subir, forma as 

nuvens, a precipitação, pronto através desta forma eles ficarem 

sensibilizados de que a água é realmente uma coisa importante na 

vida deles. 

E21 – È um contributo válido para a aprendizagem das crianças? 

PB-R21 – Bastante, bastante 

E22 – Quando realizas essas actividades como é que as desenvolves? 

És tu que fazes, as crianças fazem, é trabalho individual, de grupo, 

colectivo? 
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PB-R22 – Ora bem, as experiências a … a … nunca seriam 

experiências se fosse o professor a realizá-las, aí seria a experiência 

do professor e não a experiência dos alunos, agora não pode é faltar a 

… orientação do professor e a explicação, a . alertar para os perigos 

que uma determinada experiência também pode trazer, algum 

acidente que possa provocar através da manipulação de certos 

objectos, depois alertá-los para o que eles poderão ver, o que é que 

eles . tentar suscitar a curiosidade e aquele suspense … o que é que 

vai acontecer agora e depois questioná-los com várias perguntas, 

nunca parar, não morrer, nunca estar em silêncio . em silêncio na sala 

de aula . e agora o que é que vai acontecer, e a seguir, e se eu fizer 

assim e agora . está diferente, não está? no quê … para eles terem a … 

sempre um ponto de argumentação crítica . 

E23 – Ao fazer essas actividades desenvolves trabalho experimental, 

que outros trabalhos experimentais é que já tens feito? 

PB-R23 – Fiz com ímanes . com electricidade ….. não me lembro 

agora … recentemente foram estes. Já levei um sapo para os miúdos 

(risos) sério já levei um sapo para os miúdos verem . 

E24 – Como é que arranjas os materiais, uma vez que a escola quase 

que não os tem, para realizar as experiências? 

PB-R24 – Ora bem, em casa ao preparar as aulas e determinada 

actividade neste caso uma experiência tem que ser muito bem 

preparada, previamente arranjado e muitas das vezes estou em casa, 

estou a ver . a olhar para a cozinha e estou a ver o…ora bem o que é 

que eu podia levar para realmente colmatar essa falta … muitas das 

vezes é pena que esses materiais . passam, mas não é 100% para a 

realização da experiência, mas é pena porque embora a própria 

experiência se realize não se concretize a 100% e na totalidade e com 

o objectivo pretendido mesmo com determinados materiais . 

E25 – Que importância é que atribuis a esse trabalho experimental 

feito pelas crianças? 

PB-R25 – O trabalho experimental feito pelas crianças . tem hoje dois 
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pontos fundamentais. O primeiro ajuda-os a . eles próprios 

organizarem-se em grupo, depois esse mesmo grupo necessita de ter 

um líder . não é? um porta-voz, eles aí já estão a… sentem, sentem 

necessidade de confronto de ideias, de consenso, de tornar a 

experimentar para ver que realmente o António não tinha razão, mas 

sim a Maria que tinha, isto é fundamental para hoje até mesmo para a 

nível de cidadania .a … depois … a … os registos que eles fazem, 

eles próprios buscam as suas próprias aprendizagens, eu apenas 

oriento, mas são eles que a constroem e isso é que é importante . 

E26 – portanto a função que atribuis ao Trabalho Prático é uma 

função educativa que vai para além do saber ler, que desenvolve 

capacidades? Quais? 

PB-R26 – Sim, sim, sem dúvida, a capacidade de reflexão crítica, a 

capacidade de registo, a capacidade de confrontar, de argumentar, de 

criticar positivamente construindo a sua própria argumentação, não 

derrubando . a  aquele não tem razão  não isso não . tem estás tolo não 

… porque é que achas que ele não tem razão… e dar a sua opinião, de 

que forma é que poderia estar na linha correcta 

E27 – Quais são os principais obstáculos que tu vês, que se põem à 

realização de trabalho experimental nas escolas, não só para ti, mas no 

geral? 

PB-R27 – Em relação ao ensino das ciências estou, eu penso que há 

muita teoria e as ciências embora estejam suportadas pela teoria … 

têm…têm  o seu…o seu apogeu na prática e não faz sentido o ensino 

das ciências teóricas sem a prática… eu penso que hoje em dia fala-se 

muito, tem-se falado muito em ciências, do ensino das ciências que é 

fundamental, é fundamental, mas pouco ou nada se fez para isso, 

então há que apetrechar as escolas com os espaços necessários, 

porque quando se realizam experiências há sempre o problema da 

segurança e não se pode realizar uma experiência, seja ela qual for 

numa normal,  sala de aula, sem saídas de ar, sem saídas de 

emergência, sem o material necessário, sem bancadas, sem o mínimo 
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de higiene e segurança para as crianças, isso é fundamental e depois é 

o próprio ambiente que envolve o ensino das ciências que não existe 

na escola, eles têm o … o meio que eles têm que é um quadro e 

cadeiras … isso não lhes suscita … motivação, é uma aula que não 

lhes suscita motivação porque … o ensino das ciências é enquadrado 

num meio que eles já estão habituados a estudar Língua Portuguesa, a 

estudar Matemática, em que eles muitas das vezes já estão a apanhar 

uma seca daquilo e, então, é mais uma experiência e depois muitas 

das vezes os miúdos não sabem se essa experiência faz parte da 

Matemática, ficam confusos … muitas das vezes mesmo com a 

explicação do professor eles não sabem que a experiência faz parte de 

que área, de que disciplina, não sabem, ficam confusos, portanto eu 

penso que o maior obstáculo é a falta de recursos, falta o espaço e 

falta e é muita burocracia, podia-se aplicar mais a prática . 

E28 – Imagina-te numa escola em que tinhas todos os recursos e 

espaços, tu e outros professores, achas que a maioria dos professores 

que estão em exercício têm formação suficiente para fazerem 

Trabalho Prático com os alunos? 

PB-R28 – Não, de modo algum, até porque hoje em dia é difícil pedir 

a um professor que seja bom numa determinada coisa . a cada vez 

exige-se que seja bom numa determinada coisa, não pode é ser bom 

nas coisas todas, porque hoje pede-se ao professor do 1º Ciclo que dê 

praticamente tudo e não se pode exigir que ele seja bom a dar tudo,  

não se pode, até porque eu me  sinto mais à vontade no Estudo do 

Meio e são esses que se sentem capazes de irem para o laboratório e 

trabalharem convenientemente e correctamente com as crianças, 

aquelas e aqueles colegas que se sentem mais à vontade na Língua 

Portuguesa que  a dão convenientemente Matemática, Expressão 

Plástica, é claro. 

E29 – O que é que sugerias se pudesses mudar as coisas? 

PB-R29 – Monodocência. 

E30 – Monodocência é o que nós temos. 
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PB-R30 – (risos) Monodocência para cada área disciplinar, 

agrupando-as o mais possível por objectivos, agrupando as áreas das 

expressões, depois a Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do 

Meio 

E31 –  queres dizer mais alguma coisa? 

PB-R31 - não 

E32 – É tudo,  muito obrigada. 
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   Professor C – realizada no dia 04/12/03, pelas 18:20h na Escola Padre Donaciano (t = 

30min) 

E – Entrevistador a falar 

PC – Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

- Nome: ………………………………………………… 

- Idade: 32 anos 

- Formação académica Instituição (ões) Formadora(s): Bacharelato 

da Escola Superior de Educação da Guarda e Licenciatura em 

Educação Física da Escola Almeida Garrett – Lisboa 

- Ano(s) de conclusão: 1993 e 2000 

- Ano(s) de escolaridade que lecciona: 2º e 3º anos de escolaridade 

- Anos de serviço: 10 anos 

-  

 Concepções do professor sobre o ensino das ciências 

E1 – O que pensas do papel das ciências no currículo do 1º Ciclo? 

PC-R1 – Como qualquer uma outra área, desde que devidamente 

explorada é benéfica, sem dúvida, é uma área essencialmente, que 

poderá ser essencialmente prática . muitas vezes nós não temos tempo 

. de pôr em prática os conceitos que exploramos, os conceitos que 

exploramos na aula e se calhar a ciência é aquela que ela pode ser 

essencialmente prática. Pode-se concretizar e isso auxilia a criança na 

compreensão dos conceitos porque o trabalho *… há o trabalho que 

envolve a exploração directa desses conceitos, nós estamos a falar de 

determinado conceito . e até podemos estar com muitos exemplos, 

mas uma coisa é estar a falar no abstracto e outra coisa descermos ao 

concreto, não é? e por exemplo na sala de aula quando há a 

exploração de determinados conceitos, conteúdos … a nós às vezes 

ficamos na dúvida de quem é que percebeu e mesmo que consigamos 
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perguntar há sempre…  no geral para não ficarem envergonhados toda 

a gente percebeu, na parte prática, na parte experimental o professor 

consegue ter uma maior percepção de quem é que realmente não 

percebeu e quem é que precisa de ajuda, creio que é diferente . 

E2 – Que importância é que tu atribuis ao ensino das ciências no 1º 

Ciclo? 

PC-R2 – Olha, creio que é importante, por exemplo nós começamos o 

último, o último capítulo de cada manual de Estudo do Meio. dos 

diferentes anos de escolaridade, aborda sempre . as tais experiências 

que acabam sempre por ser muitas vezes no final do ano lectivo . na 

minha óptica creio que seria, por exemplo, de prolongar ao longo do 

ano, ou seja, no final de cada capítulo haver uma experiência, porque 

depois em Maio e em Junho os miúdos não têm a mesma capacidade 

de concentração, a mesma vontade de trabalhar  e depois só … só  

digamos que tem … algumas experiências, creio que muito reduzido, 

podia ter até, precisamente, um livro de apoio ao professor, para 

explorar outras experiências que não aquelas a … depois há 

determinada experiência … põe-te uma tabela , há um registo e fica 

por ali, creio que é importante, se calhar de uma outra forma e se 

calhar de uma forma também para enriquecer o professor, criando 

acções de formação, nós fazermos essas experiências para depois 

sermos capazes de as transmitir . 

E3 – Como é que te sentes relativamente ao ensino das ciências, 

quando comparado com as outras áreas? 

PC-R3 – É assim, nós se calhar na nossa formação somos mais bem 

preparados para as outras áreas, do que propriamente na área das 

ciências, ou seja, tu tens de aprender por ti própria, baseias-te num 

livro, vês que tipo de experiência é que podes fazer, tens muitas 

lacunas, é evidente, mas como estás a falar com crianças do 1º e 2º 

anos, 3º e 4º anos, fica por ali, eles nem as detectam, se calhar até 

tinhas curiosidade de aprofundar mais um bocado as coisas, é 

evidente, mas temos limitações . 
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E4 – Em média quanto tempo é que dedicas, por semana, ao ensino 

das ciências? 

PC-R4 – Queres uma resposta franca (riso)?  Zero (riso) aí está, é 

assim, se houver um carácter obrigatório, no manual, tens 

obrigatoriamente de te dedicar, faz parte duma parte do capítulo e 

depois no final do ano tens tanta matéria para dar, em todas as áreas, 

que depois chegas ali e tens que dar obrigatoriamente o que faz parte 

do capítulo . se ela estivesse dividida, estás a perceber, no final de 

cada capítulo, no final de cada período lectivo, há uma 

obrigatoriedade e se há uma obrigatoriedade é para ti e para os alunos 

que depois aprendem com isso. 

E5 – O tempo que dedicas é nulo, já justificaste até por uma questão 

de organização dos próprios manuais. 

 Imagina que essa organização era diferente, achas que dedicavas 

mais tempo, dedicavas tempo de maneira diferente, ias explorando o 

ensino das ciências ao longo do ano? 

PC-R5 – Vamos lá a ver, por exemplo, na área de Educação Física 

nós às vezes podemos planificar uma série de coisas e até podemos 

fazer um horário bonitinho, que às vezes não cumprimos, mas se 

recriarmos, aí está essa tal obrigação, nós temos de nos organizar no 

tal horário…das tantas às tantas nós temos Educação Física, das tantas 

às tantas horas nós temos Informática, correcto? os alunos do 4º ano 

das tantas às tantas horas têm Inglês, por exemplo. se nós não temos 

formação suficiente para leccionar essa área, nem tão pouco temos 

recursos materiais, não é, e manuais ou algo informativo que te 

ajudem, elucidem, não é, acabas por ser uma maneira um bocado e 

acabas por fugir um bocado porque não te sentes despertado para … 

se houvesse um professor que leccionasse essa área, nós aprendíamos 

alguma coisa, era como se fosse uma acção de formação e os alunos 

beneficiavam com isso. respondi à questão? 

E6 – Creio que sim. Olha o teu curso inicial, como já disseste, pouco 

ou nada valorizou o ensino das ciências? 
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PC-R6 – Não é assim, neste momento não sei quais são as áreas … e 

pronto, as disciplinas, digamos, que fazem parte do curso, de qualquer 

forma na minha opinião, muito pessoal, creio que o nosso curso, em 

caso particular, é realmente teórico e completamente desfasado da 

nossa realidade, ou seja, nós estudamos coisas que na prática elas não 

são aplicáveis e, lá está o tal desfasamento, e ciências sinceramente 

não . 

E6.1 -  Nem a formação que fizeste depois? 

PC-R6.1 - Não, não . 

E7 – No entanto tu ensinas ciências. Já tens feito trabalhos práticos, 

eu sei que já fizeste…pelo menos há dois anos fizeste. 

PC-R7 – Aí está, porque nós tínhamos essa semana da ciência quando 

as coisas têm um carácter de obrigatoriedade, não quer dizer que sejas 

desleixado, percebes, mas se calhar…no nosso dia a dia cria-se uma 

correria, uma azáfama, que é preciso fazer uma série de coisas e nós 

temos de abordar uma série de áreas que…ela é… uma das quais até 

podemos fugir, porque não tem carácter obrigatório, percebes, agora 

se ela, não é questão de imposição, mas se houver alguém que nos 

auxiliasse e se houvesse até uma hora que fosse estipulada, pronto, 

temos recursos, temos alguém que nos ajude, nos ajuda, óptimo . 

E8 – Quando ensinas ciências, em que é que sentes mais dificuldades?

PC-R8 – Olha é assim, foi aquilo que eu já frisei anteriormente, 

quando não dominamos uma área sentes-te muito pouco à vontade, 

então estás a lidar com crianças do 1º e 2º anos podes cometer assim 

algumas lacunas e se calhar até pronto, não fazem questões e limitas-

te e cinges-te simplesmente aos materiais e ao resultado da 

experiência, mas imaginemos que tens alunos dos 3º e 4º anos, não é? 

que até gostam de questionar o professor…mas porque é que 

aconteceu isto? nós até sabemos o que é que utilizámos e o que é que 

resultou dali, mas o que é que vais explicar, há limitações . 

 

 Caracterização das actividades realizadas, no âmbito do 
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ensino das ciências 

E9 –  Quando trabalhas ciências, que temas é que costumas trabalhar? 

Sei que há dois anos trabalhaste 

PC-R9 – Olha temas, para além daquelas experiências que nós 

fizemos, que era do balão e depois do relógio…com a batata e não sei 

quê, faz-se normalmente aquelas experiências finais, os materiais 

flutuantes e não flutuantes, texturas, etc., aquilo que vem no 

programa, nos manuais . 

E10 – Quando fazes essas experiências, como é que costumas 

trabalhar com os miúdos?  

PC-R10 – Muito sinceramente as experiências, ainda que com 

lacunas, elas resultam, mas acabo por trabalhar em grupos ou então 

apelando à participação da turma no colectivo, há…por exemplo 

também posso utilizar 2 ou 3 crianças que, com a minha ajuda, 

utilizam os materiais e vão tentando explicar aos colegas o que é que 

está acontecer, com a minha ajuda, evidentemente, e as outras 

crianças vão observando e vão colocando questões…naquelas que eu 

puder responder, evidentemente e daquelas, inclusivamente, que 

quem está a fazer a experiência também pode elucidar e depois há o 

quadro que se faz e se regista aquilo que foi observado na experiência 

. 

E11 – Que materiais é que utilizas? Pensa concretamente numa que já 

tenhas trabalhado 

PC-R11 – Olha, por exemplo da existência do ar que foi interessante, 

por exemplo, porque utilizamos um recipiente com água, utilizamos 

outros recipientes como por exemplo garrafinhas de vidro, copos 

utilizámos garrafas de plástico para eles terem a noção de que dentro 

da garrafa há ar … então fomos introduzindo, aos poucos, a garrafa na 

água e as bolhas que saíam era ar e fizemos isso com . com a garrafa 

com a garrafa de vidro, com copos, ou nós por exemplo,  pormos o 

copo invertido na água e ele está só com água até meio e tentar 

perceber o que é que está na outra metade do copo … por exemplo, 
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foi…foi interessante. 

E12 – Quando realizas essas actividades, o que é que pretendes que os 

alunos aprendam? 

PC-R12 – Pronto, é assim, quando nós às vezes fazemos determinadas 

experiências há objectivos que se estipulam, não é? o principal 

objectivo é que a experiência resulte .  que eles aprendam aquilo que 

se pretendia, ou seja, que eu não faça uma experiência, que até pode 

resultar muito bem, e os alunos não percebam aquilo que se passou 

ali, portanto, se calhar o principal objectivo é a percepção, é aquilo 

que se pretendia transmitir e as crianças terem aprendido aquilo que 

se pretendia . 

E13 – Por exemplo, falaste na experiência do ar para as crianças 

constatarem a existência do ar, porque é que consideras que esse tema 

é importante? 

PC-R13 – Olha, não é só o ar, ar, ar em movimento, vento e não sei 

quê…porque às vezes são coisas que passam tão desperce…pronto eu 

acho que o ar não é algo de concreto, de palpável, não é? e por 

exemplo, essa experiência, nós olhamos para uma garrafa vazia e se 

perguntamos o que é que há lá dentro eles dizem”nada”. lá está, são, 

são coisas que se calhar passam um bocado despercebidas…o caso, 

por exemplo, do ar . 

E14 – No desenrolar do trabalho como é que fazes? Expões a 

experiência, fazes a experiência para os alunos verem, eles participam 

na planificação, no desenho da experiência, participam só na 

experiência, no seu desenrolar, na manipulação de materiais? 

PC-R14 – Quando há uma experiência, antes da realização da 

experiência há uma exploração teórica, ou seja, uma abordagem por 

cima, há questões que se lançam . na tentativa de obter respostas, mas 

não respostas certas, mas aquilo que as crianças pensam acerca do 

tema, pronto, depois, a partir daí, então passo para a experiência mas 

antes da experiência podemos, por exemplo, de vários temas que nós 

possamos falar, escolhemos uma determinada, determinada 
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experiência e de acordo com a exploração teórica e então vamos lá a 

ver agora, podemos falar disto e daquilo e não sei quê… vamos 

constatar se realmente isto é possível e se as coisas estão realmente 

como vocês disseram, ou quem é que acha que acertou e quem é acha 

que se esteve próximo da resposta certa e utilizo, por exemplo, a 

apresentação dos materiais … sem nunca falar do resultado final da 

experiência, há a apresentação dos materiais, há a solicitação, por 

exemplo, do professor a um ou dois, ou três elementos da turma que 

queira participar a… as questões se calhar serão mais lançadas pelo 

professor: Por que é que aconteceu isto? Por que é que não aconteceu 

aquilo? O que é que estão a ver neste momento? a… e eles vão dando 

respostas, não há correcção das respostas, ou seja, a própria 

experiência é que vai demonstrar quem é que de facto estava com o 

pensamento correcto, digamos assim, … no final quando toda a gente 

viu a experiência, se calhar até pensavam que ia resultar ali uma coisa 

e saiu outra e, depois, acaba então por se fazer registos de observação, 

ou seja, o que é que vimos primeiro, o que é que vimos depois, o que 

é que fizemos depois o que é que… depois há digamos que uma folha 

de desenho, que pode ser dividida em 2 ou em 4 ou 6 partes, de 

acordo com os passos, por exemplo, da experiência, vão… a primeira 

faz sempre alusão ao tipo de experiência que é, aos materiais que se 

usaram e depois à evolução do processo da experiência e sempre 

acompanhada com uma frase alusiva . 

E15 – Que importância é que atribuis ao facto de eles estarem a 

trabalhar, ao trabalho feito por eles? 

PC-R15 – Olha, primeiro é importante a motivação . o interesse com 

que fazem o trabalho, porque uma criança quando está interessada, 

quando está motivada aprende muito mais depressa . e se está 

interessada e motivada participa, se participa é porque percebeu . 

portanto, acho que são os ingredientes essenciais para que eles 

possam aprender e para que eu me possa sentir bem com isso . 

E16 – Quais são os principais obstáculos que se põem, para ti, à 
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realização de mais trabalho prático, à realização de mais experiências 

com os alunos? 

PC-R16 – Quais os obstáculos, os principais obstáculos que se 

colocam? Nós podíamos aqui falar de diferentes vertentes, uma delas 

é o facto de nós termos a nosso cargo uma série de disciplinas, que 

quer queiramos quer não, faz com que . não dediquemos tanto tempo, 

por exemplo e nomeadamente à área das ciências . outra por exemplo, 

é a falta de formação, por exemplo também…a falta de materiais, de 

recursos . neste momento até estamos numa escola nova, que até tem 

laboratórios a…mas o ano passado e há dois anos não tínhamos, 

pronto…é evidente, tínhamos aquele KIT com meia dúzia de 

experiências, óptimo, que fazia alusão às ciências, aquela semana da 

ciência, mas quer dizer acaba-se a semana da ciência e não há mais 

experiências, não é? pronto, eu acho que aí está, por exemplo, o 

trabalho de parceria com os colegas, gostei muito, houve miúdos que 

também gostaram, só que algumas das experiências eu já tinha visto, 

inclusivamente no Cacém … simplesmente eram realizadas por 

crianças do 8º e 9º anos . por que não, por exemplo esses professores, 

uma vez que nós até estamos na mesma escola, nas mesmas 

instalações, por que não fazerem esse tipo de experiências com as 

crianças? é muito bonito, se calhar vermos a apresentação de 

trabalhos finais realizados por crianças do 7º, 8º e 9º anos … e as 

crianças olham e vêm o resultado da experiência, mas por que não 

pegar em cada uma delas, por exemplo, e fazê-las com os nossos 

alunos, do que estarem a ver porque é que aquilo acontece, quer dizer 

eles pura e simplesmente brincaram com alguns dos materiais, sei que 

alguns até conseguiram perceber, outros sem saberem o porquê … 

não é? … e quando há, por exemplo, o trabalho dum 3º que é o caso, 

do 3º ano, e quando nos solicitam para que façam o desenho e que 

escrevam um texto, pronto, tem um texto escrito a acompanhar o que 

gostaram mais, qual foi a experiência que mais gostaram a… fazer 

uma avaliação geral da visita, digamos assim . quer dizer acho que é 
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tão superficial . na minha opinião quando uma criança vai dizer que 

gostou porque passou por ali o arame e a luz ligava, mas porquê? quer 

dizer é abordar as coisas superficialmente, se calhar era muito mais 

interessante pegar em cada uma dessas experiências, explorá-las na 

sala e eles perceberem tudo, porque é que aquilo aconteceu . 

E17 – … naquelas condições e porque é que não funciona noutras . 

PC-R17 – exactamente . 

E18 – não queres dizer mais nada 

PC-R18 – penso que não 

E19 –  obrigada . 

PC-R19– de nada . 
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Professor – D – realizada no dia 09/12/03, 18h20min., na Escola Padre Donaciano 

 (t = 25 min) 

E – Entrevistador a falar 

PD - Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

- Nome: ………………………………….. 

- Idade: 24 anos 

- Formação académica e Instituição Formadora: Licenciatura do 1º 

Ciclo, ESE de Viseu, pólo de Lamego 

- Ano de conclusão: 2001 

- Ano de escolaridade que lecciona: 4º ano 

- Anos de serviço: 3 anos 

-  

 Concepções do professor sobre o ensino das ciências 

E1 – O que pensas do papel das ciências no currículo do 1º Ciclo? 

PD-R1 – Tem a sua utilidade. Faz abrir os horizontes de cada criança, 

dá-lhes uma perspectiva completamente diferente das coisas e fá-las 

entender que, como por exemplo . a transformação da água líquida em 

gasosa não é magia, nem Deus que faz, mas tem os seus fenómenos 

físicos e explicáveis e aprendivéis por qualquer criança . 

E2 – Que importância atribuis ao ensino das ciências no 1º Ciclo? 

PD-R2 – É muito, muito importante e sem ela, provavelmente, as 

crianças ficariam muito limitadas de pensamento . 

E3 -  Como é que te sentes relativamente ao ensino das ciências 

quando comparado com as outras áreas? 

PD-R3 – A ciência é muito atractiva, é mais atractiva do que por 

exemplo a área da Matemática, que tem sempre aquele tabu … de ser 

difícil, complicado e eles mais tarde têm dificuldades de 
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aprendizagem devido à Matemática, que os irá acompanhar ao longo 

da vida, mas eles têm essa percepção, que as ciências é …vamos fazer 

experiências, ou nem ser assim tão prático . basta falar no termo 

ciências que eles ficam todos contentes, com motivação, sem 

comparação com todas as outras áreas, é completamente diferente . 

E4 – E a nível da tua formação académica, sentes-te bem para ensinar 

ciências, sentes-te preparada para isso? 

PD-R4 – Sinceramente acho que sim, porque em termos de currículo 

formal na ESE já tinham tendência para isso mesmo, tanto é que as 

ciências e até as áreas curriculares “Ciência para o 1º ciclo” já eram 

direccionadas, em termos práticos, de como o preparar a criança para 

uma dada experiência, o que fazer antes e aquelas fichinhas básicas e 

práticas sobre que é que pensas que irá surgir? que conclusões tiras? 

eram coisas muito básicas, mas que fez com que uma pessoa ficasse 

mais… com uma maior aptidão para poder ensinar, /não é que eu seja 

uma expert, nem nada no género\. 

E5 – Pela tua resposta posso deduzir que o teu curso valorizou o 

ensino das ciências. 

PD-R5 – Exactamente e se calhar eu sou um bocadinho … como se 

diz … suspeita para dizer isso, mas como sempre gostei de ciências se 

calhar despertou-me maior curiosidade e … transmito essa 

curiosidade para eles. 

E6 – Não sentes limitações, nem pessoais, nem a nível de programas 

para ensinar ciências? 

PD-R6 – Não. 

E7 – Em média, quanto tempo é que dedicas por semana ao ensino 

das ciências? 

PD-R7 – Não dedico tanto tempo quanto desejava, porque o próprio 

programa do Ensino Básico também não está só direccionado para as 

ciências e como há que … tem de se cumprir o programa e tem certas 

coisas que interferem no nosso andamento escolar, digamos assim . às 

ciências não dedico tanto tempo e, por exemplo, este ano ainda não 
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fiz nenhuma actividade de ciências, a não ser explicar um ou outro 

fenómeno que tenha ocorrido e que se tenha apercebido e acontecido 

na própria sala de aula, ou lá fora, explico, mas ainda não tive 

oportunidade de fazer qualquer coisa prática com eles . 

E8 – Quando trabalhas ciências com os alunos onde é que vais buscar 

os temas? Vais buscá-los só aos Estudo do Meio ou são outros temas? 

PD-R8 – Nem sempre é do Estudo do Meio . por vezes aparece e 

acontece na sala de aula e então aproveito a ocasião e . já que estou a 

falar disso e eles têm curiosidade em relação àquele determinado 

tema, aproveito e então já faço tudo . não se calhar duma forma tão 

perfeita como gostaria de ter, com certo apoio, com uma certa 

actividade prática, mas assim eles já ficam com uma ideia, já ficam 

com a sequência lógica, com os acontecimentos assim definidos e já 

têm . depois mais tarde uma resposta para quando eu faço novamente 

essa experiência, eles já têm outra visão dos acontecimentos . 

E9 – Imagina que o programa das outras áreas era mais curto, 

trabalhavas mais a área das ciências, se não tivesses a limitação do 

programa? 

PD-R9 – Sim, direccionava mais as ciências, porque através das 

ciências também se pode ensinar Língua Portuguesa e as outras áreas, 

por isso, não era por causa disso que perdia . 

E10 – O que é que tu pensas que é mais difícil no ensino das ciências 

no 1º Ciclo? 

PD-R10 – Aquisição de material . é complicado . por exemplo, 

levares para a sala de aula um fogão … é difícil … em termos de 

material, espaço, é mais isso . porque de resto as limitações . também 

as experiências são muito básicas, são aquelas . fundamentais, se bem 

que algumas são um bocadinho mais complicadas, mas geralmente 

são as fundamentais, que para o 1º Ciclo é o básico, pronto digamos 

assim, mas é complicado em termos de estruturas físicas, porque as 

crianças não podem estar cada uma com uma lamparina, que é 

complicado deixar uma criança do 1º Ciclo com uma lamparina à 
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frente, o fogão já duma forma mais agreste para eles poderem 

trabalhar isto ou aquilo . eu acho que as únicas limitações que têm é a 

nível de material e em termos físicos de espaço . disponibilidade de 

uma sala com lavatório e assim, é mais isso . 

E11 – Não tens qualquer limitação a nível pessoal? 

PD-R11 – Não, não tenho nenhum tabu nem nada disso . 

 

 Caracterização das actividades realizadas, no âmbito do 

ensino das ciências 

E12 – Olha que temas, já disseste que este ano ainda não se 

proporcionou trabalhar, mas em anos anteriores que temas é que 

costumas trabalhar? 

PD-R12 – Mais mecânica, electricidade e … aquela como é que se 

chama? . ciclo da água … assim basicamente foi mais isso, construção 

de uma pilha … aquelas pilhas . aquelas construções básicas, mesmo 

sem nada de especial . uma vez fizemos uma . casa com electricidade, 

foi muito giro e até … não tinha nada a ver com o Natal, mas eles até 

se lembraram de fazer uma árvore de Natal a dar luz na sala . ficou 

engraçada uma casa de bonecas toda iluminada, ficou giro . foram 

algumas actividades, assim de flutuação também, coisas que de … 

propagação do som debaixo de água, e não ..… aquelas comparações 

que se fazem . 

E13 – Quando fazes essas actividades com os alunos como é que 

costumas trabalhar? Não te importas de, por exemplo, pegar numa 

dessas que já trabalhaste e explicar como fizeste? 

PD-R13 – Como é que fiz? … por exemplo fiz, vou propor fazer 

aquela da construção de uma pilha … dividi a turma em grupos, falei 

no geral para todos e, depois, cada um no próprio grupo fez uma 

pilha, ou seja, eram 20 alunos, ficaram 20 pilhas feitas … depois a 

partir daí … foi uma pilha em termos de magnetização de um prego, 

enrolar aquele aramezinho à volta do prego, depois fazer aqueles 

passos todos, tirei uma fotocópia do guião para eles se guiarem e 
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expliquei passo a passo, todos fizeram passo a passo, mas antes de 

conseguir . antes de chegar ao final eles tiveram de preencher uma 

fichinha a dizer o que é que esperas que irá surgir? … qual é a tua? 

…não utilizei hipótese, utilizei qual será a tua conclusão final? . mas 

sempre direccionado para primeiro para as ideias deles . primeiro 

expuseram as ideias deles e a conclusão a que hão-de chegar . depois 

no fim uns surpreenderam-se com as ideias, outros acertaram, foi 

muito giro . 

E14 – Já falaste de alguns materiais que utilizaste, como por exemplo 

o prego, o fio, onde é que… como é que costumas arranjar esses 

materiais, a escola tem, és tu que compras, são os miúdos que trazem?

PD-R14 – Não, a escola era carenciada e a maior parte das actividades 

era mesmo eu que disponibilizava materialmente dinheiro, não é? 

(risos) e comprava do meu próprio bolso, porque não há … também 

houve uma altura que comprei balões e tubos . não foi tubos de 

ensaio, foi aqueles balões . tipo tiangulozinhos na base e em cima … 

comprei e depois doei à escola, porque a escola era mesmo 

carenciada, foi em Penafiel, era uma aldeia, eles adoraram, fizemos 

várias experiências . 

E15 – Quando realizas essas actividades o que é que pretendes que os 

alunos aprendam? 

PD-R15 – Para além de aprenderem a brincar . afinal aprender a 

brincar sem querer, não é? aprendem termos técnicos que para eles … 

são muito complicados, mas ao mesmo tempo que lhes desperta a 

curiosidade para saber esses mesmos termos e depois nota-se que eles 

ficam com … sentem-se assim mais elevados porque já sabem 

aqueles termos complicados que ninguém sabe dizer e eles sabem e 

depois vão ensinar aos avós e a toda a gente … aqueles termos 

complicados . 

E16 – Falaste da construção da pilha. Por que é que achas que a 

electricidade e magnetismos são temas importantes para estarem no 

programa, têm importância suficiente para estarem no programa? 

 416



  

PD-R16 – Tem, porque eles . quando chegam a casa e recebem uma 

nota e para fazerem uma surpresa ao pai, por exemplo, colam no 

frigorífico, como é que eles sabem que o imane que lá está adere ao 

frigorífico? … eles têm de saber porque é que aquilo cola, porque é 

que se calhar uma chiclete não cola, ou um carrinho de brincar não 

cola, também é de metal e porque é que também não cola? . são essas 

coisas que eles precisam de entender . 

E17 – Achas que é importante todas as professoras trabalharem esse 

tema? 

PD-R17 – Muito importante e ninguém deve pôr de lado essa parte 

das ciências, nem porque … nem pensar assim, porque não tenho 

material não vou fazer . se a gente pedir à criança ela traz . eu quando 

fiz a propagação do som eu não fui comprar um sino de propósito, eu 

pedi a um menino que me trouxesse um sino, não era dos melhores, 

era o único que havia, mas eles entenderam perfeitamente e fiz e 

resulta e quando não resulta à primeira é melhor voltar a fazer uma 

segunda vez que de certeza absoluta que resulta, não vale desistir à 

primeira 

E18 – Que contributo é que essas actividades trazem para a 

aprendizagem das crianças, aprendizagem no geral? 

PD-R18 – Valoriza-nos como professores, porque nós somos uns 

mágicos e nós é que fazemos magia . eles ficam todos contentes . 

depois para eles, que depois mais no dia a seguir … por exemplo, 

agora na Internet, eles procuram muita coisa, então no dia a seguir de 

fazermos uma experiência ou falarmos num tema, no dia a seguir eles 

já se sentem com maior capacidade para verificar noutras coisas, em 

enciclopédias, Internet, pesquisar doutra maneira . eles ficam com 

maior abertura de conhecimento e buscam cada vez mais, ou seja, têm 

uma ânsia de fazer cada vez melhor e desperta-os bastante e é por isso 

que acho que é bastante importante. 

E19 – Quando realizas essas actividades, como é que fazes? És tu que 

fazes, os miúdos assistem…? 
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PD-R19 – Depende da actividade . se é perigosa e se tiver um nível de 

perigo … se utilizar fontes quentes e assim, geralmente sou eu que 

direcciono, mas eles têm que estar sempre em meu redor para 

poderem ver o que estou a fazer e depois tenho sempre o cuidado de 

dizer, cuidado não façam isto em casa sem supervisão de um adulto e 

não sei quê, mas geralmente quando eles podem fazer as coisas e vejo 

que não há perigo . de fazer nada entre eles, cada um faz o seu, aqui 

não há criados (risos) ... São eles que constroem a experiência, são 

eles que fazem a experiência, dentro do possível, claro 

E20 – Mesmo a planificação da experiência, o desenho inicial da 

experiência? 

PD-R20 – Exacto, todas as actividades são eles que fazem . só 

seguem as perguntas que aquilo é feito … passo a passo . vão 

seguindo os passos de maneira a ficar correcto . 

E21 – Quer seja em trabalho experimental, quer seja… 

PD-R21 – Exactamente . 

E22 – Esse trabalho tem uma função, esse trabalho prático, trabalho 

experimental. Que função é que tu lhe atribuis? 

PD-R22 – Função … não sei … mas eles . essencialmente eles estão a 

construir o próprio conhecimento, sem se aperceberem … a função, 

essencialmente é de uma aprendizagem … extrema . e são eles que 

constroem a própria aprendizagem . é o aprender fazendo. 

E23 – Por exemplo, nesta escola quais são os obstáculos que se põem, 

neste momento, para ti, à realização de trabalho experimental? 

PD-R23 – Para mim, como professora, a minha sala é muito 

pequenina, tenho 20 alunos e é impossível levar para lá uma … chapa 

eléctrica, qualquer coisa . sei que para o próximo semestre, digo para 

o próximo período, vou ter que dar o ciclo da água, já estou assim a 

pensar que vou ter que alugar um laboratório  aqui na escola, porque 

tenho essa possibilidade de ter um laboratório aqui na escola, mas … 

é complicado porque há sempre lá aulas . sei que me vai pôr assim 

alguns problemas, mas se calhar, se eu pedir ou alugar um bocadinho 
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o material, acho que não me vão dizer que não… por isso, acho que as 

coisas não vão parar por aí, nem nada disso vai ficar para trás, nem 

pensar. 

E24 –  queres dizer mais nada? 

PD-R24 – penso que não . 

E25 – É tudo, obrigada. 
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Professor – E – realizada no dia 17/01/04, 10h30min., em minha casa  

(t = 30 min) 

E – Entrevistador a falar 

PE - Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

- Nome: ……………………………………… 

- Idade: 26 anos 

- Formação académica e Instituição formadora: Licenciatura no 1º 

Ciclo do Instituto Piaget 

- Ano de conclusão: 2002 

- Ano de escolaridade que lecciona: 1º e 2º anos 

- Anos de serviço: 1 ano 

 

 Concepções do professor sobre o ensino das ciências 

E1 – O que é que pensas do papel das ciências no currículo do 1º 

Ciclo? 

PE-R1 – Penso que é muito importante apesar de no currículo do 1º 

ciclo não estar muito, muito desenvolvido … a . o programa em si não 

é muito … preciso, não dá muitas directrizes aos professores … se as 

pessoas querem aplicar têm que ser forçosamente informadas . 

E2 – Que importância atribuis ao ensino das ciências no 1º Ciclo? 

PE-R2 – Penso que é muito importante, é fundamental no 

desenvolvimento da criança . 

E3 – Como é que te sentes relativamente ao ensino das ciências 

quando comparado com as outras áreas? 

PE-R3 – O que é que eu penso? 

E4 –  Não, como é que tu te sentes? 

PE-R4 – Ai como é que eu me sinto . ora bem . eu penso que tudo 
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depende dos anos que nós estamos a leccionar . acho que há anos de 

escolaridade que o ensino das ciências se proporciona mais . pelo 

programa em si . no entanto, nos anos que eu estou a leccionar e … 

aplico dentro do possível, apesar de dar mais importância … ao … às 

outras áreas como é o caso da Língua Portuguesa e Matemática, 

porque não tenho muito tempo . são dois programas que tenho de 

cumprir … tento quando faço experiências, as experiências mais 

ligadas ao Estudo do meio, penso que é isso que me estás a perguntar, 

não é? a … porque a Matemática em si, pronto há experiências que 

podem fazer, a conservação de quantidade, a invariância de 

quantidade, tudo isso, mas quando me falam em experiências eu estou 

a ligar mais à área do Meio Físico, do meio físico - biológico e social, 

pronto …..  eu dou importância, aplico, mas menosprezo um pouco, 

sou sincera . 

E5 –  Como é que tu te sentes? Sentes que tens dificuldades ou sentes-

te tão à vontade como em qualquer outra área? 

PE-R5 – Sinto-me tão à vontade como noutra área qualquer, apesar de 

ter que ir procurar, de ter que ir … nada nos é nada nos é dado para 

fazer, mesmo nos manuais, nada nos é incutido a fazer, penso que isso 

é uma iniciativa do professor, pronto . 

E6 – Em média, quanto tempo é que dedicas por semana ao ensino 

das ciências? 

PE-R6 – Hora, hora e meia por semana, não mais. 

E7 – O que é que te leva a dedicar essa hora, hora e méis por semana? 

PE-R7 – Essa hora e meia … o que me leva a dedicar essa hora e 

meia é principalmente a motivação dos alunos . porque acho que é 

uma grande fonte de motivação, eles poderem observar, poderem 

participar, poderem mexer, poderem eles tirar as suas próprias 

conclusões . acho que isso é muito importante . não os leva a ser 

precipitados nas respostas, não os levar a … não tomam nada como 

certo . acho que a partir de que começam a fazer várias experiências a 

várias áreas … pensam sempre antes de darem qualquer resposta 
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porque … se calhar em algumas alturas que deram uma resposta como 

tendo certa, viram que afinal . estavam refutada … pela prática numa 

experiência em si . por exemplo sei lá ..… vamos ver se arranjo um 

termo, agora é difícil, mas, ora bem muitas vezes eles têm respostas 

como … como certas… como eles acham que está correcto e a partir 

de uma experiência qualquer vão concluir que afinal não era aquilo 

que pensavam… acho que lhes dá bastante método o ensino das 

ciências e motivação . torna-os mais motivados, mais a… sedentos de 

saber e de aprender a fazer, acho que . 

E8 – Imagina que o programa das outras áreas era reduzido, não havia 

tanta pressão sobre as outras áreas, dedicavas mais tempo ao ensino 

das ciências? 

PE-R8 – Claro que sim, dedicaria! 

E9 – O teu curso valorizou o ensino das ciências no 1º ciclo? 

PD-R9 – Ora bem e… valorizou bastante, principalmente no 2º e 3º… 

no 3º e 4º anos . tivemos a didáctica … a didáctica das ciências em 

que … para além das práticas laboratoriais, pronto que nem estou a 

considerar, mas valorizou bastante, também acho que a professora em 

si teve um papel muito importante, era uma pessoa que sabia bastante 

do ensino das ciências para as crianças, o mestrado dela havia sido 

feito em Inglaterra, precisamente nessa área e… talvez por isso nos 

tenha influenciado tanto e… em si a matéria, o programa em si, foi 

muito vocacionado para o ensino das ciências, aulas muito práticas, 

mesmo muito práticas . 

E10 – O que é que tu pensas que é mais difícil no ensino das ciências 

no 1º Ciclo? A programação, as práticas na sala de aula, o trabalho de 

grupo… 

PE-R10 – Exactamente, quer dizer o trabalho de grupo em si é muito 

complicado, apesar de muitas vezes eles fazerem trabalho de grupo, 

isso cria sempre… eles ficam ansiosos, ficam delirantes por estarem 

ali todos em conjunto e depois, claro, há o barulho que é normal… eu 

acho que para os alunos é muito gratificante, para o professor a 
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planificação não é difícil, não faltam livros com… com 

experiências… acho que não é complicado e com materiais muito 

acessíveis, com coisas banais que todos temos em casa, há 

experiências que são simplicíssimas de fazer… muitas vezes limita o 

material, a existência ou não de material nas escolas, não é? espaços 

físicos, enfim, não podemos ter acesso a laboratórios, não podemos 

ter acesso… a arcas congeladoras a um fogão e coisas assim que 

sejam necessárias …e mas… enfim a planificação, a execução não é 

complicado, não é complicado . 

 

 Caracterização das actividades realizadas, no âmbito do 

ensino das ciências 

E11 – Que temas costumas trabalhar nas ciências? 

PE-R11 – Ora bem e … já trabalhei vários . vários …assim um tema 

fundamental foi, portanto, o estudo dos seres vivos, neste caso dos 

animais foi um caracol e uma minhoca em que os alunos fizeram 

desde a recolha dos animais no seu habitat natural até experiências 

várias e… os sentidos dos animais, se viam, como é que era o seu 

corpo, qual era a alimentação preferida deles, portanto experiências 

em que … qual era o tipo de habitat, terra húmida, tudo, quer dizer 

tudo, uma observação à lupa, ao microscópio, tudo, quer dizer esse foi 

o tema em que eu, pronto … depois a germinação das plantas, o 

oxigénio se ocupa espaço ou não, a transpiração das … a transpiração 

das flores, a libertação do oxigénio pelas folhas, sei lá … mais, mais, 

mais, não me lembro… vários, vários . 

E12 – Quando realizas esse trabalho com as crianças, como é que 

costumas trabalhar? 

PE-R12 – Portanto, no caso que vou falar do terráreo . fui eu que 

investiguei, quer dizer, porquê? porque eram crianças pequeninas 

nesse ano, era um 1º ano, a investigação por parte deles acho que não 

era muito viável … ora bem, aí eu apelei muito ao senso comum 

deles, não é? quer dizer aquilo que eles tinham como … o observar, o 

 423



  

que é que eles achavam e nesse grupo foi importante porque era um 

grupo de cidade, não tinham grande contacto com o meio, com o meio 

natural … não é? ... aí fui eu  que … arranjei as coisas praticamente 

todas, acho que era quase impossível … talvez se fosse um grupo do 

4º ano, 3º ano, mesmo do 2º, uma busca na Internet … fazer as 

características desses animais … aí sim, acho que se justificaria, neste 

caso não . 

