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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Na sociedade actual, devido às suas características e sobretudo à 

natureza do seu desenvolvimento, a ciência e a tecnologia dizem respeito 

a todos os cidadãos. Nesse sentido a literacia científica tem vindo a 

assumir um lugar proeminente no acesso a uma autonomia crescente e 

ao exercício da promoção das condições para que tenhamos cidadãos 

participativos e informados (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization [UNESCO], 1999). Logo, a educação científica tem, 

presentemente, um papel relevante, potenciando o desenvolvimento da 

literacia científica dos cidadãos.  

Na senda do acima referido, este projecto nasce da inquietação e 

preocupação que nos tem causado a estrutura dos currículos específicos 

individuais (CEI)1, para alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) que frequentam as escolas regulares, numa perspectiva inclusiva. Na 

prática profissional, sendo a investigadora docente da disciplina de 

Ciências Físico-Químicas especializada em Educação Especial, a 

realidade encontrada tem mostrado que nesses currículos construídos 

para esses alunos não é contemplada uma concreta dimensão de 

educação científica, comprometendo o seu acesso à literacia científica. 

No ensino básico tal situação evidencia-se, particularmente, no 2.º e no 3.º 

ciclos, em que a estrutura curricular está organizada por disciplinas. 

Essa inquietação é reforçada pela recomendação número 41 da 

Agenda para a ciência - quadro de acção (secção Educação Científica) 

                                            
1 Medida educativa prevista no Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de Janeiro. Este diploma 

define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário dos sectores público, particular e cooperativo. 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=UNESCO&source=web&cd=3&ved=0CHAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2F&ei=SsvET72gIorD0QWHm4XECg&usg=AFQjCNGothJfQFH0qdN7f5d6BxaB3HG-IQ
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=UNESCO&source=web&cd=3&ved=0CHAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2F&ei=SsvET72gIorD0QWHm4XECg&usg=AFQjCNGothJfQFH0qdN7f5d6BxaB3HG-IQ
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da “Declaração sobre a ciência e a utilização do conhecimento 

científico”, redigida na Conferência Mundial sobre a Ciência realizada no 

dia 1 de Julho de 1999, editada pela UNESCO (p. 23), onde podemos ler: 

Os governos devem atribuir a mais elevada prioridade à melhoria do 

ensino das ciências a todos os níveis, dando particular atenção à 

eliminação dos efeitos provocados por preconceitos contra sexos e contra 

grupos desfavorecidos, promovendo a consciencialização do público 

para a ciência e apoiando a divulgação desta. 

 

Segundo Ferreira (2007, p. 30) “No quadro de um mundo 

tecnologicamente sofisticado, o fenómeno de não aprendizagem 

constitui um prenúncio grave de que o indivíduo terá, mais tarde, 

dificuldades acrescidas em encontrar uma profissão e adquirir 

autonomia.”. Também Martins (2002, p. 12) considera que “Muitos têm sido 

os argumentos a favor da importância do conhecimento sobre e acerca 

da actividade científica para todos os cidadãos, pelo que é praticamente 

generalizada a ideia que a ciência deverá ser um assunto obrigatório nos 

currículos…”. 

No próprio Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais (Ministério da Educação – Departamento da Educação Básica 

[ME/DEB], 2001, p. 129), há referências como: 

- “A mudança tecnológica acelerada e a globalização do 

mercado exigem indivíduos com educação abrangente…”; 

- “A Ciência transformou não só o meio ambiente natural, mas 

também o modo como pensamos sobre nós próprios e sobre o mundo 

que habitamos.”; ou 

- “Os jovens têm de aprender a relacionar-se com a natureza  

diferente deste conhecimento tanto com diversas descobertas científicas 

e processos tecnológicos, como com as suas implicações sociais.” 

Assim, assumindo a pertinência da educação científica para todos, 

consideramos que para alunos a usufruir de currículos específicos 
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individuais deverá ser estruturada uma resposta inclusiva, desenvolvendo a 

sua literacia científica. 

A inclusão deverá ser vista numa perspectiva multidimensional, o 

que leva a pensar numa proposta educativa cooperativa, procurando 

novas metodologias que proporcionem o desenvolvimento desses alunos 

e implicando a comunidade. O acesso aos diferentes recursos é estudado 

em função das necessidades dos alunos, procurando proporcionar-lhes 

uma resposta adequada e contextualizada, o que pode implicar 

modalidades de atendimento diversificadas e flexíveis (Canavarro, 2004; 

Correia, 1999; Ferreira, 2007; Sousa, 1998; Veiga, Dias, Lopes, & Silva, 2000).  

Pelo exposto, entendemos que a verdadeira inclusão implica 

entender o conceito de educação como um todo, traduzindo-se na 

necessidade de uma reestruturação de respostas que passam por uma 

escola aberta, equacionando verdadeiras soluções com a intenção de 

propiciar, a cada aluno, o seu desenvolvimento pleno, promovendo o seu 

sucesso futuro. Só assim será garantido o direito dos alunos com NEE a uma 

igualdade de oportunidades enquanto cidadãos (Correia, 1999; Ferreira, 

2007). 

A construção de um currículo específico individual deve ser 

baseada nos princípios da diferenciação pedagógica e adequação. 

Deve reconhecer as idiossincrasias de cada um, em particular as 

necessidades educativas especiais individuais, sem ignorar os recursos 

disponíveis no contexto social da escola e promover a articulação com 

outras estruturas, nomeadamente em ambientes não-formais. 

 

Por tudo o que foi referido, esta tese de doutoramento procura 

estudar uma resposta que inclua uma educação científica no currículo 

específico individual de alunos com necessidades educativas especiais, 
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de escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com recurso a um 

ambiente não-formal (Fábrica Centro Ciência Viva2). 

A abordagem proposta coloca a ênfase do desenvolvimento 

integrado do aluno, em torno de uma vivência, que deve estar ao 

alcance de todos: a educação científica. Com esta resposta, procuramos 

estar a participar na eliminação de desigualdades que, para Ferreira 

(2007, p. 67) “… é, acima de tudo, promover o desenvolvimento de uma 

cultura que leve ao reconhecimento e ao respeito.”.  

2. PROBLEMA E OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Na sequência do referido, surgiu o problema de investigação, 

consubstanciado na seguinte questão: 

 Como é que a educação científica pode contribuir para uma 

educação inclusiva, especificamente no caso de alunos com 

currículo específico individual, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico? 

 

A partir do problema de investigação, definimos os objectivos que a 

seguir se apresentam: 

1. Identificar os alunos a usufruir de CA/CEI3, no 2.º e no 3.º ciclos do 

ensino básico, no concelho de Aveiro; 

2. Caracterizar os CA/CEI dos alunos no que se refere à inclusão de 

dimensões formativas do âmbito das ciências; 

                                            
2 Espaço interactivo de divulgação científica e tecnológica, localizado em Aveiro, 

descrito em 2.7.2.1. 

3 À data de início deste estudo corresponde a alunos a usufruir da medida “Currículo 

alternativo” (CA) (alínea b) do n.º1 do artigo 11 do Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de 

Agosto), passando a designar-se “Currículo específico individual” (CEI), com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro (artigo 21.º). Assim, designamos por 

CA/CEI quando é feita referência ao período anterior a 7 de Janeiro de 2008. 
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3. Estudar a pertinência educativa e a exequibilidade de propostas 

de educação científica em ambiente não-formal, em 

complementaridade com o contexto formal escolar, conducentes ao 

desenvolvimento da literacia científica de alunos com CA/CEI e de forma 

a tornar a sua educação mais inclusiva.  

3. ORGANIZAÇÃO GERAL DA TESE 

O presente trabalho encontra-se organizado em duas partes, em 

que a primeira constitui um quadro teórico e normativo de 

fundamentação e a segunda o estudo empírico. 

Na primeira parte, que se inicia após esta Introdução, apresenta-se 

o enquadramento teórico e normativo que fundamenta o nosso estudo, 

elaborado com base numa revisão bibliográfica e legislativa diversificada. 

O primeiro capítulo refere-se aos currículos específicos individuais como 

resposta educativa para alunos com necessidades educativas especiais. 

O segundo capítulo incide no âmbito da educação científica: a 

promoção do desenvolvimento de competências; diferentes ambientes 

de aprendizagem e sua articulação. No terceiro capítulo apresentamos a 

perspectiva da educação em científica e as necessidades educativas 

especiais, nomeadamente de alunos com currículo específico individual. 

A segunda parte, referente ao estudo empírico, divide-se em três 

capítulos. No primeiro, capítulo 4, são abordadas as opções 

metodológicas utilizadas na investigação. Segue-se um capítulo referente 

ao desenvolvimento da intervenção, desde a fase de diagnóstico à 

implementação, identificando-se os respectivos participantes, bem como 

as técnicas e instrumentos de recolha e tratamento de dados. No capítulo 

6 é apresentada a avaliação do impacto da proposta implementada. 

Por fim, são apresentadas considerações finais, onde são expostas 

as principais conclusões, atendendo às limitações da investigação. São, 
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também, tecidas algumas reflexões e implicações, bem como o 

contributo deste estudo para a educação científica de alunos com 

necessidades educativas especiais. 

Seguem-se as referências consultadas, bem como a legislação 

mencionada ao longo do texto. Os apêndices e anexos que 

consideramos oportunos apresentar encontram-se em CD-ROM. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO E 

NORMATIVO 
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Nesta primeira parte procurámos desenvolver considerações sobre 

os objectos de estudo: a educação científica de alunos que usufruem de 

currículos específicos individuais, num ambiente não-formal. Assim, no 

capítulo 1 iremos explicitar a que correspondem esses currículos (como 

surgem, o que são, para quem e como são construídos). No capítulo 2 

trataremos a pertinência da educação científica para todos, bem como 

as competências que poderá desenvolver. Abordaremos, ainda neste 

segundo capítulo, o papel de ambientes não-formais na educação 

científica. No capítulo 3 debruçar-nos-emos especificamente sobre a 

educação científica e as necessidades educativas especiais. 
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1. CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL: UMA RESPOSTA 

EDUCATIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS 

1.1  INTRODUÇÃO 

A medida educativa “Currículo específico individual” é uma das 

respostas possíveis para alunos com necessidades educativas especiais. 

Esta medida surge, na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de 

Janeiro), como resultado de um processo evolutivo, condicionado pela 

forma como a sociedade foi olhando a diferença, o que abordaremos na 

secção 1.2. 

Na secção 1.3 trataremos aspectos subjacentes às implicações das 

necessidades educativas especiais no desenvolvimento e gestão 

curricular. Nesta secção daremos particular destaque à construção de um 

currículo específico individual, que depende das características de cada 

aluno, bem como dos contextos e recursos disponíveis e possíveis. 
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1.2 UM OLHAR SOBRE A EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO A ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS EM PORTUGAL 

Ao longo da história da humanidade as pessoas com necessidades 

especiais foram alvo de tratamentos diferenciados. Registam-se situações 

de repulsa e afastamento em diversas épocas, desde a Antiga Grécia, 

onde eram excluídas da sociedade, passando pela Idade Média, 

consideradas como possuídas pelo demónio, sendo por isso vítimas de 

perseguições e execuções (Bairrão, 1998; Correia, 1999). 

Como consequência do modo como a sociedade tem olhado4 

para essas pessoas, também o atendimento a alunos com necessidades 

educativas especiais foi evoluindo ao longo dos anos. Portugal seguiu uma 

sequência semelhante a outros países, começando por um modelo asilar, 

uma resposta segregativa, até ao actual modelo educacional, a inclusão 

de todos os alunos (Correia, 1999; Dias, 1995; Ferreira, 2007; Izquierdo, 

2006). 

No nosso país, as primeiras respostas estruturadas surgem a partir do 

século XIX, através da fundação de instituições paralelas ao sistema de 

educação geral. Surgiram os asilos e os institutos que, fundamentalmente, 

                                            
4 Este olhar é influenciado por: 

- modificação das realidades sociais (tais como a multiculturalidade, a mobilidade social 

e geográfica, o regime político, a evolução do emprego,…) (Proença, 1998; Santos, 

1981); 

- contributos de diversos estudiosos, nomeadamente médicos e pedagogos (Correia, 

1999; Izquierdo, 2006), dos quais podemos referir alguns nomes que trouxeram novos 

contributos: Pestalozzi (1746-1827) que se dedicou à reeducação e bem-estar das 

crianças com deficiência mental; Itard (1775-1838) estudou o caso do “menino 

selvagem” de Aveyron; Freud 1856-1939) com a teoria psicanalítica; Galton (1822-1880), 

Binet (1857-1911) e Simon (1873-1961) que desenvolveram técnicas de avaliação da 

inteligência (Correia, 1999; Izquierdo, 2006); 

- dados de outros países. A título ilustrativo podemos referir decisões políticas, em 

Portugal, como base em informações de outros países como no Decreto-Lei n.º 31:801 de 

26 de Dezembro de 1941: “…basta o conhecimento do que se passa lá fora…” (p. 1399), 

ou “…o número de anormais (…) em vários países estrangeiros…” (p. 1398). 
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tinham objectivos diferentes: os primeiros mais assistencialistas e os 

segundos vocacionados para o ensino (Dias, 1995; Castro, 2009; Costa, 

1981; Veiga, 1998), conforme se apresenta na Tabela 1.1. 