E13 -  Que materiais é que utilizaste? 

PE-R13 – Neste caso? 

E14 – Sim, neste caso? 

PE14 – Neste caso utilizei as lupas, os microscópios, o o terráreo, 

utilizei … deixa cá ver se me lembro … pois claro máquinas 

fotográficas, câmara de filmar . os alunos tinham que registar tudo 

através de desenhos, porque não sabiam escrever e… mais… pois 

claro a alimentação dos próprios animais e… muita coisa . 

E15 – Quando realizaste esse trabalho o que é que pretendes que os 

alunos aprendessem? 

PE-R15 – Mais… mais. neste caso  … o que pretendia era que eles 

observassem mais o que os rodeava e que lhes dessem mais 

importância ao que os rodeava . que instigasse o seu espírito de 

descoberta, de interesse por tudo, quer dizer, o que eu pretendia em si 

era que eles ficassem mais abertos a … e disponíveis ao saber, ao 

procurar saber…era isso . 

E16 – Por que é que consideras que esse tema é importante, porque é 

que é importante trabalhar esse tema não só no 1º ano, mas a nível dos 

outros anos? 

PE-R16 – Ora bem .  incute-lhes método, acho que incute-lhes muito 

método, eles têm que numa fase inicial, têm que… incute-lhes aquele 

método de observação, de tirar as suas próprias conclusões, não ser o 

professor a dizer que é assim, mas eles chegam à conclusão … por 

eles, pois o fazer deles, por o observar, eles próprios chegarem às suas 

próprias conclusões, eles tirarem em si conclusões e aprenderem uns 
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com os outros, porque um diz uma coisa, outro diz outra e depois 

querem ver . 

E17 – Que outros tipos de trabalho experimental já fizeste? 

Electricidade… 

PE-R17 – Sim, sim, electrostática que eles acham muito giro . 

E18 – Achas que é importante que eles façam esse tipo de trabalho? 

PE-R18 – Sim. Sim, acho que é muito importante. 

E19 – Atribuis alguma função…papel especial a esse tipo de trabalho 

experimental realizado com os alunos? 

PE-R19 – A nível de desenvolvimento das crianças, acho que sim, 

principalmente o método, porque eles, num primeiro trabalho eles 

querem logo chegar às conclusões. eu fiz um trabalho muito 

engraçado com um 4º ano com o ciclo da água em que eles viram as 

várias fases de… pronto, as várias fases… inicialmente as várias fases 

da água, os vários estados… depois tiveram que eles próprios de fazer 

a precipitação, fazer a condensação… fazer a… ver mesmo… 

inicialmente eles queriam logo e chegavam logo às conclusões … 

experiência após experiência    . verifica-se que eles começam a ter… 

eles próprios a ter calma… e a dar cada um a resposta no seu lugar, 

não se atropelam, cria-se um espírito muito bom de trabalho de grupo, 

respeitam-se mais uns aos outros, o ouvir o outro a… porque através 

do que ele diz eles chegam a outras conclusões, talvez mais à frente, 

eu acho que lhes cria uma autoconfiança, muita autoconfiança . 

E20 – Na tua opinião que obstáculos se põem à realização de trabalho 

experimental no 1º ciclo, a mais ensino das ciências no 1º ciclo? 

PE-R20 – Primeiro formação inicial … penso que se não for 

vocacionado para essa área ou alguém que dê importância a essa área 

. e que se sintam à vontade a trabalhar essa área, não… não… onde eu 

estou praticamente não se faz . porque as colegas . na sua formação 

inicial ninguém lhes despertou o gosto … de experimentações . para 

esse tipo de experimentação das ciências, depois o espaço da escola 

em si, se temos ou não temos materiais…mais… os currículos… o 
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programa … os livros manuais que põem à descoberta dos objectos e 

dos materiais … lá para o final, às vezes nem chegam lá… está 

menosprezado, portanto . 

E21 – Imagina que podias mudar essa situação, o que é que fazias? 

PE-R21 – Se o currículo fosse livre . se houvesse espaço, as pessoas 

têm espaço para fazer essas coisas, basta que haja boa vontade, não é? 

E22 – Porque a gestão do programa também passa pelo professor. 

PE-R22 – Ora bem, não é? O que é que eu fazia? eu acho que isso 

passa por cada professor. 

E23 – Mas se pudesses mudar a situação, o que é que fazias? 

PE-R23 – (risos) Ai sei lá, se eu tivesse o poder de mudar a situação, 

para já acho que cada escola tinha que ter acesso a… materiais 

mínimos como o espaço… eu tive o privilégio de estagiar na Escola 

de Santiago, um espectáculo, nesse aspecto é um espectáculo, porque 

tem tudo lá, tudo do possível ao imaginário, que ás vezes nunca foi 

utilizado, nunca foi usado… que nem sabem para que serve…não é? 

É um desperdício, está lá muito dinheiro em material da Ciência Viva 

e não só… ai se eu pudesse cada escola tinha que ter acesso . tinha 

que ter acesso a um espaço e depois tinha que ter abertura … de quem 

à frente das escolas, porque há certas coisas que podiam ser feitas não 

é? porque muitas vezes há… não é importante, não é a Matemática, 

não é a Língua Portuguesa, não é importante, não é? mesmo e às 

vezes os pais, eu não sinto isso, mas há colegas que sentem . cada 

escola tinha que ter acesso a um espaço, os professores deveriam ser 

com em Inglaterra, os professores são obrigados, desde a pré-escola, 

desde os 3 anos de idade que há… que há currículo de ciências que 

tem que ser cumprido, porque será? e depois tudo isso vai revelar-se 

no desenvolvimento das crianças . 

E24 –  queres dizer mais alguma coisa? 

PE-R24 – Penso que não . 

E25 – É tudo, obrigada pela tua colaboração. 
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EXPERIÊNCIA ILUSTRATIVA 

 

Protocolo do Professor 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Qual a relação entre o objecto e a imagem? 
 

Procedimentos Científicos: 

Competências técnicas: 

- Realização de montagens; 

- Medição com instrumentos 

Competências básicas: 

- Observação; 

- Classificação; 

- Organização de tabelas de dados. 

Competências de investigação: 

- Análise e interpretação de dados; 

- Elaboração de conclusões. 

Competências de Comunicação: 

- Identificação de ideias em suporte escrito e visual; 

- Elaboração de registos (desenhos, tabelas,). 

- Apresentação oral de resultados 

 

Objectivo: Reconhecer imagens simétricas/não simétricas. 

        Compreender o conceito de simetria. 

 

Fase de interpretação e avaliação 

- Interpretação dos resultados obtidos 

      - Confirmação ou refutação das previsões. 

      - Valorização dos resultados obtidos. 

      - Comparação dos resultados próprios com os obtidos por outros grupos. 

 

Fase de Comunicação 

       - Registo escrito e iconográfico da experiência realizada. 
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       - Comunicação oral da experiência ilustrativa. 

Materiais 

- Espelhos planos. 

- Suportes de madeira 

- Objecto 

- Lápis, papel, cartões com letras e palavras «normal» e em «espelho». 

- Régua. 

 

Procedimentos 

Fase 1 (Preenchimento da Tabela 1): 

- Observa os olhos de colega teu ao espelho. Desenha a imagem de um dos seus 

olhos.  

- Compara o desenho da imagem do olho reflectido no espelho, com o olho do teu 

colega.   

- Escreve o teu nome numa folha. Observa a sua imagem  no espelho. Reproduz a 

imagem reflectida numa folha de papel. Observa o resultado. Volta-a para o espelho 

e observa a sua imagem. 

- Escreve a palavra ambulância numa folha. Observa o seu reflexo num espelho. 

Reproduz a imagem reflectida numa folha de papel. Observa o resultado. Volta-a 

para o espelho e observa o seu reflexo. Reflecte na razão pela qual a palavra 

ambulância aparece escrita de forma invertida nas viaturas. 

- Escreve diferentes letras maiúsculas impressas do alfabeto e observa o seu reflexo 

no espelho; 

- Escreve diferentes letras, maiúsculas impressas, simétricas – O, A; M; X; T e 

observa a sua imagem no espelho; 

- Escreve palavras numa folha de papel e observa a sua imagem no espelho; 

- Escreve diferentes palavras, com letra maiúscula impressa, simétricas - AMA; ATA; 

MIM... e observa a sua imagem no espelho; 

- Ilustra a experiência; 

- Faz o relato escrito da experiência. 

 

Fase 2 (Preenchimento da Tabela 2): 

- Observa o objecto escolhido pelo grupo, relativamente a : 

-  cor; 
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-  tamanho; 

-  distância entre o espelho e o objecto e o espelho e a imagem; 

-  posição. 

- Regista a tua previsão relativamente a cada um desses aspectos. 

- Experimenta: coloca o objecto em frente ao espelho e verifica o que acontece 

relativamente a cada um dos aspectos; 

- Regista os dados obtidos; 

- Compara os resultados obtidos com a previsão anterior. 

- Ilustra a experiência; 

- Faz o relato escrito da experiência. 

 

Intenção do Professor 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

- Criar conflitos conceptuais quando as crianças verificam que a imagem dada pelo 

espelho plano é simétrica ao objecto. 

- Consolidar as ideias adquiridas através de conexões à realidade - situação da 

ambulância. 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à mudança conceptual sobre as imagens 

reflectidas no espelho plano. 

 

Observações 

- As características, demonstradas nas imagens (cor, tamanho, posição do objecto e da 

sua imagem no espelho e a distância entre o espelho e o objecto e o espelho e a imagem) 

só são válidas para espelhos planos. 
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Protocolo do Professor 

Espelhos curvos e imagens 

 

Questão: Como ficam as imagens dos objectos nos espelhos curvos? 
 

Procedimentos Científicos: 

Competências técnicas: 

- Realização de montagens. 

Competências básicas: 

- Observação; 

- Classificação; 

- Organização de tabelas de dados. 

Competências de investigação: 

- Análise e interpretação de dados; 

- Elaboração de conclusões. 

Competências de Comunicação: 

- Identificação de ideias em suporte escrito e visual; 

- Elaboração de registos (relatos escritos, desenhos, tabelas…); 

- Apresentação oral de resultados. 

 

Objectivos:  

- Reconhecer que as imagens formadas variam conforme o tipo de espelho e/ou a 

distância entre o espelho e o objecto; 

- Observar a deformação provocada na imagem de um objecto assim como a 

imagem “direita” de uma imagem previamente deformada. 

- Reconhecer diferentes utilizações na sociedade de espelhos côncavos, convexos… 

  

Fase de interpretação e avaliação 

- Interpretação dos resultados obtidos; 

      - Confirmação ou refutação das previsões; 

      - Valorização dos resultados obtidos; 

      - Comparação dos resultados próprios com os obtidos por outros grupos. 
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Fase de Comunicação 

       - Registo escrito e iconográfico da experiência realizada; 

       - Comunicação oral da experiência ilustrativa. 

 

Materiais 

- Espelhos côncavos, convexos e cilíndricos 

- Colheres de diferentes tamanhos e formatos 

- Objectos 

- Cartões com imagens “direitas” 

- Cartões com imagens “deformadas” 

- Lápis, papel 

 

Procedimentos:  

Fase 1 : Exploração/manipulação do material e preenchimento da Tabela 4 (Previsão): 

- Em grupo, observa e mexe nos diferentes espelhos de forma a identificares o que 

são espelhos côncavos, convexos e cilíndricos; 

- Observa a tabela 4; 

- Regista a tua previsão relativamente às imagens formadas em cada um dos espelhos, 

utilizando expressões como: 

- imagem maior que o objecto (ampliada); 

- imagem menor que o objecto (reduzida); 

- imagem “de pernas para o ar” (invertida); 

- imagem à frente do espelho; 

- imagem atrás do espelho; 

- imagem deformada (distorcida)… 

 

Fase 2 :Preenchimento da Tabela 5  (Experimentação): 

- Experimenta: coloca o objecto e/ou as imagens em frente a cada um dos espelhos e 

verifica o que acontece; 

- Regista os dados obtidos utilizando as expressões atrás referidas; 

- Compara os resultados obtidos com a previsão anterior; 

- Ilustra a experiência; 

- Faz o relato escrito da experiência. 

 



Programa de Formação – Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático             

Isabel Almeida – 2003/2004 433

Intenção do Professor 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

- Criar conflitos conceptuais quando as crianças verificam que as imagens formadas 

variam conforme o tipo de espelho e/ou a distância entre este e o objecto; 

- Consolidar as ideias adquiridas através de conexões à realidade – diferentes 

utilizações de espelhos côncavos e convexos: espelhos reflectores, faróis dos 

automóveis, espelhos de casa de banho, parques de diversão... 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à mudança conceptual sobre as imagens 

formadas nos diferentes tipos de espelhos curvos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

Espelhos curvos são superfícies polidas por dentro (côncavos) ou por fora (convexos).  

Espelhos côncavos: 

- O tamanho da imagem depende da distância entre o objecto e o espelho. 

- Quanto mais perto estiver o objecto do espelho, maior a imagem se torna. 

- Quando um objecto está muito próximo de um espelho côncavo, a imagem nele 

obtida é direita e maior, motivo pelo qual este tipo de espelho é utilizado pelos 

dentistas para ver os detalhes dos dentes. 

- Ao aproximar a “cara” de um espelho côncavo, a luz é reflectida, produzindo uma 

imagem virtual ampliada. Mas ao afastar o espelho a imagem torna-se confusa até 

que reaparece ao contrário e reduzida. 

- Com o espelho côncavo obtêm-se imagens invertidas, reais e de tamanho variável 

se o objecto estiver a uma distância superior à distância focal. 

Espelhos convexos (curvados para fora como as costas de uma colher): 

- Os espelhos convexos reflectem a luz produzindo uma imagem que é direita e 

reduzida (menor que o objecto). Essa propriedade é útil porque permite ter uma 

maior extensão do campo visual. Por exemplo o condutor de um veículo, no espelho 

reflector, tem uma área de visão maior do que com um espelho plano. 

Imagem real: imagem observada no mesmo lado do objecto (à frente do espelho). 

Imagem virtual: imagem observada no lado oposto do objecto (atrás do espelho). 

Espelhos cilíndricos: dão imagens diferentes do objecto ou imagem (distorcidas), 

permitindo, assim, reconstruir por reflexão, a forma original das figuras distorcidas – 

anamórficas. 
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INVESTIGAÇÃO 

 

Protocolo do Professor 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Quantas imagens de um objecto é possível obter com dois espelhos planos? 

 

Procedimentos Científicos: 

Competências técnicas: 

- Realização de montagens; 

- Construção de dispositivos; 

- Medição com instrumentos. 

Competências básicas: 

- Observação; 

- Classificação; 

- Organização de tabelas de dados e de gráficos. 

Competências de investigação: 

- Identificação do problema; 

- Elaboração de previsões; 

- Análise e interpretação de dados; 

- Relação entre variáveis; 

- Controlo de variáveis; 

- Planificação da experimentação; 

- Análise e interpretação de dados; 

- Elaboração de conclusões. 

Competências de Comunicação: 

- Identificação de ideias em suporte escrito e visual; 

- Elaboração de registos (desenhos, tabelas, relatos). 

- Apresentação oral de resultados 

 

Objectivos: 

- Reconhecer que o número de imagens reflectidas, com dois espelhos planos, 

depende da amplitude do ângulo. 
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- Reconhecer que quanto menor for a amplitude do ângulo formado pelos dois 

espelhos, maior é o número de imagens reflectidas e vice-versa. 

 

Materiais 

- Espelhos planos 

- Objecto 

- Lápis, papel, fita-cola 

- Transferidor 

- Plasticina 

 

Procedimentos 

1ª Fase – exploratória (contacto com o material)  

- Monta os espelhos (unindo dois com fita cola e fixando-os à mesa com plasticina); 

- Explora a abertura/fechamento dos ângulos formados pelos espelhos; 

- Coloca o objecto escolhido em frente aos espelhos; 

- Observa o número de imagens reflectidas neles; 

 

2ª Fase – planificação 

- Elabora uma carta de planificação para a investigação (grande grupo – turma); 

- Elabora a carta de planificação para a investigação do grupo; 

- Monta a experiência, traçando um semi-círculo em que o raio seja igual ao 

comprimento de um espelho, utilizando o compasso; com a ajuda dum transferidor 

marca os graus no semi-circulo, em intervalos de 15º; 

- Realiza a investigação; 

- Regista os dados na carta de planificação; 

- Analisa e interpreta os dados; 

- Constrói o gráfico;  

- Elabora o relato da investigação. 

 

3ª Fase – interpretação e avaliação 

- Interpretação dos resultados obtidos 

      - Confirmação ou refutação das previsões. 

      - Valorização dos resultados obtidos. 

      - Comparação dos resultados próprios com os obtidos por outros grupos. 
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4ª Fase – comunicação 

       - Registo escrito e iconográfico da investigação realizada. 

       - Comunicação oral da investigação. 

 

Intenção do Professor 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

- Criar conflitos conceptuais quando as crianças verificam que o número de imagens 

varia com a amplitude do ângulo formado pelos espelhos. 

- Promover a consolidação das ideias adquiridas através de conexões à realidade. 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à reformulação conceptual sobre as 

imagens reflectidas em dois espelhos planos. 

 

Observações 

- As características, demonstradas nas imagens (cor, tamanho, posição do objecto e da 

sua imagem no espelho e a distância entre o espelho e o objecto e o espelho e a imagem) 

só são válidas para espelhos planos. 
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CARTA DE PLANIFICAÇÃO DO PROFESSOR 
 

Questão: Quantas imagens de um objecto é possível obter com dois 
espelhos planos? 

 
 Variável dependente descontínua (ou discreta): número de imagens 
 Variável independente contínua: ângulo 

 
 
 
 
VAMOS MUDAR      
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS MEDIR 
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS MANTER       
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Posição dos 
espelhos 

Número de 
imagens 

Os espelhos O objecto Distância do 
objecto ao espelho 
e deste à imagem. 

Posição do objecto 
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CARTA DE PLANIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO - DO PROFESSOR 
 
O que vamos mudar: 
 
 
O que vamos medir: 
 
 
O que vamos manter: 
 
 
Tabela que vamos usar. 
Ângulo formado com dois espelhos Número de imagens observadas. 
  
  
  
  
  
  
  
 
Materiais a utilizar. 
 
 
O que pensamos que vai acontecer e porquê. 
 
 
 
 
Este é o gráfico que poderemos utilizar:                                                                                  
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Espelhos planos, suporte, objecto, transferidor, lápis, régua e papel. 

Quanto menor for a amplitude do ângulo formado pelos dois espelhos maior é o 
número de imagens. 

A posição dos espelhos 

Os espelhos, o objecto, a posição do objecto e a distância do 
objecto ao espelho e deste à imagem. 

O número de imagens 
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PRODUÇÃO DE ARTEFACTOS ÓPTICOS 

Protocolo do professor 

Protocolo do aluno 

Fichas de trabalho 
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Produção de artefactos ópticos 

 

Caleidoscópios com 3,4,5 e 6 espelhos 

 

Protocolo do Professor 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Com três espelhos planos, quantas imagens de um objecto 
podemos obter? 

Procedimentos Científicos: 

Competências técnicas: 

- Realização de montagens; 

- Construção de dispositivos; 

- Medição com instrumentos. 

Competências básicas: 

- Observação; 

- Medição com instrumentos 

Competências de investigação: 

- Identificação do problema; 

- Elaboração de questões; 

- Elaboração de previsões; 

- Elaboração de conclusões. 

Competências de Comunicação: 

- Identificação de ideias em suporte escrito e visual; 

- Elaboração de registos (desenhos, relatos); 

-  Apresentação oral de resultados. 

 

Objectivos: 

- Reconhecer que com três espelhos planos unidos formando um prisma triangular  se 

obtém um elevado número de imagens reflectidas, resultantes da reflexão da 

reflexão. 

- Comparar os resultados próprios com os obtidos por outros grupos. 

 

Materiais 

- Três espelhos planos rectangulares do mesmo tamanho 
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- Figuras ou bolinhas coloridas, missangas 

- Tesoura 

- Fita adesiva 

- Cartolina 

 

Procedimentos 

- Une os três espelhos com dois pedaços de fita adesiva,de forma a que as três 

superfícies reflectoras fiquem viradas para baixo; 

- Vira para cima os dois espelhos das pontas de modo a formar um prisma triangular. 

Une com fita os bordos das pontas. 

- Tapa uma das extremidades do caleidoscópio com um pedaço de plástico 

transparente. Mantém-no no seu lugar com fita-cola. 

- Deita missangas (ou pedaços de cartolina) coloridas para o interior do caleidoscópio. 

Cobre a extremidade aberta com papel de engenheiro, deixando uma pequena 

abertura no centro. Cola os bordos do papel de engenheiro, com fita-cola, aos 

espelhos.  

- Reveste os espelhos com rectângulos de papel colorido à tua escolha. 

- Vira o caleidoscópio para a luz. Roda-o e observa as imagens produzidas. 

- Registo escrito e iconográfico da construção do caleidoscópio. 

- Comunicação oral dos resultados. 

 

Intenção do Professor 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

- Promover a consolidação de ideias adquiridas. 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à descoberta conceptual sobre as 

imagens reflectidas – reflexão da reflexão 

 

Observações  

- As características, demonstradas nas imagens (cor, tamanho, posição do objecto e da 

sua imagem no espelho e a distância entre o espelho e o objecto e o espelho e a imagem) 

só são válidas para espelhos planos. 

 

 

 



Programa de Formação – Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático             

Isabel Almeida – 2003/2004 443

Periscópio 
 

Protocolo do Professor 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Como observar o que está para além do teu campo de visão (para além de um 

muro, por cima da cabeça de outras pessoas mais altas...)? 

 

Procedimentos Científicos: 

Competências técnicas: 

- Realização de montagens; 

- Construção de dispositivos; 

- Medição com instrumentos. 

Competências básicas: 

- Observação; 

- Medição com instrumentos. 

Competências de investigação: 

- Identificação do problema; 

- Elaboração de questões; 

- Elaboração de previsões; 

- Elaboração de conclusões. 

Competências de Comunicação: 

- Identificação de ideias em suporte escrito e visual; 

- Elaboração de registos (desenhos, relatos); 

-  Apresentação oral de resultados. 

 

Objectivo: 

- Reconhecer que com dois espelhos planos, numa determinada posição e ângulo é 

possível ver para além do campo de visão – reflexão da imagem reflectida no 

espelho colocado na parte superior do periscópio. 
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Materiais 

- Dois espelhos planos  

- Tesoura 

- Fita adesiva, cola 

- Cartolina 

- Régua, esquadro, transferidor 

- Lápis 

 

Procedimentos 

- Corta um pedaço de cartolina com a mesma largura do espelho e o triplo do seu 

comprimento. Fixa o espelho a uma das extremidades. 

- Dobra a cartolina formando um prisma triangular com o espelho virado para fora. 

Certifica-te de que o ângulo oposto ao espelho é de 90º de modo a que os lados sem 

espelho tenham ambos o mesmo comprimento. Cola com fita este canto. 

- Repete o procedimento para fazer outro prisma triangular. 

- Corta um pedaço de cartolina, como mostra a imagem, e dobra-o para formar um 

tubo. 

- Insere um prisma triangular em cada extremidade do tubo de cartolina, fazendo com 

que os espelhos fiquem virados para as janelas. Fixa os prismas na posição correcta 

com fita adesiva. 

 

 

Intenção do Professor 

- Explorar as ideias dos alunos através da interpretação do que observam. 

- Promover a consolidação de ideias adquiridas. 

- Avaliar o processo desenvolvido que levou à descoberta conceptual sobre as 

imagens reflectidas. 

 

Observações 

 - As características, demonstradas nas imagens (cor, tamanho, posição do objecto e da 

sua imagem no espelho e a distância entre o espelho e o objecto e o espelho e a imagem) 

só são válidas para espelhos planos. 
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ANEXO - 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA TEÓRICO DO PROFESSOR 
                                             ________________________________________________ 
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1 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Num primeiro nível as investigações sobre o comportamento da luz são baseadas 

na compreensão de duas das suas propriedades fundamentais. A primeira é a de que a 

luz é uma forma de energia que se propaga. Este conceito pressupõe uma compreensão 

não só de como vemos, mas muito mais sobre o que vemos, incluindo sombras, 

reflexões e refracção da luz. A outra propriedade fundamental é a de que a luz varia não 

só em intensidade, mas em qualidade. O arco-íris é uma demonstração natural de que 

existe uma gama variada de tipos de luz que nós nos apercebemos como cores. 

 

Luz 

 

A luz é uma forma de energia radiante que pode propagar-se livremente no 

espaço e à qual os nossos olhos respondem. Há vários tipos de energia radiante (também 

chamada de ondas electromagnéticas), incluindo os raios-x, radiação ultravioleta e 

infravermelho, ondas de raio, microondas e radiação cósmica. Nós só podemos ver uma 

pequena parte dos diferentes tipos de energia radiante existente. Normalmente designa-

se por luz outros tipos de ondas electromagnéticas (e.g. luz ultravioleta) e como luz 

visível a pequena parte do espectro de radiação que os olhos humanos conseguem ver. 

Por uma questão prática, ao longo deste trabalho refere-se a luz visível simplesmente 

por luz.  

 

Luz e visão 

 

Para ver é necessário existir luz. A luz propaga-se desde a fonte (que pode ser o 

Sol, uma fogueira, uma lâmpada ou luz reflectida) até um objecto, que reflecte parte 

dessa luz para os nossos olhos. Só após a entrada da luz nos olhos é que os complexos 

processos biológicos associados com a visão se iniciam. 

A luz que é reflectida de um objecto passa através da córnea, da pupila (que 

contrai e se expande para controlar a quantidade de luz que é admissível), da lente (que 

foca a luz na retina); chega ao humor vítreo (um líquido gelatinoso que reveste a quase 

totalidade do globo ocular) e finalmente à retina. A retina é a delicada camada de tecido 

que reveste a parte posterior do olho e que contem neurónios sensíveis à luz e cor. 

Quando a luz chega à retina estimula estas células sensoriais (receptores) que enviam 



In Espelhos Planos e Imagens (p.5-25) Isabel Almeida, Paula Ramos, Valentina Barros – 2002/2003 
– U.A. 

 

 448

ondas de impulsos nervosos através do nervo óptico até ao cérebro (Figura 1). Este 

utiliza estas informações para construir uma imagem do que vemos Nos humanos, do 

processo de ver resulta o nosso conhecimento de sombras, de luz e escuridão, da 

percepção da cor e de imagens. 

                                        
Figura 1 – Constituição do olho (Adaptado de Stepans, 1994) 

 
Fontes – reflectores e transmissores de luz 

 
Todas as coisas que se podem ver classificam-se em dois grupos: aquelas que 

emitem luz e aquelas que não emitem luz. As fontes de luz (objectos luminosos) 

transferem energia em forma de luz para a sua vizinhança e podem ser vistos porque 

alguma da luz que emitem propaga-se até aos nossos olhos. Os objectos que não emitem 

luz designam-se por não-luminosos ou iluminados. Um objecto não-luminoso só pode 

ser visto porque a luz de um objecto luminoso incide sobre ele e é reflectida ou 

difundida até aos nossos olhos. Qualquer objecto não-luminoso que pode ser visto é um 

reflector de luz. A esmagadora maioria de objectos que podemos ver são desse tipo. 

 
Propagação da luz 

 
Quando a luz é emitida ela propaga-se a partir da sua fonte, contudo, não se 

associa a luz a algo que se movimenta porque a sua velocidade (3 × 108 m/s) é tão 

elevada que o seu movimento se torna imperceptível. Em termos práticos, na Terra, o 

tempo de propagação da luz para as distâncias consideradas é tão pequeno que não é 

mensurável. 

 

 

A direcção através da qual a luz se propaga 
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Para se conseguir compreender e prever o comportamento da luz, a ideia básica 

de que a luz se propaga a partir da sua fonte tem de ser desenvolvida um pouco mais, de 

forma a incluir a direcção na qual ela viaja. 

Em meios transparentes e homogéneos, a luz propaga-se em linha recta, sendo a sua 

trajectória independente do sentido da sua propagação. Esta propriedade da luz é a razão 

pela qual não é possível ver o que está para além de uma esquina ou porque é que a 

câmara escura produz uma imagem invertida (Figura 2). 

                    
 

Figura 2 – Imagem invertida numa câmara escura – Princípio da propagação rectilínea da luz (in 

Moretto, 1992) 

 

Os feixes luminosos que passam através do ar podem, por vezes, ser vistos 

porque alguma luz é difundida pelas partículas de pó em suspensão, o que torna possível 

ver que estes viajam em linhas rectas. As luzes dos projectores do teatro e do projector 

de slides numa sala escura são exemplos do princípio que a luz viaja em linha recta. 

Algumas das observações e investigações mais interessantes são feitas quando a 

luz é “impedida” de se deslocar desta forma, o que pode ser feito de três maneiras 

diferentes, de acordo com as propriedades do material em que a luz incide ou através do 

qual passa: 

- Primeiro a totalidade ou parte da luz pode ser absorvida pelo material e transferida 

como outra forma de energia.  

- Segundo a luz pode ser refractada quando passa através de diferentes materiais 

transparentes, tal como o ar e a água. 

- Em terceiro lugar a luz pode ser reflectida através das superfícies onde incide e viajar 

noutras direcções. 

 

Sombras 
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O princípio de que a luz viaja em linha recta torna igualmente possível explicar a 

formação e propriedades das sombras. A sombra é a parte de uma superfície onde 

incidiu menos luz do que nas áreas em redor, porque um obstáculo impediu a sua 

passagem, tendo esta sido absorvida ou reflectida. Uma zona de sombra parece mais 

escura do que a área em seu redor porque a quantidade de luz que incidiu sobre a 

mesma foi menor, logo menor foi a luz reflectida para os olhos do observador. 

 

Absorção  

 

Se a luz que incide num material não é transmitida através deste, nem reflectida, 

então é absorvida por ele. Se um material consegue absorver toda a luz que incide sobre 

ele, então não existe reflexão e estamos na presença de um objecto preto. Por outro lado, 

se absorve muito pouca luz é branco. Se absorver mais umas cores do que outras, então 

a luz que reflecte é colorida. 

A luz, sendo uma forma de energia radiante, é transferida para o material que a 

absorve. Na maioria dos materiais, a energia radiante é transferida como energia 

térmica, logo estes aquecem e a sua temperatura aumenta. Contudo esta transferência 

também pode ser feita como energia eléctrica (painéis solares) ou energia potencial 

química (plantas). 

 

Cor 

 

Como os humanos têm receptores para a luz e para a cor (a maior parte dos 

mamíferos só tem receptores de luz), tudo aquilo que vemos pode ser descrito como 

tendo uma cor. Nós só vemos objectos com diferentes cores porque elas estão contidas 

na luz visível. Um objecto vermelho, tal como uma maçã, reflecte unicamente a cor 

vermelha para os nossos olhos e absorve todas as outras cores – que estão contidas na 

luz branca. A razão para este facto é a de que a luz se propaga através de ondas e o 

nosso sistema visual interpreta diferentes comprimentos de onda como diferentes cores. 

Quando a luz branca passa através de um prisma ou uma bolha de sabão, os 

diferentes comprimentos de onda são separados, produzindo o conjunto de cores que 

nós vemos. Na luz visível para os humanos, o violeta e o vermelho são respectivamente, 

os que têm menor e maior comprimento de onda.  
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Refracção 

 

A velocidade da luz depende do meio em que ela se propaga, sendo máxima 

quando se propaga no vácuo. Quando um raio de luz passa de um meio para outro (da 

água para o ar ou do ar para a água), a sua velocidade muda e, consequentemente, sofre 

um desvio na sua direcção de propagação. Este fenómeno designa-se por refracção da 

luz. 

Na figura 3 pode observar-se um feixe de luz monocromático (ri) ao atingir a 

superfície (S) que separa o meio 1 do meio 2. Uma parte do feixe reflecte-se e outra 

refracta-se (rr) a partir da normal (N) traçada à superfície S. 

               
Figura 3 – Refracção da luz (in Moretto, 1992) 

 

O arco-íris num dia de chuva, a estrada de asfalto que está seca mas parece 

molhada num dia de Sol ou uma régua que parece partida quando colocada 

obliquamente num copo com água são alguns dos exemplos da refracção da luz. 

 

Reflexão 

 

Quando a luz incide numa superfície ela é reflectida em parte ou na totalidade. O 

ângulo em que essa luz é reflectida (ângulo de reflexão) é igual ao ângulo em que incide 

na superfície (ângulo de incidência). 

Os objectos que não emitem luz (não luminosos) só podem ser visto porque 

alguma da luz que incide sobre eles é reflectida para os olhos. A reflexão envolve 

sempre a mudança de direcção da luz, mas a forma como isto acontece e a aparência dos 

objectos e materiais depende das propriedades das suas superfícies reflectoras.  
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Quando a luz incide numa superfície rugosa ou baça, uma parte é absorvida e 

outra é reflectida, contudo esta reflexão realiza-se em todas as direcções, o que não 

permite a formação de imagens. Este tipo de reflexão designa-se por reflexão difusa 

(Figura 4). 

                                  
 Figura 4 – Reflexão difusa (in Moretto, 1992)  

 

Se a superfície for muito lisa, como no caso da água, vidro ou metal polido, a 

difusão da luz é diminuta, logo a superfície reflecte imagens. Este tipo de reflexão é 

conhecido como reflexão regular ou especular (Figura 5).  

                                   
Figura 5  – Reflexão regular ou especular (in Moretto, 1992)  

 

Muitas das investigações de reflexão com crianças estão relacionadas com a 

reflexão regular e o uso de espelhos, quer sejam planos, quer sejam curvos. Os espelhos 

de vidro são feitos com uma folha de vidro e uma lâmina muito fina de metal na outra 

face, que é protegida por camada de tinta ou plástico. A superfície reflectora é a lâmina 

de metal: o vidro é só o material transparente que a protege. 

O primeiro conceito que é necessário entender quando se trabalha com espelhos 

planos é o de linha de simetria. Um objecto e a sua imagem são sempre simétricos, 

tendo o espelho como linha de simetria, ou seja, as características de inversão das 

imagens no espelho não são paralelas ao espelho, mas formam ângulos rectos com o 
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mesmo. As imagens não sofrem inversão da esquerda para a direita, mas de frente para 

trás. 

Quando se junta dois espelhos planos de maneira a formarem um ângulo entre si, 

há um processo de reflexões sucessivas, permitindo a formação de muitas imagens, cujo 

número não é infinito: depende do ângulo formado entre os espelhos. 

Os espelhos planos formam imagens que são invertidas da frente para trás, mas 

que não são distorcidas. Os espelhos curvos, por outro lado, formam imagens nas quais 

o tamanho, a forma e a orientação da imagem podem ser completamente diferentes da 

realidade. 

Os espelhos curvos são superfícies esféricas polidas por dentro ou por fora. No 

primeiro caso temos os espelhos côncavos e no segundo caso os convexos. 

Quando um objecto está muito próximo de um espelho côncavo, a imagem nele 

obtida é direita e maior, motivo pelo qual este tipo de espelho é utilizado pelos dentistas 

para ver os detalhes dos dentes. Contudo, uma imagem de um objecto distante reflectida 

no mesmo espelho aparece ao contrário e menor do que a realidade. 

Um espelho convexo forma imagens de objectos distantes que são direitas, 

reduzidas e um pouco distorcidas. Tem a desvantagem de fazer os objectos parecerem 

mais longe do que realmente estão, mas a vantagem de aumentarem o campo de visão, 

motivo pelo qual são utilizados como espelhos retrovisores nos automóveis. 

 

2 – APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ESPELHOS 

 

A utilização dos espelhos na nossa sociedade remonta aos primórdios da 

humanidade, pois já os egípcios utilizavam superfícies polidas (bronze) como espelho, 

surgindo posteriormente em Veneza, no séc. XIV, os primeiros espelhos de vidro com 

uma boa reflexão da imagem. 

Os espelhos têm sido utilizados nas mais diferentes aplicações tecnológicas, desde 

um simples objecto de decoração até aos satélites que orbitam em redor da Terra. De 

entre estas aplicações destaca-se a sua utilização em: 

− Telescópio de reflexão (terrestres e espaciais). Instrumento óptico que usa um ou 

mais espelhos para captar a luz de um objecto distante e formar uma imagem. Os 

astrónomos procuram construir telescópios com espelhos cada vez mais amplos: 

um espelho de grande superfície pode recolher muita luz e ver estrelas mais 

fracas e mais distantes.  
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Figura 1 – Telescópio Keck, o maior telescópio óptico com 36 espelhos hexagonais, 

totalizando uma área de 10 m2 (in Enciclopédia Ilustrada da Família, vol.5, 2002). 

 

                                                 
        Figura 2 – Telescópio espacial Hubble (in Enciclopédia Ilustrada da Ciência, 2002) 

 

− Microscópio. Um microscópio permite ampliações superiores a 30 X para 

objectos próximos. Através da utilização deste instrumento óptico, a luz 

reflectida por um objecto muito pequeno pode produzir uma imagem ampliada.  

− O espelho de ângulo variável (Figura 3) reflecte a luz para o objecto .                             
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            Figura 3 – Microscópio composto (in Enciclopédia Ilustrada da Família, vol. 4, 

2002). 

 

− Máquina fotográfica. Este instrumento óptico (figura 4) fixa imagens numa 

película sensível à luz. No seu interior encontra-se um espelho móvel a 45 º que 

deflecte a luz. Quando o obturador é actuado, o diafragma fecha-se até um valor 

pré-determinado, o espelho desvia-se e a película fica exposta à luz. Após a 

exposição, o obturador fecha-se, o diafragma abre-se completamente e o espelho 

volta à posição inicial. 

                           

                                       
           Figura 4 – Máquina fotográfica (in Leonardi, 2001).  

 

− Fotocopiadora. A fotocopiadora (figura 5) trabalha fazendo incidir luz sobre o 

documento original. A imagem reflectida (através de espelhos) é focada num 

tambor carregado com electricidade estática que atrai o pó de tóner e o transfere 

para uma folha de papel. 

                          
       Figura 5 – Fotocopiadora (in Enciclopédia Ilustrada da Ciência, 2002). 

 

− Ecrã de cristais líquidos presente em diferentes instrumentos, nomeadamente, 

calculadoras, balanças, relógios… Um ecrã de cristais líquidos contém dois 

filtros polarizados cruzados com um espelho atrás. Entre os dois filtros 
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encontram-se uma camada de cristais líquidos que desvia os raios de luz num 

ângulo de 90º quando a energia está desligada. Estes passam pelo filtro traseiro, 

são reflectidos pelo espelho e o ecrã parece branco (figura 6a). Quando se liga a 

energia (Figura 6b) os cristais líquidos mudam a direcção em que vibram os 

raios de luz que passam no visor. Os filtros bloqueiam a luz nalguns lugares e 

noutros não e, assim se vão formando os números ou letras.  

                                     

 
 

Figura 6 a e 6 b   – Cristais líquidos (in Enciclopédia Visual da Ciência, 1992)                                           

 

− Central solar. A luz solar pode ser utilizada tanto pela captação da sua energia 

calorífica como pela sua transformação em electricidade. O calor do Sol pode 

ser captado por espelhos que são focados para uma caldeira que produz vapor. 

                                              
                                     Figura 7 – Central solar (in Enciclopédia Visual da Ciência, 1992) 

 

− Fibras ópticas. As fibras ópticas são finos fios de vidro. Quando um raio 

luminoso entra numa fibra óptica reflecte-se nas suas paredes internas como se 

estas fossem recobertas por um espelho perfeito e não pode seguir outro 

caminho até à extremidade. Uma só fibra óptica pode trazer não só os sinais do 

telefone mas centenas de canais de televisão e ligações muito rápidas através das 
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redes telemática. São ainda utilizadas na medicina, nos endoscópios, para 

transportar a luz para o interior do corpo humano.  

                               
                                  Figura 8 – Fibras ópticas (in  Enciclopédia Ilustrada da Ciência, 2002) 

 

 

− Os espelhos são utilizados com bastante frequência para ampliar e medir 

pequenas rotações em equipamentos de laboratório diversos (galvanómetros, 

pêndulos de torção, balanças…). 

 

- Holografia – Dois espelhos são utilizadas para levarem os dois feixes à sua 

interferência. O prateado de cada espelho está à superfície, garantindo assim que 

os feixes não são refractados. (Espelhos com reflexão na primeira face, ao 

contrário dos espelhos convencionais espelhados por trás). 

- Espelho semiprateado que tem como função dividir o feixe de raios laser em 

dois. 

- Espelho holográfico que reflecte a luz no objecto ou na chapa holográfica. 

 



In Espelhos Planos e Imagens (p.5-25) Isabel Almeida, Paula Ramos, Valentina Barros – 2002/2003 
– U.A. 

 

 458

 
Figura 9 – Espelhos e lente holográficos (in  Enciclopédia Visual da Ciência, 1992) 

 

- Lanternas, holofotes, lanterna do capacete de mineiro, faróis de automóveis 

Espelhos esféricos côncavos utilizados como reflectores da luz da lâmpada. 

Quando raios de luz paralelos atingem um espelho côncavo, são reflectidos de 

tal modo que convergem todos para um ponto. 

 

- Espelhos retrovisores dos automóveis e espelhos de cruzamentos de estradas 

Espelhos esféricos convexos – reduzem o tamanho dos objectos reflectidos (a 

imagem é virtual, pequena e direita) e aumentam o campo de visão. 

 

- Cinema: Utilização de espelhos bilaterais para produzir efeitos especiais. 

Exemplo: o voo do Super-Homem. 

 

- Espelho dentário: utilizado pelo dentista para observação dos dentes. 

 

- Retroprojector: aparelho que utiliza espelhos planos para a projecção das 

imagens. 
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- Aparelhos de Laser – “Laser de Hélio-Néon” – utilização de dois espelhos; um 

semiprateado e outro totalmente prateado. (Grande parte da luz é reflectida pelo 

espelho semiprateado e sai pelo furo do espelho prateado.) 

    
          Figura 10 – Aparelho Laser (in  Enciclopédia Visual da Ciência, 1992) 

 
 
 
3. ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA 
 
 

A abordagem do tema “Espelhos” enquadra-se no Currículo Nacional  do Ensino 

Básico (2001), nas áreas de Estudo do Meio e Ciências Físicas e Naturais e no 

Programa do 1º Ciclo do E.B. (1990), na área de Estudo do Meio , no Bloco “À 

Descoberta dos Materiais e Objectos” e no conteúdo “Realizar Experiências com a 

Luz”. 

O trabalho aqui proposto e a aplicar em contexto de ensino/aprendizagem, 

pretende promover o desenvolvimento de Competências Gerais e Específicas. 

 

Competências Gerais (C.N. do E.B.:15)  

- “Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar; 

-  Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar o pensamento próprio; 

- Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem, adequadas a 

objectivos visados; 
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- Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

- Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

- Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns.”  

 

Competências Específicas (C.N.do E.B.) 

- “Realização de actividades experimentais simples para identificação de algumas 

propriedades dos materiais, relacionando-os com as suas aplicações (p:141); 

- Realização de registos e de medições simples utilizando instrumentos e unidades 

adequadas (p:138); 

- Expressão, fundamentação e discussão de ideias pessoais sobre fenómenos e 

problemas do meio físico e social com vista a uma aprendizagem cooperativa e 

solidária(p:84); 

- Construção de instrumentos simples, utilizando o conhecimento das propriedades 

elementares de alguns materiais, substâncias e objectos (p:84); 

- Explicação de alguns fenómenos com base nas propriedades dos materiais (p:82); 

- Reconhecimento da importância da Ciência e da Tecnologia na observação de 

fenómenos (p:136) 

- Compreensão de como a Ciência e Tecnologia têm contribuído para a melhoria da 

qualidade de vida (p:144).  

 O desenvolvimento deste trabalho permite a inter-relação das Competências 

Essenciais do Estudo do Meio e Ciências Físicas e Naturais com as Competências 

Essenciais das outras áreas disciplinares e não disciplinares, implicando: 

 

a) Mobilização e utilização dos saberes das outras áreas disciplinares, 

nomeadamente: 

Língua Portuguesa 

- Registo das previsões levantadas; 

- Discussão das estratégias a seguir na resolução de problemas; 

- Registo das observações; 

- Comparação e discussão dos dados obtidos; 

- Escrita de relatos com aplicação adequada de vocabulário específico; 

- Comunicação à turma dos resultados obtidos; 
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- Assunção do papel de ouvinte atento e interlocutor cooperativo em situações de 

comunicação; 

- Transformação de informação oral e escrita em conhecimento. 

Matemática 

- Leitura e elaboração de esquemas; 

- Organização dos dados por categorias em quadros, tabelas ou gráficos; 

- A predisposição para procurar entender a estrutura de um problema e a aptidão para 

desenvolver processos de resolução, assim como para analisar os erros cometidos e 

ensaiar estratégias alternativas; 

- A aptidão para decidir sobre a razoabilidade de um resultado e de usar, consoante os 

casos, o cálculo mental e instrumentos de medição; 

- A tendência para procurar ver e apreciar a estrutura abstracta que está presente numa 

situação relativa a problemas do dia-a-dia; 

- A tendência para usar a matemática, em combinação com outros saberes, na 

compreensão de situações da realidade, bem como o pensamento crítico 

relativamente à utilização de procedimentos e resultados. 

Educação Artística 

- Aplicação dos conhecimentos a novas situações; 

- Descodificação de diferentes linguagens; 

- Identificação de técnicas e instrumentos e capacidade de os aplicar com correcção e 

oportunidade; 

- Compreensão do fenómeno artístico numa perspectiva científica; 

- Mobilização de todos os sentidos na percepção do mundo envolvente; 

- Procura de soluções originais, diversificadas, alternativas para os problemas; 

- Selecção da informação em função do problema; 

- Cumprimento de normas democraticamente estabelecidas para o trabalho de grupo, 

gestão de materiais e equipamentos colectivos, partilha de espaços de trabalho e 

capacidade de avaliar procedimentos. 

 

b) Mobilização e utilização dos saberes das áreas curriculares não disciplinares 

Estudo Acompanhado 

- Elaboração de regras para organização individual e colectiva; 

- Recurso a várias formas de apresentação do trabalho individual e utilização 

adequada de instrumentos e materiais; 
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- Elaboração de resumos, sínteses, legendas… 

Área de Projecto 

- Negociação e tomada de decisão acerca dos aspectos relacionados com a 

organização do trabalho; 

- Organização da turma e dos grupos; 

- Levantamento de questões; 

- Inventariação de recursos, fontes e meios a envolver; 

- Avaliação do desenvolvimento do trabalho; 

- Atribuição e assunção de responsabilidades em tarefas individuais e de grupo; 

- Concepção de instrumentos adequados para a avaliação individual e do grupo ao 

longo do processo, bem como do produto final. 

Formação Cívica 

- Uso do pensamento crítico para análise e emissão de juízos acerca do trabalho e 

comportamentos próprios e dos outros, 

- Argumentação adequada na defesa dos pontos de vista próprios; 

- Educação e respeito pelos pontos de vista e trabalho dos outros; 

- Pedido de esclarecimentos e ou apresentação de sugestões e críticas acerca dos 

diferentes trabalhos no sentido de os melhorar; 

- Treino do auto controlo para aceitar os resultados das actividades realizadas na sala 

de aula. 

   

Em termos de Objectivos Gerais promove o desenvolvimento de alguns deles: 

“Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, 

descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar, 

verificar), assumindo uma atitude de permanente pesquisa e experimentação.” (obj.6); 

Seleccionar diferentes fontes de informação (orais, escritas, observação…) e utilizar 

diversas formas de recolha e de tratamento de dados simples (…desenhos, gráficos, 

tabela).” (obj.7); “Utilizar diferentes modalidades para comunicar a informação 

recolhida.” (obj.8) (P. 1º Ciclo E.B;1990:69). 

Este tema, enquadrando-se na área de Estudo do Meio, permite desenvolver 

Objectivos Específicos, como: 

- Verificar o comportamento da luz em superfícies polidas; 

- Observar a formação de imagens em espelhos planos; 
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- Prever o número de imagens de um objecto a formar numa associação de dois 

espelhos planos, colocados de modo a formar ângulos com diferentes amplitudes; 

- Observar imagens formadas pela associação de três espelhos planos; 

- Observar padrões simétricos de imagens triangulares organizadas em círculo; 

- Observar situações que se encontram num plano superior ao nosso campo de visão;  

- Compreender os fenómenos da reflexão de imagens em espelhos planos inclinados 

(caleidoscópio e periscópio). 

 

4. CONCEITOS A DESENVOLVER 

 

1. Propagação da luz 

2. Visão 

3. Fontes – reflectores e transmissores de luz 

4. A direcção de propagação da luz 

5. Sombras 

6. Absorção da luz 

7. Refracção (da água para o ar, do ar para a água, através de lentes e prismas) 

8. Reflexão (ângulos e imagens) 

8.1 – O que é um espelho 

8.2 – O que é um espelho plano 

8.3 - Outras superfícies   

9. Cor – dispersão e espectro; reflexão e interferência; luzes e objectos de cor 

 

5. OBSERVAÇÕES SOBRE AS ACTIVIDADES 

 

As actividades práticas do tipo experimental são uma estratégia privilegiada para 

desenvolver com as crianças competências científicas, desde os primeiros anos. Na 

perspectiva de Caamaño (2003) os trabalhos práticos constituem uma actividade muito 

importante na educação em ciências, pois permitem atingir diferentes e variados 

objectivos: “A familiarização, observação e interpretação dos fenómenos que são 

objecto de estudo nas aulas de ciências, o contraste de hipóteses..., a aprendizagem de 

manusear os instrumentos e técnicas de laboratório e campo, a aplicação de estratégias 

de investigação para a resolução de problemas teóricos e práticos e, definitivamente a 

compreensão dos procedimentos da ciência (p:95).” Neste sentido, realça-se a 
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importância dos trabalhos práticos experimentais por diferentes razões: “Motivam os 

alunos; permitem um conhecimento vivencial de muitos fenómenos; permitem ilustrar a 

relação entre variáveis significativas na interpretação de um fenómeno; podem ajudar 

à compreensão de conceitos; permitem realizar experiências para contrastar hipóteses 

emitidas na elaboração de um modelo; proporcionam experiência na manipulação de 

instrumentos de medida e no uso de técnicas de laboratório e de campo; permitem 

perceber a metodologia e os procedimentos próprios da investigação científica; 

constituem uma oportunidade para o trabalho em equipa e para o desenvolvimento de 

atitudes e a aplicação de normas próprias do trabalho experimental: planificação, 

ordem, limpeza, segurança.” (Caamaño; 2003: 96) 

Os trabalhos práticos, consoante a sua natureza, pressupõem diferentes objectivos. 

Caamaño (2003) apresenta quatro tipos de trabalhos práticos: 

1) Experiências – destinadas a obter uma familiarização com os fenómenos. 

2) Experiências ilustrativas – destinadas a ilustrarem um princípio ou uma relação 

entre variáveis. Supõem normalmente uma aproximação qualitativa ou semi-

quantitativa ao fenómeno. 

3) Exercícios práticos – têm um carácter particularmente orientado e são 

desenvolvidos para o ensino/aprendizagem de determinados procedimentos ou destrezas 

ou para realizar experiências que ilustrem ou corroborem a teoria. 

4) Investigações – desenvolvidas para fornecer aos alunos a oportunidade de 

trabalharem como fazem os cientistas na resolução de problemas, familiarizar-se com o 

trabalho científico e aprender as destrezas e procedimentos próprios da indagação, no 

decurso das mesmas.  

a) Para a resolução de problemas teóricos que ajudem à interpretação de um 

fenómeno.  

b) Para a resolução de problemas práticos: é dada especial atenção à compreensão 

procedimental da ciência, ou seja, à planificação e realização de investigações 

que, embora contemplem uma determinada carga conceptual, não estão 

particularmente vocacionadas à obtenção de conhecimento teórico.  

 

Com o tema “Espelhos planos e imagens” pretende-se que os alunos desenvolvam 

uma aprendizagem de competências que lhes permita estabelecer ligações entre os 

conceitos a desenvolver e fenómenos da vida quotidiana.  
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Iniciamos a desenvolvimento das tarefas práticas da temática com uma Experiência 

Ilustrativa. As finalidades que lhe estão subjacentes são: familiarizar as crianças com 

os materiais e objectos; dar-lhes oportunidade de desenvolverem destrezas e 

procedimentos científicos; ilustrar o conceito de simetria. Posteriormente propomos a 

continuação das actividades com o desenho de uma Investigação, uma vez que nos 

parece a estratégia mais adequada para levar os alunos à compreensão dos 

conhecimentos teóricos. Este tipo de trabalho insere-se num modelo de investigações 

orientadas, numa perspectiva construtivista das aprendizagens. As planificações que 

apresentamos têm em conta não só os conceitos e procedimentos a desenvolver, mas 

também a finalidade de dar oportunidade aos alunos de resolver problemas práticos e de 

promover a autoconfiança na capacidade de os resolver. 

 

 

6. DIFICULDADES PREVISÍVEIS DOS ALUNOS 

 

Algumas das mais representativas ideias não adequadas dos alunos sobre luz e cor 

(Stepans, 1994): 

− Uma fonte de luz e os seus efeitos não estão separados. 

− A luz branca é incolor e pura.  

− Um filtro de cor junta cor a um feixe luminoso de cor branca. 

−  A luz é reflectida por espelhos, mas permanece nos outros objectos. 

− O olho é o agente activo na “colheita” da luz, quando na verdade ele é somente 

um receptor da luz reflectida. 

− A luz ajuda-nos a ver simplesmente por iluminar os objectos e torná-los visíveis. 

− As sombras são independentes do objecto que as causam. 

− Lentes de aumentar tornam a luz maior, isto é, existe mais luz no lado da lente 

oposto à fonte. 

 

Stepans (1994)  apresenta a origem das ideias alternativas dos alunos : 

 

− Algumas vezes nós somos capazes de ver coisas sem uma fonte óbvia de luz 

presente, tal como quando estamos num quarto. 
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− A linguagem verbal normalmente refere-se à reflexão em termos de espelhos e 

outras superfícies lisas e brilhantes. Outros objectos como uma folha de papel, 

raramente são referenciados como sendo reflexivos, quando na verdade todos o 

são.  

− Quando acendemos uma lâmpada num quarto este ilumina-se, tal como todos os 

objectos nele existente. Os raios de luz não são visíveis directamente, logo não é 

óbvio que a esta luz é reflectida pelos objectos. 

 

Ainda sobre esta problemática referem-se alguns estudos que, embora realizados 

com crianças numa faixa etária acima da habitual no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

consideramos relevantes.                   

                                                                                                                                                                   

- Cerca de um quarto dos alunos entre os 13 e os 15 anos referidos no estudo 

Fetherstonhaugh e Treagust’s (Driver et al, 1994) pensam que a luz permanece no 

espelho durante a reflexão. Entre um terço e metade da amostra julga que a imagem 

pode estar em dois lugares.  

- Anserson and Smith (Driver et al, 1994) descobriram que a maioria dos alunos 

(cerca de 60%) descreve que os espelhos reflectem a luz, mas os outros objectos 

não. Alguns alunos (menos de 20%) consideram que a luz não é reflectida por 

qualquer objecto. Cerca de 20% dos alunos refere que a reflexão da luz é igual quer 

para os espelhos, quer para as superfícies opacas. Muitos dos estudantes que 

acreditam que os objectos opacos reflectem a luz, não consideram esta ideia 

relevante para explicar a forma como nós vemos. 

- Shapiro (Driver et al, 1994) refere que cerca de 25% dos alunos acredita que a água 

é a responsável pelo facto de um lápis aparentar estar partido quando se encontra no 

interior de um copo de vidro com água. Outras respostas muito comuns são as de 

que a água curva os raios de luz, que a forma do copo faz parecê-lo partido ou que a 

combinação da água e do copo o torna maior. Algumas crianças acreditam que a 

água actua como um amplificador do objecto, assim como os raios de luz. 
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ANEXO -  3.2 

 

Protocolo do Aluno 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Qual a relação entre o objecto e a imagem? 

 

Materiais 

- Espelhos planos. 

- Suportes de madeira 

- Lápis, papel, cartões com letras e palavras «normal» e em «espelho». 

 

Procedimentos 

Fase 1 (Preenchimento da Tabela 1):  

- Observa os olhos de colega teu ao espelho. Desenha a imagem de um dos seus 

olhos.  

- Compara o desenho da imagem do olho reflectido no espelho, com o olho do teu 

colega.   

- Escreve o teu nome numa folha. Observa a sua imagem no espelho. Reproduz a 

imagem reflectida numa folha de papel. Observa o resultado. Volta-a para o espelho 

e observa a sua imagem. 

- Escreve a palavra ambulância numa folha. Observa o seu reflexo num espelho. 

Reproduz a imagem reflectida numa folha de papel. Observa o resultado. Volta-a 

para o espelho e observa o seu reflexo. Reflecte na razão pela qual a palavra 

ambulância aparece escrita de forma invertida nas viaturas. 

- Escreve diferentes letras maiúsculas impressas do alfabeto e observa o seu reflexo 

no espelho; 

- Escreve diferentes letras, maiúsculas impressas, simétricas – O, A; M; X; T e 

observa a sua imagem no espelho; 

- Escreve diferentes palavras, com letra maiúscula impressa, simétricas - AMA; ATA; 

MIM... e observa a sua imagem no espelho; 

- Ilustra a experiência; 

- Faz o relato escrito da experiência. 
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Protocolo do Aluno 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Qual a relação entre o objecto e a imagem? 

 

Materiais 

- Espelhos planos. 

- Suportes de madeira 

- Objecto 

- Lápis, papel. 

- Régua. 

 

Procedimentos: 

 

Fase 2 (Preenchimento da Tabela 2): 

 

- Observa o objecto escolhido pelo grupo, relativamente a : 

-  cor; 

-  tamanho; 

-  distância entre o espelho e o objecto e o espelho e a imagem; 

-  posição. 

- Regista a tua previsão relativamente a cada um desses aspectos. 

- Experimenta: coloca o objecto em frente ao espelho e verifica o que acontece 

relativamente a cada um dos aspectos; 

- Regista os dados obtidos; 

- Compara os resultados obtidos com a previsão anterior. 

- Ilustra a experiência; 

- Faz o relato escrito da experiência. 
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Experiência Ilustrativa – SIMETRIA 
 
 

Tabela 1 – Experimentação 
 

 A imagem é 

semelhante 

A imagem é 

diferente 

A imagem é 

simétrica 

A imagem é 

invertida 

     

O teu 

NOME 

    

Reflexo do teu 

 NOME 

    

 

AMBULÂNCIA 

    

Reflexo de  

AMBULÂNCIA 

    

Letras: 

 O; A; X; T; W; M

    

Palavras: 

 AMA  

 ATA 

 MIM 

    

 

Nome:____________________________________data: ___/___/___ 
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Ilustra a experimentação – Experiência Ilustrativa 

 
Reflexo das Letras e palavras num espelho plano 
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Experiência Ilustrativa – Conceito de simetria (Tabela 1) 

Relato escrito 

“Qual a relação entre o objecto e a sua imagem? 

Materiais: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Procedimentos (o que fizemos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Observação (o que vimos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Explicação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Nome:_________________________________________________________________

Data: _________________________________________________________________ 
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Experiência Ilustrativa 
 

Tabela 2 – Previsão  
 

Relação entre objecto e imagem 

PENSO que…  

 
A imagem 

é semelhante 

 
A imagem  é 

diferente 

 
 

Porque... 

 

Cor 

   

 

Tamanho 

   

Distância entre o 

espelho e o objecto 

e o espelho e a 

imagem 

   

 A imagem 

é semelhante 
- Simétrica 

A imagem é 

Diferente 
-  Invertida 

 

Porque... 

 

Posição 

 

   

 

Nome:___________________________________________________ 

Daa: ____________________________________________________ 
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Experiência Ilustrativa 
 

Tabela 3 – Experimentação 
 

Relação entre objecto e imagem 

 

EXPERIMENTEI E VERIFIQUEI que… 

 

 
A imagem 

é semelhante 

 
A imagem  é 

diferente 

 
 

Porque... 

 

Cor 

   

 

Tamanho 

   

Distância entre o 

espelho e o objecto 

e o espelho e a 

imagem 

   

 A imagem 

é semelhante 
- Simétrica 

A imagem é 

diferente 
- Invertida 

 

Porque... 

 

Posição 

 

   

 

Nome:___________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________ 
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Ilustra a experimentação – Experiência Ilustrativa 

Reflexo de diferentes objectos num espelho plano 
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Experiência Ilustrativa – Conceito de simetria (Tabela 2) 

Relato escrito 

“Qual a relação entre o objecto e a sua imagem? 
Materiais: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Procedimentos (o que fizemos): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Observação (o que vimos): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Explicação: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nome:_________________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________________ 

Isabel Almeida – 2003/2004 475



Programa de Formação – Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático             

Protocolo do Aluno 

Espelhos curvos e imagens 

 

Questão: “Como ficam as imagens dos objectos nos espelhos curvos?” 

 
Materiais 

- Espelhos côncavos, convexos e cilíndricos 

- Colheres de diferentes tamanhos e formatos 

- Objectos 

- Cartões com imagens “direitas” 

- Cartões com imagens “deformadas” 

- Lápis, papel 

 

Procedimentos:  

Fase 1: Exploração/manipulação do material e preenchimento da Tabela 4 (Previsão): 

- Em grupo, observa e mexe nos diferentes espelhos de forma a identificares o que 

são espelhos côncavos, convexos e cilíndricos; 

- Observa a tabela 4; 

- Regista a tua previsão relativamente às imagens formadas em cada um dos espelhos, 

utilizando expressões como: 

- imagem maior que o objecto (ampliada); 

- imagem menor que o objecto (reduzida); 

- imagem “de pernas para o ar” (invertida); 

- imagem à frente do espelho; 

- imagem atrás do espelho; 

- imagem deformada (distorcida)… 

 

Fase 2 :Preenchimento da Tabela 5  (Experimentação): 

- Experimenta: coloca o objecto e/ou as imagens em frente a cada um dos espelhos e 

verifica o que acontece; 

- Regista os dados obtidos utilizando as expressões atrás referidas; 

- Compara os resultados obtidos com a previsão anterior; 

- Ilustra a experiência; 

- Faz o relato escrito da experiência. 
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Como ficam as imagens dos objectos nos espelhos curvos? 

 
 
Tabela 4 – Previsão 

 
Penso que… 

 

 

Espelho convexo 

 

 

 

Espelho côncavo 

 

 

 

Espelho cilíndrico 

 

 

Nome: __________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________ 
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Como ficam as imagens dos objectos nos espelhos curvos? 

 
 
Tabela – 5 

Experimentação 

 

Experimentei e verifiquei que… 

 

 

Espelho convexo 

 

 

 

Espelho côncavo 

 

 

 

Espelho cilíndrico 

 

 

Nome: __________________________________________________ 

Data: ___________________________________________________ 
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Ilustra a experimentação 

“Como ficam as imagens dos objectos nos espelhos curvos?” 
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Relato escrito 

“Como ficam as imagens dos objectos nos espelhos curvos?” 
Materiais: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Procedimentos (o que fizemos): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Observação (o que vimos): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Explicação: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Nome:_________________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________________ 
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INVESTIGAÇÃO 

 

 

Protocolo do Aluno 

 

Espelhos planos e imagens 

 

Questão: Quantas imagens de um objecto é possível obter com dois espelhos planos? 

 

Materiais 

- Espelhos planos 

- Objecto 

- Lápis, papel, fita-cola 

- Transferidor 

- Plasticina 

 

Procedimentos 

1ª Fase – exploratória (contacto com o material)  

- Monta os espelhos (unindo dois com fita cola e fixando-os à mesa com plasticina); 

- Explora a abertura/fechamento dos ângulos formados pelos espelhos; 

- Coloca o objecto escolhido em frente aos espelhos; 

- Observa o número de imagens reflectidas neles; 

 

2ª Fase - planificação 

- Elabora uma carta de planificação para a investigação (grande grupo – turma); 

- Elabora a carta de planificação para a investigação do grupo; 

- Monta a experiência, traçando um semi-círculo em que o raio seja igual ao 

comprimento de um espelho, utilizando o compasso; com a ajuda dum transferidor 

marca os graus no semi-circulo, em intervalos de 15º; 

- Realiza a investigação; 

- Regista os dados na carta de planificação; 

- Analisa e interpreta os dados; 

- Constrói o gráfico;  

- Elabora o relato da investigação. 
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Investigação 
 
 

CARTA DE PLANIFICAÇÃO 
 

 
 
 
VAMOS MUDAR      
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS MEDIR 
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS MANTER       
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CARTA DE PLANIFICAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
 

 
O que vamos mudar. 
 
 
 
O que vamos medir. 
 
 
O que vamos manter. 
 
 
 
 
 
Tabela que vamos usar 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Materiais a utilizar. 
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O que pensamos que vai acontecer e porquê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este é o gráfico que poderemos construir 
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Ilustra a experimentação – Experiência Investigativa Ilustra a experimentação – Experiência Investigativa 

Reflexo de um objecto em dois espelhos planos Reflexo de um objecto em dois espelhos planos 
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Experiência Investigativa 

             Relato escrito 

Quantas imagens de um objecto é possível obter 
com dois espelhos planos? 

 
Materiais: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Procedimentos (o que fizemos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observação (o que vimos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Conclusão: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nome:_________________________________________________________________

Data: _________________________________________________________________ 
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Produção de artefacto óptico – Caleidoscópio 

 

Protocolo do Aluno 

 

“Com três espelhos planos, quantas imagens de um objecto 

podemos obter?” 
 

Materiais 

- Três espelhos planos rectangulares do mesmo tamanho 

- Missangas 

- Tesoura 

- Fita adesiva, cola 

- Cartolina, papel de engenheiro, papel celofane 

 

Procedimentos 

- Une os espelhos com fita adesiva, para que as superfícies reflectoras fiquem viradas 

para baixo; 

- Vira para cima os espelhos das pontas de modo a formar um prisma. Une com fita 

os bordos das pontas. 

- Tapa uma das extremidades do caleidoscópio com um pedaço de papel celofane. 

Mantém-no no seu lugar com fita-cola. 

- Deita as missangas coloridas para o interior do caleidoscópio. Cobre a extremidade 

aberta com papel de engenheiro. Cola os bordos do papel de engenheiro, com fita-

cola, aos espelhos.  

- Reveste os espelhos com cartolina colorida à tua escolha. 

- Vira o caleidoscópio para a luz. Roda-o e observa as imagens produzidas. 

- Regista por escrito e através de desenho a construção do caleidoscópio. 

- Comunica oralmente os resultados obtidos. 

- Compara os resultados com os dos teus colegas. 
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Ilustra a produção do caleidoscópio 

3 espelhos 
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Produção de artefacto óptico – caleidoscópio 

Relato escrito 

Com três espelhos planos, quantas imagens de um objecto podemos 
obter? 

 
Materiais: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Procedimentos (o que fizemos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observação (o que vimos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Conclusão: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nome: _______________________________________________    Data: ___/___/___ 
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Produção de artefacto óptico – caleidoscópio 

Relato escrito 

 

Com quatro espelhos planos, quantas imagens de um objecto é possível 
obter? 

 
 

 

Materiais: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que pensamos que vai acontecer quando aumentamos o número de espelhos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Na construção do caleidoscópio vamos manter: 

□ o número de missangas 

□ o número de espelhos 

□ o tamanho dos espelhos 

 

Isabel Almeida – 2003/2004 490



Programa de Formação – Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático             

 

Procedimentos (o que fizemos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Observação (o que vimos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Conclusão: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Nome: _______________________________________________    Data: ___/___/___ 
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Protocolo do Aluno 

Espelhos planos e imagens 

 

Produção de artefacto óptico – Caleidoscópio 

 

Questão: Com quatro espelhos planos, quantas imagens de um objecto é 
possível obter? 

 

Materiais 

- Quatro espelhos planos rectangulares do mesmo tamanho 

- Missangas 

- Tesoura 

- Fita adesiva, cola 

- Cartolina, papel de engenheiro, papel celofane 

 

Procedimentos 

- Define, em grande grupo, o número de missangas a utilizar nos caleidoscópios. 

- Une os espelhos com fita adesiva, para que as superfícies reflectoras fiquem viradas 

para baixo; 

- Vira para cima os espelhos das pontas de modo a formar um prisma. Une com fita 

os bordos das pontas. 

- Tapa uma das extremidades do caleidoscópio com um pedaço de papel celofane. 

Mantém-no no seu lugar com fita-cola. 

- Deita as missangas coloridas para o interior do caleidoscópio. Cobre a extremidade 

aberta com papel de engenheiro. Cola os bordos do papel de engenheiro, com fita-

cola, aos espelhos.  

- Reveste os espelhos com cartolina colorida à tua escolha. 

- Vira o caleidoscópio para a luz. Roda-o e observa as imagens produzidas. 

- Regista por escrito e através de desenho a construção do caleidoscópio. 

- Comunica oralmente os resultados obtidos. 

- Compara com os dos teus colegas. 
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Ilustra a produção do caleidoscópio 

4 espelhos 
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Produção de artefacto óptico - caleidoscópio 

Relato escrito 

 

Quantas imagens de um objecto são possíveis obter com quatro espelhos planos? 
 
 

Materiais: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que pensamos que vai acontecer quando aumentamos o número de espelhos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Na construção do caleidoscópio vamos manter: 

□ o número de missangas 

□ o número de espelhos 

□ o tamanho dos espelhos 
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Procedimentos (o que fizemos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Observação (o que vimos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Conclusão: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Nome: _______________________________________________    Data: ___/___/___ 
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Protocolo do Aluno 

Espelhos planos e imagens 

 

3 – Produção de artefacto óptico – Caleidoscópio 

 

Questão: Quantas imagens de um objecto são possíveis de obter com cinco espelhos 

planos? 

 

Materiais 

- Cinco espelhos planos rectangulares do mesmo tamanho 

- Missangas 

- Tesoura 

- Fita adesiva, cola 

- Cartolina, papel de engenheiro, papel celofane 

 

Procedimentos 

- Define, em grande grupo, o número de missangas a utilizar nos caleidoscópios. 

- Une os espelhos com fita adesiva, para que as superfícies reflectoras fiquem viradas 

para baixo; 

- Vira para cima os espelhos das pontas de modo a formar um prisma. Une com fita 

os bordos das pontas. 

- Tapa uma das extremidades do caleidoscópio com um pedaço de papel celofane. 

Mantém-no no seu lugar com fita-cola. 

- Deita as missangas coloridas para o interior do caleidoscópio. Cobre a extremidade 

aberta com papel de engenheiro. Cola os bordos do papel de engenheiro, com fita-

cola, aos espelhos.  

- Reveste os espelhos com cartolina colorida à tua escolha. 

- Vira o caleidoscópio para a luz. Roda-o e observa as imagens produzidas. 

- Regista por escrito e através de desenho a construção do caleidoscópio. 

- Comunica oralmente os resultados obtidos. 

- Compara com os dos teus colegas. 
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Ilustra a produção do caleidoscópio 

5 espelhos 
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Produção de artefacto óptico - caleidoscópio 

Relato escrito 

 

Quantas imagens de um objecto são possíveis obter com cinco espelhos planos? 
 
 

Materiais: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que pensamos que vai acontecer quando aumentamos o número de espelhos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Na construção do caleidoscópio vamos manter: 

□ o número de missangas 

□ o número de espelhos 

□ o tamanho dos espelhos 
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Procedimentos (o que fizemos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Observação (o que vimos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Conclusão: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Nome: _______________________________________________    Data: ___/___/___ 
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Protocolo do Aluno 

Espelhos planos e imagens 

 

3 – Produção de artefacto óptico – Caleidoscópio 

 

Questão: Quantas imagens de um objecto são possíveis de obter com seis espelhos 

planos? 

 

Materiais 

- Seis espelhos planos rectangulares do mesmo tamanho 

- Missangas 

- Tesoura 

- Fita adesiva, cola 

- Cartolina, papel de engenheiro, papel celofane 

 

Procedimentos 

- Define, em grande grupo, o número de missangas a utilizar nos caleidoscópios. 

- Une os espelhos com fita adesiva, para que as superfícies reflectoras fiquem viradas 

para baixo; 

- Vira para cima os espelhos das pontas de modo a formar um prisma. Une com fita 

os bordos das pontas. 

- Tapa uma das extremidades do caleidoscópio com um pedaço de papel celofane. 

Mantém-no no seu lugar com fita-cola. 

- Deita as missangas coloridas para o interior do caleidoscópio. Cobre a extremidade 

aberta com papel de engenheiro. Cola os bordos do papel de engenheiro, com fita-

cola, aos espelhos.  

- Reveste os espelhos com cartolina colorida à tua escolha. 

- Vira o caleidoscópio para a luz. Roda-o e observa as imagens produzidas. 

- Regista por escrito e através de desenho a construção do caleidoscópio. 

- Comunica oralmente os resultados obtidos. 

- Compara com os dos teus colegas. 
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Ilustra a produção do caleidoscópio 

6 espelhos 
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Produção de artefacto óptico - caleidoscópio 

Relato escrito 

 

Quantas imagens de um objecto são possíveis  obter com seis  espelhos planos? 
 
 

Materiais: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que pensamos que vai acontecer quando aumentamos o número de espelhos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Na construção do caleidoscópio vamos manter: 

□ o número de missangas 

□ o número de espelhos 

□ o tamanho dos espelhos 
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Procedimentos (o que fizemos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Observação (o que vimos): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Conclusão: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________________    Data: ___/___/___ 

 

  

Isabel Almeida – 2003/2004 503



Programa de Formação – Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático             

Periscópio 

 

Protocolo do Aluno 

Espelhos planos e imagens 

 

Periscópio 

 

Questão: Como observar o que está para além do teu campo de visão (para 

além de um muro, por cima da cabeça de outras pessoas mais altas...)? 

 
 

Materiais 

- Dois espelhos planos  

- Tesoura 

- Fita adesiva, cola 

- Cartolina 

- Régua, esquadro, transferidor 

- Lápis 

 

Procedimentos 

- Corta um pedaço de cartolina com a mesma largura do espelho e o triplo do seu 

comprimento. Fixa o espelho a uma das extremidades. 

- Dobra a cartolina formando um prisma triangular com o espelho virado para fora. 

Certifica-te de que o ângulo oposto ao espelho é de 90º de modo a que os lados sem 

espelho tenham ambos o mesmo comprimento. Cola com fita este canto. 

- Repete o procedimento para fazer outro prisma triangular. 

- Corta um pedaço de cartolina, como mostra a imagem, e dobra-o para formar um 

tubo. 

- Insere um prisma triangular em cada extremidade do tubo de cartolina, fazendo com 

que os espelhos fiquem virados para as janelas. Fixa os prismas na posição correcta 

com fita adesiva. 
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Periscópio 

Relato escrito 

Como observar o que está para além do teu campo de visão (para além de 

um muro, por cima da cabeça de pessoas mais altas...)? 
Materiais: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Procedimentos (o que fizemos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observação (o que vimos): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Conclusão: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Ilustra a produção do periscópio 
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ANEXO – 4 

Estarreja, 9 de Junho de 2004 

 

Exmo.(a) Senhor(a): 

 

No âmbito do Mestrado em Educação em Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico, da 

Universidade de Aveiro (no qual me encontro a desenvolver trabalho de Dissertação), a 

partir do mês de Fevereiro de 2004, tenho vindo a desenvolver um Programa de Formação 

de Professores, subordinado ao tema “O Ensino das Ciências centrado no Trabalho 

Prático”, no qual o (a) professor (a) do seu educando participou. 

Tendo sido trabalhados, na turma do seu educando e pelo respectivo(a) professor(a), 

alguns dos temas abordados no referido Programa de Formação, é importante, para o 

estudo em causa, a recolha de informações sobre o impacte que essas actividades tiveram 

nos alunos, pelo que se pretende realizar uma entrevista videogravada a um grupo de três 

alunos da turma. Por isso, solicito a sua autorização para que o seu educando seja um dos 

alunos a ser por mim entrevistado, na escola, em dia e hora a definir com o(a) professor(a). 

(É importante salientar que os dados recolhidos através da entrevista farão parte de uma 

base de dados pessoal e apenas servirão para o estudo em causa, não sendo divulgados para 

qualquer outro fim.) 

 

Grata pela sua colaboração 

 

________________________________________________________________ 

(A Licenciada) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que autorizo que o meu educando______________________________________, 

seja um dos alunos a ser entrevistado, no âmbito do estudo acima referido. 

O Encarregado de Educação: _________________________________________ data: 

___/___/___ 
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ANEXO – 5 

CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES 

(Adaptado de Martins, 1989) 

Descrição do comportamento verbal gravado Notação utilizada 

Aluno a falar: A1, 2, 3 ou 4 do 1º, 2º 3º ou 4º Anos do 

Professor A,B,C,D,E  

Entrevistador a falar 

Pausa curta (t ≤ 3 s) 

Pausa média (3 s < t ≤ 6 s) 

Pausa longa  (6 s < t ≤ 15 s) 

Pausa muito longa (t > 15 s) 

Voz mais baixa (o aluno fala consigo própria) 

Voz mais alta (por exemplo, a apresentação de uma 

ideia que de repente se tornou clara) 

Questão/pergunta 

Falar em simultâneo 

Palavra não identificada 

Gagueja 

Sinal de que o entrevistador acompanha o discurso do 

aluno 

Espanto ou entendimento óbvio 

Evitar interpretação ambígua (por exemplo:”não, quero 

estar aqui” ou “não quero estar aqui”) 

Suspiros, risos e outros sinais 

Entrevistador executa uma tarefa 

Aluno executa uma tarefa identificada 

 

R1 - A1 – 2º – PA/B/C/D/E  

E 

. 

… 

….. 

……(t= valor indicado) 

\palavras do aluno/ 

 

/palavras do aluno\ 

? 

--- 

* 

ahm 

 

uhm 

! 

 

, 

(identificação pelo termo) 

(mostra, apresenta) 

(lê, faz) 
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GUIÃO PARA ORIENTAÇÃO DA ENTREVISTA CLÍNICA   

SEMI-ESTRUTURADA A REALIZAR AOS ALUNOS 

 

 Identificação dos alunos: 

- Nome (só o primeiro) 

- Idade 

- Ano de escolaridade 

- Escola que frequenta 

 

 Caracterização das actividades realizadas: 

- Dos temas trabalharam espelhos, electricidade, ímanes, quais os que trabalharam? 

- Que tipos de actividades realizaram (dentro de cada tema)?  

- Como é que as realizaram (individualmente, em trabalho de grupo…) 

- Gostaste de as realizar? 

- De que é que gostaste mais? Porquê? 

- De que é que gostaste menos? Porquê? 

- O que é que achas que aprenderam? 

- Diz-me uma coisa que não sabias e que aprendeste com esse tema (ou actividade). 

- Fala de coisas que tenhas aprendido com esses temas. 

- Depois do trabalho que fizeram na sala de aula, diz-me um assunto (tema) que 

gostasses de vir a estudar. 

 

 

 



 

ANEXO – 5.2 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS VIDEO-GRAVADAS AOS ALUNOS 

Alunos do 2º ano – Prof A   

realizada num dos gabinetes da escola, no dia  18/06/04    

(t =  25 min) 

 

E – Entrevistador a falar 

A – Alunos a falar 

 

E1 – Vocês sabem que a vossa professora andou a fazer um  

programa 

 de formação comigo? 

R1 - A1-2º – PA – --- ela disse-nos e depois fez connosco na  

sala de aula . 

E2 – e é sobre isso que vamos falar um bocadinho . 

 

Identificação dos alunos 

 

E 3 – Não se importam de dizer o vosso nome, idade, ano de  

escolaridade, escola que frequentam . 

R3 - A1 – 2º – PA – Rafael, tenho 8 anos, ando no 2º ano da  

escola do Paço . 

R3 - A2 – 2º – PA – Bárbara, tenho 7 anos, ando no 2º ano da  

escola do Paço . 

R3 - A3 – 2º – PA – André, tenho 7 anos, ando no 2º ano da  

escola do Paço . 

 

Caracterização das actividades realizadas 

E4 – Dos temas espelhos, electricidade e ímanes, quais foram 

 os que a vossa professora trabalhou convosco dentro da sala  

de aula? 

R4 - A3 – 2º – PA – electricidade . 

R4 - A1 – 2º – PA – --- da electricidade não fez experiências . 

R4 - A2 – 2º – PA – ---pois não, da electricidade andou só dois dias . 
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R4 - A3 – 2º – PA ---mas já estivemos a dar . 

R4 - A2 – 2º – PA – com os espelhos nós já fizemos experiências . 

R4 - A3 – 2º – PA – Com a água, também já fizemos o flutuar e  

a capacidade ….. e também sobre o que é solúvel e não solúvel . 

E5 – vou fazer as perguntas a um de cada vez, para eu  

perceber o que cada um diz, está bem? Rafael, vocês  

trabalharam espelhos, dentro do tema espelhos lembraste  

das actividades, das coisas que vocês fizeram? 

R5 - A1 – 2º – PA – sim, pusemos objectos à frente do  

espelho e vimos se a imagem era semelhante ou se não  

era semelhante, mas antes fizemos fichas com tabelas  

em que púnhamos um X no que pensávamos que ia acontecer . 

E6 – uhm, uhm, mais . 

R6 - A1 – 2º – PA – fizemos uma ficha para experi …..  

para o que pensávamos  que ia acontecer, depois fizemos a 

 experiência e depois fizemos o relatório da experiência . 

E7 – quando vocês fizeram a ficha . a descreverem aquilo  

que pensavam que ia acontecer, Bárbara aconteceram coisas  

diferentes daquilo que pensavam que ia acontecer? 

R7 - A2 – 2º – PA – no meu grupo foi assim um bocadinho  

diferente . 

E8 – foi? foi diferente? 

R8 - A2 – 2º – PA – foi, no meu grupo nós pensávamos que 

 o nome ia aparecer igual e apareceu tudo ao contrário . 

E9 – apareceu invertido, não foi? E no teu grupo André? 

R9 - A3 – 2º – PA – era o mesmo grupo . 

E10 – André, lembras-te de outras coisas que tenham feito,  

dos espelhos, só estamos agora a falar dos espelhos?  

R10 - A3 – 2º – PA – lembro pusemos os objectos à frente,  

afastámo-los e eles também se afastavam, mudamos de 

….. posição  e eles também mudavam, a cor  

também era igual, também pusemos nomes, o meu Rafael . 

R10 - A2 – 2º – PA – AMA, ATA e umas palavras . 

R10 - A3 – 2º – PA – AMA ATA e MIM . 
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R10 - A2 – 2º – PA – e a palavra AMBULÂNCIA também  

pusemos à frente do espelho . 

R10 - A3 – 2º – PA – também num papelinho escrevemos o  

nosso nome bem e depois púnhamos no espelho, aparecia  

o nosso nome ao contrário e noutro papel escrevíamos  

esse nome … esse nome que aprecia no espelho e  

também, logo no inicio também . também desenhamos   

do olho do colega e fizemos tabelas com cruzes. 

E11 – olha e a palavra ambulância, quando escreveram 

 a palavra ambulância e a viraram para o espelho o que é  

que aconteceu? 

R11 - A1 – 2º – PA – Ficou a palavra trocada . 

R11 - A2 – 2º – PA – Ficou invertida . 

R11 - A3 – 2º – PA –  --- Ficou ao contrário . 

E12 – e depois quando copiaram a palavra ambulância que 

 estava reflectida no espelho invertida  . 

R12 - A1 – 2º – PA – ---já não fizemos, foi mais a nossa  

professora . 

R12 - A2 – 2º – PA –  --- foi a professora, nós não fizemos . 

E13 – mas vocês viram e já apareceu a palavra bem escrita,  

não é? Então é por isso que as ambulâncias têm as palavras  

escritas de forma invertida . 

R13 - A1 – 2º – PA – para depois aparecerem bem escritas  

no espelho . só se a gente estiver viradas para elas, assim não  

vê! 

E14 – claro! olha agora vou fazer a pergunta ao Rafael .  olha  

Rafael, como é que vocês realizaram essas actividades? Foi  

individualmente, cada um  

fez a sua ou foi em grupo? 

R14 - A1 – 2º – PA – os trabalhos foram feitos em grupos . 

E15 – todas as actividades foram feitas em grupo, as  

experiências foram feitas em grupo? 

R15 - A1 – 2º – PA – sim, sim . 

E16 – Bárbara e quando vocês estavam a escrever, quando  
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tinham de escrever aquilo que pensavam, também foi em  

grupo? 

R16 - A2 – 2º – PA – foi em grupo, um escrevia e um lia .  

só que nós de vez em quando fazíamos experiências que é  

com a turma toda . 

E17 – uhm…uhm era o grande grupo da turma, olha  

e quando estavam a fazer os relatórios, por exemplo,  

Bárbara como é que eram feitos,  

era no pequenino grupo ou era a turma toda que fazia o  

relatório? 

R17 - A2 – 2º – PA – não, era cada um .  e a professora  

escrevia no quadro . e nós dávamos ideias . 

E18 – ah! a turma toda é que foi fazendo … os alunos iam  

dizendo e a professora foi escrevendo e  depois todos  

copiaram, foi isso André? 

R18 - A3 – 2º – PA – foi . 

E19 – olha, gostaste de realizar essas actividades sobre os  

espelhos André? 

R19 - A3 – 2º – PA – não, adorei! (risos) 

E20 – adoraste, (risos) agora assustaste-me quando disseste 

 não (risos) olha André . porquê , porque é que adoraste? 

R20 - A3 – 2º – PA – gosto de fazer experiências, o meu  

pai às vezes também faz comigo assim plasticina e ajuda-me  

a fazer coisas . 

E21– uhm . uhm . e tu Bárbara, gostaste de fazer as  

experiências com os espelhos? Porquê? 

R21 - A2 – 2º – PA – eu gostei, assim nós podíamos  

mais estar em grupo, podíamos brincar um bocadinho na  

aula . 

R21 - A1 – 2º – PA – (risos) conversar . 

R21 - A2 – 2º – PA – (risos) mas baixinho . 

E 22– e tu gostaste? 

R22 - A1 – 2 – PA – eu gostei . 

E23 – e do que é que gostaste mais Rafa? 
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R23 - A1 – 2º – PA – foi de pôr os objectos em frente ao  

espelho e ver como é que eles apareciam, principalmente  

a palavra ambulância (risos) . 

E24 – e tu Bárbara? 

R24 - A2 – 2º – PA – eu? eu gostei de tudo, era tudo muito  

engraçado . 

E25 – tudo muito engraçado, e tu André? 

R25 - A3 – 2º – PA – eu também gostei do … do do espelho, 

 eu pus o meu nome assim (faz o gesto como se colocasse  

uma folha de papel virada para o espelho) e apareceu ERDNA . 

R25 - A2 – 2º – PA – e o meu era ARABRÁB . 

R25 - A3 – 2º – PA – ---ARABRA . 

R25 - A2 – 2º – PA – Não ARABRÁB . 

E26 – olha ó Rafa e do que é que tu gostaste menos? . de  

todas essas actividades . vocês já disseram que fizeram  

experiências, fizeram depois os relatórios,  e  antes disso? 

R26 - A1 – 2º – PA – fizemos a ficha a dizer o que é que  

pensávamos que ia acontecer . 

R26 - A2 – 2º – PA – também fizemos desenhos. 

R26 - A3 – 2º – PA – ---fizemos . 

E27 – do que é que gostaste menos, por exemplo? 

R27 - A1 – 2º – PA – do que eu gostei menos foi de fazer a  

fichade preparação (risos) . 

E28 – de preparação? 

R28 - A1 – 2º – PA – sim, tínhamos que pensar mais que na  

outra (risos) . 

 E29 – ai tinham que pensar mais do que na outra, mas olhem  

que é importante pensar, e essa ficha ajuda-te a pensar . 

R29 - A3 – 2º – PA – (risos) sabes o que é que a Margarida  

diz? não quer nenhum namorado, o namorado dela é só os  

livros . 

E30 – só os livros, olha e tu Bárbara de que é que gostaste  

menos? 

A2-2º-PA- Gostei menos era de estar a fazer o relatório  
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E28 – Porquê? 

R30 - A2 – 2º-PA – de fazer algumas fichas . 

E31 – porquê? 