 
Tabela 1.1 - Instituições fundadas em Portugal para atendimento a alunos com NEE de 

1823 a 1915 

ANO INSTITUIÇÃO FUNDADA 

1823 
Instituto de Surdos-Mudos e Cegos de Lisboa (primeira instituição para a 

educação de pessoas com deficiência). 

1863 Asilo de Cegos de Nossa Senhora da Esperança, Castelo de Vide. 

1888 Asilo - Escola António Feliciano de Castilho (cegos), Lisboa. 

1893 Instituto de Surdos, Porto. 

1900 Instituto de Cegos, Lisboa. 

1903 Instituto S. Manuel (cegos), Porto. 

1912 
Colónia de S. Bernardino, Atouguia da Baleia, (instituto dependente da Casa 

Pia de Lisboa) para a educação de rapazes anormais5. 

1915 

Instituto Médico Pedagógico6, secção da Casa Pia de Lisboa, para 

observação e educação de crianças com deficiência mental e perturbações 

da linguagem. 

 

                                            
5 Anormais eram “…todos aqueles que, por suas condições físicas ou incompetência 

moral e intelectual, se encontravam à margem dos meios da acção educativa dita 

normal.” (Castro, 2009, p. 116). 

6 Segundo o Decreto n.º 16:662, de 27 de Março de 1929, o Instituto Médico Pedagógico, 

como estabelecimento de educação, passa para a tutela do Ministério da Instrução 

Pública, com a denominação de Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, para 

internamento de crianças anormais. A partir de 1941, pelo Decreto-Lei n.º 31:801, de 26 

de Dezembro desse ano, este Instituto passa para a tutela da Secretaria-Geral do 

Ministério da Educação Nacional, definindo como suas funções “…seleccionar e 

classificar as crianças anormais, de preparar e orientar o pessoal docente e técnico que 

lhes possa assegurar tratamento e ensino convenientes e de promover estudos de 

investigação médico-pedagógica e de psiquiatria infantil.” 
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Em 1913 surge o Curso Normal, o primeiro curso de especialização 

de professores de surdos, promovido por António Aurélio da Costa 

Ferreira7. 

Segue-se uma fase de preocupações educativas, com a criação de 

serviços específicos de atendimento a alunos. A partir dos anos 60 do 

século XX, a intervenção do estado e da sociedade intensificou-se, com o 

reafirmar do direito das crianças com deficiência a terem uma educação 

adequada (Correia, 1999; Ribeiro, 2008; Ruivo, 1998; Sanches & Teodoro, 

2006) (Tabela 1.2). 

 
Tabela 1.2 - Atendimento a alunos com NEE em Portugal: de 1930 a 1964 

ANO FACTO 

1930 

Criação de classes de aperfeiçoamento para crianças anormais e classes de 

ortofonia junto das escolas de ensino primário elementar, orientadas por 

professores obrigatoriamente especializados8. 

1946 

Sob a tutela da Secretaria-Geral do Ministério de Educação Nacional, o 

Decreto n.º 35:801, de 13 de Agosto, cria as classes especiais para crianças 

anormais, anexas às escolas oficiais do ensino primário9, orientadas por 

professores especializados. 

1962 

Criação da Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças 

Mongolóides, posteriormente designada por Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental. 

1964 

Sob a tutela da Direcção Geral da Saúde e Assistência do Ministério da Saúde 

e Assistência, há a criação de: 

- Serviço de Educação de Deficientes, do Instituto de Assistência a Menores; 

- programas para alunos com deficiência visual integrados em escolas, onde o 

apoio era prestado em espaço próprio (salas de apoio). 

 

Nos anos seguintes regista-se a implementação de um conjunto de 

medidas para alunos com deficiência, diminuídos e inadaptados, no 

                                            
7 Médico, antropologista, pedagogo e político que então ocupava o lugar de Provedor 

da Casa Pia de Lisboa (Ascensão, Silva, & Rebelo, 1996; Figueiredo, 2000). 

8 Por determinação do Decreto n.º 17:974, de 18 de Fevereiro de 1930. Este diploma 

definia, ainda, que a formação especializada de professores era da responsabilidade do 

Instituto de António Aurélio da Costa Ferreira. 

9 Previstas no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 35:401, de 27 de Dezembro de 1945. 
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sentido da sua integração10. Assiste-se, nos anos 70 do século XX, a um 

surto legislativo com importantes repercussões (Costa, 1981; Fernandes, 

1977; Ribeiro, 2008; Veiga, 1998), conforme se apresenta na Tabela 1.3. 

 

Tabela 1.3 - Atendimento a alunos com NEE em Portugal: de 1971 a 1976 

ANO FACTO TUTELA BASE LEGAL 

1971 Primeira Lei de Bases da Reabilitação e Integração 

de Deficientes. 

Presidência 

da República 

Lei n.º 6/71, 

de 8 de 

Novembro 

1973 Criação da Divisão de Ensino Especial e 

Profissional da Direcção-Geral do Ensino 

Secundário, competindo-lhe “Orientar ainda as 

actividades docentes relativas aos alunos 

diminuídos e aos inadaptados, bem como aos 

superdotados” (alínea c) n.º1 do artigo 9.º). 

Ministério da 

Educação 

Nacional 

Decreto-Lei 

n.º 44/73, de 

12 de 

Fevereiro 

1973 Criação da Divisão do Ensino Especial da 

Direcção-Geral do Ensino Básico competindo-lhe 

“Efectuar (…) o rastreio das crianças deficientes 

ou inadaptadas; orientar nos estabelecimentos 

públicos ou privados, as actividades pedagógicas 

dos cursos ou classes especiais; fomentar a 

criação de cursos ou classes especiais; dedicar 

especial interesse à integração das crianças 

diminuídas em classes normais, promovendo a 

criação de cursos de readaptação ou 

recuperação” (n.º 1 do artigo 13.º). 

Ministério da 

Educação 

Nacional 

Decreto-Lei 

n.º 45/73, de 

12 de 

Fevereiro 

1975 - Começam a ser proporcionadas aulas de apoio 

por professores especializados, organizados em 

equipas regionais, que desenvolvem um ensino 

integrado de crianças e jovens deficientes visuais, 

auditivos e motores. 

- Passam a ser apoiadas as instituições para 

pessoas com deficiência, criadas por iniciativa de 

grupos de pais e técnicos, nomeadamente a 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos com Incapacidade. 

Ministério da 

Educação e 

Cultura 

(Despacho 

Conjunto n.º 

36/SEAM/SERE

/88 de 17 de 

Agosto)11 

1976 Criação do Secretariado do Ensino Especial, 

destinado a assegurar as finalidades educativas 

do ensino especial, sendo-lhe atribuídas 

competências técnicas e administrativas. 

Ministério da 

Educação e 

Investigação 

Científica 

Decreto-Lei 

n.º 666/76 de 

4 de Agosto 

                                            
10 Conceito relacionado com “…a noção de escola como espaço educativo aberto, 

diversificado e individualizado, em que cada criança possa encontrar resposta à sua 

individualidade, à sua diferença.” (Correia, 1999, p. 19). 

11 As Equipas de Educação Especial apenas vieram a ser legisladas em 1988. 
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Em 1978 é publicado, em Inglaterra, o Relatório Warnock que 

introduz o conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE), 

substituindo a perspectiva médico-pedagógica na avaliação dos alunos 

com deficiência, pela vertente educativa (Correia, 1999; Izquierdo, 2006). 

Esta mudança teve implicações na organização da Educação Especial 

em Portugal, como se constata na Lei n.º 66/79 de 4 de Outubro12. Este 

documento refere, no seu artigo 1.º, que “Por educação especial deve 

entender-se (…) o conjunto de actividades e serviços educativos 

destinados a crianças e jovens que, pelas características que apresentam, 

necessitam de um atendimento específico.” 

 

A publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo em 198613 foi um 

marco na definição de princípios educativos: o ensino básico, sendo 

universal, obrigatório e gratuito, constitui um dever e um direito de todos os 

cidadãos. Nesta Lei entende-se o sistema educativo como sendo um meio 

de resposta às necessidades resultantes da realidade social, garantindo 

uma justa e efectiva igualdade de oportunidades, para todos os 

portugueses. No seu artigo 7.º podemos encontrar os objectivos do ensino 

básico, dos quais salientamos os seguintes: 

a) Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes 

garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 

capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido 

moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em 

harmonia com os valores da solidariedade social; 

j) Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, 

devidas, designadamente, a deficiências físicas e mentais, condições 

                                            
12 Define a natureza, âmbito e objectivos da Educação Especial. 

13 Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro, alterada pela Lei n.º 115/97 de 19 de Setembro e 

posteriormente pela Lei n.º 49/2005 de 30 de Agosto. 
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adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas 

capacidades; 

o) Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos 

os alunos. 

No sentido de concretizar os princípios acima referidos foram 

regulamentadas as Equipas de Educação Especial14 em 1988, através do 

Despacho Conjunto n.º 36/SEAM/SERE/88, publicado a 17 de Agosto de 

1988, cujo funcionamento tinha iniciado em 1975. Esse diploma definia o 

seu objectivo geral: “…contribuir para o despiste, a observação e o 

encaminhamento, desenvolvendo o atendimento directo, em moldes 

adequados, de crianças e jovens com necessidades educativas 

decorrentes de problemas físicos ou psíquicos.”. 

 

Em 1991, através do Decreto-Lei n.º 319/91, publicado em 23 de 

Agosto, é formalmente introduzido o conceito de alunos com 

necessidades educativas especiais. Este Decreto-Lei proporciona a 

possibilidade de se adoptar um conjunto de medidas educativas que 

facilitem a integração desses alunos, numa perspectiva de escola para 

todos. 

 

O conceito de NEE foi reforçado pela “Declaração de Salamanca” 

(UNESCO, 1994), adoptada na Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, onde estiveram representados noventa e dois países 

e vinte e cinco organizações internacionais. Nessa Declaração reforça-se 

o direito à educação de todas as pessoas, independentemente das 

diferenças individuais. Reconhece-se a necessidade e urgência em 

                                            
14 Os professores de Ensino Especial já trabalhavam em equipas, desde 1975/76 (ver 

Tabela 1.3), mas só em 1988 são legalmente regulamentadas (Sanches & Teodoro, 2006). 
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garantir a educação de crianças e jovens com NEE, apelando-se aos 

governos a adopção de políticas educativas inclusivas. 

 

Posteriormente foram elaborados outros documentos de referência, 

tais como a Carta do Luxemburgo (1996)15, a Acção de Dakar (2000)16 ou 

a Declaração de Madrid (2002)17 que reiteram a educação para todos, 

assente em princípios de direito de igualdade de oportunidades e não 

discriminação. 

 No início de 2008, o governo português publica o Decreto-Lei n.º 

3/2008, em 7 de Janeiro, regulamentando os apoios especializados a 

prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos 

sectores público, particular e cooperativo. Este Decreto-Lei actualiza a 

legislação publicada cerca de dezassete anos antes (1991), respondendo 

à evolução de conceitos e princípios, nomeadamente da concretização 

de uma escola inclusiva, como se pode ler na sua introdução: 

…promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação e 

promover a melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto determinante 

dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. 

 

INCLUSÃO: O DESAFIO ACTUAL 

Com o intuito de assegurar o direito à educação de todos, surgiu o 

conceito de inclusão, cujo princípio fundamental consiste em todos os 

                                            
15 Adoptada na sequência do Programa Hélios (1993-1996), de acção comunitário para 

pessoas com deficiência, da Comissão das Comunidades Europeias (http://europa.eu/ 

rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/93/147&format=HTML&aged=1&language=PT

&guiLanguage=en, acedido a 12 de Junho de 2010). 

16 Compromisso assumido no Fórum Mundial de Educação, Dakar, Senegal, 26 a 28 de 

Abril de 2000. 

17 Aprovada no Congresso Europeu das Pessoas com Deficiência, Madrid, Espanha, 23 de 

Março de 2002. 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

21 

alunos aprenderem juntos, quaisquer que sejam as suas diferenças 

individuais. 

Para concretizar esse princípio as escolas têm de encontrar formas 

de atender a todos os alunos, proporcionando-lhes uma educação básica 

acessível, de qualidade (UNESCO, 1994, 2008). 

Inclusão não é apenas estar na mesma escola. Todos têm de sentir 

que fazem parte dela, assumindo-se um conceito de educação 

abrangente e de igualdade, o que implica uma mudança profunda de 

valores e práticas (Rodrigues, 2003; Rodrigues & Lima-Rodrigues, 2011; 

Thomas & Loxley, 2007). A escola inclusiva, para Rodrigues (1995, p. 546), 

“…assume as culturas, as dificuldades, as lógicas dos seus alunos como seu 

património e como sua responsabilidade…”.  

A função chave da escola inclusiva é a de dar estrutura a um 

mundo de diversidade e fornecer os contextos e saberes para uma 

autonomia de sucesso. Este não é mais do que um meio para alcançar a 

plena convivência de todas pessoas, construindo uma sociedade inclusiva 

(Correia, 2003; Rodrigues, 2003; UNESCO, 1994). 

A presença conjunta, na escola, de crianças/jovens com e sem 

necessidades especiais tem como consequência um melhor 

desenvolvimento social e académico, mas obriga-a a ajustar-se à 

diversidade, gerindo e respeitando as diferenças de ritmos, interesses, 

capacidades (Correia, 2003; Morgado, 2011; Sousa, 1998; UNESCO, 1994). 