R31 - A2 – 2º-PA – não gosto de passar do quadro . 

E32 – ai não gostas de passar do quadro, mas sabes  

que é importante o relatório . sabes porquê? 

R32 - A2 – 2º – PA –  Para . para  dizer o que é que  

aconteceu na experiência . 

E33 – exactamente, imagina que tu tinhas feito a  

experiência, não é? e que não tinhas escrito nada .  

daqui a uns tempos se te quisesses lembrar, se calhar  

 havia coisas de que já não te lembravas não é? e assim 

 vais ao relatório . 

R33 - A3 – 2º – PA – ---e vês   . 

E34 – ---e vês como é que fizeste, o relatório é importante  

por isso e ao mesmo tempo obriga-vos a pensar . 

R34 - A2 – 2 º – PA – e se eu fosse professora (risos) . 

E35 – olha André o que é que tu achas que aprenderam 

 com essas experiências dos espelhos? 

R35 - A3 – 2º – PA – Dos espelhos aprendemos que …  

dos objectos que estão . aí . em frente ao espelho se  

a gente os afastar a realidade também se afasta, se  

mudarmos de posição a realidade também se muda,  

em relação à cor . também é igual, não é assim da cor  

do espelho . 

E36 – não muda a cor . 

R36 - A3 – 2 – PA – não, as cores é igual e a realidade  

também . 

E37 – e tu Bárbara o que é que achas que aprendeste?  

que coisas?  

R37 - A2 – 2º – PA – eu acho que aprendi coisas novas, 

 porque . eu nunca tinha feito assim isso quando andava  

no infantário e depois estive a ver aquilo ao espelho . só  

que há espelhos de outra cor e as imagens já saem diferentes 
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 . só que nestes as cores saem igual, as palavras saem diferentes . 

E38 – saem invertidas, não é? olha já tinhas pensado que  

quando te estás a ver ao espelho, a tua mão direita aparece  

lá como mão esquerda . 

R38 - A2 – 2º – PA – é . porque é como no nome . 

E39 – já tinhas pensado nisso antes de fazeres a experiência? 

R39 - A2 – 2 – PA – eu já . 

R39 - A3 – 2º – PA – eu tive uma ideia disso . 

E40 – tiveste uma ideia disso . já tinhas pensado Rafa? 

R40 - A1 – 2º – PA – vê-las já, mas quando era pequeno  

ainda não . 

E41 – olha diz-me uma coisa Rafael, fala-me de coisas  

que aprendeste, que achas que tenhas aprendido . 

R41 - A1 – 2º – PA – com essa experiência? 

E42 – sim com essa experiência, coisas diferentes do que  

eles disseram, lembras-te de mais alguma coisa que tenhas  

aprendido? 

R42 - A1 – 2 – PA – aprendemos que as imagens viradas  

para o espelho . qualquer objecto fica com a imagem invertida . 

E43 – fica sempre com a imagem invertida . 

R43 - A2 – 2º – PA – algumas . 

E44 – uhm  

R44 - A3 – 2º – PA – elas ficam sempre só que algumas  

situações não mudam,  por exemplo a palavra AMA fica  

invertida, mas lê-se na mesma . também fica AMA na mesma,  

MIM é a mesma coisa . 

R44 - A2 – 2º – PA – e se nós pusermos um pirilampo ele  

fica tal e qual, nem o olho esquerdo fica para o direito  

nem o direito para o esquerdo, mas a fitinha do pirilampo  

já se nota que está do outro lado . 

E45 – se ele não tiver fitinha, como o pirilampo é  

praticamente simétrico, com uma metade igual à outra é  

como o M, o A, o T . 

R45 - A2 – 2º – PA – o W, o B . o B é assim . (faz o gesto de  
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linha de simetria do B no plano horizontal)  

R45 - A3 – 2º – PA – o E . 

E46 – olha diz-me uma coisa, vamos falar de outro 

 tema, vocês trabalharam electricidade, não, estão a trabalhar  

agora, não é? 

R46 - A1 – 2º – PA – nós começamos, não sei se vamos  

continuar a aprender porque para a semana acho que já  

é brincadeira, mas eu não vou estar para a semana aqui  

porque vou de férias . 

R46 - A3 – 2º – PA – para a Espanha, vai hoje ás oito da  

manhã, ai às oito da noite 

E47 – (riso) – vais de férias, olha umas boas férias está  

bem Rafael? 

R47 - A3 – 2º – PA – não te esqueças de contar nada . 

E48 – e tu Bárbara o que é que já fizeram na . sobre a  

electricidade . 

R48 - A2 – 2º – PA – nós já estivemos a ver um cartaz  

que a professora levou, já estivemos a ver como é que a  

electricidade vinha duma casa à outra . 

E49 – como é que vem do centro de produção, não é? pronto  

já trabalharam a ficha e a tomada? 

R49 - A2 – 2º – PA – não, nós já a vimos a professora a meter,  

já estivemos a  *    mas trabalhar não . 

R49 - A3 – 2º – PA – ainda não . 

E50 – olha estás a gostar de trabalhar electricidade? 

R50 - A2 – 2º – PA – eu tou . 

E51 – e tu André? 

R51 - A3 – 2º – PA – eu também tou, mas há uma coisa que  

eu não gosto . 

R51 - A2 – 2º – PA – ---eu tenho medo de apanhar um choque . 

E52 – mas com a pilha tu não apanhas choque . 

R52 - A3 – 2º – PA – pois era o que eu ia dizer, eu não gosto  

é duma coisa . se eu apanhar choque … já apanhei vários . 

E53 – pois é preciso termos muito cuidado quando mexemos  
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em coisas eléctricas, em objectos eléctricos, tomadas, etc,  

mas com a pilha vocês não apanham choque . 

R53 - A1 – 2º – PA – mas se . se o aparelho eléctrico não estiver  

ligado à tomada não apanho . 

E54 – não se apanha, mas vocês também vão fazer uma ficha  

sobre alguns dos cuidados que precisamos de tomar . 

R54 - A3 – 2º – PA – eu tenho uma extensão que é de  

ligar e desligar, se estiver desligada não faz mal, mas se  

estiver ligada já faz mal . 

E55 – vocês os ímanes não trabalharam? 

R55 - A1 – 2º – PA – não, ---não . 

R55 - A2 – 2º – PA – ---não . 

R55 - A3 – 2º – PA – eu tenho vários em minha casa . 

E56 – tens vários em tua casa? 

R56 - A3 – 2º – PA – é letras . um do nemo e * . 

E57 – onde é que tu os usas? 

R57 - A3 – 2º – PA – no frigorífico (riso) e também tenho um  

íman que dá para agarrar tasos . 

E58 – diz-me uma coisa . com a electricidade ainda estão  

a trabalhar,  eu sei  para a semana, ainda vão trabalhar 

 um bocadinho mais para a semana, eu já vi trabalhos vossos  

e a vossa professora disse . 

R58 - A2 – 2º – PA – ---ela até já disse que nós íamos continuar  

no 3º e no 4º . 

E59 – no 3º e no 4º ano exactamente, achas que vai ser bom?  

Achas que vais aprender coisas interessantes? 

R59 - A2 – 2º – PA – vou . 

R59 - A3 – 2º – PA – ---acho . 

E60 – já aprendeste alguma coisa sobre electricidade? 

R60 - A3 – 2 º – PA – já . 

R60 - A1 – 2º – PA – já naquelas experiências . dos peixinhos 

 e daquilo . 

R60 - A2 – 2º – PA – ele já teve eléctrico . 

E61 – ele já esteve eléctrico? 
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R61 - A2 – 2º – PA – e eu também . 

R61 - A3 – 2º – PA – pois já numa . ciência . era uma  

joaninha que tinha assim  corninhos (faz o gesto do  

corninhos) e esses corninhos era electricidade e a gente  

encostávamos coisas  se eles acendessem é porque estavam  

eléctricos, eu pus a eu e eu estava eléctrico . (risos)  

R61 - A2 – 2º – PA – e eu também  . (risos) 

E62 – pois, porque a corrente eléctrica passava pelo teu corpo . 

 olha diz-me uma coisa André (risos), depois trabalharem os  

espelhos, vocês disseram que já aprenderam coisas muito  

interessantes, depois de trabalharem electricidade, diz-me  

que outro trabalho gostarias de fazer na escola? 

R62 - A3 – 2º – PA – de trabalhos? 

E63 – sim . 

R63 - A3 – 2º – PA – sem ser fichas de avaliação, pinturas 

 com pincéis . a professora não ser muito chata, nos deixasse 

 conversar . 

E64 – olha mas trabalhos assim de ciências . 

R64 - A3 – 2º – PA – ciências . 

R64 - A2 – 2º – PA – olha eu sei inventávamos uma televisão,  

assim já podíamos estar na sala a ver televisão . 

R64 - A3 – 2º – PA – pois inventávamos uma televisão de . de …  

uma caixa, depois furávamos a fazer que era uma televisão e  

púnhamo-nos  atrás  da televisão a fingirmos que éramos nós  

na televisão … era uma ciência boa . 

E65– olha diz-me uma coisa Rafael, o que é que tu gostaste,  

depois dos trabalhos que realizaste na electricidade, dos que  

realizaste nos espelhos, de qual  

dos dois temas é que tu gostaste mais? Do que é que gostaste mais  

de fazer? 

R65 - A1 – 2º – PA – até agora tou a gostar mais de electricidade . 

E66– porquê? 

R66 - A1 – 2º – PA – porque é um tema novo . 

E67 – e um tema novo, e tu achas que é importante trabalharem  
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electricidade? 

R67 - A1 – 2º – PA – acho . 

E68 – porquê? 

R68 - A1 – 2º – PA – porque se não houvesse electricidade  

também não havia quase nada e é bom sabermos coisas . 

R68 - A3 – 2º – PA – ---luz . 

E69 – pois a electricidade é muito importante para a nossa vida . 

R69 - A2 – 2º – PA – ---* 

R69 - A3 – 2º-PA – se não houvesse electricidade e estivesse  

chuva como não havia sol  . a gente não podia abrir as  

persianas, dava um bocado luz, só que não dava muita . 

E70 – e não só, há muitas coisas, muitos objectos, muitos  

aparelhos que funcionam com electricidade . 

R70 - A2 – 2º – PA – a máquina de filmar . (risos) 

E71 – a máquina de filmar, por exemplo, que está a funcionar  

com electricidade mas também pode funcionar com bateria  

carregada na electricidade . 

R71 - A2 – 2º – PA – o computador, a televisão . 

E72 – vocês fizeram uma ficha que falava sobre isso, aparelhos 

 que funcionavam com electricidade . 

R72 - A1 – 2º – PA – estivemos a estudar um bocadinho do 

 que fizemos . 

R72 - A3 – 2º – PA – a professora deu-nos as folhas do 

 que a gente fez para nos lembrarmos um bocado . 

E73 – uhm, uhm . para relembrarem um bocadinho do que 

 fizeram, gostaste Bárbara de fazer o que fizeste? o Rafa já  

disse que sim . 

R73 - A2 – 2º – PA – eu gostei . 

E74 – e do que é que gostaste mais, electricidade ou dos  

espelhos? 

R74 - A2 – 2º – PA – da electricidade . 

E75 – da electricidade e porquê Bárbara? 

R75 - A2 – 2º – PA – eu acho que é mais giro do que tar a 

 fazer experiências com os espelhos . 
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R75 - A3 – 2º – PA – já fizemos com a simetria . 

R75 - A1 – 2º – PA – com os espelhos é mais fácil e eu gosto  

mais das coisas difíceis . 

R75 - A2 – 2º – PA – é como eu e electricidade é . é um tema  

novo, também mais giro . 

E76 – e vocês vão trabalhar mais com electricidade que  

a vossa professora já vos prometeu isso, não foi? 

R76 - A2 – 2º – PA – Já, já esteve a falar connosco . 

E77 – e tu André, da electricidade e dos espelhos que é que  

gostaste mais de fazer? 

R77 - A3 – 2º – PA – … gostei da electricidade por causa de  

também ser um tema novo . e do que não gostei mais foi da 

 flutuação, já fizemos isso no 1º ano . 

R77 - A2 – 2º – PA – e depois fizemos solúvel e o que não é  

solúvel e também não gostei muito . 

E78 – porquê Bárbara, porque é que não gostaste? 

R78 - A1 – 2º – PA – (risos) 

R78 - A3 – 2º – PA – (risos) 

R78 - A2 – 2º – PA – (risos) porque … eu gosto mais de fazer 

 umas coisas do que outras e assim solúvel e não solúvel nós  

não podemos fazer coisas assim . tão giras como fizemos nas  

outras experiências . 

E79 – vocês acham que é importante . estarem, por  

exemplo,  a fazer esses trabalhos em grupo em vez de estar  

cada um no seu lugar a fazer individualmente . 

R79 -  A3 – 2º – PA – acho . 

E80 – porquê André? 

R80 - A3 – 2º – PA – podemos ter mais imaginação .   

ter mais coisas certas e assim temos mais cabeças a trabalhar,  

a pensar … podemos ter mais coisas certas . 

R80 - A1 – 2º – PA – ---reunimos as nossas . os nossos  

pensamentos num só . 

R80 - A3 – 2º – PA – --- sim num só e depois . podemos  

pensar uma coisa que está certa e depois reunimos em grupo 
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 a ver se está tudo certo . se o grupo concorda e assim é mais  

fácil do que estar sempre assim um . um . 

R80 - A2 – 2º – PA – ---um estar só a pensar . 

R80 - A3 – 2º – PA – ---um estar só a pensar .  

E81 – olha Bárbara também achas que é importante trabalhar 

 em grupo? 

R81 - A2 – 2º – PA – é . 

E82 – e estes trabalhos ajudam-vos a trabalhar em grupo, a  

aprender a trabalhar em grupo? 

R82 - A2 – 2º – PA – ajudam . 

E83 – foi difícil realizar as experiências? 

R83 - A2 – 2º – PA – não . realizar as experiências foi fácil e  

muito divertido . todos adorámos . 

E84 – e preencher as fichas? 

R84 - A2 – 2º – PA – fazer as fichas não foi difícil . 

E83 – querem dizer mais alguma coisa? pronto, era só isto que 

 eu vos queria perguntar. Obrigada por estarem comigo 
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Alunos do 4º ano – Prof B  – realizada num gabinete da escola no dia 23/06/04         

              (t =  35 min) 

E – Entrevistador a falar 

A 1, A2, A3 – Alunos a falar 

 

E1 – Vocês sabem que o vosso professor andou a fazer um 

programa de formação comigo e depois foi fazer convosco 

algumas experiências de ciências na sala de aula . é sobre isso 

que vamos falar um bocadinho e eu vou fazer-vos algumas 

perguntas está bem? 

 

 

Identificação dos alunos 

 

E 2 – Não se importam de dizer o vosso nome, idade, ano de 

escolaridade, escola que frequenta . 

R2 – A1 – 4º – PB – Fabrícia, tenho 9 anos e ando no 4º ano da 

escola do Paço .R2 – A2 – 4º – PB – Ana Isabel, tenho 9 anos e 

ando no 4º ano da escola do Paço . 

R2 – A3 – 4º – PB – Andreia, tenho 10 anos e ando no 4º ano da 

escola do Paço . 

 

 

Caracterização das actividades realizadas 

 

 

E3 – O vosso professora andou a trabalhar comigo espelhos, 

electricidade e ímanes, desses três temas qual ou quais os que 

vosso professor trabalhou convosco, Fabrícia? 

R3 - A1 – 4º – PB – todos . 

E4 – vamos falar de um de cada vez, agora vamos falar dos 

espelhos, pode ser? 

R4 - A1 – 4º – PB – sim . 

E5 – é assim, que tipo de actividades é que vocês fizeram sobre 
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os espelhos, lembras-te? 

R5 - A1 – 4º – PB – nós tínhamos de escrever palavras e depois 

vê-las no espelho ao contrário .  

E6 – invertidas, uhm . e mais . 

R6 - A1 – 4º – PB – … depois tínhamos de tentar ler . de forma 

diferente e também escrevemos, por exemplo uma palavra e 

essa palavra no espelho lia-se da mesma forma . 

E7 – lembras-te de alguma dessas palavras? 

R7 - A1 – 4º – PB – AXA . 

R7 - A2 – 4º – PB – AMA . 

R7 - A3 – 4º – PB – OVO . 

E8 – olha e que tipo de . de outras actividades é que fizeram 

Ana Isabel, lembras-te? sobre os espelhos? 

R8 - A2 – 4º – PB – vimos também, num deles o reflexo dos 

nossos olhos e depois desenhámos no papel . 

E9 – uhm . mais … não te lembras de mais… Andreia? 

R9 - A3 – 4º – PB – desenhámos o olho que nós vimos ao 

espelho . 

R9 - A1 – 4º – PB – também fizemos uma experiência com 

espelhos . que era uma caixa que tinha espelhos a toda a volta e 

nós víamos aquilo de formas diferentes e estava ali e aquilo via-

se repetido muitas vezes . 

E10 – viam-se muitos reflexos do objecto que estava lá, sabes o 

nome dessa caixa? … alguém se lembra do nome dessa caixa?  

R10 - A1 – 4º – PB –era o caleidoscópio . (riso) 

R10 - A2 – 4º – PB – ---era . (riso) 

R10 - A3 – 4º – PB – ---era . (riso) 

E11 – era o caleidoscópio, viam-se muitas imagens reflectidas, 

…olha antes de fazerem essas experiências, o que é que faziam? 

R11 - A1 – 4º – PB – antes das experiências nós escrevíamos o 

que pensávamos que ia acontecer . 

E12 – todas fizeram isso? 

R12 - A1 – 4º – PB – sim . 
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E13 – e depois de fazerem a experiência o que é que faziam? …. 

escreviam,  o que é que faziam? 

R13 - A2 – 4º – PB – ante e depois da experiência fazíamos 

fichas algumas com tabelas. 

E14 – fichas ?  

R14 - A2 – 4º – PB – Sim, e o relato . 

E15 – quando faziam o relato, como é que vocês faziam, era o 

professor que fazia no quadro, vocês copiavam ou eram vocês 

que faziam? 

R15 - A3 – 4º – PB – o professor trazia uma ficha feita, 

preparada para as experiências que nós tínhamos que fazer, com 

tabelas, etc . 

E16 – uhm . uhm . de que género … 

R16 - A3 – 4º – PB – . materiais que utilizámos, como é que 

fizemos, o que observámos…. 

E17 – Andreia achas que é importante vocês estarem a escrever 

o que fizeram na . na experiência, ou não? 

R17 - A3 – 4º – PB – sim . 

E18 – porquê? 

R18 - A3 – 4º – PB – porque aprendemos e não nos esquecemos 

.E19 – exactamente não esquecem . se daqui a um ano quiseres 

saber o que fizeste, vais ler e ficas a saber . olha diz-me uma 

coisa, será que para além disso o estarem a escrever o relato em 

ciências vos vai ajudar a escrever melhor . 

R19 - A3 – 4º – PB – sim, ao fazer o relato aprendemos mais 

palavras . 

E20 – exactamente… e o desenho também vos ajuda? 

R20 - A1 – 4º – PB – o desenho também ajudou a ter mais 

ideias . 

E21 – olha essas actividades foram feitas em grupo ou 

individualmente? 

R21 - A1 – 4º – PB – foram feitas em grupo . 

E22 – sempre em grupo? 
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R22 - A1 – 4º – PB – sim . 

R22 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R22 - A2 – 4º – PB ---sim . 

E23 – grupos de quantos elementos?  

R23 - A3 – 4º – PB – três grupos . 

E24 – três grupos e quantos meninos estavam em cada grupo? 

R24 - A3 – 4º – PB – três grupos de quatro ou cinco elementos . 

E25 – quatro ou cinco, olha . Ana Isabel gostaste de fazer essas 

actividades sobre os espelhos? 

R25 - A2 – 4º – PB – dos espelhos sim . 

E26 – porquê? 

R26 - A2 – 4º – PB – porque era giro e também aprendemos 

coisas . 

E27 – Por exemplo, que coisas é que tu aprendeste que não 

sabias ao fazer essas actividades com os espelhos? 

R27 - A2 – 4º – PB – ….. 

E28 – lembras-te de alguma coisa que tenhas aprendido que não 

soubesses? 

R28 - A3 – 4º – PB – de ver as palavras no espelho, ao contrário 

que  algumas se lêem na mesma porque são simétricas . 

E29 – pois são compostas por letras que são todas simétricas . o 

A é simétrico o M é simétrico, o U é simétrico . olha diz-me 

uma coisa, quando estavas a fazer essas . essas  experiências, 

esses trabalhos  todos, de que é que tu gostaste mais, Andreia? 

R29 - A3 – 4º – PB – dos espelhos? 

E30 – sim, do que é que tu gostaste de fazer, de tudo o que 

fizeste com espelhos? 

R30 - A3 – 4º – PB – as palavras ao contrário e ver os olhos, o 

eixo de simetria . 

E31 – a simetria que vocês andaram a estudar, não foi? o eixo 

de simetria, e tu Ana Isabel, de que é que gostaste mais? 

R31 - A2 – 4º – PB – foi de ver também as palavras simétricas 

….. foi isso 
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E32 – e tu Fabrícia? 

R32 - A1 – 4º – PB – gostei muito de ver as imagens reflectidas 

no caleidoscópio . 

E33 – de ver as imagens reflectidas no caleidoscópio, olha do 

que é que gostaste menos de tudo o que fizeram? 

R33 - A1 – 4º – PB – acho que de nada, aquilo era divertido . 

E34 – era divertido, e tu Ana Isabel, de que é que gostaste 

menos? 

R34 - A2 – 4º – PB – eu gostei de tudo . 

E35 – gostaste de tudo, e tu Andreia? 

R35 - A3 – 4º – PB – eu também . 

E36 – tu também Andreia, olha o que é que tu achas, Andreia, 

que vocês aprenderam com essas actividades? 

R36 - A3 – 4º – PB – aprendemos a realizar experiências … 

E37 – sim e que mais? 

R37 - A3 – 4º – PB – aprendemos coisas que não sabíamos . 

E38 – como por exemplo? 

R38 - A3 – 4º – PB – as palavras ao contrário … 

E39 – uhm  . uhm… olha há uma carrinha que usa sempre uma 

palavra escrita de forma invertida, um carro ou carrinha, 

lembras-te? Ela passa na rua muitas vezes por nós e traz uma 

palavra escrita de forma invertida, lembras-te qual é? 

R39 - A3 – 4º – PB – a ambulância . 

E40 – a ambulância, então vocês aprenderam porque é que a 

palavra ambulância está escrita de forma invertida, porquê? 

R40 - A3 – 4º – PB – para nos carros se ler bem, se ela estivesse 

bem escrita nós víamos ao contrário … 

E41 – pois, porque assim quando nós vamos nos carros, 

olhamos pelo espelho retrovisor o que é que acontece? Ela está 

invertida e nós vemo-la bem escrita e já podemos dar passagem 

à ambulância, não é? é precisamente por isso . olha . vamos 

agora falar de electricidade, vocês trabalharam electricidade? 

R41 - A3 – 4º – PB – sim . 
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E42 – Andreia, que tipo de actividades é que fizeram? 

R42 - A3 – 4º – PB – com uma carga [pilha]  .  ligamos vários 

fios a lâmpadas e o meu grupo conseguiu . conseguimos ligar 10 

lâmpadas ao mesmo tempo . 

E43 – uhm . uhm e como é que elas estavam ligadas? 

R43 - A3 – 4º – PB – uma parte dos fios estava ligado à parte 

menos da carga e os outros fios estavam alguns ligados aos 

pregos da lâmpada e outros fios estavam ligado à parte mais da 

carga . 

E44 – e a ligar cada lâmpada tinha só um fio ou dois fios, não te 

lembras? 

R44 - A3 – 4º – PB – tinha dois de cada lado . 

E45 – tinha dois de cada lado, sabes como se chama esse tipo de 

ligação? 

R45 - A3 – 4º – PB – era ligação em paralelo . 

E46 – lembras-te de outras actividades que fizeram, Ana Isabel? 

R46 - A2 – 4º – PB – Fizemos também essa parte . só que 

ligamos os dois fios à pilha só que depois tinha um objecto no 

meio para ver se era condutor ou não condutor . 

E47 – Fizeram também a parte dos materiais condutores, olha 

vocês quando a experiência com os materiais condutores e não 

condutores, como é que fizeram? 

R47 - A1 – 4º – PB – antes fizemos uma ficha para registar o 

que é que pensávamos . 

R47 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R47 - A3 – 4º – PB – ---sim . 

E48 – e não tiveram surpresas? 

R48 - A1 – 4º – PB – ---sim . 

R48 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R48 - A3 – 4º – PB – ---sim . 

E49 – e quais eram os materiais que pensavam que não eram 

condutores e afinal eram ou o contrário? 

R49 - A1 – 4º – PB – nós pensávamos que … assim a fantasia a 
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imitar ouro também pensávamos que isso era condutor e não era 

. 

E50 – nem todos os materiais são condutores e outros? outros? 

R50 - A1 – 4º – PB – o vidro . 

E51 – o vidro também não é condutor, mais . 

R51 - A3 – 4º – PB – as jóias . 

E52 – olha e nós, nós somos condutores?  

R52 - A1 – 4º – PB – ---sim . 

R52 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R52 - A3 – 4º – PB – ---sim . 

E53 – Pois somos, por isso é que a electricidade é perigosa para 

nós, não a pilha não é? mas a electricidade . a tomada  torna-se 

perigosa para nós por causa da potência que ela tem, olha na 

electricidade, Fabricia,  o que é que tu gostaste mais de fazer? 

R53 - A1 – 4º – PB – ligar os fios e ver a … a luz a acender-se . 

nunca pensei que a luz se fosse acender. que a lâmpada fosse 

acender com um fio e uma pilha . 

E54 – mais . 

R54 - A1 – 4º – PB – ….. 

E55 – vocês não fizeram uma ligação em que se desapertavam 

uma lâmpada …? 

R55 - A3 – 4º – PB – desapertava-se uma e as outras apagavam-

se todas, era a ligação em série. 

E56 – desapertando uma lâmpada a corrente não passa . e mais? 

R56 - A1 – 4º – PB – também fizemos a experiência com o nó . 

R56 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R56 - A3 – 4º – PB – ---sim . 

E57 – o que é que vocês pensavam, que a electricidade ia passar 

ou não? 

R57 - A2 – 4º – PB – eu pensei .  

R57 - A3 – 4º – PB – sim . 

E58 – todas pensavam isso? e tu Fabrícia? 

R58 - A1 – 4º – PB – eu pensei que ia passar, porque na mesma 
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ela ia passar . e nós escrevemos isso na ficha . 

E59 – desde que o fio não esteja cortado a energia passa, não é 

como a mangueira da água que se tiver um nó a água não passa, 

a electricidade passa sempre . 

R59 - A2 – 4º – PB – também fizemos um interruptor . 

E60 – fizeram uma com o interruptor. uhm,  olha diz-me uma 

coisa, de que é que gostaste mais de trabalhar na electricidade, 

Andreia? 

R60 - A3 – 4º – PB – gostei de ligar todas aquelas lâmpadas ao 

mesmo tempo e de criar um interruptor e de ver que as lâmpadas 

brilham o mesmo com o fio mais curto ou mais comprido. 

E61 – e tu Ana Isabel? 

R61 - A2 – 4º – PB – foi criar um interruptor e também de ligar 

as lâmpadas . 

E62 – porquê? 

R62 - A2 – 4º – PB – porque … o interruptor era tipo assim um 

desafio, nós tínhamos que tentar fazê-lo e isso foi giro . 

E63 – uhm, uhm, e tu Fabricia de que é que gostaste mais? 

R63 - A1 – 4º – PB – foi de ver os materiais condutores e os não 

condutores . 

E64 – uhm … foi? porquê? 

R64 - A1 – 4º – PB – porque não sabia pronto que havia assim a 

maneira de chamar material condutor e material não condutor e . 

pronto assim eu vi que há uma maneira pronto de chamar a um 

material condutor e a outro material não condutor . 

E65 – e achas que isso é importante para a tua vida de todos os 

dias? 

R65 - A1 – 4º – PB – acho . 

E66 – porquê? 

R66 - A1 – 4º – PB – porque às pessoas que possam não andar 

na escola acho que lhes posso ensinar . 

E67 – e repara quando estiveres a mexer em electricidade já 

tomas atenção, não é? se o material é condutor ou se não é 
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condutor, vocês costumam ver a vossa mãe a passar roupa a 

ferro e o fio do ferro está muito bem isolado, não é? para a 

pessoa que está a passar a ferro . 

R67 - A1 – 4º – PB – --- não apanhar nenhum choque . 

E68 – olha, digam-me uma coisa, tu já falaste que aprendeste 

coisas sobre os materiais condutores e não condutores, 

aprendeste mais alguma coisa que não soubesses, sobre 

electricidade? 

R68 - A1 – 4º – PB – foi ligar os fios e a lâmpada . 

E69 – algum dia tinhas feito isso, tinhas feito ligações com fios, 

pilhas e lâmpadas? 

R69 - A1 – 4º – PB – não . 

E70 – e tu Ana Isabel já tinhas algum dia feito esse tipo de 

experiências? 

R70 - A2 – 4º – PB – com o interruptor não . 

E71 – e com os fios e as lâmpadas? 

R71 - A2 – 4º – PB – também não . 

E72 – também não, gostaste de as fazer? 

R72 - A2 – 4º – PB – gostei . 

E73 – achas que foi bom, aprendeste alguma coisa? 

R73 - A2 – 4º – PB – sim . 

E74 – e tu Andreia? 

R74 - A3 – 4º – PB – também gostei . 

E75 – achas que aprendeste alguma coisa que te vai ajudar na 

tua vida? 

R75 - A3 – 4º – PB – sim até a ter certos cuidados com a 

electricidade . 

E76 – vocês mais tarde vão voltar a trabalhar a estudar isso, 

quando andarem noutro ciclo e vão ser os maiores porque já vão 

saber fazer essas coisas, olhem, vamos agora falar, por exemplo, 

dos ímanes, vocês já trabalharam com ímanes? 

R76 - A1 – 4º – PB – também trabalhámos com ímanes . 

R76 - A2 – 4º – PB – ---sim . 
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R76 - A3 – 4º – PB – ---sim . 

E77 – Ana Isabel, lembras-te de actividades que fizeram com os 

ímanes? 

R77 - A2 – 4º – PB – sim, fizemos ….. 

E78 – Como é que começaram? 

R78 - A2 – 4º – PB – a começar foi . com os ímanes tentar 

meter objectos e ver os pólos norte e sul . 

E79 – o pólo norte e o pólo sul . 

R79 - A2 – 4º – PB – nunca tinha visto aquilo, o pólo norte e o 

pólo sul, depois também estive a fazer uma coisa que era com os 

próprios ímanes estive a empurrar um íman grande . 

E80 – ver qual era o íman com mais força, mais . 

R80 - A2 – 4º – PB – também tentámos tirar um clipe sem 

molhar as mãos . 

E81 – conseguiste? 

R81 - A2 – 4º – PB – sim, umas pessoas metiam lá dentro o 

íman, outras metiam por baixo e tentavam até trazer até cima . 

E82 – e tu Fabricia lembras-te de outras coisas que tenham feito, 

ou todos os grupos fizeram o mesmo? 

R82 - A1 – 4º – PB – todos os grupos fizeram o mesmo, só que 

também havia uma . que era um vidro, então tinha lá . em cima 

coisinhas de ferro [limalha]e então tinha um íman em cima e 

arrastava aquilo para onde queria . 

E83 – ah, era a limalha de ferro que fazia a barba do boneco e o 

cabelo . 

R83 - A1 – 4º – PB – e também gostei muito daquela de tentar 

tirar a limalha da farinha . 

E84 – ficaste surpreendida? 

R84 - A1 – 4º – PB – sim . 

E85 – como é que vocês pensavam que iam tirar, antes de fazer 

com ímanes, como é que vocês pensavam tirar a limalha da 

farinha? 

R85 - A1 – 4º – PB – nós tínhamos lá aquele íman e pensamos 
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logo que íamos tirar com ímanes . 

E86 – lembram-se de mais alguma coisa que tenham feito 

Andreia? 

R86 - A3 – 4º – PB – também .  tentámos com uma régua meter-

se um objecto que era para ser uma agulha no zero e depois com 

um íman fomos . ia-se tentando ver a que distância é que o íman 

começava a atrair a agulha para ver qual era o íman mais forte . 

E87 – Olha, essas actividades foram também feitas em grupo ou 

individualmente? 

R87 - A3 – 4º – PB – todas em grupo . 

E88 – quando vocês fizeram as experiências,? 

R88 - A1 – 4º – PB – fizemos . registamos o que pensávamos 

que ia acontecer, fizemos tabelas e depois relatórios e desenhos 

R88 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R88 - A3 – 4º – PB – ---sim . 

E89 – desses registos, experiências e relatórios e desenhos quais 

foram as actividades que mais gostaram de fazer? 

R89 - A3 – 4º – PB – fazer o desenho . 

E90 – porquê Andreia? 

R90 - A3 – 4º – PB – porque no desenho vê-se o que nós 

estivemos a fazer e a aprender . 

E91 – uhm, uhm, e tu? 

R91 - A2 – 4º – PB – também fazer o desenho . 

E92 – fazer o desenho, e tu Fabrícia? 

R92 - A1 – 4º – PB – fazer as experiências . 

E93 – foi as experiências, porquê? 

R93 - A1 – 4º – PB – gosto de fazer as coisas e fazer as coisas 

para mim mexe-me mais, não estar lá a pintar o desenho, não 

gosto . 

E94 – gostas mais de estar a mexer nas coisas com as tuas mãos, 

achas que aprendes quando estás a fazer as experiências? 

R94 - A1 – 4º – PB – sim . 

E95 – por exemplo, se a experiência aparecesse escrita no livro 
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e vocês só tivessem de responder sim ou não . vocês acham que 

aprendiam alguma coisa? 

R95 - A1 – 4º – PB – não, mas acho que aprendíamos a 

interpretar perguntas sobre aquela matéria . 

E96 – sim mas aprendiam, acham que ficavam . que era a 

mesma coisa . 

R96 - A3 – 4º – PB – não . 

E97 –  . que ficavam  tão satisfeitas como ficaram a fazer as 

experiências? 

R97 - A3 – 4º – PB – não . 

R97 - A1 – 4º – PB – acho que também ficava satisfeita se  … 

não   tivesse de fazer as experiências . 

E98 – mas tu disseste que gostavas de fazer era com as tuas 

mãos, de fazer as experiências . 

R98 - A1 – 4º – PB – mas sabe se não tivesse lá material já não 

fazia . 

E99 – se não tivesses material não as podias fazer, claro, não é? 

. o que é que tu achas que aprendeste com os ímanes … coisas 

que tu não sabias? 

R99 - A1 – 4º – PB – … que os ímanes têm magnetismo e 

atraem coisas  feitos de ferro . e outros materiais e que os 

ímanes tinham …vindo do gregos . 

E100 – os ímanes têm um mineral que é o magnetismo que faz 

com que alguns objectos sejam atraídos, aqueles que têm ferro, 

cobalto ou níquel .  vocês não tinham lá um saquinho cheios de 

chaves? 

R100 - A3 – 4º – PB – sim . 

E101 – e as chaves eram todas atraídas? 

R101 - A1 – 4º – PB – --- não . 

R101 - A2 – 4º – PB – --- não . 

R101 - A3 – 4º – PB – não, algumas não eram . 

E102 – algumas não eram e em contrapartida tinha lá outros 

materiais que se calhar eram atraídos e vocês pensaram que não 
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eram, lembras-te deles? 

R102 - A3 – 4º – PB – as moedas de cinco cêntimos . pensava 

que não eram atraídas e eram e as moedas de euro e dois euros 

pensava que eram atraídas mas não eram, só a parte de fora . 

E103 – exactamente por causa dos matérias de que são feitas, e 

havia lá um material que serve para desenhar, lembram-se de 

qual é? 

R103 - A2 – 4º – PB – era aquele que estava num vidro e depois 

e depois tínhamos de pôr lá ímanes e ele era atraído . 

E104 – e ele era atraído não era? Exactamente, olha dos três 

temas, Andreia, electricidade, espelhos e ímanes, qual foi aquele 

que tu mais gostaste de fazer? 

R104 - A3 – 4º – PB – o dos ímanes . 

E105 – porquê? 

R105 - A3 – 4º – PB – porque primeiro começamos a mover os 

objectos, depois começamos a aprender . gostei muito de saber 

que . com um íman conseguia separar a limalha da farinha . 

E106 – contavas que isso acontecesse? 

R106 - A3 – 4º – PB – não . 

E107 – então foi uma coisa que tu aprendeste, não é? mais 

R107 - A3 – 4º – PB – da distância, e qual era o que atraía mais  

.E108 –  . aquele que é mais potente, que atrai a uma maior 

distância, mais . fizeram  

R108 - A3 – 4º – PB – também com os clipes . a ver qual era o 

que aguentava um maior número de clipes . 

E 109 – usaram sempre o mesmo íman ou usaram diferentes . 

R109 - A3 – 4º – PB – usámos quase todos . 

E110 – uhm, uhm, mais . 

R110 - A3 – 4º – PB – e também gostei de com duas barrinhas, 

fazer andar um íman, outro íman . 

E111 – fizeram a corrida? 

R111 - A3 – 4º – PB – não ainda não fizemos com os carros, 

vamos fazer hoje ou amanhã . 
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E112 – ah e tu Ana Isabel, de que é que gostaste mais? 

R112 - A2 – 4º – PB – foi do íman, foi os ímanes, depois foi a 

electricidade . 

E113 – a electricidade, porquê Ana Isabel? 

R113 - A2 – 4º – PB – os ímanes eu gostei de fazer porque . vi 

que dava para fazer coisas . dá para fazer coisas assim que … eu 

nem imaginava às vezes . como aquela coisa feita dos carros . 

E114 – uhm, uhm . 

R114 - A2 – 4º – PB – e também tirar o clipe da água sem 

molhar as mãos, depois a electricidade foi porque . eu gosto 

muito de fazer essas coisas assim . 

E115 – e tu Fabrícia? 

R115 - A1 – 4º – PB – também foi os ímanes . 

E116 – também foi os ímanes, gostaste de ver mexer os ímanes, 

vocês gostaram de sentir os ímanes, vocês sentiram os ímanes, 

quando pomos um virado para o outro com os mesmos pólos . 

R116 - A1 – 4º – PB – quando pomos o pólo norte virado para o 

outro pólo norte eles afastarem-se e quando viramos o pólo 

norte para o sul eles juntarem-se . 

R116 - A3 – 4º – PB – eles juntarem-se . 

E117 – depois de todo o trabalho que vocês fizeram, ímanes, 

espelhos, electricidade, digam – me, lembram-se assim de 

algum outro tema que vocês gostassem de trabalhar, das 

ciências, assim alguma coisa das ciências . 

R117 - A3 – 4º – PB – com produtos químicos . 

E118 – com produtos químicos, e tu Ana Isabel? 

R118 - A2 – 4º – PB – eu ….. não sei muito bem . 

E119 – não sabes e tu Fabricia? 

R119 - A1 – 4º – PB – não sei porque há assim tanta coisa, 

como agora isto que eu não sabia e apareceu, pode também 

existir outras coisas, pronto, como a … por exemplo os ímanes 

que a Ana Isabel diz ou a .  (aponta para a Andreia) os químicos, 

pode haver outras coisas, pronto como os químicos e pronto se 
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calhar essa … matéria atrai-me mais que os químicos . 

E120 – olhem, querem dizer mais assim alguma coisa, gostaram 

destes trabalhos todos? a nível de grupo acham que é bom, 

porque ajuda-vos a trabalhar em grupo? gostam de trabalhar em 

grupo? Andreia? 

R120 - A3 – 4º – PB – em grupo, por exemplo, uma pess . um 

colega  não sabe uma coisa e o outro pode transmitir o que sabe 

ao outro colega, aprendemos uns com os outros . 

E121 – vocês depois quando faziam diziam a turma como é que 

tinham feito? R121 - A1 – 4º – PB – sim . nós dizíamos à turma 

o que tínhamos feito  e como é que as coisas tinham corrido    

E122 – e escreviam? 

R122 - A1 – 4º – PB – sim, normalmente os grupos faziam tudo 

igual, o que um grupo fazia o outro também fazia, nós fazíamos 

as fichas só que era individual por cada grupo . 

E123 – uhm, uhm, olha e tu Ana Isabel, qualquer coisa que 

queiras dizer-me sobre isso?      

R123 - A2 – 4º – PB – é assim, eu gostei de fazer todas as 

experiências e ….. 

E124 – não te lembras de mais nada .  

R124 - A2 – 4º – PB – (abanou a cabeça, querendo dizer não) 

E125 – achas que por exemplo, vocês fizeram desenhos muito 

bonitos que eu já vi alguns, fizeram relatórios muito bem feitos . 

o que é que pensam sobre os relatórios? 

R125 - A1 – 4º – PB – ---sim . 

R125 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R125 - A3 – 4º – PB – os relatório ajudam-nos a aprender a 

escrever melhor . 

E126 – vocês quando vão fazer português organizam melhor as 

coisas ou não? 

R126 - A1 – 4º – PB – ---sim . 

R126 - A2 – 4º – PB – ---sim . 

R126 - A3 – 4º – PB – ---sim . 
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E127 – e na matemática? 

R127 - A1 – 4º – PB – ---sim . 

R127 - A2 – 4º – PB – na matemática também, nos tiveram de 

medir quando fizemos a experiência dos centímetros a ver a 

agulha tivemos de estar a medir os centímetros da agulha até ao 

íman . 

R127 - A3 – 4º – PB – ---sim  . 

E128 – olhem, e gostaram, acham que é importante fazer 

experiências de ciências? acham que é importante? 

R128 - A1 – 4º – PB – ---acho . 

R128 - A2 – 4º – PB – ---acho . 

R128 - A3 – 4º – PB – acho que também quando formos para o 

ciclo isso vai ajudar-nos . 

E129 – e vocês vão fazer mais experiências porque vão ter 

ciências, vão ter física e química, olha por exemplo, antes de 

fazerem essas experiências . pensarem naquilo que ia acontecer? 

R129 - A3 – 4º – PB – pensávamos e escrevíamos . 

E130 – e às vezes acontece que . aquilo que vocês pensam não 

está certo,  não é ? 

R130 - A3 – 4º – PB – sim . 

E131 – e ficam decepcionadas? 

R131 - A3 – 4º – PB – não porque assim aprendemos mais 

coisas . 

E132 – exactamente pois porque estávamos a pensar de uma 

maneira que não estava certa e depois fomos ver qual era a 

maneira certa, pronto, era só o que eu vos queria perguntar, 

querem dizer mais alguma coisa? obrigada por estarem comigo, 

agradeçam também por mim aos vossos pais, sabem que dia é 

hoje?  

R132 - A3 – 4º – PB – dia 23 de Junho . 
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Alunos do 3º ano – Prof. C – realizada num gabinete da escola no dia 24/06/04               

   (t =  30 min) 

E – Entrevistador a falar 

A 1, A2, A3, A4 – Alunos a falar 

 

E1 – Vocês sabem que durante o ano . eu com a vossa 

professora andamos a fazer um programa de formação e depois 

trabalhei com ela alguns temas de ciências que ela depois foi 

trabalhar convosco na escola . é sobre isso que nós vamos . 

portanto vocês  vão estar  à vontade e dizer tudo aquilo que 

pensam, sem medo, porque tudo o que disserem está certo, não 

vão ter receio nenhum de falar e mesmo quando eu vos fizer 

perguntas que vocês pensem, então mas a professora já sabe, 

como é o caso do vosso nome,   vocês respondem na mesma 

está bem? só tem um condição,  não falam dois ao mesmo 

tempo, porque se falarem não dá para entender nada, está bem? 

 

 

Identificação dos alunos 

E 2 – Não se importam de dizer o vosso nome, idade, ano de 

escolaridade, escola que frequenta . 

 A1 – 3º – PC – Ricardo, tenho  9 anos e ando no 3º ano da 

escola do Paço . 

 A2 – 3º – PC – Carolina, tenho 8 anos e ando no 3º ano da 

escola do Paço . 

A3 – 43 – PC – Ana Teresa, tenho 9 anos e ando no 3º ano da 

escola do Paço . 

 A4 – 43 – PC – Inês, tenho 8 anos e ando no 3º ano da escola 

do Paço . 