Para Wang (1997, p. 63), este é o maior desafio colocado às escolas: 

“…criar ambientes de aprendizagem que fomentem a equidade em 

relação aos resultados educativos de todos os alunos.” A inclusão é, por 

isso, uma oportunidade para melhorar práticas (Latas, 2011) e condições 

de educação (Ainscow, 1997; Ambrósio, 2004; Porter, 1997; Rodrigues, 2003 

Wang, 1997). 
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1.3 GESTÃO CURRICULAR E NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

As singularidades das diferentes necessidades educativas podem ter 

implicações no desenvolvimento e gestão curricular que devem ser 

orientados numa perspectiva de actuação adequada aos públicos e às 

circunstâncias (Roldão, 2002). Assim, começamos por fazer uma 

abordagem ao currículo em educação (subsecção 1.3.1). Faremos 

considerações acerca das implicações das NEE (subsecção 1.3.3.), cuja 

tipificação apresentamos na subsecção 1.3.2. Na subsecção 1.3.4 

abordaremos aspectos particulares do currículo específico individual. 

1.3.1 O CURRÍCULO EM EDUCAÇÃO 

Nesta subsecção desenvolveremos aspectos relativos ao conceito 

de currículo em educação e, ainda, abordaremos questões relacionadas 

com a sua elaboração e estruturação. 

1.3.1.1 CONCEITUALIZAÇÃO 

O vocábulo currículo é utilizado com diferentes sentidos, em 

contextos distintos. Etimologicamente currículo vem da palavra latina 

currere, que significa trajectória, caminho, percurso a seguir. Desta forma, 

currículo em educação engloba “…duas ideias principais: uma de 

sequência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos.” 

(Pacheco, 2001, pp. 15-16). 

Segundo Tanner e Tanner (1980), o conceito de currículo está 

latente nos mais antigos programas educativos das sociedades civilizadas. 

Kelly (1986) refere que desde a Grécia antiga se encontram 

preocupações em identificar as áreas de aprendizagem promovidas pelos 
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professores. No entanto, de acordo com The Oxford English Dictionary, a 

utilização do actual termo currículo é mais recente, reportando ao século 

XIX (Tanner & Tanner, 1980). 

O conceito de currículo em educação referiu-se, durante muitos 

anos, ao que deveria ser o plano de estudos, ou seja, ao percurso a seguir 

no processo educativo. Correspondia a um conjunto estruturado de 

programas (Ribeiro, 1996), estando subjacente a ideia da transmissão dos 

saberes acumulados, de geração em geração (Ramos, 2003). 

Esta concepção tem um valor limitado, pois neste sentido o que 

interessa é o conhecimento adquirido pelos alunos, traduzindo-se numa 

leitura de currículo muito restritiva. Um currículo escolar não é apenas a 

conjunção de planos de estudos, estratégias de aprendizagem e 

processos de avaliação (Pardal, 2005). 

 

Tanner e Tanner (1980) defendem que houve necessidade de 

perspectivar o currículo de uma forma radicalmente nova, fruto de um 

conjunto de forças, que resultaram da investigação, tal como: o conceito 

de conhecimento, o que se sabe sobre o processo de aprendizagem, a 

necessidade de aproximar o ensino formal à realidade do aluno e às 

exigências sociais. 

Actualmente entende-se currículo no seu sentido mais lato, 

abarcando todas as oportunidades de aprender, dentro ou fora da escola 

(Pacheco, 2001; Zabalza, 1992). Têm importância aspectos mais amplos, 

numa perspectiva ligada à educação para a cidadania. Procura-se o 

desenvolvimento de competências, sustentadas em valores e princípios, 

necessárias à qualidade de vida dos cidadãos (ME/DEB, 2001). Segundo 

Fernandes (2005, p. 65), “O conceito de currículo não fica aqui confinado 

aos saberes disciplinares, mas valoriza, de igual modo, os saberes 

relacionais, afectivos e atitudinais…”. 

 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

24 

Desta forma, entendemos currículo em educação como resultado 

de uma construção social (Pardal, 2005; Roldão, 2000), num processo de 

desenvolvimento interactivo (Pacheco, 2001). Corresponde ao conjunto 

das experiências educativas vividas pelo aluno, numa determinada 

época e contexto, para o desempenho de uma cidadania plena. 

1.3.1.2 ELABORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO 

Dentro dos limites temporais normais é impossível que as escolas 

ofereçam aos alunos todas as experiências de aprendizagem que lhes 

poderiam ser benéficas como plenos cidadãos. É a selecção dessas 

experiências que constitui o currículo (Brennan, 1990; Pacheco, 2001) e 

que, segundo Ribeiro (2001), está condicionada por factores externos 

como: 

- interligação sociedade/escola; 

- exigências culturais; 

- ideologia (ideias, valores, atitudes, crenças). 

Para além destas variáveis, segundo Zabalza (1992) o 

desenvolvimento curricular implica uma adaptação à situação específica, 

da qual é necessário fazer uma análise dos aspectos que estão 

relacionados com o trabalho a desenvolver: 

- alunos (características; vivências; nível de desenvolvimento); 

- famílias (modelo educativo; expectativas; nível de implicação); 

- escola (recursos humanos, físicos e materiais; modelo educativo; 

dinâmicas internas); 

- meio ambiente (características culturais; recursos; articulação com 

a escola). 

Para Roldão (1999a, p.41) a construção do currículo implica a 

tomada de decisão de natureza pessoal e interpessoal, colocando 

questões do tipo: 
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“- Como será mais significativo para os alunos? 

- Como diferenciar os modos de fazer (individualizar)? 

- Como avaliar como resultaram as diversas vias para os diferentes 

alunos?”. 

Por conseguinte, tudo o que se conheça sobre o processo de 

aprendizagem e sobre o desenvolvimento do indivíduo tem importância 

na elaboração de um currículo. Tal conhecimento poderá determinar que 

objectivos são pertinentes, sob que condições e que tipo de variantes e 

de flexibilidade, no conteúdo e sua organização, são necessários para 

chegar à eficácia da aprendizagem.  

Outra fonte de critérios para a adopção de decisões sobre o 

currículo é a natureza do conhecimento e as características específicas 

das disciplinas. Existem diferenças entre a estrutura das diversas disciplinas. 

É lógico, então, que cada uma delas contribua de maneira diferente para 

o desenvolvimento intelectual, social e emocional. Cada conteúdo deve 

por isso, ser ordenado e utilizado de distinto modo. Os conteúdos 

curriculares devem ser seleccionados assegurando que a aprendizagem 

seja significativa (Pacheco, 2001).  

 

Todos os currículos, não importa quais sejam as suas estruturas 

particulares, se compõem de certos componentes. Verifica-se algum 

consenso entre os diversos autores em relação aos mesmos, como: 

- Tyler (1949) considera como elementos do currículo os objectivos, 

as experiências de aprendizagem e a sua organização (implicando os 

conteúdos e as metodologias) e a avaliação; 

- Tanner e Tanner (1980) apontam como determinantes do currículo 

os objectivos, os conteúdos, os métodos e organização e a avaliação; 

- Taba (1987) apresenta a sequência - diagnóstico de necessidades; 

formulação de objectivos; selecção de conteúdos; organização dos 

conteúdos; selecção das experiências de aprendizagem; organização 
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das experiências de aprendizagem; determinação do que deve, e como, 

ser avaliado; 

- Ribeiro (1996) inclui os seguintes componentes interdependentes: 

contexto e justificação; objectivos; conteúdos; organização e sequência 

do ensino-aprendizagem; plano de avaliação; referência a condições de 

execução prática; 

- Pacheco (2001, p. 67) refere que “…as decisões curriculares 

incidem sobre objectivos, conteúdos, experiências de aprendizagem 

(actividades), recursos e avaliação.”. 

Os currículos diferem entre si em função da intenção que se imprime 

a cada um destes elementos, da maneira como eles se relacionam entre 

si e da base sobre a qual se tomam decisões em relação a cada um. 

1.3.2 TIPIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Conforme referido em 1.2 o conceito de NEE foi introduzido pelo 

Relatório Warnock (1978). De acordo com esse documento18, o conceito 

foi adoptado procurando não olhar para uma criança/jovem em função 

da sua deficiência mas para todos os factores que influenciam o seu 

progresso educativo. Desta forma, ficam englobadas todas as 

crianças/jovens que ao longo do seu percurso escolar apresentem 

problemas de aprendizagem. 

Segundo Brennan (1990), entende-se que há uma necessidade 

educativa especial quando um problema (físico, sensorial, intelectual, 

emocional, social ou qualquer combinação destes) afecta a 

                                            
18 “…we have adopted the concept of SPECIAL EDUCATIONAL NEED, seen not in terms of 

a particular disability which a child may be judged to have, but in relation to everything 

about him, his abilities as well as his disabilities - indeed all the factors which have a 

bearing on his educational progress…” (Warnock, 1978, p. 37) 
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aprendizagem ao ponto de ser necessário: i) um acesso especial ao 

currículo; ii) um currículo modificado ou iii) condições de aprendizagem 

especialmente adaptadas, para que o aluno possa receber uma 

educação adequada. 

 

Em Portugal, de acordo com as orientações do Ministério da 

Educação - Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(2005), consideram-se diferentes domínios de necessidades educativas 

especiais, tendo por referência o sistema de Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)19, em função da 

problemática ao nível das funções e estruturas do corpo20 e da actividade 

e participação21. Segue-se uma caracterização sumária de cada domínio, 

com base no referido documento: 

 

 SENSORIAL – AUDIÇÃO (surdos severos, profundos e moderados) 

- limitações ao nível das funções auditivas (discriminação dos sons, 

localização de fontes sonoras, lateralização do som); 

- dificuldades ao nível da comunicação oral e no acesso à 

linguagem escrita. 

 

                                            
19 A CIF, aprovada pela Assembleia Mundial de Saúde em 22 de Maio de 2001, contém 

as classificações detalhadas e todas as categorias com as suas definições (Organização 

Mundial de Saúde, 2003). É o documento utilizado para a referenciação de alunos com 

necessidades educativas especiais no sistema educativo português, de acordo com a 

legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º 3/2008. 

20 De acordo com a CIF: 

- funções do corpo são funções fisiológicas dos sistemas orgânicos (incluindo as funções 

psicológicas); 

- estruturas do corpo são as partes anatómicas do corpo, tais como, órgãos, membros e 

seus componentes. 

21 De acordo com a CIF entende-se que: 

 - actividade é a execução de uma tarefa ou acção por um indivíduo; 

 - participação é o envolvimento numa situação da vida. 
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 SENSORIAL – VISÃO (cegueira e baixa visão): 

- limitações acentuadas ao nível das funções visuais ou das 

estruturas adjacentes ao olho; 

- dificuldades acentuadas de comunicação (nomeadamente no 

acesso à informação escrita), de orientação e mobilidade; de 

aprendizagem e aplicação de conhecimentos; dos cuidados 

pessoais; da vida doméstica. 

 

 COGNITIVO: 

- limitações acentuadas ao nível de funções mentais: intelectuais; 

atenção; memória; percepção; pensamento; funções cognitivas de 

nível superior (abstracção, organização e planeamento, gestão do 

tempo, flexibilidade cognitiva, autoconhecimento, julgamento e 

resolução de problemas); 

- dificuldades acentuadas nos processos de aquisição de 

competências. 

 

 COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E FALA: 

- limitações acentuadas nas funções mentais específicas 

relacionadas com a recepção (descodificação, compreensão), 

decifração e expressão da linguagem oral e escrita; e nas funções 

da fala (articulação, fluência e ritmo); 

- dificuldades acentuadas na comunicação verbal (oral e escrita) e 

não-verbal; e na aprendizagem e uso da leitura e escrita.  

 

 MOTOR: 

- problemas neuromotores, com ou sem outros problemas 

associados, com limitações ao nível das funções 

neuromusculoesqueléticas e relacionadas com o movimento 

(articulações e estrutura óssea - mobilidade das articulações e 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

29 

estabilidade das suas funções; musculares - força muscular, tónus 

muscular e resistência muscular; movimento - reflexos motores, 

reacções motoras involuntárias, controlo do movimento voluntário, 

movimentos involuntários, padrão de marcha e sensações 

relacionadas com os músculos e do seu movimento); 

- dificuldades acentuadas em mudar e/ou manter as posições 

básicas do corpo; mover objectos; realizar acções coordenadas 

(mão e braço; motricidade fina). 

 

 SAÚDE FÍSICA: 

- limitações acentuadas em qualquer uma das funções 

relacionadas com os sistemas orgânicos que impliquem 

irregularidade na assiduidade, comprometendo gravemente o 

processo de aprendizagem e participação no contexto escolar. 

 

 EMOCIONAL/PERSONALIDADE: 

- limitações acentuadas ao nível das funções mentais (psicossociais, 

de temperamento e da personalidade, emocionais); 

- dificuldades acentuadas na realização de acções e tarefas na 

interacção com outras pessoas de maneira adequada. 

 

 COGNITIVO, MOTOR E/OU SENSORIAL (MULTIDEFICIÊNCIA): 

- limitações acentuadas ao nível de funções: 

a) mentais;  

b) comunicação e linguagem; 

c) motoras (mobilidade e estabilidade das articulações; musculares; 

movimentos voluntários e involuntárias); 

d) visuais (discriminação e localização visual); 

e) auditivas (discriminação dos sons, localização de sons); 
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- limitações acentuadas na aquisição de competências, 

concentração da atenção, pensamento, resolução de problemas, 

interacção e compreensão do meio envolvente; 

- limitações acentuadas ao nível da autonomia pessoal e social. 