 

 

Caracterização das actividades realizadas 

 

E3 – Eu trabalhei com a vossa professora o tema espelhos, o  
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tema electricidade e o tema ímanes, destes três temas, Ricardo 

quais foram aqueles que vocês trabalharam? 

R3 - A1 – 3º – PC – foi o da electricidade e os espelhos . 

E4 – a electricidade e os espelhos foram esses dois que 

trabalharam . dentro desses dois temas que trabalharam, 

Carolina lembras-te que tipo de actividades é que fizeram? 

R4 - A2 – 3º – PC – sim . 

E5 – tens de falar um bocadinho mais alto, porque senão depois 

eu não consigo ouvir-te (riso) .  diz então que tipo de 

actividades é que fizeram? 

R5 - A2 – 3º – PC – ahm . estivemos a fazer experiências . 

E6 – fazer experiências, mais . 

R6 - A2 – 3º – PC – ahm ….. 

E7 – vamos, por exemplo, falar agora só dos espelhos, foi o 

primeiro que fizeram? 

R7 - A4 – 3º – PC – foi a água e a sua temperatura . 

E8 – a água, fizeram também a experiência da água e a 

temperatura, não foi? como manter a temperatura da água 

durante um período de mais tempo . olha e como é que fizeram?  

que actividades é que fizeram?  vamos então falar um bocadinho 

da água, que actividades é que fizeram? 

R8 - A2 – 3º – PC – estivemos a pôr …  

R8 - A1 – 3º – PC – a experiência de três, três coberturas 

diferentes . 

R8 - A4 – 3º – PC – para meter na lata e depois íamos metendo 

o termómetro e íamos vendo a temperatura . 

E9 – tinham marcado o tempo, não era?  e de tanto em tanto 

tempo iam . 

R9 - A3 – 3º – PC – mas todos os grupos tinham de ver ao 

mesmo tempo . 

E10 – olha, antes de fazerem essas experiências a vossa 

professora perguntou-vos . o que é que pensavam que ia 

acontecer Teresa? perguntou ou não?  
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R10 - A3 – 3º – PC – perguntou . nós tivemos de escrever o que 

pensávamos que ia acontecer 

E11 – uhm … 

R11 - A3 – 3º – PC – foi . 

E12 – e depois quando fizerem a experiência aconteceu aquilo 

que pensavam, ou aconteceram coisas diferentes? 

R12 - A4 – 3º – PC – aconteceu aquilo que nós pensávamos . 

E13 – uhm . olha, depois de fazerem experiências que outras 

actividades é que fizeram Ricardo? 

R13 - A1 – 3º – PC – … depois de fazermos as experiências? 

E14 – sim, depois e antes, o que é que fizeram? 

R14 - A1 – 3º – PC – fizemos o . o desenho . 

E15 – da experiência, o desenho da experiência . 

R15 - A1 – 3º – PC – e também .  escrevemos o relatório . 

E16 – fizeram o relatório da experiência . olha, como é que 

fizeram essas actividades dentro da turma .  foi feito com a 

turma toda ou cada um fez o seu , como é que foi? . como é que 

fizeram o relatório? 

R16 - A1 – 3º – PC – foi em grupo . 

E17 – foi em grupo?   

R17 - A1 – 3º – PC – (abanam a cabeça, querendo dizer sim)  

R17 - A4 – 3º – PC – (abanam a cabeça, querendo dizer sim)  

E18 – antes de fazerem ainda a experiência vocês estiveram a 

fazer uma coisa que se chama carta,  lembram-se? 

R18 - A4 – 3º – PC – foi, fizemos a carta de planificação. 

E19 – como é que ela foi feita, foi feita individualmente, ou foi 

feita para a turma toda? 

R19 - A4 – 3º – PC – foi feita para a turma toda . 

E20 – foi feita para a turma toda . olha vamos falar agora da . 

dos espelhos, sim?  que tipo de actividades é que fizeram com 

os espelhos, Teresa? Lembras-te? 

R20 - A3 – 3º – PC – … pusemos um objecto à frente do 

espelho . e estivemos a ver se . se o espaço do objecto até ao 
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espelho era o mesmo do espelho até à imagem . 

E21 – mediam, verificavam, mais . 

R21 - A3 – 3º – PC – ….. 

E22 – Inês ajuda a tua colega, mais . nos espelhos o que é que 

fizeram mais, lembras-te? 

R22 - A4 – 3º – PC – fizemos o desenho do . da experiência . 

E23 – sim e antes de fazerem a experiência, não fizeram nada? 

R23 - A4 – 3º – PC – ….. 

E24 – não tiveram nenhum o registo ? 

R24 - A4 – 3º – PC – fizemos o registo do que ia acontecer, 

estivemos a assinalar com o X . 

E25 – uhm, uhm . e fizeram o desenho do olho do colega … 

fizeram ou não? ou não fizeram essa parte . e com a palavra 

ambulância … 

R25 - A4 – 3º – PC – …não 

E26 – não? não, então digam-me lá e depois o que é que 

aconteceu,  vocês quando fizeram a experiência, aquilo que 

pensavam que ia acontecer aconteceu mesmo ou não? 

R26 - A1 – 3º – PC – a alguns não aconteceu, mas a outros 

aconteceu . 

E27 – vocês ficaram muito espantados com isso? 

R27 - A1 – 3º – PC – (abana a cabeça querendo dizer sim) 

E28 – ficaram . olha diz-me uma coisa, que fizeram mais, 

Carolina? 

R28 - A2 – 3º – PC – fizemos relatórios . 

E29 – e como é que foram esses relatórios, como é que foram 

feitos? individualmente, ou foi na turma toda ou no grupo 

pequenino? 

R29 - A2 – 3º – PC – no grupo pequeno . 

E30 – foi no grupo pequenino . e cada um dava uma ideia ou 

como era? era só um que escrevia ou todos escreviam? 

R30 - A2 – 3º – PC – era só um que escrevia, ---mas todos 

davam ideias . 
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R30 - A1 – 3º – PC – --- mas todos davam ideias . 

R30 - A3 – 3º – PC – --- mas todos davam ideias . 

R30 - A4 – 3º – PC – --- mas todos davam ideias . 

E31 – todos davam ideias, todos tinham que dar ideias e todos 

tinham que estar de acordo com as ideias, não é? olha dessas 

experiências todas dessas actividades que tu fizeste sobre os 

espelhos, de que é que tu gostaste mais? 

R31 - A1 – 3º – PC – ….. 

E32 – de fazer a experiência, de fazer o relatório, de fazer o 

desenho, de pensar no que ia acontecer? de que é que tu gostaste 

mais, Ricardo? 

R32 - A1 – 3º – PC – gostei de fazer a experiência . 

E33 – de fazer a experiência e porquê? 

R33 - A1 – 3º – PC – porque é mais engraçado estar a mexer 

com os materiais. (riso) 

E34 – estar a trabalhar com os materiais, não é? 

A1 – 3º – PC – sim . 

E35 – e tu Carolina do que é que gostaste mais? 

R35 - A2 – 3º – PC – eu gostei também de fazer a experiência . 

E36 – porquê? 

R36 - A2 – 3º – PC – porque era mais divertido e fazíamos . 

todos em conjunto .  

E37 – e tu Teresa, do que é que gostaste mais? 

R37 - A3 – 3º – PC – gostei mais da experiência porque 

trabalha-se em grupo e todos damos opiniões . sobre o trabalho . 

E38 – e tu? 

R38 - A4 – 3º – PC – gostei mais da história dos espelhos . 

E39 – pois nós estamos a falar dos espelhos, mas ao fazer, 

gostaste mais de fazer as experiências, de fazer os relatórios ou 

de fazer os desenhos, do que é que tu gostaste mais? 

A4 – 3º – PC – de fazer o desenho . 

E40 – de fazer o desenho, é o que tu gostas mais? 

R40 - A4 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 
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E41 – sabes que é muito importante, nós ao fazermos o desenho 

estamos a representar aquilo que .  aconteceu e o relatório é 

muito importante, sabem por que é que é  importante o 

relatório? 

R41 - A1 – 3º – PC – --- (abana a cabeça negando) 

R41 - A2 – 3º – PC – --- (abana a cabeça negando) 

R41 - A3 – 3º – PC – --- (abana a cabeça negando) 

R41 - A4 – 3º – PC – --- (abana a cabeça negando) 

E42 – não . se vocês fizerem o relatório . se não fizerem o 

relatório, se daqui a um mês quiserem saber os materiais que 

usaram, como é que fizeram, o que é que viram, podem já não 

se lembrar e se tiverem o relatório feito? 

R42 - A4 – 3º – PC – --- lembramos . 

R42 - A1 – 3º – PC – --- lembramos . 

E43 – vão lá buscar e vê-se, por isso é que é importante fazer o 

relatório , olha e do que é que tu gostaste menos Ricardo? 

R43 - A1 – 3º – PC – eu? 

E44 – sim . ainda estamos a falar dos espelhos, do que é que 

gostaste menos? 

R44 - A1 – 3º – PC – eu de nada . (riso) 

E45 – de nada, gostaste de tudo?  

R45 - A1 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E46 – e tu Carolina? 

R46 - A2 – 3º – PC – eu também . eu também . gostei de tudo . 

E47 – gostaste de tudo? não houve nada de que tu não tivesses 

gostado? 

R47 - A2 – 3º – PC – não . 

E48 – não . e tu Teresa? 

R48 - A3 – 3º – PC – gostei de tudo . 

E49 – gostaste de tudo . Inês? 

R49 - A4 – 3º – PC – também . (risos) 

E50 – também (risos) . olha, Inês o que é que tu achas que 

aprendeste com essas experiências dos espelhos? 
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R50 - A4 – 3º – PC – aprendi que o espaço era o mesmo do 

objecto ao espelho e do espelho à imagem . 

E51 – sim e mais . não aprenderam mais nada? diz-me uma 

coisa que tu não soubesses e que aprendeste, Teresa? 

R51 - A3 – 3º – PC – ….. 

E52 – de certeza que aprendeste coisas, não é? . o que é que tu 

aprendeste . não te lembras? 

R52 - A3 – 3º – PC – ….. 

E53 – não? pronto . e tu Carolina? 

R53 - A3 – 3º – PC – só me lembro do que a Inês disse . 

E54 – só te lembras do que ela disse e tu Carolina? 

R54 - A2 – 3º – PC – ….. 

E55 – daqui a um bocado se tu te lembrares dizes, (viro-me 

também para a Teresa) se daqui a bocado estivermos a falar 

doutras coisas, mas tu te lembrares dizes está bem? 

R55 - A3 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E56 –  . e tu Ricardo o que é que achas que aprendeste? 

R56 - A1 – 3º – PC – foi que era mesma distância . 

E57 – uhm, uhm . mais . sabias que, por exemplo, quando estás 

a olhar para o espelho a tua mão direita a que aparece lá 

reflectida  é a esquerda . aparece do lado esquerdo ? sabias isso? 

R57 - A1 – 3º – PC – sim . (sorri e abana a cabeça em sinal 

afirmativo) 

E58 – sabias que a palavra ambulância . porque é que a palavra 

ambulância aparece de escrita de maneira invertida? 

R58 - A1 – 3º – PC – (sorri e abana a cabeça em sinal 

afirmativo) 

E59 – sabem para que é? sabem que é para quando os 

condutores vêm pelo espelho retrovisor verem bem a palavra 

ambulância lá atrás . ela aparece invertida para quando a 

estamos  a ler através do espelho . isso é importante, para dar-

mos prioridade às ambulâncias . olha a vossa professora 

costumava fazer assim trabalhos de ciências  convosco . antes 
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destes? 

R59 - A1 – 3º – PC – --- não . 

R59 - A3 – 3º – PC – --- não . 

R59 - A4 – 3º – PC – --- não . 

E60 – e vocês gostaram? 

R60 - A1 – 3º – PC – nós gostámos muito das experiências . 

R60 - A2 – 3º – PC – --- gostámos . 

R60 - A3 – 3º – PC – --- gostámos . 

R60 - A4 – 3º – PC – --- gostámos . 

E61 – digam-me porque é que gostaram mesmo de as realizar? 

Carolina porque é que gostaste mesmo de os realizar, explica-

me? 

R61 - A2 – 3º – PC – porque … 

E62 – podes dizer tudo o que quiseres filha, tudo o que disseres 

está bem dito e isto que está aqui gravado é só . para vocês e 

para mim . não é para ir mostrar a ninguém, só posso mostrar à 

vossa professora, se ela quiser ver ou aos vossos pais se eles 

quiserem ver, mais ninguém é só para nós . podes dizer tudo o 

que quiseres … não tenhas medo, não tenhas vergonha ... 

R62 - A2 – 3º – PC – (ri-se) qual era a pergunta? 

E63 – porque é que tu gostaste de fazer as experiências?  

R63 - A2 – 3º – PC – porque são muito divertidas e é giro fazer 

experiências, depois sabemos coisas . 

E64 – olha, Teresa achas que . quando vocês estão a fazer o 

relatório, vos está a ajudar a escrever português, a escrever de 

uma maneira diferente ou não? 

R64 - A3 – 3º – PC – ….. 

E65 – achas que é importante? 

R65 - A3 – 3º – PC – sim . 

E66 – e tu Inês, o que é que achas? 

R66 - A4 – 3º – PC – acho que o relatório é importante porque 

desenvolve-nos a na maneira de escrever  . 

E67 – desenvolve a vossa escrita não é? e quando estás a fazer 
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os desenhos das experiências será que  não estás também a 

desenvolver também os desenhos? 

R67 - A4 – 3º – PC – e o desenho também porque temos de 

estar com atenção às coisas… 

E68 – tens que estar com atenção aos pormenores, não é? … 

aconteceu isto, aconteceu aquilo . e tem de estar lá no desenho, 

não é? . vamos falar agora um bocadinho  de . de outro tema, 

vocês trabalharam também . 

R68 - A1 – 3º – PC – a electricidade . 

E69 – vamos começar aqui pela Teresa, a nossa amiga que tem 

falado menos comigo, diz-me Teresa que . que trabalhos é que 

vocês fizeram, que tipo de actividades é que fizeram? na 

electricidade, agora já estamos a falar da electricidade . 

R69 - A3 – 3º – PC – montámos circuitos em série e em paralelo 

e vimos que o comprimento dos fios não faz a lâmpada brilhar 

mais ou menos em algumas ligações. 

E70 – muito bem, montaram circuitos .  

R70 - A3 – 3º – PC – com lâmpadas e uma pilha . 

E71 – as lâmpadas acenderam? 

R71 - A3 – 3º – PC – ---sim . 

R71 - A1 – 3º – PC – ---sim . 

E72 – eu sei que acenderam e que vocês ficaram com um ar de 

alegria quando viram as lâmpadas a acender, eu sei porque vi 

algumas fotografias que a vossa professora me mostrou e vocês 

estavam mesmo com um ar feliz a ver . e mais . 

R72 - A4 – 3º – PC – e quando nós metemos um interruptor no 

circuito em série estavam a dizer que era um candeeiro . (riso) 

E73 – (riso) era um candeeiro . mais . Teresa, estavas a falar, 

diz, que é que fizeram mais? 

R73 - A3 – 3º – PC – ….. 

E74 – não te lembras? . então fizeram circuitos em série e 

circuitos  em paralelo, tu já sabias o que eram circuitos em série 

e em paralelo, Teresa? 
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R74 - A3 – 3º – PC – . antes de fazermos as experiências? 

E75 – sim . 

R75 - A3 – 3º – PC –  não . antes da experiência eu não sabia o 

que eram . 

E76 – achas que não, e tu Carolina, já sabias o que eram? 

R76 - A2 – 3º – PC – não . também não sabia 

E77 – já algum dia tinhas acendido uma lâmpada através de uma 

pilha? 

R77 - A2 – 3º – PC – não . nunca tinha acendido uma lâmpada 

através de uma pilha 

E78 – não, e tu Ricardo? 

R78 - A1 – 3º – PC – também não . 

E79 – e tu Inês? 

R79 - A4 – 3º – PC – também não . 

E80 – então foi tudo de novo para vocês? olha Carolina outras 

coisas que tenham feito? ela já disse circuitos em série e 

circuitos em paralelo, outras coisas? 

R80 - A2 – 3º – PC – e ligamos a lâmpada sem fios . 

E81 – sem fios .  olha e antes de fazer essa actividade, vocês 

fizeram uma ficha? 

R81 - A1 – 3º – PC – fizemos uma ficha em que nos perguntava 

o que é que pensávamos que ia acontecer. 

R81 - A2 – 3º – PC – ---fizemos . 

R81 - A3 – 3º – PC – ---fizemos . 

R81 - A4 – 3º – PC – ---fizemos . 

E82 – e aconteceu aquilo que vocês pensavam ou aconteceu 

diferente, Carolina no teu grupo aconteceu aquilo que vocês 

pensavam ou aconteceu diferente? 

R82 -A2 – 3º – PC – tinha umas vezes que . que era diferente e 

outras vezes que não . 

E83 – e no teu Ricardo? 

R83 -A1 – 3º – PC – no meu . umas vezes que . eles pensavam 

ao contrário . 
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E84 – pensavam ao contrário, então isso é importante porque 

pudeste ver que o que pensavas, o que tu pensavas não era 

realmente o que acontecia, então foi importante fazer a 

experiência? 

A1 – 3º – PC – sim . 

E85 – porque senão ficavas sempre com a ideia contrária ao que 

acontecia, e no teu grupo Teresa, também aconteceu isso? 

R85 - A3 – 3º – PC – umas vezes pensávamos que ia acontecer 

o que aconteceu, outras vezes não . 

E86 – pensavam que não, e no teu Inês? 

R86 - A4 – 3º – PC – no meu pensávamos que ia acontecer ao 

contrário . 

E87 – ao contrário, então vejam, foi importantes terem feito a 

experiência porque assim já sabem mesmo como é que acontece 

. se vos fizerem a mesma pergunta já  , não é? Ricardo lembras-

te de outras experiências que tenham feito, circuitos em série, 

circuitos em paralelo, acenderam lâmpadas e mais? 

R87 - A1 – 3º – PC – usamos materiais para vermos se eram 

condutores ou não condutores e fizemos tabelas antes das 

experiências com o que pensávamos que ia acontecer. 

E88 –  --- ou não condutores . e aí houve surpresas? 

R88 - A1 – 3º – PC – houve . 

E89 – em qual, lembras-te? por exemplo? 

R89 - A1 – 3º – PC – nós usamos botões, mas os de plástico não 

eram condutores e os que tinham metal eram . 

E90 – os de metal eram, e a grafite? 

R90 - A3 – 3º – PC – fomos nós que fizemos . 

E91 – utilizaram a grafite, foi surpresa ou não? 

R91 - A3 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R91 - A1 – 3º – PC – a gravite foi . 

E92 – vocês pensavam o quê? que a grafite não é condutora, 

mas é condutora 

R92 - A4 – 3º – PC – nós pensávamos que os pregos eram e 
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alguns não foram . 

E93 – exactamente, nem todos os materiais são condutores, 

mesmo aqueles que nos parecem que são de metal . 

R93 - A4 – 3º – PC – e o clipe só dava se não tivesse aquela 

coisa de plástico . 

E94 – de plástico por fora do clipe, se tiver o plástico já não é 

condutor porque o plástico isola, é por isso que por exemplo as 

pessoas que andam a arranjar nos postes, sobem aos postes 

usam fatos especiais, usam botas de borracha, usam luvas de 

borracha, para quê? ….. para puderem lá andar, porque senão 

não podiam lá andar, também vos foi dito que  vocês com as 

pilhas não apanham choque, mas com as tomadas apanham, é 

preciso tomarem atenção a esses materiais, as pilhas não têm 

energia suficiente para vocês apanharem um choque, não é? mas 

com os aparelhos eléctricos é preciso ter cuidado, vocês sabem 

disso? 

R94 - A1 – 3º – PC – ---sim . 

R94 - A2 – 3º – PC – ---sim . 

R94 - A3 – 3º – PC – ---sim . 

R94 - A4 – 3º – PC – ---sim 

E95 – olha, diz-me uma coisa . ahm quando vocês fizeram as 

experiências, registaram o que fizeram? 

R95 - A4 – 3º – PC – depois  fizemos também relatórios  

R95 – A1 – 3º - PC - ---sim . 

 R95 - A2 – 3º – PC – sim .. 

R95 - A3 – 3º – PC – ---sim . 

E96 – foi difícil de fazer? 

R96 - A1 – 3º – PC – não, os relatórios não foram difíceis de 

fazer . 

R96 - A2 – 3º – PC – ---não . 

R96 - A3 – 3º – PC – ---não . 

R96 - A4 – 3º – PC – ---não . 

E97 – e mais? 
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R97 - A4 – 3º – PC –  também fizemos desenhos . 

R97 - A1 – 3º – PC – ---fizemos . 

R97 - A2 – 3º – PC – ---fizemos . 

R97 - A3 – 3º – PC – ---fizemos . 

E98 – e em algumas tiveram de fazer uma carta . para algumas 

das experiências não tiveram? 

R98 - A1 – 3º – PC – ---tivemos . 

R98 - A2 – 3º – PC – ---tivemos . 

R98 - A3 – 3º – PC – fizemos a carta de planificação na 

electricidade e nos espelhos. 

R98 A3 – 3º – PC – ---tivemos . 

E99 – foi difícil de preencher a carta? 

R99 - A1 – 3º – PC –--- não . não foi difícil fazer a carta, a 

professora também nos ajudou .  

R99 - A2 – 3º – PC – ---não . 

R99 - A3 – 3º – PC – ---não . 

R99 - A3 – 3º – PC – ---não . 

E100 – não, não foi e quanto mais experiências fizerem mais 

fácil é . digam-me uma coisa, foi mais fácil fazer a electricidade 

ou os espelhos? 

R100 - A1 – 3º – PC – ….. 

R100 - A2 – 3º – PC – ….. 

R100 - A3 – 3º – PC – ….. 

R100 - A3 – 3º – PC – ….. 

E101 – o que é que gostaste mais de fazer, Ricardo? 

R101 - A1 – 3º – PC – foi da electricidade . 

E102 – porquê? 

R102 - A1 – 3º – PC – porque . era com as lâmpadas e era 

acender a luz … também usava-se os fios ….. 

E103 – interessou-te mais porque pudeste mexer, foste tu que 

montaste?  

R103 - A1 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E104 – os espelhos já estavam montados, não é? tu não fizeste 
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os espelhos, enquanto que lá tu tiveste de ligar tudo se querias 

ter luz, olha lembras-te do que acontece quando numa ligação 

em série se nós desapertarmos uma lâmpada, o que é que 

acontece às outras? 

R104 - A1 – 3º – PC – em série se desligarmos uma as outras 

desligam-se . 

R104 - A4 – 3º – PC – --- desligam-se, mas em paralelo não se 

desligam, só se desliga aquela . 

E105 – em paralelo desliga-se aquela, mas. 

R105 - A1 – 3º – PC –  as outras continuam ligadas . 

R105 - A2 – 3º – PC – ---continuam ligadas . 

R105 - A4 – 3º – PC – ---continuam ligadas . 

E106 – continuam ligadas, é por isso que nós aqui usamos em 

paralelo, nas nossas casas, lembram-se de um sítio onde se 

usava a ligação em série? 

R106 - A4 – 3º – PC – não . 

E107 – na iluminação da árvore de Natal . 

R107 - A1 – 3º – PC – ---pois . 

R107 - A2 – 3º – PC – ---pois . 

R107 - A3 – 3º – PC – ---pois . 

R107 - A4 – 3º – PC – ---pois . 

E108 – mas agora também já é em paralelo porque se uma se 

estragava as outras ficavam todas apagadas, olha diz-me então 

Carolina, do que é que gostaste mais de fazer na electricidade? 

R108 - A2 – 3º – PC – foi de montar os circuitos em série e em 

paralelo . 

E109 – porquê? 

R109 - A2 – 3º – PC – porque nós víamos que a luz acendia ….. 

E110 – viam as lâmpadas a acender não é? . e tu Teresa, do que 

é que gostaste mais? 

R110 - A3 – 3º – PC – de experimentar com os vários materiais 

para ver se eram condutores ou não condutores . 

E111 – experimentar para ver se eram condutores ou não 
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condutores e às vezes surge umas surpresas . nós pensamos que 

eles são condutores e acabam por não ser, e tu Inês, do que é 

que gostaste mais? 

R111 - A4 – 3º – PC – gostei de fazer os circuitos porque . ahm 

. o em série eles não conseguiam fazer e fui eu que tive de fazer 

sozinha . 

E112 – a sério? parabéns Inês . olha e do que é que gostaste 

menos, Ricardo?  

R112 - A3 – 3º – PC – menos? 

E113 – sim, de tudo o que fizeste na electricidade, do que é que 

gostaste menos? 

R113 - A1 – 3º – PC – foi de quando as lâmpadas não se 

acendiam por causa da pilha que estava gasta . 

E114 – ah, sabes que isso foi feito de propósito . para vocês 

terem de pensar, então não acende porquê? serão as lâmpadas 

que estão estragadas? é a pilha que está gasta? é o fio que está 

estragado? é o casquilho que está estragado? 

R114 - A4 – 3º – PC – nós dissemos isso, o fio que estava 

estragado . 

R114 - A – 3º – PC – e no nosso também . 

E115 – isso foi feito de propósito para vos obrigar a quê? a 

pensar . 

R115 - A4 – 3º – PC – mas no fim nós tivemos que puxar o fio e 

começou a dar luz . 

E116 – foi? olha que engraçado, isso é que tornou engraçado, 

não foi? vocês tiveram que pensar, se montassem e saísse logo 

tudo certinho . não tinham muita dificuldade, se têm dificuldade 

então temos que pensar, o que é que está mal ou o que é que não 

está bem, não é? e tu, do que é que gostaste menos Carolina? 

R116 - A2 – 3º – PC – ….. 

E117 – da electricidade, do que é que gostaste menos de fazer? 

R117 - A2 – 3º – PC – não me estou a lembrar . 

E118 – não te estás a lembrar . Teresa do que é que gostaste 
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menos? 

R118 - A3 – 3º – PC – gostei de tudo . 

E119 – gostaste de tudo Teresa, e tu Inês? 

R119 - A4 – 3º – PC – só não gostei quando o fio se . se 

estragou e a lâmpada não acendeu . 

E120 – se estragou e a lâmpada não acendeu, foi? 

R120 - A4 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E121 – mas eu acho que isso é que tornou a experiência 

interessante, depois tiveste de experimentar outra vez, com 

outros materiais, não foi? 

R121 - A4 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E122 – faltou-vos materiais ou tinham materiais para todos? 

R122 - A1 – 3º – PC – ---tínhamos materiais . 

R122 - A2 – 3º – PC – ---tínhamos materiais . 

R122 - A3 – 3º – PC – ---tínhamos materiais . 

R122 - A4 – 3º – PC – ---tínhamos materiais . 

E123 – Ricardo, diz-me uma coisa que tu penses que aprendeste 

quando trabalhaste a electricidade, uma coisa que não sabias e 

que aprendeste . 

R123 - A1 – 3º – PC – não sabia que alguns materiais não . não 

eram condutores . 

E124 – uhm . e tu Carolina, o que é que não sabias e que 

aprendeste?  que agora quando alguém te faz a pergunta tu já 

sabes responder? 

R124 - A2 – 3º – PC – não sabia que . que se podia ligar a 

lâmpada à pilha … 

E125 – a lâmpada à pilha . só com uma pilha e uma lâmpada e 

conseguimos acendê-la não é? 

R125 - A2 – 3º – PC – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E126 – e tu Teresa? 

R126 - A3 – 3º – PC – (engasga-se e tosse) 

E127 – estás engasgada, não faz mal, e tu Inês, uma coisa que tu 

não sabias e que aprendeste e agora já sabes de certeza? 
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R127 - A4 – 3º – PC – não sabia como é que se fazia os 

circuitos . 

E128 – e agora já sabes e ninguém te engana? 

R128 - A4 – 3º – PC – não . 

E129 – e tu Teresa, uma coisa que não sabias e que agora já 

sabes? 

R129 - A4 – 3º – PC – ….. 

E130 – consegues lembrar-te? 

R130 - A3 – 3º – PC – não sabia que as lâmpadas acendiam 

assim em circuito e também não sabia que acendiam só com a 

pilha . 

E131 – só com uma pilha, olha diz-me uma coisa ahm .  vocês 

trabalharam com os ímanes? 

R131 - A1 – 3º – PC – ---não . 

R131 - A2 – 3º – PC – ---não . 

R131 - A3 – 3º – PC – ---não . 

R1321 - 4 – 3º – PC – ainda não fizemos a experiência . 

E132 – ainda não, mas não faz mal porque se não fizerem este 

ano a vossa professora faz para o ano porque tem coisas muito 

giras . 

R132 - A4 – 3º – PC – se for ela . 

E133 – se não for ela vocês pedem à nova professora e se ela 

não souber eu ajudo, está bem? olha, digam-me uma coisa, 

depois do trabalho que vocês fizeram, vocês fizeram trabalhos 

com água, com os espelhos e com a electricidade, dos três 

Carolina, qual foi o que tu gostaste mais de fazer? 

R133 - A2 – 3º – PC – da electricidade . 

E134 – da electricidade, e tu Teresa? 

R134 - A3 – 3º – PC – ….. 

E135 – espelhos, água ou electricidade? 

R135 - A3 – 3º – PC – da água e sua temperatura . 

E136 – água e sua temperatura, e tu Inês? 

R136 - A4 – 3º – PC – também foi da água . 
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E137 – da água . 

137 - A4 – 3º – PC – gostei muito dos espelhos mas ainda não a 

acabámos . 

E138 – ah e tu? 

R138 - A1 – 3º – PC – gostei da electricidade . 

E139 – da electricidade, olha se vocês tivessem outro tema 

assim . para trabalhar, o que é que gostavam de trabalhar? 

imaginem que ainda tinham mais um mês de aulas, ou mesmo 

para o ano . 

R139 - A4 – 3º – PC – os . a experiência dos objectos que 

flutuam ou não flutuam . 

E140 – flutuam ou não flutuam, se a vossa professora cá ficar 

para o ano ela vai fazer convosco, e tu Teresa? 

R140 - A3 – 3º – PC –  ….. 

E141 – lembras-te assim de algum tema que queiras fazer? 

R141 - A3 – 3º – PC – não sei ... a experiência dos carrinhos 

com os ímanes eu não sei se vamos fazer este ano . 

E142 – é muito giro, se calhar não porque só tem, só há aulas 

hoje, mas depois a vossa professora para o ano pode fazer isso, e 

tu Carolina? 

R142 - A2 – 3º – PC – aquela do vinagre e do balão . 

E143 – ah e tu Ricardo? 

R143 - A1 – 3º – PC – das larvas . 

E144 – ai já sei, do bicho-da-seda? 

R144 - A1 – 3º – PC – sim . 

R144 - A4 – 3º – PC – também gostei daquela que . que . que se 

metia . ahm . milho e depois fazia logo pipocas . 

E145 – ah já sei, já sei, olha digam-me uma coisa, vocês 

gostaram destas actividades ou não? 

R145 - A1 – 3º – PC – ---sim . 

R145 - A2 – 3º – PC – ---sim . 

R145 - A3 – 3º – PC – ---sim . 

R145 - A4 – 3º – PC – ---sim . 
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E146 – e acham que vos ajudam até quando forem para o 5º, 6º 

ano ou não? 

R146 - A1 – 3º – PC – ---ajudam . 

R146 - A2 – 3º – PC – ---ajudam . 

R146 - A3 – 3º – PC – ---ajudam . 

R146 - A4 – 3º – PC – ajudam porque assim já sabemos alguma 

coisa . 

E147 – uhm, uhm agora por exemplo, quando vocês . a vossa 

professora levava as fotocópias das fichas, as fichas eram 

difíceis de preencher? 

R147 - A1 – 3º – PC – ---não as fichas não eram difíceis de 

fazer . 

R147 - A2 – 3º – PC – ---não . 

R147 - A3 – 3º – PC – ---não . 

R147 -A4 – 3º – PC – ---não . 

E148 – alguém teve dificuldades a preencher as fichas? 

R148 – A1 – 3º – PC – ---não . ninguém teve dificuldades a 

preencher as fichas . 

R148 - A2 – 3º – PC – ---não . 

R148 – A3 – 3º – PC – ---não . 

R148 - A4 – 3º – PC – ---não . 

E149 – e compreendiam o que lá estava? 

R149 - A1 – 3º – PC – ---sim . todos compreendíamos o que 

estava lá .  

R149 - A2 – 3º – PC – ---sim . 

R149 - A3 – 3º – PC – ---sim . 

R149 - A4 – 3º – PC – ---sim . 

E150 – têm alguma coisa mais que queiram dizer? 

R150 - A1 – 3º – PC – ---não . 

R150 - A2 – 3º – PC – ---não . 

R150 - A3 – 3º – PC – ---não . 

R150 - A4 – 3º – PC – ---não . 

E151 – não? então obrigada por terem estado comigo . 
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Alunos do 4º ano – Prof D  – realizada na biblioteca da escola, no dia 23/06/04     

 (t =  35 min) 

 

E – Entrevistador a falar 

A 1, A2, A3 – Alunos a falar 

 

E1 – Vocês sabem que durante o ano, eu com a vossa 

professora, andámos a fazer um programa de formação e 

trabalhamos temas de ciências que ela depois foi trabalhar 

convosco na sala, é sobre isso que nós vamos falar, portanto vou 

fazer-vos umas perguntas e vocês vão estar à vontade, 

respondem o que quiserem e como quiserem, só tem uma 

condição, responde um de cada vez, porque se falarem todos ao 

mesmo tempo dá uma grande confusão, está bem? 

 

 

Identificação dos alunos 

E 2 – Não se importam de dizer o vosso nome, idade, ano de 

escolaridade, escola que frequenta . 

R2 - A1 – 4º – PD – Jorge, tenho 10 anos, ando no 4º ano da 

escola do Paço . 

R2 - A2 – 4º – PD – Beatriz, tenho 9 anos, ando no 4º ano da 

escola do Paço . 

R2 - A3 – 43 – PD – Henrique, tenho 10 anos, ando no 4º ano 

da escola do Paço . 

 

 

Caracterização das actividades realizadas 
 
E3 – A vossa professora trabalhou convosco alguns dos temas 

que eu trabalhei com ela . dos temas espelhos, electricidade e 

ímanes, Jorge quais foram os temas que a vossa professora 

trabalhou convosco? 

R3 - A1 – 4º – PD – ímanes . electricidade  . 

E4 – ímanes e electricidade . 
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R4 - A1 – 4º – PD – e espelhos . 

E5 –  espelhos trabalhou? 

R5 - A1 – 4º – PD – sim . 

R5 - A3 – 4º – PD – trabalhou - os todos . 

E6 – trabalhou os três temas, não é? é assim, olha Beatriz, 

vamos falar de um tema de cada vez, vamos falar dos espelhos é 

capaz ter sido o primeiro tema que vocês trabalharam . 

R6 - A3 – 4º – PD – sim . 

R6 - A2 – 4º – PD – sim os espelhos, mas eu não posso 

responder porque não vim nesse dia . 

E7 – não vieste nesse dia, não faz mal, responde o Henrique . 

Henrique do tema espelhos que actividades é que vocês fizeram, 

lembras-te? 

R7 - A3 – 4º – PD – lembro-me mais ou menos, primeiro a 

professora deu-nos uma ficha, com lá os materiais, e tinha lá 

depois letras e nomes lá escrito e nós escrevemos isso numa 

folha de papel, virámos para o espelho e aquilo apareceu ao 

contrário, então tínhamos de pôr numa folha branca o que 

apareceu no espelho, depois via . deu-nos um  . pirilampo a cada 

grupo, pusemos no espelho e apareceu igual também . e depois 

fizemos um desenho, sobre isso . 

E8 – vocês fizeram a actividade experimental e depois fizeram o 

quê? R8 – R8 - A1 – 4º – PD – primeiro fizemos as fichas antes 

[previsões] com tabelas e depois fizemos desenhos, relatórios .  

R8 - A2 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R8 - A3 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E9 – sobre essa actividade?  

R9 - A1 – 4º – PD – sim . 

E10 – bem, quando vocês fizeram a actividade dos espelhos, 

fizeram palavras, letras, viradas para os espelhos e depois 

escrevê-las na folha de papel, lembram-se o que é que estavam a 

trabalhar, qual era . o que é que queriam ver, lembram-se? 

R10 - A3 – 4º – PD – e acho que queríamos .  ver como era a 
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imagem que aparecia no espelho, se era diferente ou igual à que 

tínhamos do papel . 

E11 – se era invertida ou não era invertida? 

R11 - A3 – 4º – PD – sim . 

E12 – e sabem como se chama isso? 

 R12 - A3 – 4º – PD – sim . era a simetria .  

E13 – olha, antes de fazerem a experiência vocês não registaram 

nada? 

R13 – A2 – 4º – PD –  registámos aquilo que pensávamos  que 

ia acontecer . 

R13 – A1 – 4º – PD – --- sim . 

R13 - A3 – 4º – PD – --- sim . 

E14 – olha, essas actividades, gostaste de as realizar Jorge? 

R14 - A1 – 4º – PD – sim gostei . 

E15 – todas? 

R15 - A1 – 4º – PD – todas . 

E16 – a experimentação, tudo, gostaste de as realizar . 

R16 - A1 – 4º – PD – sim . 

E17 – olha de que é que gostaste mais? 

R17 - A1 – 4º – PD – gostei mais da electricidade . 

E18 – ainda estamos a falar dos espelhos, das coisas que fizeste 

nos espelhos, do que é que gostaste mais? 

R18 - A1 – 4º – PD – de ver a imagem reflectida no espelho . 

E19 – de ver a imagem reflectida no espelho, Jorge tu falaste, 

por exemplo que fizeram relatórios, fizeram desenhos e fizeram 

a actividade experimental, dessas actividades, da actividade em 

que estiveram com o espelho a experimentar, do relatório, do 

desenho, qual foi a actividade que tu gostaste mais de realizar, 

que gostaste mais de fazer? a experiência ou fazer o desenho ou 

fazer o relatório? 

R19 - A1 – 4º – PD – dos espelhos gostei mais de fazer a 

experiência . 

E20 – Beatriz e tu, não trabalhaste os espelhos ou ainda fizeste 
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alguma coisa? 

R20 - A2 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal de negação) não 

porque tive de sair à tarde . 

E21 – tiveste de sair, já te vou fazer perguntas sobre os outros 

temais este bem? e tu Henrique, dessas actividades todas do que 

é que gostaste mais de fazer, dentro dos espelhos, estamos só a 

falar dos espelhos .  

R21 - A3 – 4º – PD – também gostei mais da experiência . 

E22 – de fazer a experiência, porquê? 

R22 - A3 – 4º – PD – porque . porque achava engraçado ali . ali 

o espelho e era sempre eu a fazer (riso) . 

E23 – olha e quando vocês, por exemplo . antes de fazer a 

experiência não tiveram de fazer nada ? 

R23 - A3 – 4º – PD – sim de fazer aquela ficha em que tínhamos 

de dizer as nossas ideias  . 

R23 - A1 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E24 – fizeram essa ficha? 

R24 - A3 – 4º – PD – sim . 

E25 – como é que foi nas vossas previsões, acertaram em 

muitas? ou tinham ideias diferentes daquilo que ia acontecer? 

R25 - A3 – 4º – PD – acertámos em todas . 

E26 – acertaram em todas . 

R26 - A3 – 4º – PD – eu acertei em todas, o que * já sabia . 

E27 – olha nós estivemos a falar das actividades que vocês 

gostaram mais, qual foi a actividade que tu gostaste menos? por 

exemplo, dentro dos  

R27 - A1 – 4º – PD – a … gostei menos de fazer os desenhos . 

E28 – de fazer o desenho, porquê? 

R28 - A1 – 4º – PD – porque . eu gosto de espelhos.desenhar, 

mas só que . não gostei muito foi por ter de desenhar o nosso 

olho . 

R28 - A3 – 4º – PD – era isso que eu ia dizer, tivemos que 

desenhar o olho, era o olho esquerdo . 
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E29 – mas depois quando . se o viravam para o espelho já não 

aparecia lá o esquerdo . 

R29 - A3 – 4º – PD – pois não . aparecia como se fosse o direito 

E30 – aparecia como se fosse o direito, não era? pronto, olha . 

diz-me uma coisa . agora tu primeiro Henrique, diz-me uma 

coisa que tu não sabias e que aprendeste com a experiência de 

trabalhar os espelhos . 

R30 - A3 – 4º – PD – dos espelhos . 

E31 – uma coisa que tu não sabias . 

R31 - A3 – 4º – PD – dos espelhos eu sabia muita coisa a … 

deixe cá ver a ..…  aprendi que . eu pensava que . quando 

punha-se o pirilampo virado para o espelho aparecia diferente, 

mas afinal apareceu igual e só se notava que era diferente por 

causa da fita . 

E32 – apareceu igual, só se notava que estava invertido por 

causa da tirinha não era? 

R32 - A1 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R32 - A2 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R32 - A3 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E33 – porque a tirinha estava do lado esquerdo, por exemplo, e 

quando aparecia no espelho aparecia do lado direito do 

pirilampo, não era? olha por exemplo, tu sabias porque é que a 

palavra ambulância aparece escrita de forma invertida? 

R33 - A3 – 4º – PD – sim . 

E34 – já sabias isso antes? 

R34 - A3 – 4º – PD – já . 

E35 – já . e tu, já sabias? 

R35 - A1 – 4º – PD –  não . 

E36 – sabias Beatriz porque é que aparece?  

R36 - A2 – 4º – PD – não . 

E37 – e agora já sabem porque é que aparece . 

R37 - A1 – 4º – PD – sim, agora já sei porque é que a palavra 

ambulância aparece escrita assim . 
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R37 - A2 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R37 - A3 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E38 – quando os condutores que vão à frente olham pelo 

espelho retrovisor verem a palavra bem escrita e darem 

prioridade à ambulância, nós devemos dar prioridade à 

ambulância? principalmente quando ela vai . em serviço pronto, 

olha a . vamos agora falar da electricidade, toda a gente fez 

electricidade? 

R38 - A1 – 4º – PD – ---sim 

R38 - A2 – 4º – PD – ---sim 

R38 - A3 – 4º – PD – ---sim 

E39 – sim, então Beatriz, diz-me uma coisa, que tipo de 

actividades  realizaram? 

R39 - A2 – 4º – PD – . a … então deixe cá ver . a … fomos . 

fizemos  experiências  com muitos materiais condutores e não 

condutores,  antes registámos nas tabelas o que pensávamos que 

ia acontecer … e fizemos também uma fichinha onde estava 

para lá . para nós escrevermos o que . o que aprendemos, o que 

utilizámos, assim coisas dessas . 

R39 – A3 – 4º – PD . e aquela que se o fio for mais comprido a 

lâmpada brilha o mesmo ou menos .  

E40 – o relatório, não é? 

R40 - A2 – 4º – PD – sim o relatório . 

E41 – os materiais que utilizamos, o que fizemos, 

procedimentos . 

R41 - A2 – 4º – PD – pois . 

E42 – e o que é que escreviam nele?  

R42 - A2 – 4º – PD – escrevíamos o que vimos, o que 

observámos e depois conclusão o que aprendemos . 

 E43 – era o relato escrito, não é? 

R43 - A2 – 4º – PD – sim e também tivemos de fazer o desenho, 

o desenho do que .  sim do que tínhamos realizado, fizemos 

vários desenhos . dos circuitos . em série e em paralelo . 
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E44 – então realizaram essas actividades, essas experiências? 

R44 - A2 – 4º – PD – sim . 

E45 – circuitos em série, circuitos em paralelo . 

R45 - A2 – 4º – PD – sim .  

E46 – mais . 

R46 - A2 – 4º – PD – ahm … não estou a ver mais nada . 

E47 – não te lembras de mais, Henrique lembras-te de mais 

alguma que ela tenha esquecido? que tenham feito com a 

electricidade, na electricidade? 

R47 - A3 – 4º – PD – . na electricidade? eu . uma coisa que ela 

não tenha dito . mas eu vou dizer outra . que é que a professora  

. nem todos viram . mas pôs assim os fios eléctricos numa pilha 

e pôs a andar assim um motorzinho que andava sempre à volta . 

E48 – ai tinha lá, tinha lá .  mais . Jorge lembras-te de outra 

actividade que tenham feito? 

R48 - A1 – 4º – PD – sim, fizemos circuitos em paralelo e em 

série . 

E49 – e em série e mais 

R49 - A1 – 4º – PD – fizemos aquela e se o nó, e se o fio tivesse 

um nó? 

R49 - A2 – 4º – PD – ---sim fizemos 

R49 - A3 – 4º – PD – ---sim fizemos 

E50 – olhem lá, e antes de fazerem essas actividades, não 

escreviam nada?  

R50 - A1 – 4º – PD – ---sim nós não escrevíamos sempre o que 

é que pensávamos que ia acontecer . 

.R50 - A2 – 4º – PD – ---sim . 

R50 - A3 – 4º – PD – sim, escrevemos em todas . 

E51 – e vocês acham que isso é importante ou não? 

R51 - A2 – 4º – PD – sim . 

E52 – e vocês acertavam sempre ou aconteceram coisas 

diferentes daquelas que vocês esperavam? 

R52 - A2 – 4º – PD – ai eu não, eu acertei em tudo . 
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E53 – acertaste . 

R53 - A3 – 4º – PD – eu acertei em todas as experiências . 

R53 - A2 – 4º – PD – eu também . 

E54 – a .  já, olha que bom . 

R54 - A3 – 4º – PD – já sabia aquilo tudo . 

E55 – olha Jorge, diz-me uma coisa,  de todas as actividades que 

tu fizeste, agora estamos a falar da electricidade, do que é que 

mais gostaste Jorge? 

R55 - A1 – 4º – PD – a … 

E56 – da parte da experiência, da parte ou de algumas das 

experiências, de fazer o relatório, de fazer o desenho, do que é 

que gostaste mais? 

R56 - A1 – 4º – PD – a … gostei de fazer os circuitos em 

paralelo . 

E57 – os circuitos em paralelo . 

R57 - A3 – 4º – PD – eu também . 

E58 – tu já sabias que havia circuitos em paralelo e circuitos em 

série? 

R58 - A1 – 4º – PD – sim 

E59 – por exemplo estas lâmpadas aqui (aponta para as 

lâmpadas do tecto da biblioteca) estão ligadas em paralelo ou 

em série? 

R59 - A1 – 4º – PD – a . em paralelo . 

E60 – porquê? 

R60 - A1 – 4º – PD – porque se uma fundir as outras continuam 

acesas na  mesma . 

E61 – exactamente, coisa que não acontece nos circuitos em 

série, porque se fundir uma as outras .  ou estiver desapertada as 

outras … 

R61 - A2 – 4º – PD – as outras já não dão luz . 

E62 – já não dão porque a electricidade não passa, fica cortada, 

fica aberto o circuito que tem de estar . fechado . mais . de que é 

que mais gostaste Beatriz? 
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R62 - A2 – 4º – PD – foi de realizar as experiências . 

E63 – de realizar as experiências, porquê? 

R63 - A2 – 4º – PD – a . porque aprendi muitas coisas que ainda 

não sabia . 

E64 – por exemplo, diz-me uma coisa que aprendeste e que 

ainda não sabias  . 

R64 - A2 – 4º – PD – a . ainda não sabia muito bem como é que 

se formava o circuito paralelo e o circuito em série  . 

E65 – . circuito em série, e tu Henrique do que é que mais 

gostaste? 

R65 - A3 – 4º – PD – eu também foi de realizar as experiências, 

porque gosto muito disso . 

E66 – de realizar as experiências . 

R66 - A3 – 4º – PD – pena que não tenha assim como o David, 

acho que sabe, ele também veio cá … 

E67 – uhm, uhm . 

R67 - A3 – 4º – PD – o David tem lá em casa um monte de 

coisas em casa eléctricas, é pena que eu não tenha, senão … 

E68 – mas há sempre uma hipóteses de pedires ao teu pai e ele 

vai-te arranjando, vai comprando, atenção . com . 

R68 - A3 – 4º – PD – o David uma vez explodiu um rádio . 

E69 –  . atenção, uma coisa é fazer essas experiências com 

pilhas e ninguém apanha choques nem nada, outra coisa é mexer 

na electricidade . 

R69 - A3 – 4º – PD – o David mexeu . 

E70 – . é completamente diferente, isso já é preciso tomar muito 

cuidado, ter muita atenção a essas coisas, não se vão pôr a fazer 

essas coisas sem ter um adulto perto de vocês, não é? a 

electricidade da pilha é uma coisa, tem  quatro voltes, quatro 

voltes e meio nem chega para dar um choque . mas se for a 

electricidade dali (aponta para uma tomada) já não é . já pode 

matar uma pessoa, portanto vocês vão ter muito cuidado com 

isso, olha  . dessas actividades todas . na electricidade, o que é 
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que tu menos gostaste de fazer Jorge? 

R70 - A1 – 4º – PD – .  na electricidade? 

E71 – sim, o que é que tu menos gostaste de fazer, do que é que 

gostaste menos, se é que teve alguma coisa . 

R71 - A1 – 4º – PD – a ... nada 

E72 – de nada . e tu Beatriz? 

R72 - A2 – 4º – PD – eu também não . eu gostei de tudo . 

E73 .- gostaste de tudo . e tu Henrique? 

R73 - A3 – 4º – PD – a mim eu não gostei nada de fazer o nó .  

era muito chato (riso) . 

E74 – (riso) . mas era uma investigação, era para vocês verem o 

que acontecia . olha quando a vossa professora  está a realizar 

essas actividades, quer dos espelhos quer da electricidade, como 

é que elas são realizadas, em grupo . em pares ou 

individualmente?  

R74 - A2 – 4º – PD – ---em grupo . 

R74 - A3 – 4º – PD – ---em grupo . 

E75 – em grupo . toda a gente trabalha em grupo, é? 

R75 - A1 – 4º – PD – sim . 

R75 - A2 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R75 - A3 – 4º – PD – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E76 – é . pronto .  olha vamos agora falar dos ímanes? 

R76 - A2 – 4º – PD – sim . 

R76 - A3 – 4º – PD – só que  há uma experiência que . que não 

disse . que é aquela da lata . 

E77 – da água, já lá vamos, da água que foi a primeira . que 

vocês fizeram . 

R77 - A2 – 4º – PD –   foi a primeira .  

E78 – olha, vamos falar dos ímanes . gostaste de fazer? 

R78 - A3 – 4º – PD – sim, o dos ímanes foi o meu preferido  . 

R78 – A1 – 4º – PD -   o dos ímanes também foi o meu preferido  

E79 – o teu preferido, que tipo de actividades é que fizeram? 

R79 - A3 – 4º – PD – a . o . fazer andar os carros . os carros . os 
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carrinhos numa corrida de carros … 

E80 – corrida de carros . mais . 

R80 - A3 – 4º – PD – fize . pegámos nos ímanes e vimos quais 

são os materiais  que são atraídos e os que não são atraídos . 

E81 –  os materiais que são atraídos e os que não são atraídos . 

R81 - A3 – 4º – PD – sim esses . 

E82 – os condutores ou não condutores são os que deixam 

passar a electricidade ou não deixam, não é? 

R82 - A3 – 4º – PD – esses e … não me lembro de fazer mais 

nada, talvez esses aí . (aponta para os colegas) 

E83 – olha ainda Henrique desses materiais que são ou não são 

atraídos, não tiveste surpresas? não houve lá materiais que 

ficaste surpreendido? 

R83 - A3 – 4º – PD – alguns . 

E84 – quais foram os materiais que te surpreenderam? 

R84 - A3 – 4º – PD – assim parecia uma coisa assim . aquelas 

coisas que parece assim uma esponja, mas é de ferro . 

E85 – uhm . uhm . 

R85 - A3 – 4º – PD – . eu pensava que aquilo era de um material 

qualquer, pus e ele ficou agarrado . 

E86 –  ficou agarrado, olha lembraste da … das chaves . elas 

eram todas atraídas ou não? 

R86 - A3 – 4º – PD – ah sim , não! 

E87 – não, uma grande parte delas não, elas só são atraídos os 

materiais que têm ferro, cobalto ou níquel, portanto, se as chave 

não tiver nenhum desses materiais não é atraída . que actividade 

é que tu te lembras mais que o teu colega não tenha falado? 

R87 - A2 – 4º – PD – . também não estou a ver mais nenhumas 

a … 

E88 – ele falou da corrida de carros e dos materiais que são ou 

não atraídos … diz Jorge . 

R88 - A1 – 4º – PD – nós com  ímanes tentávamos tirar clipes 

de debaixo de água . 
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R88 - A2 – 4º – PD – ---ah! pois! 

R88 - A3 – 4º – PD – --- pois . 

R88 - A1 – 4º – PD – e sem molhar as mãos e sem molhar o 

íman . 

E89 – e sem molhar o íman . olha e como é que começaram 

essas actividades? não se lembram de qual foi a primeira?  

R89 - A2 – 4º – PD – … ---acho que foi … 

R89 - A3 – 4º – PD – … ---acho que foi a . dos que sejam 

atraídos ou não .  

E90 – não terá sido outra ? 

R90 - A1– 4º – PD – ---ai foi a da limalha de ferro que estava 

misturada com a farinha!  

R90 - A2 – 4º – PD – ---ai sim, sim! 

R90 - A3 – 4º – PD – ---ai foi esses! . esse . 

E91 – olhem, vocês antes de fazerem essa actividade o que é 

que fizeram? 

R91 - A2 – 4º – PD – fizemos também como é que pensávamos 

que iam acontecer nas tabelas, e noutras fichas, fizemos 

relatórios e também desenhos. 

E92 –  e sei que  logo um menino saiu com a questão do íman, 

mas saíram outras coisas engraçadas, não foi? 

R92 - A2 – 4º – PD – eu fiz duas . duas . frases que era com o 

tal íman e com . uma pinça . 

E93 – uhm . uhm . 

R93 - A2 – 4º – PD – só que depois em baixo tinha . tinha para 

dizer o que pensávamos que ia acontecer. 

E94 – ia acontecer . mais 

R94 - A2 – 4º – PD – e eu disse que a pinça não ia ser muito útil 

porque demorava-se muito tempo para  . 

E95 – para conseguir tirar . 

R95 - A2 – 4º – PD – pois para conseguir tirar todas as limalhas 

. 

E96 – toda a limalha . olha digam-me uma coisa, gostaram de 
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realizar essas actividades com os ímanes? 

R96 - A1 – 4º – PD – gostámos . 

R96 - A3 – 4º – PD – com os ímanes foi giríssimo . 

E97 – gostaram? 

R97 - A2 – 4º – PD – foi divertido . 

E98 – do que é que gostaste mais Jorge, dessas actividades 

todas? corrida de carros . tirar o clipe de dentro da .da  garrafa . 

a limalha de ferro na farinha, misturada na farinha . de que é que 

gostaste mais? 

R98 - A1 – 4º – PD – gostei de tudo, mas mais, mais foi a 

corrida . 

R98 - A3 – 4º – PD – a corrida de carros . 

E99 – a corrida de carros . algum de vocês ganhou? 

R99 - A3 – 4º – PD – eu não fiquei em primeiro, nem em 

segundo nem … 

E100 – mas concorreram, não foi? 

R100 - A2 – 4º – PD – concorremos todos . 

R100 - A3 – 4º – PD –  perdi logo à primeira porque não 

consegui pôr o íman . * estava bem mas não consegui virar o 

íman, o íman nunca . agarrava-se ao metal, estive ali que tempos 

. ainda consegui quase apanhar o meu adversário que ficou em 

segundo . 

R100 - A1 – 4º – PD – mas eu . eu por acaso estive um bocado . 

R100 - A2 – 4º – PD – eu algumas não me surpreenderam 

porque eu já . já sabia aquela da . da garrafa de tirar os clipes . já 

sabia algumas . 

E101 – uhm . uhm . olha  estávamos a falar das actividades que 

gostaram mais .  

R101 - A2 – 4º – PD – sim . 

E102 – Beatriz, qual foi a actividade de que gostaste mais? 

R102 - A2 – 4º – PD – a . gostei de todas, mas principalmente 

da corrida de carros . 

R102 - A3 – 4º – PD – a mim igual . 
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R102 - A2 – 4º – PD – ganhámos todos um diploma, mesmo 

quem não … quem não venceu . 

E103 – quem não venceu . 

R103 - A2 – 4º – PD – e nesse dia também uma colega . uma 

colega nossa sentiu-se mal . sentiu-se mal não, nós tivemos 

Educação Física nesse dia e … 

E104 – ela magoou-se, não foi? 

R104 - A2 – 4º – PD – sim,  magoou-se . não fez a corrida, mas 

sim também foi dada como .  parti . 

E105 – como se tivesse feito, não é? 

R105 - A2 – 4º – PD – também ganhou um diploma . 

E106 – e tu Henrique, qual foi a actividade de que gostaste 

mais? 

R106 - A3 – 4º – PD – também , agora é sempre assim . (riso) 

E107 – é sempre assim . e a actividade que gostaste menos, das 

experiências, dos desenhos, dos quadros, dessas actividades 

todas, qual foi a de que gostaste menos? 

R107 - A1 – 4º – PD – porque . de tirar a limalha da farinha 

porque ela ficava sempre agarrada . 

R107 - A3 – 4º – PD – ---pois é agarrada . 

R107 - A1 – 4º – PD – . ao íman e depois tínhamos que estar a 

tirar aquilo tudo e a limalha depois caía novamente na farinha e 

depois tínhamos que estar a tirar novamente . 

E108 – e tu Beatriz? 

R108 - A2 – 4º – PD – eu também foi o mesmo . porque  a . eu 

fiz o desenho bem só que nós estávamos . o íman era muito 

pequeno, nós depois para atrai-los melhor púnhamos lá muito ao 

pé da farinha e a farinha ia logo . 

E109 – saltava também, não era? 

R109 - A2 – 4º – PD –  pois . 

E110 – pronto, diz-me e tu Henrique, qual foi a actividade de 

que gostaste menos?  

R110 - A3 – 4º – PD – desenhar . 
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E111 – desenhar, porquê? 

R111 - A3 – 4º – PD – era difícil estar ali a desenhar . 

especialmente tirar as limalhas do prato . isso era o mais difícil . 

E112 – olha, digam-me uma coisa, vou começar por ti 

Henrique, uma coisa que tu não soubesses e que aprendeste ao 

trabalhar os ímanes . 

R112 - A3 – 4º – PD – os ímanes? . deixa cá ver ….. a … 

aprendi a . coisas que eu não sabia que o íman atraía e afinal 

atraía . 

E113 – e outras que se calhar pensavas . 

R113 - A3 – 4º – PD – sim . 

E114 – que o íman atraía e não . tu sabias por exemplo que o 

íman tem um pólo norte e um pólo sul? 

R114 - A3 – 4º – PD – isso já sabia há muito tempo desde os 

cinco anos . 

E115 – e tu Beatriz?  

R115 - A2 – 4º – PD – eu também já sabia porque a minha mãe . 

andou o ano passado na universidade e teve que fazer um 

trabalho . 

E116 – e tu ficaste também a saber, e tu .  sabias Jorge? 

R116 - A1 – 4º – PD – eu também, só não sabia  . a única coisa 

que me surpreendeu foi o fio de cobre não ser atraído pelo 

íman…  

E117 – não ser atraído pelo íman, não é? 

R117 - A2 – 4º – PD – pois eu também . 

E118 – olha, vocês sabiam que  . e as chaves, não ficaste 

surpreendido também com as chaves? 

R118 - A1 – 4º – PD – não . 

R118 - A3 – 4º – PD – mais ou menos . 

R118 - A2 – 4º – PD – eu não fiquei porque eu já sabia . 

E119 – olha e uma coisa por exemplo que . vocês não sabiam 

com os espelhos? 

R119 - A3 – 4º – PD – já disse . 
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E120 – já disseste e com a electricidade? 

R120 - A2 – 4º – PD – com a electricidade . ahm . eu ainda não 

sabia uma coisa que . ao dando o nó ahm . ahm . algumas ahm . 

algumas  luzes acendiam .   

R120 - A3 – 4º – PD – algumas não, todas! 

R120 - A2 – 4º – PD – todas, todas acendiam . 

E121 – desde que o fio que o fio não esteja cortado, a 

electricidade passa sempre não é? a energia eléctrica passa 

sempre . olha  depois desses trabalhos todos . eu sei que vocês 

realizaram o primeiro que foi com a água, não foi? 

R121 - A2 – 4º – PD – sim .  

R121 - A1 – 4º – PD – foi . 

E122 – foram sempre realizados em grupo? 

R122 - A1 – 4º – PD – ---sim . 

R122- 2 – 4º – PD – ---sim . 

R122 - A3 – 4º – PD – ---sim . 

E123 – o da água, gostaram de o realizar? 

R123 - A2 – 4º – PD – sim . 

R123 - A3 – 4º – PD – gostámos, foi giro, eu é que punha 

sempre o termómetro . dá cá a lata e . 

E124 – fizeram os trabalhos sempre em grupo? tinham tarefas 

distribuídas no grupo? 

R124 - A1 – 4º – PD – … ---no último .  

R124 - A3 – 4º – PD – …--- só numa experiência . no dos 

ímanes . 

R124 - A2 – 4º – PD – …no último, no dos ímanes . pois na 

corrida de carros é que . foi dividida . 

E125 – fizeram mais experiências ? 

R124 - A1 – 4º – PD – fizemos com muitos ímanes e clipes para 

ver qual era o íman mais forte . 

R124 - A3 – 4º – PD – pois foi. 

R124 - A2 – 4º – PD – também 

E125 – e antes da experiência, o que é que fizeram?  
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R125 - A3 – 4º – PD –  fizemos uma carta da experiência .  

R124 - A2 – 4º – PD  - uma parte foi na turma toda . e outra no 

grupo . 

R124 - A1 – 4º – PD – foi muito divertido .  

E126 – olham digam-me agora, há assim um tema que vocês 

não trabalharam e que gostavam de trabalhar . 

R126 - A3 – 4º – PD – eu gostava ….. de sobre ….. 

E127 – de ciências . 

R127 - A3 – 4º – PD – ciências . ah! já sei! os químicos, gosto 

muito dos químicos! 

E128 – os produtos químicos? e tu? 

R128 - A2 – 4º – PD – ai eu também . 

R128 - A3 – 4º – PD – isso faz explosões . (riso) 

E129 – mas os produtos químicos, nem todos fazem explosões . 

R129 - A3 – 4º – PD – misturá-los todos (riso) . 

R129 - A2 – 4º – PD – eu também gosto dos produtos químicos, 

porque aprendi . já sei alguma coisa porque a minha . a minha 

madrinha foi para química e eu já sei alguma coisa . 

E130 – e tu Jorge? 

R130 - A1 – 4º – PD – eu também é os produtos químicos e os 

minerais 

R130 - A3 – 4º – PD – ---* fixe não * nada . 

E131 – e os minerais . olha outra coisa .  ahm . assim, vocês 

gostam de fazer estes tipos de trabalhos em ciências, acham que 

são importantes para vocês ou não? 

R131 - A3 – 4º – PD – eu acho que sim . 

R131 - A2 – 4º – PD – eu acho que são importantes porque há 

coisas que nós não sabemos e que . vamos aprendendo e acho 

que nos desenvolvemos melhor . 

E132 – olha e por exemplo, quando vocês estão a fazer o 

relatório não acham que é uma coisa chata ou vocês acham que 

é importante fazer o relatório? 

R132 - A1 – 4º – PD – sim . 
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R132 - A2 – 4º – PD – acho . 

R132 - A3 – 4º – PD – sim . 

E133 – porque . 

R133 - A1 – 4º – PD – porque depois nós sabemos aquilo que 

fizemos e sabemos mostrar ás outras pessoas como fizemos . 

E134 – interessante . o relatório é para isso mesmo, é que se 

vocês não fizerem o relatório . daqui a uma semana ainda se 

lembram, mas daqui a quinze dias já não se lembram . 

R134 - A2 – 4º – PD – ---pois . 

E135 – mas se tiverem lá o relatório feito, nem que seja daqui a 

um ano ou dois, pegam no relatório e sabem, fizemos assim . 

com estes materiais .  vimos isto acontecer . e aprendemos isto . 

R135 - A2 – 4º – PD – pois . 

E136 – olha assim como o desenho, o desenho é importante por 

causa disso .  e mais ? 

 R136 - A3 – 4º – PD –  fazer essas coisas vos ajuda, ajuda-nos 

a trabalhar a Língua Portuguesa .  a matemática . o desenho … 

R136 - A2 – 4º – PD – pois . 

E137 – e mais? 

R137 - A1 – 4º – PD – aprendemos a fazer experiências e a 

trabalhar em grupo . 

R137 - A2 – 4º – PD – ---sim . 

R137 - A3 – 4º – PD – ---sim . 

E138 – olhem e como é que vocês acham que aprendem mais, é 

ler a experiência que foi feita, ler do livro ou fazer a 

experiência? 

R138 - A2 – 4º – PD – ---é fazê-la . 

R138 - A3 – 4º – PD – ---é fazê-la . 

E139 – porquê? 

R139 - A2 – 4º – PD – . porque assim aprendemos mais . e 

concentramo-nos mais …. vimos … vemos muitas . aprendemos 

melhor porque lendo um livro nem sempre é melhor do que 

realizar a experiência . 
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E140 – . as dúvidas, quando estão a realizar a experiência 

surgem todas e saem todas, não é? 

R140 - A2 – 4º – PD – pois saem todas . 

E141 – e . 

R141 - A1 – 4º – PD – e também assim . temos a certeza que 

aquilo que está no livro é  verdade . 

E141 – exactamente, e como é que aconteceu 

R141 - A2 – 4º – PD – sim . 

E142 – não querem dizer mais alguma coisa sobre o trabalho 

que fizeram na sala?  

R142 - A1 – 4º – PD – sim . 

R142 - A3 – 4º – PD – eu acho que sim . 

R142 - A1 – 4º – PD – eu gostei muito, correu bem e . se 

pudesse fazia muitas mais vezes . 

E143 – e tu? 

R143 - A2 – 4º – PD – eu também . é igual . gostei de realizá-

las, não foi difícil e aprendi muito mais do que sabia a . espero 

continuar a realizar experiências . 

E144 – aprendeste muito mais do que sabias, como por 

exemplo? diz coisas que tenhas aprendido 

R144 - A2 – 4º – PD – aprendi que nem sempre as coisas são 

atraídas . mais … que com vários materiais daquela experiência 

da lata . houve vários materiais da lata que uns foram 

arrefecendo mais e eu não sabia muito disso . 

E145 – e tu? 

R145 - A3 – 4º – PD – a mim é igual . a mim é igual . eu acho . 

E146 – obrigada por terem estado comigo . querem dizer mais 

alguma coisa … agradeçam por mim aos vossos pais por vos 

terem deixado estar comigo . vocês sabem que dia é hoje? 

R146 - A1 – 4º – PD – dia 23 de Junho . 

R146 - A2 – 4º – PD – ---dia 23 de Junho . 

R146 - A3 – 4º – PD – ---dia 23 de Junho . 

E147 – dia 23 e estamos na Biblioteca da Escola Padre 
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Donaciano . 

 

Alunos do 1º e 2º anos – Prof E  – realizada no dia 21/06/04   na sala de aula, do colégio   

  (t =  30 min) 

E – Entrevistador a falar 

A 1, A2, A3 – Alunos a falar 

 

E1 – Vocês sabem que a vossa professora andou a fazer um 

trabalho comigo? Sabem . e depois ela trouxe cá para a escola e 

fez as coisas que tinha feito comigo .  no programa de formação 

. trabalhos de ciências, não foi? agora vou-vos fazer umas 

perguntas sobre isso, está bem? vocês vão falar . à vontade . 

dizer aquilo que quiserem, só tem uma condição que é falar uma 

de cada vez.  está bem? porque se falarem ao mesmo tempo não 

dá para perceberem, está bem? 

 

 

Identificação dos alunos 

 

E2 – Eu chamo-me Isabel e vocês? não se importam de dizer o 

vosso nome, idade, ano de escolaridade, escola que frequentam .

R2 - A1 – 1º – PE – Sofia, tenho 6 anos e ando no 1º ano do 

colégio de Albergaria 

R2 - A2 – 2º – PE – Ana Beatriz, tenho 8 anos e ando no 2º ano 

do colégio de Albergaria 

R2 - A3 – 2º – PE – Diana, tenho 7 anos e ando no 2º ano do 

colégio de Albergaria 

 

 

Caracterização das actividades realizadas 

 

E 3 – A vossa professora fez trabalhos práticos de ciências 

convosco não fez? 

R3 - A1 – 1º – PE – ---sim . 

R3 - A2 – 2º – PE – ---sim . 
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R3 - A3 – 2º – PE – ---sim . 

E4 – dos temas que eu vou dizer . espelhos . electricidade . 

ímanes . quais foram, Sofia, aqueles que a vossa professora 

trabalhou convosco? 

R4 - A1 – 1º – PE – trabalhou espelhos. 

E5 – trabalhou . e electricidade? 

R5 - A1 – 1º – PE – trabalhou . 

E6 – e ímanes? 

R6 - A1 – 1º – PE – ímanes . não . 

R6 - A2 – 2º – PE – ---não 

E7 – no primeiro ano trabalhou espelhos e electricidade e no 

segundo ano, foram os mesmos? 

R7 - A2 – 2º – PE – foi só espelhos e coisas sobre o ar . 

R7 - A1 – 1º – PE – também fez electricidade . 

R7 - A2 – 2º – PE – (abana a cabeça em sinal de negação) 

R7 - A3 – 2º – PE – espelhos coisas sobre o ar . 

E8 – espelhos e coisas sobre o ar . mas também tenho a 

impressão que fez coisas sobre a água, não fez? 

R8 - A2 – 2º – PE – sim . sim 

E9 – com umas latas de água . 

R9 - A2 – 2º – PE – sim . 

E10 – olha diz-me uma coisa, agora tu Ana Beatriz . que tipo de 

actividades é que vocês fizeram dentro . dos espelhos . vamos 

falar dos espelhos . toda a gente fez espelhos? 

R10 - A1 – 1º – PE – ---fizemos . 

R10 - A2 – 2º – PE – ---fizemos . 

R10 - A3 – 2º – PE – fizemos . 

E11 –  lembras-te que actividades é que vocês fizeram? 

R11 - A2 – 2º – PE – fizemos o . eixo de simetria . 

E12 – o eixo de simetria . 

R12 - A2 – 2º – PE – de várias letras que era do A . do T do . W 

do M . 

E13 –  uhm, uhm . mais . 
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R13 - A1 –1º – PE – estivemos assim a pôr a meio (faz gestos 

com as mãos, na vertical, como se lá estivesse um espelho) que 

era para ver se as metades eram iguais . botamos assim a meio e 

estávamos a ver se as metades eram iguais . 

R13 - A2 – 2º – PE – púnhamos assim o espelho (faz gestos 

com as mãos, na vertical, como se lá estivesse um espelho) e 

depois tínhamos a letra A que nós fizemos à máquina e depois 

púnhamos no espelho a metade . a parte metade e depois 

aparecia a parte igual do outro lado do espelho e que fazia a 

letra A . 

E14 – uhm . uhm . e tu Diana? queres dizer alguma coisa? 

R14 - A3 – 2º – PE – sim . 

E15 – que actividades é que te lembras que fizeram? 

R15 - A3 – 2º – PE – fizemos o eixo de simetria … fizemos o 

eixo de simetria também das letras o H o A  . o W … 

E16 – uhm . olha diz-me uma coisa Diana, agora és tu a 

primeira … como é que vocês fizeram essas actividades? 

Portanto, fizeram sozinhos .  um de cada vez . estavam sozinhos 

a fazer ou estavam em grupo? 

R16 - A3 – 2º – PE – estávamos em grupo a fazer . com a ajuda 

da professora . 

E17 – com a ajuda da professora . olha . no 1º ano, Sofia, 

também foi em grupo que fizeram? 

R17 - A1 – 1º – PE – foi . 

E18 – foi . com a ajuda da professora . 

R18 - A1 – 2º – PE – só que era só de dois em dois . 

E19 – era de dois em dois .  e vocês como eram? 

R19 - A2 – 2º – PE – também era de dois em dois . 

R19 - A1 – 1º – PE – só que aqueles meninos era em três 

(aponta para uma fila de mesas de alunos) só que a mesa não se 

mudou . ele é que se sentou assim à volta . 

E20 –   uhm . uhm já percebi . olha e vocês . fizeram as 

actividades, o que é que fizeram? 
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 R20 - A2 – 2º – PE – fizemos experiências,  estivemos com os 

espelhos a ver .coisas .  

E21 – e depois fizeram algum . tiveram de passar para o papel? 

como é que foi, Diana? 

R21 - A2 – 2º – PE –  sim a professora . 

R21 - A3 – 2º – PE – escrevemos a palavra ambulância, depois 

escrevemos ao contrário, reflectimos nos espelhos e vimos que a  

ambulância estava direita . 

E22 – . a palavra ambulância depois de terem copiado o reflexo 

que estava no espelho apareceu direita .  

R22 - A1 –1º – PE – ---apareceu direita . 

E23 – (a Beatriz coloca o dedo no ar) . diz Beatriz . 

R23 - A2 – 2º – PE – . eu disse à professora . ó professora 

porque é que nas ambulâncias porque é que diz ambulância ao 

contrário? a professora explicou-nos para quando os carros 

estiverem a ver no espelho estar direita escrita ambulância . 

E24 – e nós conseguirmos ver e os condutores vêm que é a 

ambulância e dão-lhe prioridade, não é? olha Sofia, no primeiro 

ano também foi assim que fizeram, estiveram a fazer com o 

espelho? 

R24 - A1 – 1º – PE – foi . 

E25 – olha e depois . fizeram . passaram para o papel . como é 

que foi?   

R25 - A2 – 2º – PE – a professora deu-nos vários papeis 

pequeninos . e nós escrevemos nos papeis . 

R25 - A1 – 2º – PE – para nós . (faz gestos como se estivesse a 

escrever) registarmos . 

E26 – registar .  

R26 - A1 – 1º – PE – sim . e depois tinha alguma folha grande 

onde tínhamos de pôr cruzinhas antes de fazer com os espelhos 

e depois 

E27 – se a imagem era simétrica . 

R27 - A1 – 1º – PE – ---sim . 
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R27 - A2 – 2º – PE – ---sim .   

E28 – vocês gostaram? 

R28 - A2 – 2º – PE – sim e a professora disse para desenharmos 

até era o olho . 

E29 – uhm . uhm o olho do colega não é? 

R29 - A2 – 2º – PE – sim . 

E30 – olha e como é que foi que vocês fizeram essas coisas, 

vocês fizeram antes da experiência e depois da experiência ou 

só fizeram depois da experiência? 

R30 - A2 – 2º – PE – fizemos . do olho fizemos antes da 

experiência . 

E31 – antes da experiência . olha só mais uma coisa .  agora ali a 

nossa amiga Diana . Diana tu gostaste de realizar essas 

actividades? 

R31 - A3 – 2º – PE – sim . 

E32 – porquê? 

R32 - A3 – 2º – PE – porque  . achei que . quando fosse maior 

também poderia fazê-las outra vez . 

E33 – uhm . uhm . 

R33 - A3 – 2º – PE – e ficasse contente novamente . 

E34 – uhm . uhm . e tu Ana Beatriz, gostaste de fazer essas 

actividades? 

R34 - A2 – 1º – PE – gostei e em minha casa fiz mais a minha 

irmã que tem quatro . três aninhos . quatro aninhos que fez anos 

no dia 1 de Junho … ela … fiz em casa a mesma experiência 

sobre o ar dentro da garrafa que estava cortada ao meio . 

metemos . púnhamos um saco por cima da . da parte da tampa e 

depois amarrávamos com um elástico e púnhamos na água e 

com o ar da garrafa que ia para dentro do saco … eu fiz em 

minha casa e depois guardei . 

E35 – olha e com os espelhos, gostaste de as fazer? 

R35 - A2 – 2º – PE – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E36 – porquê? 
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R36 - A2 – 2º – PE – porque vi que o eixo de simetria . é bom . 

aprendi o eixo de simetria . porque nós aprendemos muitas 

coisas sobre o eixo de simetria porque na segunda-feira passada 

. fomos a um . a . a uma fábrica em que as pessoas podem lá ir . 

fazer peças em barro e explicaram-nos coisas sobre o eixo de 

simetria e perguntaram-nos  se tínhamos feito eixo de simetria e 

disseram-nos assim . sabem que eixo é este? e eu disse assim . é 

o eixo de simetria . porque eu sabia muitas coisas do eixo de 

simetria e do que eu gosto mais é do eixo de simetria . 

E37 – então foi bom . quando eles fizeram aquela pergunta tu já 

sabias dar a resposta e eles ficaram admirados não? como é que 

uma menina tão pequenina já sabia o eixo de simetria . 

R37 - A2 – 2º – PE – (abana a cabeça em sinal afirmativo) e a  

professora . e a professora disse assim . ai Ana Beatriz estás 

com muita atenção .  

E38 – exactamente, foi muito bom Ana Beatriz, não foi? 

R38 - A2 – 2º – PE –  (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E39 – olha e tu Diana, gostaste de fazer essas actividades? (a E 

engana-se no nome da criança, fazendo a pergunta à Sofia) 

R39 - A1 – 1º – PE – eu também gostei . 

E40 – porquê? 

R40 - A1 – 1º – PE – … porque gosto muito de fazer as coisas 

com o eixo de simetria . 

E41 – olha e como é que vocês gostam mais de fazer essas 

actividades . de experiências .  fazer as experiências ou só de 

estar a ouvir a professora? 

R41 - A3 – 2º – PE – eu gostei de fazer as experiências e ouvir a 

professora . 

R41 - A1 – 1º – PE – também gostamos de fazer as experiências 

.  

E42 – olha e gostaram de alguma tarefa assim . vocês estiveram 

a trabalhar dois em dois . não foi? é bom trabalhar de dois em 

dois . 
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R42 - A1 – 1º – PE – ---é .  

R42 - A2 – 2º – PE – ---é .  

R42 - A3 – 2º – PE – ---é . 

E43 – porquê? 

R43 - A2 – 2º – PE – porque nós estivermos dois a dois fazemos 

várias . coisas  e assim  já não é preciso arrastar as mesas pra . 

ou não é preciso ir para o lugar dos colegas, uma vez tivemos 

um problema quando andava no primeiro ano . andava naquela 

sala ao lado . nós fizemos um problema . uma coisa difícil . que 

era preciso estar dois a dois . e eu como era muito esperta a 

professora . eu . fiquei sozinha . a professora separou uma mesa 

. e juntou a mesa . a mesa que estava junto a mim . juntou a 

outro colega e eu fiquei sozinha  fiz esse problema . esse 

trabalho sozinha . 

E44 –  e gostas de trabalhar em grupo? 

R44 - A2 – 2º – PE – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E45 – gostas de trabalhar em grupo, olha Diana de que é que tu 

gostaste mais de fazer? (a E trocou o nome da criança, fazendo a 

pergunta à Sofia)  

R45 - A1 – 1º – PE – gostei de dividir as letras ao meio ….. 

E 46 – uhm . uhm . e tu? 

R46 - A2 – 2º – PE – eu gostava de ver aquilo . de nós olharmos 

para dentro e ver as missangas só que os meninos portaram-se 

mal e … 

R46 - A1 – 2º – PE –  e a professora *… 

E47 – sabes como é que se chama esse aparelho, sabes? ….. 

caleidoscópio? 

R47 - A2 – 2º – PE – … sim . 

R47 - A1 – 1º – PE – sim o caleidoscópio . 

E48 – exactamente . e para o ano, vocês já são maiorzinhas se 

calhar a professora vai fazer convosco . olha diz-me uma coisa 

tu Diana, o que é que gostaste mais de fazer? 

R48 - A3 – 2º – PE – gostei de … trabalhar na fábrica  .do barro 
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. 

E49 – dos espelhos, do espelhos do que é que gostaste mais? 

R49 - A3 – 2º – PE – gostei de ver o caleidoscópio .  

E50 – não te lembras, não faz mal . 

R50 - A3 – 2º – PE – o … ainda há bocado dissemos o nome . 

E51 – ai o caleidoscópio, foi o caleidoscópio? 

R51 - A3 – 2º – PE – sim . só que não vi foi por causa . 

R51 - A2 – 2º – PE – dos meninos se portaram mal . 

R51 - A3 – 2º – PE – sim, só que depois a professora estava a 

mostrar a * e eu consegui ver . 

E52 – olha e do que é que gostaste menos? 

R52 - A3 – 2º – PE – foi ….. quando nós ficamos às vezes . sem 

fazer coisas giras . 

E53 – nos espelhos, do que é que gostaste menos de fazer? 

R53 - A3 – 2º – PE – de fazer … às vezes as cruzes . de fazê-las 

no lugar errado . e depois a professora diz . ó Diana não é nesse 

sítio … 

E54 –  uhm e tu, diz-me uma coisa Ana Beatriz, do que é que 

gostaste menos de fazer? 

R54 - A2 – 2º – PE – eu não gostei de nada menos, eu gostei de 

tudo . 

E55 – gostaste de tudo e tu Sofia, do que é que gostaste menos? 

R55 - A1 – 1º – PE – eu gostei de tudo . 

E56 – gostaste de tudo . olha, o que é que vocês acham que 

aprenderam com os espelhos, quando estiveram a trabalhar os 

espelhos, o que é que tu achas que aprendeste? 

R56 - A1 – 2º – PE – eu aprendi a simetria . 

E57 – a  simetria . 

R57 - A1 – 1º – PE – ….. 

E58 – não sabias isso, pois não? 

R58 - A1 – 1º – PE – (abana a cabeça em sinal de negação) 

E59 – é uma coisa que já aprendeste . e tu? 

R59 - A2 – 2º – PE – já aprendi a esquerda e a direita porque eu 
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não sabia a esquerda e a direita que . e que podemos ler 

bombeiros[quer dizer ambulância] escrito ao contrário e depois 

virávamos para o espelho e … 

E60 – aprendeste porque é que aparece invertida a palavra 

ambulância . 

R60 - A2 – 2º – PE – e se tivéssemos a palavra ambulância 

direito e nós .  e virássemos para o espelho ficava ao contrário e 

se nós virássemos . escrevêssemos a palavra ambulância do fim 

para o inicio e virássemos para o espelho ficava bem escrito .  

R60 - A1 – 1º – PE – (a Sofia põe o dedo no ar, indicando que 

quer falar) 

E61 – Sofia diz . 

R61 - A1 – 1º – PE – é se nós pusermos AMA dá a mesma coisa 

.  

E62 – uhm . uhm . 

R62 - A1 – 1º – PE – viramos para o espelho e tem lá escrito a 

palavra AMA . 

E63 – AMA porquê? 

R63 - A2 – 2º – PE – é ANA . 

E64 –   ANA não . ANA o N aparece invertido . AMA é que 

aparece a mesma coisa porque o M é que é simétrico . o N não . 

olha e tu, o que é que aprendeste Diana? o que é que achas que 

aprendeste . diz-me uma coisa que aprendeste e que ainda não 

sabias? 

R64 - A3 –2º – PE – eu aprendi . com os espelhos porque eu 

nunca tinha feito isso . às vezes eu . quando e … punha os 

espelhos a escrever lá umas letras antes . parece que os espelhos 

dava outras . 

E65 – uhm . uhm . 

R65 - A3 – 2º – PE – e apareceu  . uma palavra policia . 

pareceu-me que . polícia não é nenhuma palavra simétrica . 

E66 – não, não é . AMA por exemplo já é, não é? ATA também 

é, não é? MIM também é , não é?  
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R66 - A3 – 2º – PE – sim. 

R66 - A1 – 2º – PE – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

R66 - A2 – 2º – PE – (abana a cabeça em sinal afirmativo) 

E67 – pois . olha . depois dos espelhos . vocês já trabalharam . a 

Sofia disse vocês que já trabalharam electricidade . não já? diz-

me o que é que vocês fizeram?    

R67 - A1 – 1º – PE – não podemos pôr a mão quando . quando  . 

não podemos pôr a mão naquela coisinha em que se põe a ficha 

que podemos apanhar  um choque . 

R67 - A2 – 2º – PE –  principalmente quando temos as mãos 

molhadas . 

E68 – uhm . uhm . vocês aprenderam que é preciso ter cuidado 

com a electricidade, não é? 

R68 - A1 – 1º – PE – ---sim . 

R68 - A2 – 2º – PE – ---sim . 

R68 - A3 – 2º – PE – ---sim . 

R68 - A2 – 2º – PE – a professora disse que íamos dar a 

electricidade . que íamos  fazer a electricidade só que ainda não 

fez . 

E69 – ainda não fez porque esteve doente, não foi? 

R69 - A1 – 1º – PE – foi . porque está grávida . 

E70 – mas ainda faltam uns dias . 

R70 - A2 – 2º – PE – uma semana . 

E71 – então diz-me uma coisa . vocês também trabalharam com 

água não foi?  

R71 - A2 – 2º – PE – sim . 

E72 – o que é que fizeram, que tipo de actividades é que 

fizeram, lembras-te Diana? 

R72 - A1 – 1º – PE – com uma garrafa portanto pusemos uma . 

R72 - A2 – 2º – PE – na parte de cima pusemos um saco .  

amarrámos com um elástico, pusemos na água e o ar que estava 

dentro da garrafa foi pró . pró saco . 

E73 – olha uma coisa, quando vocês vão fazer essas actividades 
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a vossa professora não vos faz perguntas? 

 R73 - A2 –2º – PE – pergunta-nos o que é que  pensamos que 

vai acontecer . antes de fazer .  (abana a cabeça em sinal 

afirmativo) 

E74 – e o que é que vocês acham? dizem aquilo que pensam . 

acham . 

R74 - A2 – 2º – PE – eu … eu antes não sabia o que é que ia 

acontecer mas depois fiquei a saber o que é que ia acontecer .  

depois de fazer fiquei a saber . 

E75 – depois de fazer . e achas que isso é importante . fazer 

essas actividades? 

R75 - A2 – 2º – PE –  sim eu acho . eu gostei muito de fazer . eu 

gostava de fazer muitas vezes eu até gostava  que as minhas 

aulas fossem isso . 

E76 – fossem sempre de ciência, não é? 

R76 - A1 – 1º – PE – o primeiro ano fez experiências diferentes 

deles . fez experiências que foi umas da vela . se quiseres eu 

posso mostrar-te que está no livro de estudo do meio . 

E77 – não, depois mostras, está bem no final?  

R77 - A1 – 2º – PE – uma vela . que punha (faz o gesto como se 

tivesse uma vela na mão, virada para baixo) assim e a cera caía . 

E78 – uhm . uhm . 

R78 - A1 – 1º – PE – e fizemos outras que . agora não me 

lembro . 

E79 – e tu Diana, lembras-te de mais algumas que tenham feito 

assim da electricidade? 

R79 - A3 – 2º – PE – … 

R79 - A2 – 2º – PE – . nós não fizemos electricidade . 

E80 – não fizeram . nem fizeram os ímanes . mas não fizeram 

uma com a água quente? 

R80 - A1 – 1º – PE – ---sim 

R80 - A2 – 2º – PE – ---sim 

R80 - A3 – 2º – PE – ---sim 
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R80 - A1 – 1º – PE – sim fizemos . depois tivemos de pôr 

numas latas . depois pôr  à volta . 

R80 - A3 – 2º – PE – e eu fui encher . duma máquina que 

aquecia . depois nós cobrimos com panos . 

R80 - A1 – 1º – PE – era para ver . 

R80 - A2 – 2º – PE – era para pôr com panos mais finos e outros 

mais grossos e eu metia panos mais grossos e . mantinha a água  

. 

R80 - A1 – 1º – PE – a água mais quente .  

E81 – uhm . a água mais quente . 

R81 - A3 – 2º – PE – os meninos que não . 

R81 - A2 – 2º – PE –  durante muito tempo .  

R81 - A3 – 2º – PE – e fizemos a temperatura . 

E82 – uhm . e gostaste de realizar essas actividades, Diana? 

R82 - A3 – 2º – PE – sim . 

E83 – o que é que tu aprendeste? 

R83 - A3 – 2º – PE – aprendi . muitas coisas que dantes não 

sabia . 

E84 – uhm . sabes porque é que usamos roupas de lã no 

Inverno? 

R84 - A1 – 1º – PE – porque . 

R84 - A2 – 2º – PE – porque está muito frio e nós temos que 

aquecer . 

E85 – porque está frio e a roupa de lã não deixa que o calor saia 

do nosso corpo não é? 

R85 - A2 – 2º – PE – e só podemos tirar a lã das ovelhas quando 

é Verão e no Inverno não porque elas precisam de se aquecer . 