 

 SENSORIAL - AUDIÇÃO E VISÃO (SURDOCEGUEIRA): 

- limitações acentuadas ao nível de funções auditivas e visuais 

(discriminação e localização de sons e imagens); 

- limitações acentuadas ao nível da comunicação e linguagem. 

1.3.3 IMPLICAÇÕES DAS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Fazendo jus aos princípios da escola inclusiva, o currículo deve ser 

suficientemente flexível para atender à diversidade dos alunos, permitindo 

desenvolver programas que garantam o efectivo direito à diferença 

(Roldão, 1999b; Soares, 2004). Deve, por isso, ser acessível a todos os 

alunos, contemplando uma variedade de estilos e ritmos de 

aprendizagem e de contextos que assegurem a sua participação e 

sucesso (UNESCO, 2001b). Segundo Roldão (1999b, p. 28), 

É o reconhecimento efectivo do direito de todos a uma educação de 

qualidade que coloca no centro dos problemas curriculares do nosso 

tempo a necessidade de reinventar a escola de modo a oferecer e 

construir o currículo como um percurso diferenciado e significativo… 

 

As especificidades das limitações, quer a nível das diferentes 

funções do corpo, quer da actividade e participação, podem implicar 

diferentes respostas educativas, em função dos perfis de funcionalidade 

dos alunos. 
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Em Portugal, legislação específica22 estabelece a possibilidade de 

aplicação de apoios especializados abrindo, de facto, a escola regular a 

todos os alunos. São proporcionadas respostas adequadas para cada 

caso, mesmo que seja necessário recorrer a percursos educativos muito 

diferentes dos estabelecidos para a generalidade da população escolar.  

Há alunos cujas necessidades educativas especiais não requerem 

alterações ao currículo regular, o que não quer dizer que este não deva 

ser examinado em função das mesmas. Há outros para os quais é 

essencial um currículo especial, o que não significa que não possam 

participar no currículo regular.  

As diferentes necessidades podem, então, implicar a adopção de 

medidas educativas, atendendo às características individuais, olhando 

para o desenvolvimento cognitivo, afectivo e psicomotor (Correia, 2003; 

Emídio, Fernandes, & Alçada, 1992). As medidas podem ser menos ou mais 

restritivas, tais como: 

 uma atenção particular ao ambiente educativo; 

 condições específicas de acesso ao currículo, por exemplo através 

de material adaptado ou de técnicas de ensino especializadas; 

 uma modificação do próprio currículo. 

O grau de modificação do currículo varia, também, em função das 

características individuais. Há casos em que as necessidades se revestem 

de contornos muito específicos, exigindo uma adequação curricular, 

entendida como “…o conjunto articulado de procedimentos 

pedagógico-didácticos que visam tornar acessíveis e significativos, para 

alunos em situações e contextos diferentes, os conteúdos de 

aprendizagem propostos num dado plano curricular.” (Roldão, 1999b, p. 

58). Adequar vem do latim adaequare que significa ajustar, apropriar. 

                                            
22 Através do Decreto-Lei n.º 319/91 (em vigor à data do início deste estudo) e, 

actualmente, do Decreto-Lei n.º 3/2008. 
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Assim, adequar o currículo implica agir sobre o currículo para alguém 

(Roldão, 1999b). As adequações, previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008, são: 

A. Adequações curriculares individuais (Artigo 18.º): 

 têm como padrão o currículo comum, não pondo em causa a 

aquisição das competências terminais do ensino básico, ou as 

competências essenciais das disciplinas no ensino secundário; 

 podem consistir na introdução de áreas curriculares específicas, 

objectivos ou conteúdos que não façam parte da estrutura 

curricular comum; 

 podem traduzir-se na dispensa das actividades que se revelem de 

inadequadas em função das características individuais. 

B. Currículo específico individual (Artigo 21.º): as competências a 

desenvolver são definidas em função do aluno, não 

correspondendo aos diferentes níveis de educação e ensino (a 

desenvolver em 1.3.4). 

 

Os alunos que apresentem dificuldades ao nível da comunicação 

oral, de acesso à escrita ou de movimento e coordenação motora, 

nomeadamente com limitações das funções auditivas, visuais ou motoras, 

poderão seguir o currículo regular, ainda que seja necessário fazer 

adequações. Tendo como padrão o currículo comum, podem ser 

incluídas áreas específicas. Estes alunos podem precisar de: 

- aprender diferentes códigos de comunicação oral ou escrita 

(nomeadamente língua gestual ou leitura e escrita em Braille); 

- dominar a utilização de equipamentos específicos (como um 

computador com interfaces adaptadas ou uma lupa-televisão);  

- conhecer meios de locomoção especiais (utilização de uma 

bengala ou de uma cadeira de rodas, por exemplo). 

Podem, também, necessitar de orientação e mobilidade, treino da 

visão ou actividade motora adaptada, entre outras. 
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Estas aprendizagens constituem parte integrante do seu programa 

educativo individual23. A concretização deste programa implica, na 

generalidade, a intervenção de recursos humanos e físicos particulares, 

tais como: 

 equipamento e materiais pedagógicos específicos; 

 colaboração de professores de Educação Especial e/ou de outros 

técnicos; 

 existência de espaços adequados. 

Estes alunos podem, ainda, ser dispensados de actividades do 

currículo comum que se revelem inadequadas e que, comprovadamente, 

não haja forma de colmatar as suas necessidades específicas. 

 

As limitações acentuadas ao nível de funções mentais (como a 

atenção, memória, percepção, abstracção, organização e planeamento, 

gestão do tempo, flexibilidade cognitiva, autoconhecimento, julgamento, 

resolução de problemas) implicam ritmos próprios. Estão associadas a um 

processamento de informação que afecta a aprendizagem, reflectindo-se 

acentuadamente na aquisição de competências. Estas situações podem 

levar à construção de currículos específicos. 

Na elaboração desses currículos é preciso ter em conta o ambiente 

educativo, o que cada um deve aprender e as características individuais. 

Em função destas podem ser incluídas áreas como a independência 

pessoal, motricidade, comunicação, comportamento social, ou de outros 

conteúdos específicos (Urbano & Jorge, 2000; Vieira & Pereira, 2007), 

tornando único o respectivo currículo. 

 

                                            
23 De acordo com o Decreto-Lei n.º3/2008, o programa educativo individual é o 

documento que consubstancia as respostas educativas e sua avaliação. 
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As limitações acentuadas em funções psicossociais, emocionais, de 

temperamento e da personalidade, reflectem-se significativamente na 

realização de acções e tarefas e na interacção com outras pessoas. 