E86 – então se calhar é como as latas, não é? a lata que está 

mais quente  .  que está bem embrulhada,  a água não arrefece 

tão depressa e a lata que está com outro tecido mais fininho, que 

deixa sair e entrar o ar . portanto a água arrefece mais depressa, 

não é? . vocês gostam de fazer ciências? 

R86 - A2 – 2º – PE – nós até fomos a . a professora não trouxe 
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latas . latas certas . eu já não me lembro e depois nós tivemos 

que ir buscar uma ao caixote do lixo . 

E87 – ir buscar ao caixote do lixo . olha, diz-me uma coisa, 

vocês fazem . fizeram também desenhos sobre isso, não 

fizeram? 

R87 - A1 – 1º – PE – sim fizemos desenhos . 

R87 - A2 – 2º – PE – ---sim fizemos . 

R87 - A3 – 2º – PE – ---sim fizemos . 

E88 – e mais? 

R88 - A1 – 1º – PE – fizemos relatórios .  (coloca o dedo no ar) 

eu . posso fazer uma pergunta? 

E89 – claro! 

R89 - A2 – 2º – PE – esse . desenho que nós fizemos a 

professora disse que ia para a Universidade de Aveiro . 

E90 – vai . 

R90 - A2 – 2º – PE – e quando é que vai ser representado? 

E91 – quando é que vai ser? só daqui a um ano filha . 

R91 - A2 – 2º – PE – e … 

E92 – ele já está ali . o desenho eu já o trouxe . vai . eu tirei foi 

uma fotocópia. 

R92 - A2 – 3º – PE – sim e os que vão . estão ali? 

E93 – estão todos ali . os desenhos já os trouxe todos, eu já os 

trouxe todos, estão ali, entreguei hoje à vossa professora . 

porque eu tirei uma fotocópia e fiquei com uma fotocópia, os 

vossos trabalhinhos estão ali .  

R93 - A2 – 1º – PE – e aquele de . de . desenho que . posso ir ali 

buscar um desenho para mostrar?  

E94 – podes . 

R94 - A2 – 2º – PE – (levanta-se e vai à secretária procurar o 

desenho de entre os trabalhos que lá se encontram) 

E95 – olha Diana, para além dos desenhos o que é que vocês 

fizeram mais? 

R95 - A3 – 2º – PE – … 
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E96 – fizeram relatórios? sabes o que são relatórios? vocês 

escreveram? 

R96 - A3 – 2º – PE – sim . 

E97 – como é que fizeram esses relatórios? a professora 

escrevia no quadro . vocês copiavam do quadro ou como era? 

R97 - A3 – 2º – PE – nós . fazíamos da nossa imaginação 

[relatórios]com a ajuda da professora . 

E98 – era da vossa cabeça que saía? 

R98 - A3 – 2º – PE –  sim . 

E99 – uhm  . uhm . olha e fizeram uma coisa  que se chama uma 

carta . 

R99 - A2 – 2º – PE – fizemos a carta da . experiência . 

E100 – de planificação . foi? 

R100 - A3 – 2º – PE – foi . 

E101 – vocês primeiro tinham que pensar o que é que iam medir 

. o que iam mudar . lembram-se disso? 

R101 - A3 – 2º – PE – sim . 

E102 – gostaram de a fazer ou foi muito difícil? 

R102 - A3 – 2º – PE – as experiências . foi fácil . fazer e 

escrever também porque a professora ajudou . 

R102 - A1 – 1º – PE – ---foi fácil . 

E103 – foi fácil fazer? 

R103 - A3 – 2º – PE – sim . 

E104 – porquê? 

R104 - A3 – 2º – PE – porque  era . só . a professora . mais . a * 

.  mais alguns que foram . e nós medimos a temperatura . 

E105 – olha, digam-me coisas que vocês gostavam de fazer . 

R105 - A1 – 1º – PE –   posso também? 

E106 – diz . 

R106 - A1 – 2º – PE – a nossa professora . fez ali uma lojinha . 

pôs as peças assim (indica uma posição com os braços) e depois 

fez uma lojinha  e . há meninos que comeram muitas coisas e 

trouxeram muitas coisas já vazias e foram para a lojinha . então . 
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a Mara trouxe uma máquina . que tinha muito dinheiro . 

daquelas moedinhas de brincar e notas   .  e fomos para ali . 

E107 – olha digam-me uma coisa, um tema agora que vocês 

gostavam agora de trabalhar, o que é que vocês gostavam de 

fazer . de ciências? 

R107 - A3 – 2º – PE – eu gostava que a professora desse … 

aquele do vapor . 

E108 – uhm . uhm . 

R108 - A3 – 2º – PE – porque nunca ninguém fez, só fez o copo 

de água com açúcar . 

E109 – uhm . uhm . e tu? 

R109 - A1 – 1º – PE – … 

E110 – o que é que gostavas de fazer de ciências? 

R110 - A1 – 1º – PE – não sei . 

E111 – (ainda se encontra na secretária à procura do desenho) e 

tu Ana Beatriz o que é que gostavas de fazer? ó filha deixa estar, 

depois a professora vê, quando a tua professora vier, não estejas 

aí a tirar . agora podes . depois a tua professora mostra, está 

bem? diz-me o que é que gostavas vir agora a fazer? outros 

trabalhos de ciências, o que é que gostavas? 

R111 - A2 – 2º – PE – aquela experiência da electricidade . 

E112 – gostavas? a tua  professora se já não conseguir este ano . 

quando é que acabam as vossas aulas? 

R112 - A1 – 1º – PE – ---dia 25 de Junho 

R112 - A3 – 2º – PE – ---dia 25 de Junho 

R112 - A2 – 2º – PE – dia 24 é o último porque dia 25 vamos a 

um passeio . 

E113 – uhm . uhm . então se não poder trabalhar convosco este 

ano . trabalha para o ano, não é? 

R113 - A1 – 1º – PE – ---é . 

R113 - A2 – 2º – PE – ---é . 

R113 - A3 – 2º – PE – ---é . 

E114 – é, pronto, vocês sabem que dia é hoje? 
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R114 - A1 – 1º – PE – ---sim . 

R114 - A2 – 2º – PE – ---sim . 

R114 - A3 – 2º – PE – ---sim . 

E115 –  que dia é? 

R115 - A1 – 1º – PE – ---dia 21 de Junho . 

R115 - A2 – 2º – PE – ---dia 21 de Junho . 

R115 - A3 – 2º – PE – ---dia 21 de Junho . 

E116 – dia 21 de Junho .  

R116 - A1 – 2º – PE – e começa o Verão . 

E117 – começa o Verão e estamos no colégio de Albergaria não 

é, olha Sofia . obrigada, Ana Beatriz . obrigada  e Diana  . 

obrigada . há mais alguma coisa que vocês queiram dizer? 

R117 - A1 – 3º – PE – ---não . 

R117 - A2 – 3º – PE – ---não . 

R117 - A2 – 3º – PE – --- não . 

E118 – não . de certeza que não querem dizer mais nada? 

R118 - A1 – 3º – PE – ---não . 

R118 - A2 – 3º – PE – --- não . 

R118 - A3 – 3º – PE – --- não . 

E119 – então obrigada. 
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ANEXO – 6 

GUIÃO PARA ORIENTAÇÃO DA ENTREVISTA CLÍNICA INDIVIDUAL  

SEMI-ESTRUTURADA A REALIZAR AOS PROFESSORES  

NO FINAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

 Identificação do professor: 

- Nome 

 
 
 
Avaliação do impacte do programa de formação na prática dos professores 

envolvidos: 

 

 O que pensa do programa de formação? 

- Aspectos positivos 

- Aspectos que menos apreciou 

 

 

 Como avalia o contributo do programa nas suas práticas? 

- O que é que fez de diferente, relativamente ao que fazia antes? 

Porquê? 

- Que dificuldades sentiu? 

- Após a vivência do programa, como se sente relativamente ao 

ensino das ciências, nos tópicos abordados? 

 

 

 Dos temas abordados no Programa de Formação, que temas trabalhou com 

os seus alunos? 

- Que razões o (a) levaram a escolher esses temas? 

- Como se sentiu ao trabalhar esses temas? 

- Que pensa dos materiais didácticos apresentados como suporte a 

esses temas? 
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ANEXO – 6.1 

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS CLÍNICAS INDIVIDUAL SEMI-

ESTRUTURADAS REALIZADAS AOS PROFESSORES 

DEPOIS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Professor – A – realizada no dia 07/06/04 numa sala de aula da escola 

(t = 25 min) 

 

E – Entrevistador a falar 

PA – Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

E –  não te importas de dizer o teu nome 

PA – ------------------------------------------------------ 
 

 Avaliação do Programa de Formação 
 
E1 – *, o que pensas do PF, aspectos positivos e aspectos que 

menos apreciaste 

PA-R1 – Os aspectos positivos e há que salientar . a  digamos 

a estrutura do próprio programa que acho que foi  muito 

elaborada . os temas também penso que foram muito bem 

escolhidos e que foram do agrado das crianças a … portanto a 

estrutura e a organização das actividades, a maneira como as 

programaste, acho que   reflectiu-se depois na actividade que 

os alunos tiveram, na execução das actividades porque tudo 

estava muito bem elaborada, inclusivamente as fichas de 

trabalho,  eram feitas com sequência a . de modo que as 

crianças seguiram passo a passo todos, digamos todos a….. 

todas as etapas do método científico e isso foi muito bom eles 

. portanto gostaram imenso de todas as actividades que 

fizeram, das experiências . 

E2 – os aspectos que menos apreciaste do PF 

PA-R2 – Só tenho a referir o que acho que foi o que menos… 
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nos agradou a todos porque devido ao horário, o facto de ser 

ao final da tarde e nós termos as aulas a durante a tarde as 

aulas lectivas com . as aulas serem da parte da tarde, ter mais 

aquela sobrecarga aí é o único aspecto negativo que eu acho , 

mas também não havia outra hipótese, portanto … esse é 

mesmo o único aspecto . 

 Avaliação do contributo do PF na prática dos 

professores  

E3- Como é que avalias o contributo do programa depois nas 

tuas práticas, ou seja, o que é que fizeste de diferente, 

relativamente ao que fazias antes do PF e  

PA - R3 – Acrescentei outras experiências que não vinham, 

que não vêm no Programa do 2º ano e as que  fiz . ..  mesmo 

as  que . respeitando as que  vêm no Programa fi-las com 

muito mais segurança porque foram feitas com sequência 

lógica, partindo das ideias das crianças e  seguindo as tais 

etapas devidamente estruturadas   e com fichas adequadas a 

cada experiência, respondendo a questões, portanto acho que 

houve muito mais rigor na prática, . pronto na na execução 

dessas experiências . 

E4 – Que dificuldades sentiste depois ao passar depois do PF 

para dentro da sala de aula? 

PA- R4 – Sinceramente não senti grandes dificuldades a… 

porque da maneira como tu estruturaste o trabalho, a . 

seguindo passo a passo cada etapa acho que foi muito 

facilitador, portanto eu sinceramente não, não  senti 

dificuldade nenhuma em pôr em prática, só que em algumas 

das actividades programadas não as executei até ao fim, 

digamos . havia o caso da electricidade, por exemplo não a 

apliquei na totalidade porque achei que … para os alunos da 

minha turma eram talvez um bocadinho complexas e vou 

esperar pelo próximo ano para . as completar, digamos assim . 
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E5 – Após a vivência do PF como é que tu te sentes 

relativamente ao ensino das ciências, nos tópicos abordados, 

por exemplo  para o ano tencionas continuar, ou sentes que 

tens dificuldades, sentes que os materiais cedidos te ajudam, 

como é que te sentes? 

PA- R5 – Eu acho que para já houve uma grande motivação 

embora, estivesse à  partida já motivada para . para essas 

coisas das ciências experimentais,  mas acho que a abordagem 

que foi feita com este programa foi aprofundada e . isso foi 

facilitador, portanto penso que que não vou sentir dificuldades 

em dar continuidade, os materiais estavam muito bem 

adequados .  portanto às crianças e já de si eram um factor 

motivador, portanto as crianças com aqueles materiais 

sentiam-se motivados para realizarem as experiências e . foi 

foi realmente muito benéfico, muito proveitoso para as 

crianças, elas adoraram fazer esse tipo de trabalho . 

E6 - A parte teórica que houve, portanto os documentos 

teóricos que te foram dados de algum modo foram suficientes, 

portanto deram-te novas perspectivas, ou foram limitativos? 

PA-R6 – Não, não, penso que essa essa parte também penso 

que é fundamental haver um suporte teórico para para … 

digamos para os temas que são tratados e foi uma ajuda 

fundamental porque houve sempre uma base . documental que 

é muito importante neste tipo de acções . 

E7 – Foi importante teres feito as experiências tal qual elas 

iam ser feitas dentro da sala de aula, ou seja teres feito as 

experiências como se fosses uma criança? 

PA-R7 – Exactamente, acho que foi . foi fundamental, termos 

feito as experiências tal qual elas iam ser feitas dentro da sala 

de aula, porque aí vivemos,  experimentámos sentimos as 

dificuldades que se calhar as crianças depois em situação  

concreta também iam sentir, portanto acho que  a estrutura e a 
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maneira como foi apresentada a  acção foi excelente, não 

tenho realmente nada de negativo a apontar . 

 

 Temas trabalhados na sala de aula 

E8 – Dos temas abordados no PF quais foram os que 

trabalhaste com os alunos? 

PA-R8 – Dos que estão no Programa? No teu Programa de 

Formação? 

E9- ---dos temas que foram abordados no PF, quais foram 

aqueles que trabalhaste? 

PA-R9 – --- dos temas que foram abordados no PF trabalhei 

portanto o da água portanto para manter a temperatura da 

água, trabalhei os espelhos, portanto as simetrias, a 

…electricidade também numa abordagem mais . digamos 

mais . leve e os ímanes não trabalhei este ano, penso tratá-los 

no próximo ano lectivo . 

E10 – Houve alguma razão especial para escolheres esses ou 

foi apenas pela sequência que eles foram apresentados…? 

PA-R10 – Foi pela sequência e talvez também pelo grau de 

dificuldade e pelo interesse que as próprias crianças … 

digamos iam  manifestar face  aos temas … portanto os 

ímanes achei que .  talvez eles ainda não tivessem aquele 

interesse porque são crianças ainda portanto do 2º ano de 

escolaridade e . optei por deixar esse . digamos esse tema para 

o 3º ano . 

E11 – Olha como é que tu te sentiste ao trabalhar por exemplo 

a água, a electricidade e os espelhos? 

PA-R11 – Como é que me senti? 

E12 – Sim como é que tu te sentiste a trabalhar com as 

crianças, perante as reacções das crianças, como é que elas 

reagiram? 

PA-R12 – Sentiram-se motivados e levantaram questões que 
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iam sendo respondidas e foi muito, muito positivo, muito 

positivo mesmo .  

E13 – Praticamente já respondeste, mas vou colocar-te a 

questão na mesma. Que pensas dos materiais didácticos que 

foram feitos como suporte a esses temas?  

PA-R13 – Acho que foram extremamente bem escolhidos e 

cuidadosamente elaborados para trabalhar essas . pronto para a 

estrutura da acção . .. e não tenho nada a apontar, foram só 

aspectos positivos . 

E14 – Por exemplo em cada uma desses temas foram, por 

exemplo, feitos um Guião do Aluno e o Guião do Professor 

ajudou ao trabalhar? 

PA-R14 – Muito, muito, quer o guião do aluno quer o do o 

professor ajudaram muito pois ali estavam  digamos todos os 

passos que tínhamos de seguir e isso foi muito facilitador, 

muito facilitador . 

E15 – Por exemplo os alunos ao fazerem os registos sentiram 

dificuldades nos registos ou eles eram de fácil leitura para os 

alunos? 

PA-R15 – Eram de fácil leitura, eles faziam sempre a . os 

registos, digamos . aquilo que pensavam, o registo prévio 

digamos, faziam-no em  grupo, dentro do grupo, portanto  

combinavam , acertavam  digamos os aspectos que poderiam 

ser referidos não é? a , aquilo que pensavam, e depois . o 

relatório final optei por fazer a . em conjunto, um relatório 

digamos colectivo, da turma, dado que eram crianças ainda 

com … digamos que tiveram alguma dificuldade em seguir 

esquematicamente sozinhos todos os passos    , mas notei 

também que no final, nas últimas …experiências que foram 

feitas eles próprios já passaram a ter alguma autonomia e  a 

querer   já quase que sozinhos eles diziam os passos que 

tinham que fazer a seguir e pronto penso que no próximo ano  
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será de facto  a dar sequência a este trabalho,   por já há um 

trabalho de base que foi feito e facilmente eles irão  dar 

continuidade . 

E16 – Sentes que de algum modo este trabalho de ciências 

acabou por os motivar para a leitura, para a escrita, para o 

desenho? 

PA-R16 – Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida obrigou-os para 

já a ter um sentido critico, a fazerem  perguntas, a 

questionarem as coisas e . e depois … digamos que no 

relatório final consolidaram as aprendizagens e ajudou-os a 

concluírem e a tirarem conclusões eles próprios daquilo que 

iam vendo e … a do que iam registando . 

E17 – A pergunta final é: Como é que tu vês o ensino das 

ciências para o próximo ano lectivo, mudou a visão que tu 

tinhas, vais vê-lo de maneira diferente, influenciou-te? 

PA-R17 – Sem dúvida, influenciou-me positivamente, embora 

como eu já disse tivesse já sensibilidade para esta área . a 

porque sabes que tinha sido coordenadora do “Ciência Viva” 

portanto estava muito motivada para, para estas situações . foi 

digamos que um … consolidar digamos daquilo que eu 

perspectivava . porque realmente ser coordenadora do projecto 

“Ciência Viva” sem ter uma base teórica  como tu tens não é? 

que está na tua base de trabalho é complicado, o que eu fiz na 

altura foi com alguma carolice, com com alguma  pesquisa e 

porque me interessava porque, porque  acho que que 

realmente o estudo das ciências ao longo do 1º ciclo, tanto das 

ciências como da matemática acho que tem de ser … só pode 

ser cativante se baseado na experimentação , na actividade 

prática, portanto,     e acho que que esta formação foi para 

mim extremamente benéfica porque digamos me deu … 

alicerçou os passos realmente de  como as coisas devem ser 

feitas, bem feitas, porque nós fazemos, mas não fazemos tão 
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bem, pronto não temos aquele tal suporte   …   teórico que nos 

ajuda a estruturar as coisas devidamente e isto foi 

espectacular, foi uma ajuda tremenda, portanto é para 

continuar e penso que é uma aposta  que a nova geração de 

professores . acho que  deveria até ser contemplado na 

formação inicial de professores  

E18 - ---- E está a ser contemplado, pelo menos na minha 

universidade está 

PA-R18 - ---ai ainda bem! 

E19 – Gostavas de continuar para o ano com outros temas? 

PA-R19 – Ai sem dúvida, sem dúvida (risos) se tu te 

abalançares conta comigo . queria te agradecer Isabel porque 

realmente da tua parte ouve muita disponibilidade para 

trabalhares connosco . e tudo o que foi feito, foi feito com 

muito profissionalismo a . e ajudou-me imenso, foi 

fundamental . 

E20 –  . queres dizer mais alguma coisa? 

PA-R20 – só agradecer-te  

E21 – Eu é que agradeço a ti e aos outros colegas . 

PA-R21 – Nós é que estamos muito agradecidos Isabel . 
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Professor – B – realizada no dia 05/07/04, numa sala de aula da escola 

(t = 30 min) 

E – Entrevistador a falar 

PB – Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

E – Por favor , não te importas de dizer o teu nome? 

PB – -------------------------- 

 

 Avaliação do Programa de Formação 

E1 –  o que vou procurar fazer é a avaliação do impacte do PF 

nas actividades que realizaste na escola e gostaria de saber é o 

que pensas do PF? Aspectos positivos e aspectos que menos 

apreciaste 

PB-R1 – Bom a . os aspectos positivos . foi as actividades 

todas que fizemos . a  parte científica que foi abordada   a . foi 

bastante interessante  e é bastante interessante a   foi 

actividades que os miúdos adoram fazer .  adoram manipular 

adoram ahm fazer aquelas actividades e sentem-se,  sentem-se 

que estão ali a tentar descobrir alguma coisa e  isso dá ânimo a 

eles e ao professor a.   o aspecto menos positivo se calhar foi a 

extensão das coisas … é que é tanta coisa a abordar que . e o 

tempo é tão pouco .  que  é pena não ter havido mais tempo ou 

estas, estes objectivos e estas actividades   não se espalharem 

por mais anos foi de facto porque tenho consciência que 

coisas ficaram par trás e foi e foi pena . 

E2 – Isso se calhar teve a ver com o facto do Programa ter 

sido começado só em Fevereiro 

PB-R2 Exacto, exacto . 

E3 – se tivesse começado logo em Setembro 

PB-R3 --- se o programa tivesse começado em Setembro 
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haveria, se calhar não, de certeza, que haveria mais tempo 

para realizar todas as actividades . 

E4 – Gostava que te referisses às sessões que tiveste, às 

sessões teóricas e às sessões práticas, as teóricas foram 

praticamente teórico-práticas, o que é que houve de aspectos 

positivos dessas sessões e que aspectos é que menos 

apreciaste dessas sessões? 

PB-R4 – Na formação que fizeste? 

E5 – ----sim na formação 

PB-R5 – O que mais apreciei foi que, apesar de ser uma hora 

difícil para todos, depois do horário lectivo … essa, essa essa 

tua formação mostrou-nos, guiou-nos duma forma consciente 

estávamos todos parecíamos miúdos a tentar aprender e a 

chegar a alguma conclusão, a forma como deste a formação eu 

acho que foi boa porque a . teve sempre  uma parte teórica, 

não muito longa, nada maçuda, muito interessante, muito 

sucinta, só para nós entendermos a dinâmica e a estrutura 

daquilo .  que íamos fazer e depois a parte prática . foi 

excelente, foi . não faltou  material, a …. diversidade de 

materiais nas actividades que fazíamos  era imensa  ... a 

bastante engraçado a . no fundo nós  estávamos ali  também a 

. fazer aquelas actividades como os miúdos, não e?  

E6 – ----a intenção era essa-- 

PB-R6 – ---a intenção era essa e isso foi bastante interessante 

porque nós, eu próprio senti-me às vezes senti-me um miúdo a 

tentar manipular, a mexer e a tentar descobrir aquelas coisas 

tipo um miúdo e isso foi muito interessante foi deu-me a. deu-

me uma … uma … sensação muito boa . 

E7 – A intenção também era mesmo essa, fazermos as 

actividades como elas iam ser feitas em contexto de  sala de 

aula, para qualquer dúvida que a pessoa tivesse por tirá-la 

PB-R7 – Claro, pronto, no fundo apesar de estarmos já 
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cansados de um dia de trabalho, nós sentíamo-nos ali como se 

estivéssemos a começar um novo dia, cheios de energia 

porque as actividades eram cativantes, cativaram-me e . e .  

essa estrutura de formação teórico-prática cativou-me . 

 

 Avaliação do contributo do PF na prática dos 

professores  

E8 – Olha como avalias o contributo do PF nas tuas práticas, 

ou seja o que é que fizeste de diferente relativamente ao que 

fazias antes? Se é que fizeste alguma coisa de diferente e 

porquê? 

PB-R8 – Fiz, claro! Porque o modo como abordava os temas 

começou a ser diferente a . não . não não estava ali a impingir 

apenas coisas, partia do que os alunos pensavam e deixava  os 

miúdos construírem . o seu próprio .  a a sua própria 

aprendizagem isso nunca tinha feito, eu chegava ali e dava-

lhes os conceitos  dava-lhes as coisas depois só . só através da 

experiência íamos comprovar,  ali não a . colocava a  

pergunta, eles colocavam  hipóteses, questionavam muita 

coisa .  obrigava-os a pensar ... obrigava-os a estruturar o seu 

pensamento a .  como as coisas foram feitas por … eles 

próprios  construíram a conclusão, as respostas e descobrirem 

… a perspectiva foi muito interessante . 

E9 – Que é que tu  sentiste quando isso aconteceu, quando 

começaste a verificaste que isso estava a acontecer com os 

teus olhos, o que é que tu sentiste? 

PB- R9 – A… senti-me … foi uma sensação que … que … 

que as coisas feitas daquela forma funcionam de outra maneira 

. os miúdos . os miúdos ficam maravilhados quando chegam a 

uma determinada conclusão e que pensavam  ao contrário 

antes e, /parece que estão a descobrir petróleo é uma coisa 

surpreendente\ e depois a motivação deles  para a escrita, para 
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para os trabalhos de grupo, para outras actividades  é imensa  

e portanto depois isso serve de motor de aprendizagem serve 

de estímulos . 

E10 – O facto de partires das ideias deles para eles depois 

realizarem a experiência e chegarem à conclusão que as ideias 

prévias  nem sempre estavam correctas ou nem sempre se 

aproximavam daquilo que ia acontecer que . fez-te sentir bem?

PB-R10 – Sim, sim houve uma mudança conceptual nos 

miúdos … fez, fez … eles já utilizavam palavras como 

fricção, electricidade, circuito, magnetismo e eu achei piada 

porque a . nunca tive alunos que utilizassem essa… quer dizer 

utilizavam, explicavam –se de outra forma, com palavras 

muito mais básicas e eles ali utilizavam,  começaram 

realmente a utilizar termos científicos, mas não só a utilizar 

por utilizar, eles  compreendiam-nos o que é * . 

E11 – Olha, após a vivência do P, das diferentes sessões como 

te sentes relativamente ao ensino das ciências, eu sei que já te 

sentias bem, mas o PF alterou alguma coisa, fez-te sentir 

melhor, pior, manteve- se, alterou?  

PB-R11 – Ai, sim, sem dúvida que alterou! Em primeiro lugar 

formei-me a mim próprio em muitas coisas, em termos de 

organização, em termos de compreensão do próprio programa 

das ciências e  a forma de  dar porque  eu no fundo sentia um 

certo à vontade, mas nunca . havia sempre qualquer coisa que 

parece que falhava e isso frustrava-me .  de certa maneira, a . 

podíamos fazer, podíamos fazer . fazer uma experiência 

fantástica, mas os alunos muitas vezes não compreendiam ou 

estavam ali apenas a receber a informação e . pronto não havia 

aquele espírito de  … descoberta de de .  encontrar uma coisa 

nova e  de utilizarmos termos novos,  isso nunca encontrei 

quando  dava, no final sentia-me eu, eu é que me sentia muito 

entusiasmado  a dar, mas no final sentia uma certa frustração  
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porque  sabia que não tinha sido atingido assim . os objectivos 

todos, todos aqueles  que eu pretendia e esta formação veio 

alterar a forma como eu organizava o meu trabalho, as 

metodologias, as estratégias, isso veio alterar completamente . 

 

 Temas trabalhados em situação de sala de aula 

E12 – Dos temas abordados no PF, quais os que trabalhaste 

com os teus alunos? 

PB-R12 – A electricidade, o magnetismo e os espelhos . 

E13 – Trabalhaste esses temas por alguma razão específica ou 

só porque foram abordados no PF? 

PB- R13 – Porque achei que eram aqueles que pelos materiais 

que utilizava, pelas conclusões a que chegava e pela forma 

como se realizavam as experiências e as diferentes 

actividades, achei que a… como eu me senti a. como uma 

criança a lidar com aquilo, senti também,  pensei que eles 

também fossem viver a mesma coisa, com o mesmo 

entusiasmo e assim foi . 

E14 – A pergunta que te ia fazer era exactamente como é que 

tu te tinhas sentido ao realizar esses temas, ao passar esses 

temas para dentro da sala e como é que os alunos se sentiram, 

nomeadamente nas experiências investigativas? 

PB-R14 – A… eu senti-me bem porque foi uma coisa nova, 

porque uma coisa que está …os nossos programas são muito 

repetitivos . existem . existem ... maneiras diferentes de dar a 

mesma coisa mas . torna-se um bocado  rotina e isso para o 

professor também é mau, isto foi um bocado de  ar fresco, 

parece que a própria a própria actividade, a própria palavra 

experiência a . vibra, faz vibrar os alunos, eu pelo menos senti 

isso na minha turma, a … eles a realizar estas actividades ….. 

era tipo uma euforia, uma euforia e uma vontade imensa de  

fugir da rotina e mesmo que . que qualquer coisa não corresse 
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tão bem  como tínha previsto, tínhamos previsto a . era na 

mesma um êxito, tinha sido na mesma um êxito e nos alunos, 

isso manifestou-se  na forma como estiveram com os outros, 

na forma como eles desenvolveram a linguagem, a 

comunicação,  na forma como eles se empenhavam nas 

actividades, isso foi bastante gratificantes, tanto para mim 

como para eles . 

E15 – Que dificuldades sentiste ao passar os temas para a sala 

de aula? 

PB- R15 – A dificuldade que eu senti foi apenas em em 

controlar o tempo, a. porque foi actividades que nós se calhar 

estávamos ali a aula toda não é? e nós estamos sempre a 

preocupação de que temos mais coisas para dar, pronto isso 

foi a parte que menos positiva, parece que tínhamos de 

arranjar sempre um buraco,  se bem que ela está interligada 

com todas, com a matemática, com e eu tentava aproveitar  

isso para essas áreas todas como sempre fazemos com as 

outras mas havia sempre um … parecia que não havia tempo e  

. isso mexia comigo . 

E16 – O que é que pensas dos materiais didácticos que foram 

apresentados como suporte a esses temas,  todas as fichas, 

todo o trabalho que foi elaboradas, o que é que pensas, qual é 

a tua opinião? 

PB-R16 – A eu gostei muito, gostei imenso a ... estava muito 

bem explicito, as actividades todas bem. bem explicitadas, os 

objectivos    todos  bem elaborados, o que se pretendia a ... 

actividades com  as perguntas para os alunos, o que se 

esperava que eles fizessem, o que se esperava que eles 

dissessem,  estava muito bem, muito bem organizado e isso 

foi talvez a parte, o suporte o suporte para a… para dar as 

actividades e eu baseei-me . friamente nessas nessa . nessa 

base . 
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E17 – Relativamente às propostas de actividades que 

apareciam no Guião do Aluno, os alunos tiveram dificuldades 

em interpretar as fichas, em fazer o que era pedido ou fizeram 

– no com relativa facilidade’ 

PB-R17 – Eu vou confessar uma coisa, uma coisa que me 

irritava, era que em determinada experiência eles já sabiam a 

resposta (risos), quando havia lá . O que achas que vai 

acontecer? Pronto, fez-se porque havia lá um nó e  ….. eles  

puderam comprovar e provaram realmente o que eles estavam 

a pensar era aquilo e é positivo, mas aquilo que . a mim me 

entusiasma mais e desperta mais os alunos é eles pensarem 

duma maneira e provarem que era de outra, para mim era mais 

emocionante e quando isso não acontecia , porque havia  

realmente actividades em que eles, pronto pela idade e pronto 

pela formação que tinham já sabiam pronto, com outras 

palavras , com outros conceitos  e com outra maneira de 

pensar, mas a conclusão era a mesma a .  penso que havia para 

todos os gostos, havia para miúdos já com uma certa formação 

e outros que realmente nunca tinham tido contacto com aquilo 

e achei isso bastante  positivo e que realmente essas,  essas 

perguntas, “o que achas que vai acontecer?” “porque é que 

achas que a lâmpada não acende?” perguntas que podem  

parecer muito básico, mas há miúdos que realmente não 

sabem e também temos de ter em conta isso . 

E18 –  queres dizer mais alguma coisa? 

PB-R18 – Ahm que ….. gostei imenso, gostei imenso e 

embora eu tivesse tirado … disciplinas dessas , enfim das 

ciências . na Universidade Aberta a. pela teoria e realmente 

esta formação e esta  esta experiência deu-me a oportunidade 

de ir à teoria .. . tirar aquilo que da teoria é para nós, para o 1º 

Ciclo  e aplicar na prática e isso para mim foi um grande 

enriquecimento pessoal . 
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E19 – E para o ano, para o próximo ano lectivo, como é que 

vês as ciências? 

PB-R19 – ahm … eu olho para o ensino das ciências de outra 

forma, e acredito realmente que ela ahm ... o ensino das 

ciências possa fomentar outras as aprendizagens, desenvolver 

outras capacidades aperfeiçoar as das outras … das áreas a 

que estamos habituados a eu penso que hoje em dia não é 

possível dissociar  a . o ensino das ciências do primeiro ciclo, 

não não acho que isso seja possível e penso que isso é de 

continuar ….. cada vez mais aprofundado, aprofundado no 

sentido de cada vez mais incluído no programa  e . com os 

materiais todos   necessários para dar, porque apesar de ser de 

ser de ser uma um ponto    fundamental na aprendizagem eu 

penso que isso desenvolve os miúdos para as outras para as 

outras  áreas em que eles se sentem um bocado a.. . pacatos, 

acanhados  e  vi e… vi  este ano em termos de  

desenvolvimento da linguagem, em termos  de capacidade de 

raciocínio, e notei que essa área  desenvolve tanto essas  

capacidades, e quero continuar, tenho é medo é para onde eu 

for não haver condições para e penso que isso é frustrante, 

mas cabe mais uma vez a nós não e? criar as condições . 

E20 – --- Criar as condições e pela minha parte conta com o 

que for preciso. Queres dizer mais alguma coisa? 

PB-R 20 – penso que não . 

E21 – Obrigada. 

PB-R21 Obrigado eu . 
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Professor – C – realizada no dia 05 /07/04, numa sala de aula da escola 

 (t = 30 min) 

E – Entrevistador a falar 

PC – Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

E –  não te importas de dizer o teu nome? 

PC – ------------. 

 

 Avaliação do Programa de Formação 

E1 – Cristina, o que pretendo que me digas é o que pensas do 

PF, nomeadamente aspectos positivos e aspectos que menos 

apreciaste? 

PC-R1 – Do PF de tudo?  

E2 – ---de tudo o que quiseres 

PC-R2 - Olha gostei, realmente gostei a nível mesmo de 

informação, suporte de papel, tínhamos imensas coisas, não só 

de tipo informativo, as actividades, as competências o que é 

que poderíamos fazer, como é que     poderíamos desenvolver, 

portanto directrizes, como também até material para os 

miúdos, bastante material, o suporte de papel a nível de 

grelhas, o registo escrito, desenhos, até as várias formas como 

explorar  a actividade percebes?  Depois como a passar para o 

papel também, gostei . 

E3 – E aspectos que menos apreciaste? 

PC-R3 – Achei também, não é que não tivesse apreciado, 

achei que depois no decorrer do trabalho … lá está logo no 

início quis . dar todas as possibilidades às crianças, oferecer 

todo o suporte de papel que existia a nível de grelhas, 

desenhos e não sei quê mas depois reparei que devia de fazer 

alguma selecção  porque era repetitivo .  percebes? só isso . 
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E4 – A nível das sessões, portanto elas foram essencialmente 

práticas embora tenha havido alguma teoria, portanto para ti 

essa parte prática foi suficiente, era necessário mais?  

PC-R4 – Começando pela teoria . acho que qualquer formação 

tem que haver uma parte teórica … para que depois a prática 

seja perceptível, não é? pronto  é evidente que a teoria tem que 

estar sempre patente depois a prática foi suficiente, quer dizer  

havia determinadas experiências que não havia necessidade de 

estarmos a explorar minuciosamente porque pronto já somos 

adultos e já sabemos as coisas e já sabíamos como deveríamos 

apresentar às crianças, outras em contrapartida havia algumas 

que se calhar nos faltava algum aspecto … não é? por 

exemplo as experiências com ímanes, os ímanes, como fazer a 

bússola nos poderíamos ter tido alguma dificuldade, percebes? 

Ao interpretar o documento e depois ao pô-lo em prática, 

percebes? 

 

 Avaliação do contributo do PF na prática dos 

professores envolvidos 

E5 – Olha como é que avalias o contributo do PF nas tuas 

práticas, ou seja o que é que fizeste de diferente, relativamente 

ao que fazias antes? 

PC-R5 – Olha …  tudo!  porque … às tantas fazes uma 

experiência, fazes uma experiência não é?  registas a tal 

experiência, mas não estás muito preocupada em registar o 

que os alunos pensam antes de fazer as experiências e no final 

em fazer os tais relatórios, podes fazer desenhos, se calhar não 

estás preocupada em fazer gráficos, podes discutir . não é? e 

chegar às mesmas conclusões, mas se calhar não tens a 

preocupação fazer o gráfico e a discutir com eles que o que 

pensavam antes nem sempre era o mais correcto e porquê . 

E6 – De registar, de fazer o registo? 
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PC-R6- Podes fazer o registo, não é? podes fazê-lo 

perfeitamente numa grelha e fica por ali, mas também é 

importante eles aprenderem a fazer um gráfico . 

E7 – Quando aplicavas na sala de aula determinadas 

actividades, não fazias mais nada de diferente? Ou tinhas 

preocupações diferentes? 

PC-R7 – Tinha, por exemplo a primeira preocupação foi tratar 

do que pensei, a instalação do caos na sala de aula, mas correu 

bastante bem, houve lacunas mas essas lacunas foram tratadas 

por mim própria, não na questão de organização, porque acho 

que houve uma boa organização também, os grupo fui eu que 

os formei segundo os meus critérios acho que até resultaram 

bastante bem . mas lacunas porquê?  Porque  lá está acabei por 

deixar para essa actividade experimental quase para o final do 

ano lectivo e o final do ano lectivo está associado a quê? ao 

cansaço . a fichas de avaliação . a responsabilidade     de 

cumprir o programa e . havia uma carga imensa  não é?    em 

mim instalada de querer fazer as coisas e . e o tempo correr 

por entre os dedos …  outra coisa que eu também achei … e 

que já fiz uma reflexão .  na qual me continuo a achar  

digamos que culpada entre aspas . se eu tivesse iniciado a 

actividade experimental atempadamente  eu poderia ter feito 

trabalhos espectaculares . não é? podia ter feito  a pesquisa de 

informações,   por exemplo sobre a água, a importância da 

água,  onde é que podemos ir buscar a água, a importância da 

água para a vida, poderia ter feito um trabalho, um trabalho de 

de pesquisa .  gravuras, não é? . poderia ter constado na 

exposição de final de ano e não haveria digamos que aquela 

pressa aquela    . a dificuldade de querer avançar  e do tempo 

escassear e do cansaço, não sei se as crianças sentiram isso, 

percebes?  mas eu senti, . eles gostaram imenso da actividade 

experimental, outra coisa que eu também achei interessante e 
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relativamente ao que eu disse no inicio  que era “grupo igual a 

caos” … e o  facto de ter uma criança que geria o tempo, que 

orientava o grupo, cada um tinha uma responsabilidade 

diferente, não era sempre o mesmo . e havia apenas um que 

era responsável pelo relatório escrito . tudo o que tinha a ver 

com a parte escrita era ele responsável, não significa de modo 

algum que os outros não tivessem participado, pelo contrário, 

ele podia ter alguma participação, mas os outros também 

deviam intervir e ajudar . depois a . participação dentro do 

grupo … cada um levantava o dedo para falar e quem 

orientava . precisamente aquele que estava  responsável pela 

orientação .  uma coisa que eu creio que ajudou bastante a que 

não se transformasse isto num grande caos, numa grande 

confusão, foi no inicio da actividade eu punha o nome dos  

grupos no quadro e punha classificação . a classificação não 

tinha a ver como a actividade tinha sido desenvolvida, se tinha 

corrido bem, quem é que tinha feito bem, não tinha nada   a 

ver com isso . tinha a ver com o comportamento … e nós no 

final da actividade /experimental\ fazíamos uma reflexão e 

avaliávamos o comportamento e eles tinham sempre vontade 

de melhorar . 

E 8  - Olha, durante o desenvolvimento dessas actividades 

práticas que dificuldades é que sentiste? 

PC-R8 – No decorrer … eu creio que não tive nenhumas . 

pronto houve medos . uma coisa é o medo de nós não 

conseguirmos a . transmitir aos alunos aquilo que realmente 

pretendemos, um certo receio de não conseguir fazer .  agora 

eu estava  confiante   daquilo que ia fazer … eu estava 

confiante, porquê? porque lá está eu tinha ido às acções, às 

sessões . tinha compreendido perfeitamente bem e depois 

havia sempre o suporte de papel que me ajudava e trazendo as 

coisas organizadas o trabalho desenvolve-se perfeitamente . 
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E9 – Após a vivência do programa, como é que tu te sentes, 

relativamente ao ensino das ciências,  nos tópicos que foram 

abordados? 

PC-R9 – Lá está foi aquilo que eu disse, podiam ter sido . 

explorados . não digo mais minuciosamente … mas,  podia ter 

feito um levantamento … da água, por exemplo . quando foi 

dar a orientação, portanto  . o sol e dei os pontos cardeais, lá 

está a presença da bússola e podia ter feito uma relação, lá está 

a interdisciplinaridade não é?  podia ter feito uma relação … 

não é? podia ter feito,  não fiz  não significa que para o 

próximo ano que não faça …  pronto lá está  a grande lacuna é 

que se calhar eu comprometi-me a fazer e depois  achei que 

não ia conseguir como de facto não consegui porque à última 

… da hora os alunos ou porque tiveram  mais dificuldades 

numa ou  noutra matéria, num ou noutro conteúdo, por 

exemplo  de matemática eu acabei por me debruçar mais sobre 

aquilo, até porque ia sair nas fichas de avaliação e . 

automaticamente … coloquei de lado a actividade 

experimental …  a . isto é a minha apreciação até porque os 

alunos \não foi nada disto que tu me perguntaste/ * eu fiz uma 

auto-avaliação, aliás eles fizeram a auto-avaliação  em que 

tinham de mencionar aquilo que  tinham gostado mais e o que 

é que tinham gostado menos, e . uns dos aspectos do Estudo 

do Meio que tinham gostado bastante foi a actividade 

experimental … o que significa que eles gostaram e que . eu 

consegui atingir os meus objectivos era . transmitir que a 

actividade experimental é importante que . eles poderiam 

gostar e de  facto gostaram e que aprendessem ciências através 

da experimentação, duma forma engraçada de aprender . 

 

 Temas trabalhados em situação de sala de aula 

E10 – Dos temas abordados na formação, quais foram os que 
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trabalhaste com os alunos? 

PC-R10 – Olha trabalhei . o primeiro que foi  da temperatura 

da água, não é? fazermos as medições utilizando o 

termómetro, depois fiz o da electricidade e creio que fi-lo por 

inteiro, completei,   o dos espelhos iniciei só . mas . lá está 

havia fases que  teria que seguir  e como vi que não ia 

conseguir, eu trouxe o caleidoscópio, eles viram eu disse 

como é que se fazia e alguns fizeram em casa e depois  e 

depois fizeram o relatório do que tinham feito 

experimentalmente .  

E11- Olha que razões é que te levaram a escolher esses temas, 

foram, portanto  razões específicas? 

PC-R11 – Não foi precisamente a  ordem que nós seguimos, 

não foi? Nós começamos precisamente primeiro a água, 

depois a electricidade, depois espelhos e por fim ímanes . 

E12 –Por acaso a ordem foi égua, espelhos, electricidade e por 

fim ímanes 

PC-R12 – Há pois foi  .  electricidade se calhar . lá está  a . 

OK Isabel tens razão .  porque a electricidade acabou por  me 

cativar mais, e lá está também,  é importante . porque a água, a 

medição da água digamos que era uma actividade que decorria  

mais  depressa, quer dizer  . o auge digamos da . da . 

experiência era a medição, era . era precisamente . a prática 

não é? porque era só medir e fazer o registo, medir e fazer o 

registo até ao fim . a dos espelhos digamos era uma actividade 

mais parada também, a electricidade  há luz, há um resultado, 

não é? E isso cria mais entusiasmo nos alunos  

E13 – Como é que tu te sentiste ao trabalhar  electricidade? 

PC-R13 – Bastante bem, a . no início pensei /não vai haver 

luz\ (risos) eles não vão chegar lá, a sério, quando lhes dei os 

materiais e disse têm de fazer a lâmpada acender, mas eles não 

desistiram, eles não desistiram, aliás colocou-se a questão  a 
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primeira hipótese que era … havia três hipótese utilizavam 

uma pilha e uma uma pilha e fios, salvo erro a outra era pilha, 

fios e lâmpada e a outra pilha e lâmpada tirava os fios OK .  e 

então todos sem excepção, os quatro grupos viram logo que 

era impossível, fios . e pilha, era impossível, não é? tem a sua 

lógica  . depois voltaram atrás com lâmpada a fios e pilha . 

OK, chegaram lá e sim senhor, tiveram de dar luz e 

conseguiram por fim . por fim  disse agora retirem os fios e 

quero luz na mesma … falamos nos pólos, não é? e foi 

interessante que eles andaram com a lâmpada tocaram num 

lado, tocaram  noutro, e houve algum que colocou no centro, 

calhou pôr no centro e com um toque, dois  toques e fez-se luz 

e foi uma alegria eu até me senti bastante satisfeita . 

E14 – Ao realizar essas actividades, como é que fazias? 

Partias das ideias prévias dos alunos… 

PC-R14 – Em determinadas situações eles tinham mesmo de 

registar essas ideias prévias . 

E15 – Como é que eles reagiam ao verificar que aquilo 

acontecia nem sempre era o que eles pensavam que ia 

acontecer? 

PC-R15 – /De modo algum ficavam frustrados\ .  porque era 

uma aprendizagem e é com os erros que se aprende . 

continuavam motivados,  /aliás, aliás\ houve . algumas 

situações em que mesmo que eles não chegassem lá, eu 

colocava-lhes uma série de questões e  mesmo * … mesmo 

algumas ideias registadas por eles, lá está o que é que eles 

pensam e depois o que iam então provar, de modo algum  

ficavam aborrecidos com isso, aprenderam com a actividade  

E16 – A actividade prática ajudou esses alunos? 

PC-R16 – Exactamente ajudou à mudança conceptual e isso é 

importante . 

E17 – Fazendo uma apreciação global, a actividade prática 
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experimental, para ti, valeu, é para continuar? 

PC-R17 – E é para concluir (risos) . é ahm falta-me a dos 

espelhos, a parte dos espelhos e falta-me dos ímanes … esta 

fase e . e eu e eu sinto-me ahm .  responsável, mas face à 

minha turma, porque poderia ter oferecido e não ofereci, mas 

adiei . * adiei para o próximo ano espero poder fazer, mas  

jamais nestes moldes, jamais finais de Maio, finais de Maio, 

final de ano lectivo , é aquela saturação, é querer férias, é 

querer repouso, são fichas de avaliação, é  programa para 

concluir, bem o melhor … o melhor é lá está, fazer um 

calendário, estipular um dia e fazer a actividade calmamente, é 

ridículo dizer, mas devo dizer aqui que passei uma tarde, ou 

seja um dia lectivo com experiências, quer dizer /eles até 

gostavam\ mas eu é que já ia de cabelo em pé … é que é um 

dia extremamente cansativo, tentar gerir quatro grupos em 

simultâneo e o ideal seria se  hoje tivesse experimental .  o tal 

dia por semana das tantas às tantas horas, dedicar sempre um 

dia por semana às actividades e jamais como fiz . 

E18 – Lembro-me que na primeira entrevista que te fiz, 

dizeres que dedicavas zero tempo à actividade experimental, e 

agora mudou? 

PC-R18 – Mudou, a visão que tenho do ensino das ciências e 

do trabalho experimental, basta dizer que, parto do princípio 

de que para o próximo ano lectivo, aliás com toda a certeza 

vou fazer  * , vou dedicar parte do tempo à actividade 

experimental, só isso diz tudo . 

E 19 –  queres dizer mais alguma coisa? 

PC-R19 – creio que não 

E20 –  obrigada pela tua colaboração. 

PC-R20 – Obrigada eu! 
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Professor – D  – realizada no dia   07/07/04 , numa sala de aula da escola                      

 (t = 25 min) 

E – Entrevistador a falar 

PC – Professor colaborador a falar 

 

Identificação do professor 

E –  não te importas de dizer o teu nome?  

PD – ------------------------------------------------- 

 

 Avaliação do Programa de Formação 

E1 – Sofia, o que é que pensas do PF? Aspectos positivos e 

aspectos que menos apreciaste, gostavas que focasses os dois. 

PD-R2 – Os aspectos positivos? Os aspectos positivos aqueles 

de que eu gostei mais foi . a diversidade de experiências a. a 

oportunidade de obter novos materiais quer de suporte de 

papel, quer ter acesso aos materiais didácticos para podermos 

trabalhar com as crianças e … aquela formação era 

fragmentada, partilhada, não era dada assim toda . de uma só 

vez, facilmente uma pessoa ia adquirindo um   maior número 

de conhecimentos fragmentados, mas que funcionavam 

melhor do que se fosse numa sessão só,  em termos de 

orientação achei  . por bem, como nós somos adultos ter feito 

primeiro a parte prática que é muito mais atractiva, muito 

mais interessante do que nos dar o suporte de papel, estar a ler 

para depois então chegarmos à parte prática, por ter começado 

ao contrário foi mais atractivo e como estávamos no final do 

dia . despertou-nos o interesse e para depois então passarmos 

ao papel . 

E2 ----A intenção era essa! 

PD-R2 – Foste muito bem conseguida muitas vezes (risos) 

…aspectos negativos não vejo assim nada  de realce a nível 

negativo … a não ser que sei lá …  não termos feito mais 
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experiências, mas isso não um aspecto negativo,  é uma critica  

construtiva, foi pena  não termos começado logo no inicio do 

ano .  dava mais espaço de manobra, e dava para ... 

abrangermos mais tempo a cada uma das experiências, tratá-

las de uma maneira mais delicada . que eu achava que merecia 

cada uma delas e não estou a ver assim mais nada . 

E3.Olha, toda a parte, todo o suporte teórico que foi dada, 

inclusivamente a leitura de autores conceituados nesta área, 

foi suficiente, de algum modo ajudou-te?  

PD-R3 – Foi muito completa, porque havia termos e conceitos 

e até as orientações que eu propriamente desconhecia, nunca 

tinha  comungado daquela orientação, tanto da parte teórica 

como . quando nos davas aquelas fichinhas eu estudei-as 

porque como estava com uma turma do quarto ano estava com 

um certo receio que houvesse aquelas perguntas difíceis, 

como nós costumamos chamar, e por isso mesmo tive de ter 

uma dedicação anterior em casa para me preparar e escusei de 

andar à procura noutros livros, tinha ali tudo, não era 

necessário ir mais longe . 

 

 Avaliação do contributo do PF na prática dos 

professores  

E4 – Como é que tu avalias o impacte do P nas tuas práticas, 

ou seja o que é que tu fizeste de diferente, relativamente ao 

que fazias antes e porquê? 

PD-R4 – Dediquei mais tempo, porque antes não tinha tempo 

com . a história de de  cumprir os programas e tudo o mais 

quê .  portanto  dediquei-lhe  muito mais tempo,        organizei 

muito mais … rápido . o . tempo de cada uma das 

experiências, dediquei, por ter um dia específico na semana , 

dediquei maior atenção não esquecendo de aprofundar  outros 

conceitos e … elas adoraram . isso não havia dúvida mas, 
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assim em termos gerais, pronto adoraram (risos) . 

E 5 - --- (risos)  mas o que é que fizeste diferente, 

relativamente ao que fazias antes (risos)? 

PD-R5 – pronto, eu não levava nada estruturado,  levava as 

coisas consoante o que aparecia no livro ou aparecia no 

manual, ou alguma coisa que as crianças tivessem dito e então 

eu levava o que fosse didáctico, atractivo para uma 

aprendizagem melhor para eles e fazíamos, aqui não, aqui a 

aproveitar essas também, mas não me esqueci de fazer aquela 

planificação, a parte só para as experiências, foi muito melhor 

para eles e /até para mim como professora\ porque a partir das 

suas ideias e das questões levantadas consegui uma atracção 

por parte deles muito maior, era uma motivação muito maior, 

um desafio tentar dar respostas às questões através da 

experimentação , do que se fosse só aquelas que iam 

aparecendo de vez em quando no programa . 

E6 – Olha que dificuldades sentiste ao implementar essas 

actividades na sala de aula? 

PC-R6 – As únicas dificuldades que tive foi as do espaço 

físico, vinte alunos dentro daquela sala a fazer trabalho de 

grupo (risos) é muito complicado, mais nada . 

E7 – E como é que os alunos, portanto, sei que tu trabalhaste 

com muitos dos materiais que eu te dei, como é que os alunos 

reagiram, por exemplo, às fichas de registo? Tiveram 

dificuldades, interpretaram-nas facilmente? 

PC-R7 – Na primeira vez que fizeram, eles nunca tinham visto 

uma ficha daquelas\ as de registo/ …professora o que é para 

escrever aqui? mas houve uns que leram o que estava entre 

parêntesis, logo a seguir, material, o que utilizaste, eles foram  

buscar ao protocolo anterior e copiaram dali, sem eu lhes dizer 

nada, mas ainda tive que os orientar, na primeira ficha 

orientei-os,  depois então eles já faziam naturalmente, depois 
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tinham algumas dúvidas era o que observaram e as conclusões 

a que chegavam, porque aí é que tinham alguma dificuldade, 

mas isso depois foi superado … com decorrer das 

experiências . 

E8 – Olha diz-me só uma coisa, sentes que essas actividades, 

portanto o ter de registar, o ter que desenhar, motivou as 

crianças e de algum modo as ajudou nas outras áreas? 

PC-R8 – Ajudou! Para já nas tarefas de fazer o desenho, eles 

iam ao último pormenor, então a observação deles foi elevada 

assim ao ínfimo mesmo, eles iam lá ter comigo, pegavam no 

fio e no lápis de cor e perguntavam se o lápis de cor era 

coincidente com a cor do fio íam até aquele pormenor mesmo 

. mesmo muito . muito … realistas . e por estarem a observar 

dessa forma  . notava-se que depois para  fazerem um desenho  

. ou . o desenho de um acontecimento vivido tipo o teatro, eles 

já iam ao ínfimo pormenor do próprio cenário do teatro,  

enquanto que antes faziam as próprias personagens , agora 

faziam as personagens, o cenário, a plateia, já ia .  ter uma 

visão muito mais alargada das coisas . tanto isso como nas 

composições, verificou-se que o vocabulário deles alargou um 

bocadinho, notei logo isso do segundo para o terceiro primeiro 

, tanto é que no segundo período nos registos de avaliação . eu 

colocava lá a falta de uma área vocabular diferente, isso 

aumentou que foi uma coisa espantosa, mas eu acho que foi só 

mesmo devido às experiências porque adquiriram uma maior 

capacidade de estruturação de pensamento para depois 

poderem escrever correctamente, portanto transportaram isso 

para as outras áreas . 

E9 – Olha, após a vivência do programa, como é que tu te 

sentes agora, relativamente ao ensino das ciências? 

PC-R9 – Insaciável, quero mais (risos) . 

E10 - ----há muito mais… E nos tópicos abordados, sentes-te 



 

 622

à vontade? Tens dúvidas? 

PC-R10 – Sim, sim . não, não tenho dúvidas nenhumas … 

tinha algumas noções, mas com este programa ficou tudo 

muito mais completo, muito mais … impecável . 

 

 Temas trabalhados em situação de sala de aula 

E11 – Olha dos temas que foram, que eu abordei convosco no 

P, quais os que trabalhaste e como, com os teus alunos? 

PD-R11 – Os temas . eu acho que fiz todos, mas não fiz todas  

as experiências . fiz todos os temas globalizantes mas não fiz 

todas as experiências que cada  tema tinha, por exemplo fiz a 

temperatura da água, nos espelhos abordei o tema da simetria 

e . o do aspecto do . reflexo, trabalhei ….. o reflexo, como 

aparecia o nome, até pela curiosidade da ambulância porque 

havia um menino que a mãe é enfermeira, e os bombeiros, 

trabalhamos os serviços e aproveitei para assim uma ponte  e 

falei ali dos espelhos nos supermercados e etc  falámos  dos 

vários tipos de espelhos  ... a outra foi a electricidade, fiz a 

introdução à electricidade porque estava tudo ainda  muito . 

muito assim  desfasado, alguns sabiam, outros não sabiam, 

estivemos a falar da transformação da corrente eléctrica, como 

é que aparecia nas nossas casas . depois como estava no 

programa o circuito em série e em paralelo, dei a 

electricidade, acho que foi o tema que eu abordei mais 

intensidade foi mesmo a electricidade . e eles adoraram, foi o 

tema que eles mais adoraram, com os ímanes fizemos *  

identificar os pólos, trabalhar com diferentes tipos de ímanes . 

identificar materiais que são atraídos pelos ímanes ou não, e 

fizemos uma corrida de automóveis, ou melhor um 

campeonato (risos) foi muito divertido . 

E12 – Que razões é que te levaram a escolher esses temas? 

PD-R12- Primeiro por . por ser um quarto ano, depois porque 
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achei que eram os principais . do leque que tu nos deste e eu 

queria que eles também abordassem um bocadinho de tudo, 

era o quarto ano, o último ano no 1º ciclo, e também despertar 

um bocadinho a curiosidade das ciências porque no próximo 

ano vão ter uma abordagem diferente, não vai ser só o Estudo 

do Meio, vão ter disciplinas diferentes, despertara a 

curiosidade deles a nível científico foi o mais importante  . 

E13 – Como é que tu te sentiste a trabalhar esses temas, 

nomeadamente a nível das investigações? 

PD-R13 – Vou ser sincera, senti-me bem . porque . eles 

gostaram porque era a professora que estava a dar, senti-me 

importante, passei dos meus limites, eles estavam a fazer 

investigações em ciências  e isso foi muito bom de se  fazer . 

E14 – Olha, foi importante na parte da formação tu teres feito 

como criança, simulando que eras criança, teres feito essas 

experiências para depois as transpores para a sala de aula? 

Porquê? 

PD-R14 – Sim, Sim, a parte prática da formação foi 

importante porque todas as dificuldades que eu senti, como se 

fosse criança, na altura da formação, eles poderiam vir a sentir 

e eu assim já estava preparada para depois os compreender e 

direccionar no caminho certo . 

E15 – O que é que tu pensas dos materiais didácticos que 

foram apresentados como suporte aos temas? 

Todas as fichas de registo, etc, de cada um dos temas? 

PD-R15 – O que é que eu acho dos materiais? No geral os 

materiais estavam muito bem estruturadas e por ser um registo 

escrito, o relato,  não estar . a mudar  por cada um dos temas,  

não ser diferente, não ser particular, eles já sabem aquela 

estrutura    já vai como que mecanizado já sabem fazer aquilo 

bem, porque não muda a folha, não é uma coisa nova sempre 

que fazem a  experiência e isso é bom porque o método para 
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eles acho que lhes dá segurança … em termos das outras 

fichinhas de apoio isso também era uma coisa nova, era 

engraçado, era muito divertido, didácticas  e diversificadas em 

relação aos vários anos de escolaridade, porque no 1º e 2º na 

electricidade aparecia gráficos em que eles já tinham que 

pintar e isso era fácil para o 1º e 2º ano, tanto que o 4º ano já 

fazia aquilo muito depressa o que lhes dava o incentivo e  

motivação porque era fácil . e eu sei fazer isto depressa e eu 

sou o maior . e a seguir quando apareceram as investigações 

para fazerem, eles adoraram essa parte, eles aceitaram muito 

bem … o suporte ao professor estava muito completo, com 

objectivos, competências, tudo . 

E16 – Olha, como é que tu vês o ensino das ciências para o 

próximo ano lectivo? 

PD-R16 – Como professora, o que é que eu vejo? eu estou no 

quarto ano, não sei para onde é que eu vou (risos)  vou para 

outra escola, acho que . não sei para onde vou, mas acho que 

vou dar aulas e independentemente do ano e aquilo que eu 

poder aproveitar e aquilo que eu puder . implementar na nova 

turma eu vou pôr, sem  questão  de dúvida . 

E17 – Olha, nos materiais que vos foram dados aparecia um 

Guião do Aluno e um Guião do professor, achas que é 

importante as coisas aparecerem estruturadas desse modo? 

PD-R17 – Melhor organização não pode haver … o guião do 

aluno e o do professor serviu-me de muito, porque eu lia 

aquelas . aquele  paralelo que lá estava no Guião do professor 

e depois via que as perguntas que poderiam surgir das crianças 

estavam ali todas, portanto era fácil dar a resposta e era fácil 

de explorar a ficha, era fácil explorar o tema . porque estava lá 

. tudo  escrito .  não havia mais nada a acrescentar . 

E17 – Há alguma coisa mais que queiras dizer? 

PD-R17 – Adorei trabalhar contigo (risos) . 
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E18 – Obrigada , esta entrevista foi gravada ---no dia 7 de 

Julho de 2004, obrigada por tudo.  

PD-R18 --- no dia 7 de Julho de 2004 . 
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Professor – E – realizada no dia 23/06/04, 18h., em  casa do investigador 

 (t  = 25 min) 

 

E – Entrevistador a falar 

PE - Professor colaborador a falar 

Identificação do professor 

E –  não te importas de dizer o teu nome? 

PE – -------------------------------------------- 

 

 Avaliação do Programa de Formação 

E1 – Ana, o que eu quero saber, é o que tu pensas do PF que 

andaste a frequentar comigo, aspectos positivos e aspectos que 

menos apreciaste. 

PE-R1 – Do. do. curso em si gostei de tudo. acho que todas as 

sessões foram úteis.  e . possíveis de pôr em prática. não pus 

todos os temas abordados . apenas alguns .  e porque acho que 

uns se adequavam a uma idade mais avançada, apesar que eu 

poderia ter o cuidado de os ter adaptado . a aos meus alunos . 

no entanto . e também não houve tempo para tudo, não é? mas 

os temas . daquilo que eu pus em prática gostei bastante e 

acho que a acção só teve aspectos positivos, não há nada a 

apontar . 

E2 --- Não há aspectos a melhorar? 

PE-R2- - - não vejo aspectos a melhorar . acho que nos 

preparou para a prática, quer dizer, não senti assim grande 

dificuldade na prática, acho que foi a formação foi suficiente 

para aquilo que…. 

E3– Os materiais que foram cedidos a nível de . tinham a 

teoria que tu consideravas suficiente para estares preparada? 

PE-R3 – Sim, sim, sim havia sempre a parte teórica que acho 

que estava bastante completa para qualquer problema que 
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surgisse, alguma questão mais complicada das crianças 

estávamos preparadas para poder responder, acho que sim . 

E4 – e o facto de teres feito lá na prática as actividades, 

ajudou? 

PE-R4 – Exactamente, a parte prática ajudou-me a 

compreender a parte teórica, claro! acho que sim… alertou 

para certos aspectos que se calhar não estávamos . tão à 

vontade, não é? 

 

 Avaliação do contributo do PF na prática dos 

professores (volta a focar este aspecto mais à frente) 

E5 – Olha, o que é que fizeste de diferente, portanto 

relativamente ao que fazias antes? 

PE-R5 – E… pronto … e … aquelas actividades que me 

foram feitas . à priori já estava mais desperta para certas 

questões que os alunos me pudessem colocar. aquelas 

experiências que surgem nos livros ou aquelas que nós 

usamos … que procuramos noutros manuais e . por vezes o 

professor não tem o cuidado de as fazer antes … portanto . e 

.e está a fazê-las e pode estar à espera do que vai acontecer ou 

sabe o que vai acontecer, mas muitas vezes não está preparado 

para certas perguntas . o facto de as termos feito antes 

elucidou-nos e preparou-nos para algumas perguntas que 

eventualmente pudessem surgir . 

E6 – Diz-me que dificuldades, se é que sentiste dificuldades 

ao pô-las em prática? 

PE-R6 – Ora bem, não senti dificuldades ao pô-las em prática 

porque pus os casos mais . portanto, as experiências mais 

simples, dado a idade dos meus alunos é entre os 6 e os 8 

anos, 7 e 8 anos . sou franca que talvez nos ímanes fosse sentir 

mais dificuldades . como não pus em prática, não sei, não é? . 

a atracção, repulsão talvez isso me fosse criar talvez um certo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 628

nervosismo até porque os alunos mais velhos põem questões 

mais . aí sim teria acho que me preparar bem antes de pôr 

essas experiências em prática . 

E7 – Olha, após a vivência do programa como te sentes, sei 

que já te sentias relativamente à vontade, houve impacto 

positivo do programa? Ele contribuiu para que te sentisses 

ainda melhor? 

PE-R7 – Claro! Ele trouxe outras ideias, novas ideias . os 

ímanes não estaria muito à vontade, falo disso porque não 

estaria muito à vontade para os pôr em prática … talvez . da 

parte da formação em si foi aquilo que mais me cativou 

porque era . era precisamente a lacuna mais forte que eu tinha 

… o resto a electricidade . eu já tinha trabalhado, claro, veio 

outras ideias, outras formas de abordar, de dar portanto, 

partindo das ideias dos alunos e de questões problemáticas . 

E8 – Os materiais eram acessíveis, davam problemas aos 

alunos, eles sentiram dificuldades? 

PE-R8 --- sim --- sim--- sim--- não--- não--- não, de maneira 

nenhuma, espelhos, tudo souberam manobrar, eu apenas dei… 

a experiência da água quente, eles adoraram, adoraram … 

claro o termómetro era eu que tirava a temperatura porque 

pronto era um primeiro e segundo ano e era complicado . 

 

 Temas trabalhados em situação de sala de aula 

E9 – Tu disseste que não tinhas abordado todos os temas… 

PE-R9--- não, não . 

E10 – Quais foram os que abordaste? 

PE-R10 – Abordei aquela a primeira formação que teve a ver . 

primeira ou segunda que teve a ver como manter a água 

quente durante mais tempo . 

E11 --- foi logo a primeira 

PE11 --- também tenho essa sensação . e abordei as simetrias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No PF todos os professores fizeram  

dois caleidoscópios 

1 com 3 espelhos e outro com 4 ou 

 mais, que depois levaram para as 

 escolas. 

 

A professora engravidou e correu  

o risco de abortar. 
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nos espelhos, o caleidoscópio nós não construímos porque 

acho que ainda é um bocadinho . apesar de eles terem todos 

visto e eu ter explicado como é que se construía, portanto na 

parte das simetrias dos espelhos . estudámos palavras e 

imagens . portanto essas duas vertentes.    a . o resto eu não 

pus em prática . tinha ideia . de pôr em prática a electricidade .  

mas entretanto… as coisas complicaram-se . 

E12 – Complicaram-se, estiveste doente, de atestado médico? 

PE-R12 – Pois! 

E13 – Escolheste esses temas por alguma razão especial ou 

porque eles foram surgindo no PF? 

PE-R13 – /Ora bem, foram surgindo no PF, foram surgindo no 

programa, no Currículo, não é?\ . /apesar de, lá está, a 

electricidade não fazer parte, acho que era extremamente 

importante\ . pois claro!  fui fazendo as outras experiências 

que iam surgindo à medida que era necessário . /o ar\ pronto 

tudo isso . /o ar . a água\ . (risos) 

E14 – Como é que tu te sentiste ao trabalhar esses temas ? 

PE-R14 – senti-me muito à vontade, sim à vontade, gosto 

muito de trabalhar assim em grupo . os meninos adoram. 

Mesmo as outras turmas gostaram muito de vir lá à sala fazer 

… a da água fiz a todos, até porque eles . e uma coisa que eu 

acho . que agora já se começa a ver nos manuais de 

matemática já começa a ser explorado desde o 1º ano, os 

gráficos de barras, mas os . ahm… meninos do 4º ano estavam 

com dificuldades em construir, quer dizer vão para um 5º ano 

e é uma matéria que não está trabalhada… não é? quer dizer . 

ahm . a interpretação em si entenderam perfeitamente, acho 

que os ajudou . em tudo . ajudou-os em tudo . 

E15 – É óptimo! 

P E-R15– Claro, claro também para a matemática! 

E16 – Olha, eu já te fiz praticamente esta pergunta, mas 
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gostava que fosses mais explícita. Que pensas dos materiais 

didácticos apresentados como suporte a esses temas? 

PE-R16 – Materiais, ora bem na primeira experiência . 

portanto foi-nos facultado praticamente tudo, menos os dados 

(riso) que também era de mais , não achas?  Rede, tudo, fios, 

tudo, tudo impecável, nós não tivemos trabalho nenhum, 

praticamente foi por os materiais em cima da mesa e pô-los 

em prática, quer dizer . e depois lá está . a escolha dos 

materiais, materiais muito acessíveis que a qualquer momento 

a pessoa pode arranjar, pedir aos alunos ou mesmo arranjar 

com muita facilidade . o que é óptimo, não é? 

E17 --- e que nós nem sempre nos lembramos… 

PE-R17– pois não, exactamente, pois é isso, elucida-nos para . 

para os materiais que é lixo, o caso das latas, dos próprios 

fios, às vezes até restos de atacadores, coisas assim … que é 

material útil, que tem alguma utilidade . 

E18 – Eu achei engraçado, uma aluna tua disse-me que faltava 

uma lata e foram buscá-la ao lixo…  

PE-R18 – É verdade havia uma lata a menos e… e eles aí 

estão a aprender a recuperar, a reutilizar . 

 

 Avaliação do contributo do PF na prática dos 

professores  

E19 – Como avalias, no conjunto o contributo do programa 

nas tuas práticas? 

E nos alunos? 

PE-R19– Eu acho que foi òptimo, os meninos estavam muito  

mais motivados, eu também fazia um bocadinho de jogo . se 

se portarem bem à sexta-feira passamos só a fazer 

experiências, quer dizer (risos) também serviu para eles . / se 

pudessem passar um dia inteiro a fazer experiências era o 

sonho deles, é muito motivador, muito, muito, para eles era 

antecederam as dos professores. 
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óptimo\ . 

E20 – Já que fizeste com as outras turmas, qual foi a reacção 

dos alunos e das colegas? Já que fizeste com as outras  

PE-R20 – Eles adoraram, os meninos adoraram e queriam 

mais … se fosse possível … se fosse possível queriam mais, 

pronto . o que não é de todo possível porque e eu perdi 

praticamente uma tarde com cada turma, foram quatro tardes, 

claro que pronto é recuperável, não tem problemas nenhuns e 

as colegas ficavam com a minha turma, trocávamos, e depois 

foi muito bom . a experiência, eles poderem vir a outra turma . 

a outra professora . o intercâmbio, acho que foi muito salutar . 

E21 – É pena essas colegas não possam também entrar no PF, 

mas aliás elas vão poder se quiserem, se o programa for 

aprovado. 

PE-R21 – ---Se for aprovado era óptimo, as colegas estão 

bastante receptivas . aliás . aliás … elas … algumas 

experiências que eu tinha dos anos anteriores … facultei-lhes 

bastante material e se elas quiserem para o ano  eu faculto-lhes 

para elas poderem fazer . porque lá está . as colegas que eu 

tenho tirando … duas já têm 20 e muitos anos de serviço . 

E 22 – --- que é o que eu tenho 

PE-R22 – pronto, mas a Isabel foi-se reciclando, não é?  

E23 – uhm .uhm 

PE-R23 – e foi aprendendo, mas elas estão numa situação que 

não lhes permite . o horário não lhes permite poder fazer 

grandes coisas … não, não, não quer dizer . 

E24- Queria que fizesses um comentário geral relativamente . 

à formação .ao impacte que ela teve em ti e ao impacte que ela 

teve nos miúdos . portanto ao levares para a turma, o impacte 

que ela teve nos miúdos, se foi motivante para os miúdos, se 

não foi?  

PE-R24 – Foi muito motivante, muito mesmo, eles gostaram 
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muito e estavam sempre a pedir mais . eu sinto-me mais à 

vontade e para o ano vou voltar a fazer, claroi porque aquelas 

que não pus em prática este ano, para mim não estão de todo 

postas de lado, claro que não … para o ano pois logo que surja 

a oportunidade farei . 

E25 – Pela minha parte se puder ajudar, ceder os materiais 

PE-R25 – Eu agradeço, os materiais não são muito fáceis, 

quer dizer não é muito fácil . as pilhas é uma questão de eu 

procurar . até se calhar há lá . o resto, possivelmente não sei é 

só uma questão de falar com os colegas, mas possivelmente há 

. e os fios e os circuitos de certeza que eu arranjo com a maior 

das facilidades . e até pode a própria escola comprar . 

E 26– ---claro, claro 

PE-R26 – e o primeiro ciclo montar assim um 

laboratoriozinho, assim uma coisa que ainda não temos . 

E27 - Era bom . era o ideal se eu soubesse que a partir disto … 

se eu puder ajudar 

PE-R27 – Mesmo a direcção do colégio, gostaram bastante de 

saber que há alguma coisa de novo a ser feito porque . foi 

muito bom . só tenho a agradecer. 

E28 –  queres dizer mais alguma coisa? 

PE-R28 – Só agradecer-te . 

E 29– Eu é que agradeço, obrigada . 

 

 

 

 



  

ANEXO – 7 

 

 

REFLEXÃO SOBRE O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático” 

 

Quando, no início do ano, a minha amiga e colega Isabel Almeida me propôs participar 

num programa de formação subordinado ao tema “Ensino das Ciências centrado no 

Trabalho Prático”, confesso que fiquei verdadeiramente motivada, já que considero a via 

da experimentação um dos pilares onde se alicerçam as áreas do saber ao nível das 

ciências, especialmente no 1º Ciclo. 

Ao adoptar-se uma perspectiva experimental, a escola ultrapassa largamente a simples 

transmissão de conhecimentos e abraça uma doutrina muito mais englobante que passa 

pelo “saber fazer”, indo ao encontro do que mais natural existe na personalidade das 

crianças desta faixa etária, satisfazendo a sua curiosidade e desenvolvendo a sua 

criatividade. 

 

Impacte ao nível dos professores 

 

 O desenvolvimento da acção junto dos professores foi interessante e enriquecedor. 

Baseado no rigor científico, pautou-se por uma abordagem extremamente metódica, 

sustentada em documentação elaborada, mas simultaneamente acessível e de fácil consulta 

e aplicação, mesmo para aqueles que nunca tinham trabalhado neste domínio. 

 A postura informal, mas de rigor profissional, assumida pela formadora na 

apresentação dos temas, bem como o cariz essencialmente prático, fez das sessões de 

trabalho reuniões de aprendizagem conjunta. Para além dos saberes partilhados, estes 

encontros proporcionaram uma grande aproximação entre todos os elementos, 

repercutindo-se positivamente no próprio “ambiente” da escola. 
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Impacte ao nível dos alunos 

 

 Sabe-se eu pela via experimental, os alunos percorrem momentos importantíssimos na 

construção do seu saber. 

 Tendo por base todo o suporte documental de fichas de trabalho faseadas, por etapas de 

execução, facultadas pela formadora, foi extremamente simples motivar e aplicar, junto 

dos alunos da turma, as propostas sugeridas nos temas em estudo. 

 Assim, a envolvência no Trabalho Prático, permitiu que as crianças desenvolvessem de 

forma alegre e participada, o gosto pelo estudo das ciências, aplicando, sem se 

aperceberem, metodologias perto das utilizadas pelos cientistas, criassem hábitos de rigor, 

adquirissem competências de participação ao nível da oralidade e da escrita. 

 Se “as crianças aprendem fazendo e aprendem pensando sobre o que fazem” na 

chamada “lição das coisas” então, a mentora desta acção, cumpriu a missão a que se 

propôs. 

 Com o empenho, a sensibilidade e a dedicação de professores como a nossa colega 

Isabel Almeida, estou certa que se formarão novas gerações de professores capazes de 

apostarem na renovação das práticas, no domínio experimental, tornando o estudo das 

ciências uma matéria mais amada. 

 

Estarreja, 5 de Julho de 2004 

Professor A 
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O ensino das ciências centrado no trabalho prático 

Reflexão 

 

 O Currículo nacional estabelece as principais aprendizagens, competências e 

experiências educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos. A sua 

concretização é um processo flexível que procura as respostas adequadas e frequentemente 

diferenciadas às diversas necessidades e características de cada aluno. 

  Respeitando as orientações do Currículo nacional, procura-se que a estrutura do 

programa seja aberta. 

 Os professores devem recriar o programa, alterar a ordem dos conteúdos, associá-los 

de diferentes formas, variar o grau de aperfeiçoamento ou mesmo acrescentar outros. Mas, 

para isso, os professores devem actualizar-se sistematicamente e inserirem-se, sempre que 

possam, em programas de formação para levar a melhor aprendizagem aos alunos. 

 Foi o caso da minha participação num projecto de Investigação em Didáctica das 

Ciências, área relevante na prática pedagógica do 1º Ciclo, participando num programa de 

formação sobre o tema “Ensino das ciências centrado no Trabalho Prático” que 

decorreu de Fevereiro a Junho de 2004. Esta serviu para que eu proporcionasse aos meus 

alunos os instrumentos e as técnicas necessárias para que eles pudessem construir o seu 

próprio saber de forma sistematizada. 

 Através de situações diversificadas de aprendizagem, que incluíram o contacto directo 

com objectos, realização de pequenas investigações e experiências reais, os alunos foram 

aprendendo e integrando progressivamente o significado de conceitos básicos em ciência. 

 Foram-se tornando, com estas actividades, observadores activos com maior capacidade 

de descobrir, investigar, experimentar o seu conhecimento acerca da natureza e sua relação 

com os objectos. 

 Estas “pequenas actividades científicas” que levaram a cabo, nomeadamente com 

espelhos, ímanes, electricidade, etc., revelaram-se interligadas com todas as outras áreas 

através de registos escritos, desenhos, atitudes de reflexão crítica e de abertura perante as 

coisas, desenvolvendo-lhes o raciocínio e, como é próprio em ciência, a integridade 

harmoniosa dos alunos enquanto seres em desenvolvimento. 

 A mim coube a orientação de todo esse processo, constituindo também para mim um 

desafio bastante enriquecedor e motivante. 
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 Os meus alunos, aprenderam a organizar melhor a informação e a estruturar de forma 

mais correcta e capaz o seu conhecimento e o seu pensamento facilitando e melhorando a 

sua comunicação, aprendizagem e partilha… 

 

Estarreja, 8 de Julho de 2004 

Professor B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 636



  

Projecto: “Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático” 

Reflexão crítica   

 

 A escola de hoje, mais dinâmica e autónoma, tem como princípio orientador a 

valorização, a ampliação e a sistematização das experiências e saberes que cada criança 

possui e vai adquirindo. Cabe à Escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a 

sistematização dessas experiências e saberes, de modo a permitir aos alunos, a realização 

de aprendizagens posteriores mais complexas. 

 O professor deve proporcionar, aos alunos, oportunidades de se envolverem nas 

aprendizagens, desenvolvendo capacidades para compreenderem, explicarem e actuarem 

de modo consciente, autónomo e crítico. 

 A acção do professor na gestão do processo de ensino/aprendizagem, nomeadamente 

na organização, estruturação e apresentação dos conteúdos, recorrendo a actividades que 

incentivem a curiosidade e a criatividade próprias das crianças, é, sem dúvida, um factor 

muito importante que se repercute no interesse, empenho e motivação dos alunos. 

 A actividade experimental, recorrendo à observação e ao seu registo, ao levantamento 

de hipóteses, ao raciocínio, à discussão dos procedimentos, à organização da informação, à 

escrita, ao desenho, à conclusão…permite aos alunos a compreensão de fenómenos e 

acontecimentos, contribuindo para um melhor conhecimento e domínio dos mesmos. 

 

 Esta acção de formação, teve, sem dúvida, uma enorme importância, não só no âmbito 

pessoal, proporcionando-me uma maior amplitude do conhecimento, um maior domínio e, 

evidentemente, uma maior confiança, para que o trabalho teórico e prático se 

desenvolvesse, na sala de aula, de forma organizada, bem estruturada e, acima de tudo, 

com a convicção que todos iríamos sentir o maior prazer na realização das actividades, 

como, de facto, aconteceu. 

 Foi notório, na actividade de cada um dos grupos em que a turma foi dividida, a 

adopção de um comportamento construtivo, responsável, solidário e cooperativo. 

 As experiências realizadas foram estimulantes, significativas, diversificadas e propícias 

à vivência de experiências integradoras. 

 O aspecto teórico da acção assumiu um carácter imprescindível como base e 

complemento do aspecto prático. Toda a documentação fornecida, comprova todo o 
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trabalho de pesquisa excepcional da formadora, facultando toda a informação necessária 

para que o professor, no desempenho das actividades, se sentisse mais seguro e confiante. 

Esta preparação reflectiu-se no interesse e no entusiasmo com que os alunos 

desenvolveram as actividades experimentais. 

 Para a actividade experimental, o material disponibilizado, considero-o bastante 

diversificado e em número suficiente. Tal como considero, igualmente, suficiente o 

número de sessões da acção de formação. 

 O facto de a aprendizagem de forma experimental ser apenas proporcionada no bloco 

“À descoberta dos Materiais e Objectos”, de ser o último bloco do manual de Estudo do 

Meio e, consequentemente, as últimas aquisições a serem feitas no final do ano lectivo, só 

por si, são factores que poderão condicionar a atitude do professor face à importância das 

actividades de carácter experimental, no âmbito dos conteúdos programáticos. 

 Ainda que a acção de formação tenha decorrido no período de Fevereiro a Junho, as 

actividades experimentais apenas foram desenvolvidas, na minha sala de aula, a partir do 

mês de Maio. Assim sendo, pelo tempo tardio em que foram colocadas em prática, tive 

apenas a oportunidade de realizar as experiências da água e da electricidade, às quais as 

crianças reagiram de forma bastante interessada. 

 

Estarreja, 12 de Julho de 2004 

Professor C 
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Programa de Formação  

“Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático” 

Relatório de opinião 

 

 Fiquei muito lisonjeada com o convite da colega Isabel Almeida para participar no 

programa de formação “Ensino das Ciências centrado no trabalho Prático”, de Fevereiro a 

Junho de 2004. 

 Devo desde já salientar a excelente organização, estrutura, metodologia, material e 

apoio e informação complementar que suportavam todas as experiências. Todas as 

actividades experimentais, gentilmente explicadas e orientadas pela Isabel, em sessões 

graduais, eram preparadas ao ínfimo pormenor. Assim, os docentes participantes nesta 

acção teriam de passar primeiro por alunos nas sessões de orientação. 

 Ao implementá-las na minha turma vi a emoção estampada na face dos alunos, a 

alegria e a expectativa de cada experiência. 

 Durante este ano lectivo realizei as experiências relativas a: 

 “Como manter a água quente durante mais tempo?”; 

 “Espelhos” (tema globalizante); 

 “Electricidade” (tema globalizante); 

 “Ímanes - Magnetismo” (tema globalizante). 

 Dentro destas seleccionei algumas actividades que achei mais adequadas à turma do 4º 

ano. 

 Os alunos acordaram comigo um dia para executarmos as experiências, à quinta-feira. 

De acordo com as mesmas, os alunos individualmente ou em grupo procediam a uma 

experiência Investigativa ou Ilustrativa, consoante a circunstância experimental. Desta 

forma, a cooperação e interacção grupal foi desenvolvida. Durante as experiências todas as 

áreas disciplinares estavam presentes (implícita ou explicitamente). 

 Uma das evidências é que com este trabalho realizado por eles numa “auto-construção” 

de um conhecimento científico a área vocabular foi extremamente alargada assim como a 

capacidade de relatar acontecimentos (orais/escritos); de interligar/interagir factos vividos 

com competências escolares num conhecimento contínuo. 
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  Os alunos em contacto com as ciências adquiriram um desenvolvimento do 

pensamento crítico perante quaisquer circunstâncias. Foram capazes de executar pontes de 

raciocínio num sistema de saberes diários. 

 Aprendi como docente que as palavras “observa”, “pensa”, “experimenta” ou até 

mesmo “o que teria acontecido se tivéssemos feito de outra forma?”, “mostra-me como se 

faz”, fizeram de mim um bom professor/orientador para eles. 

 A curiosidade que a área das ciências desperta nas crianças faz uma motivação 

intrínseca em cada uma delas, onde se verifica um maior empenho e dedicação por parte de 

alunos com dificuldades de concentração, atraso de desenvolvimento, dificuldades de 

aprendizagem e m alunos com deficiência. 

 

Estarreja, 25 de Junho de 2004 

Professor D 
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Reflexão – Programa de Formação  

 Ensino das Ciências centrado no Trabalho Prático 

 

 Foi com agrado que, no decorrer do ano lectivo 2003/2004, me foi proposto pela Dra. 

Isabel almeida participar num programa de formação com a temática “Ensino das Ciências 

centrado no Trabalho Prático”. Esta temática interessa-me particularmente, não só pela sua 

importância no processo de ensino/aprendizagem, mas também pelo facto de a minha 

Memória Final (trabalho de investigação teórico-prático) se ter baseado precisamente no 

ensino experimental no 1º Ciclo. 

 Ao longo das várias sessões do programa de formação, foi-nos sempre facultado 

material teórico, que nos prepararia para o trabalho prático. Interessei-me particularmente 

pela parte prática, dado que nos era permitido explorar e experimentar todos os materiais, 

tal como as próprias crianças. 

 As temáticas abordadas foram várias: trabalhos com espelhos, ímanes, electricidade 

(…). Em alguns temas sentia-me mais à vontade, dado que a minha formação tinha esta 

componente da Didáctica das Ciências. Pessoalmente, as sessões dedicadas ao trabalho 

com ímanes e magnetismo foram para mim bastante importantes, dado que ainda não tinha, 

como docente, formação específica para abordar mais profundamente esta questão com as 

crianças. Como é intuitivo, transmiti os meus alunos todo este entusiasmo que o programa 

de formação estava a repercutir em mim.  

 A 1ª experiência que coloquei em prática foi: “Como manter a água quente durante 

mais tempo”. Dividi os alunos em grupos, distribui o material e lancei a questão. As 

respostas foram variadíssimas! Os alunos estavam muito ansiosos para testar e poder 

manusear todo aquele material que para eles era novo. Empenharam-se bastante, 

cumpriram rapidamente todas as tarefas e o impacto foi tão forte na turma, que 

rapidamente se soube no colégio que os meninos do professor [E] estavam a fazer 

experiências! Vinham espreitar às janelas e questionavam os meus alunos! Resolvi então 

alargar a experiência a todas as turmas e executei-a com mais três turmas do 1º Ciclo. 

 Para mim, como docente, esta experiência foi muito enriquecedora e penso que para 

todos os alunos também, pois foi veículo de troca de experiências, de professores e 

metodologias (…) 
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 A 2ª experiência colocada em prática visava o trabalho com espelhos – orientei o 

trabalho prático para a exploração da temática das simetrias. Os alunos trabalharam dois a 

dois e puderam ter um contacto mais próximo com o manuseamento do espelho, ou seja, 

foi-lhes possibilitado um trabalho de descoberta. Constatei, posteriormente, que grande 

parte dos alunos tinha adquirido as noções de simetria, eixo de simetria, letras e figuras 

simétricas entre outras. Mas, tão ou mais importante que os conhecimentos assimilados, foi 

a motivação e a vontade de aprender que consegui incutir nos alunos, através destas 

experiências. 

 Durante o próximo ano lectivo, continuarei a por em prática alguns dos ensinamentos 

que retirei deste fantástico Programa de Formação, que foi um óptimo contributo para o 

meu trabalho como docente. Desde já agradeço a oportunidade concedida pela Dra. Isabel, 

e espero que mais colegas possam vir a ter o privilégio de participar neste programa de 

Formação. Através destas iniciativas, podemos “construir” uma criança mais crítica, 

observadora, metódica e criativa. 

 

“A nossa ciência, comparada com o mundo que a descreve, é primitiva e infantil. No 

entanto, é a coisa mais preciosa que temos” 

Albert Einstein 

 

Julho de 2004 

Professor E 
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ANEXO – 8  

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTARREJA 

 

CERTIFICADO 

 

 

Para os devidos efeitos se declara que ________________________________ colaborou 

num Projecto de Investigação em Didáctica das Ciências, área relevante para a prática 

pedagógica no 1º Ciclo, em colaboração com a Universidade de Aveiro, tendo, para o 

devido efeito, participado num Programa de Formação, sob o tema “Ensino das Ciências 

centrado no Trabalho Prático”, que decorreu de Fevereiro a Junho de 2004, nesta Escola, 

num total de 20h teóricas e práticas. O referido Programa de Formação, foi desenvolvido 

no âmbito da Dissertação de Mestrado da Professora Formadora, tendo sido fundamental, 

para o estudo em causa, o processo desenvolvido pelos Professores colaboradores. 

 

Estarreja, 5 de Julho de 2004 

 

O Presidente do Conselho Executivo                                       A Professora Formadora 

_______________________________                     _____________________________ 
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ANEXO 9 
 
 

EXEMPLOS DE PRODUTOS  

DOS ALUNOS DAS VÀRIAS TURMAS 
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