Afectam, consequentemente, a aprendizagem tanto de conhecimentos, 

como de atitudes, o que, segundo Lopes (2002, p. 56), “… é demonstrado 

pela elevadíssima prevalência de problemas de realização 

académica…”. 

Para estes alunos as respostas educativas passam por um elevado 

grau de individualização - de relações pessoais, de estratégias e 

actividades, de métodos e até de conteúdos - suficientemente flexível 

para se ajustar às necessidades específicas de cada aluno em cada 

momento. É primordial uma definição clara dos objectivos, do 

estabelecimento e cumprimento de regras e de procedimentos ajustados 

(Lopes, 2002; Silva, Nossa, & Silvério, 2000). 

1.3.4 CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL 

Nesta subsecção faremos o enquadramento legal e definição de 

currículo específico individual e trataremos questões relativas à sua 

construção. 

1.3.4.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E DEFINIÇÃO 

Conforme referimos anteriormente, atender às necessidades 

educativas especiais dos alunos conduz à procura de procedimentos 

variados e adequados (estratégias, actividades, materiais,…). Nesse 

sentido, a legislação em vigor, o Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro, 

estabelece um conjunto de medidas que vão desde a utilização de 

tecnologias de apoio; a adaptações curriculares individuais, no processo 
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de matrícula e/ou avaliação; ao apoio pedagógico personalizado ou a 

construção de um currículo específico individual. 

Quando um aluno não possui competências para aceder ao 

currículo regular, mesmo que adequado, é necessário que disponha de 

um currículo específico individual, elaborado de modo a responder às 

suas necessidades específicas.  

De acordo com o definido no n.º2 do artigo 21.º, do referido 

Decreto-Lei, o currículo específico individual “…pressupõe alterações 

significativas no currículo comum, podendo as mesmas traduzir- 

-se na introdução, substituição e ou eliminação de objectivos e 

conteúdos, em função do nível de funcionalidade da criança ou do 

jovem.”  

O currículo específico individual visa o desenvolvimento do aluno, no 

sentido da autonomia e independência no contexto da comunidade em 

que vive, priorizando o desenvolvimento de actividades de natureza 

funcional. Esta perspectiva é reforçada pela concepção de currículo que 

suporta a actual organização curricular do ensino básico, definida no 

Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, entendido como o “… conjunto 

de aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos…” (n.º 1 do 

Artigo 2.º). 

1.3.4.2 A CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL 

Um currículo específico individual é a consequência de um processo 

de avaliação em que se procurou encontrar o atendimento eficaz a 

alunos com NEE (Correia, 2003). A sua construção é, tal como o nome 

indica, para um aluno e deve começar por uma análise cuidadosa da 

situação. Esta é condição sine qua non para a elaboração e estruturação 
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do currículo a par de uma avaliação de “Funcionalidade e 

Incapacidade” e dos “Factores Contextuais”24, dado que implica decisões 

a diferentes níveis, como as características individuais, a natureza e 

condições de aprendizagem (Taba, 1987; Ribeiro, 1996). 

Em relação às características individuais, interessa conhecer 

aspectos diversos, tais como: 

- o aluno: particularidades e experiências, aprendizagens realizadas, 

dinâmica pessoal, motivações e interesses, enquadramento cultural; 

- família: modelo educativo, atitude face às aprendizagens 

escolares, modo de cooperação escola-família; 

- meio escolar e comunitário.  

Conhecer as condições sob as quais ocorre a aprendizagem, 

conhecer a quantidade e diversidade de recursos da escola, é um passo 

fundamental para racionalizar o desenvolvimento do currículo e para 

melhorar a sua eficácia. 

Um currículo específico individual deverá procurar corresponder, 

também, às expectativas do aluno e da própria família e, ainda, ao 

contexto social. Deverá ser construído de modo a proporcionar o 

desenvolvimento máximo da autonomia e facilitar uma vivência inclusiva, 

na comunidade. 

A informação do meio ambiente que importa recolher para o 

desenvolvimento curricular é aquela que possa dar-nos pistas sobre 

possíveis conexões entre a escola e o meio. As características culturais do 

                                            
24 De acordo com a CIF: 

- “Funcionalidade e Incapacidade” corresponde a dois componentes: funções e 

estruturas do corpo e actividades e participação; 

- “Factores Contextuais” correspondem aos Factores Ambientais (ambiente físico, social e 

atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem sua vida) e aos Factores Pessoais 

(variam em função da sociedade e cultura: histórico e estilo de vida; padrão geral de 

comportamento, características psicológicas individuais e outras características, 

características que não são parte de uma condição de saúde,…). 
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ambiente convertem-se em necessidades para a escola, sobretudo para 

uma escola aberta ao meio. 

 

Esta resposta educativa, segundo Correia (2003), implica considerar 

os seguintes requisitos: 

1. Identificação clara das necessidades do aluno e dos ambientes 

de aprendizagem. 

2. Planificação apropriada para as satisfazer. 

3. Intervenção adequada ao aluno: individualização dos objectivos 

do currículo e do ensino, se necessário. 

4. Reavaliação contínua das necessidades, relacionada com a 

revisão do currículo. 

 

Num currículo específico individual deve constar: 

1. Introdução geral, onde se explicita a sua estrutura, indicando-se 

as disciplinas a frequentar em contexto de turma, as áreas curriculares 

específicas e respectivas condições de funcionamento. 

2. Competências a desenvolver em cada disciplina ou área 

curricular, bem como os conteúdos que serão abordados e os enfoques 

metodológicos. 

3. Critérios de avaliação planificados para o aluno. 

4. Organização dos Serviços Educativos que são oferecidos ao 

aluno, indicando para cada intervenção: o quê (tipo de serviço: reforço 

pedagógico, terapias,…), quem (o responsável pelo serviço), onde 

(dentro o fora da escola), para quê (objectivos e conteúdos a abordar), 

quando (plano semanal das sessões e sua duração) e qual o prazo 

previsto para a sua implementação. 

 

O estabelecimento de diferentes objectivos de aprendizagem e o 

ensino de matérias específicas, não invalida que, sempre que possível, o 
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aluno com CEI participe em algumas disciplinas do currículo regular e que 

tome parte em diferentes actividades desenvolvidas pela escola. A forma 

como este processo acontece terá de ser adequada a cada aluno, 

devendo sempre procurar o desenvolvimento das competências que lhe 

permitam a máxima autonomia e a participação na vida social. Também 

neste sentido, o CEI deve incluir actividades de cariz funcional a 

concretizar, preferencialmente, em diferentes ambientes da vida 

quotidiana ou tão próximos desta quanto possível (Correia, 1999). 

Um currículo específico individual requer sempre uma avaliação 

periódica, pois só desta forma será possível averiguar a sua adequação e 

proceder, se necessário, a adaptações ou mudanças. É, por isso, um 

instrumento aberto (Vieira & Pereira, 2007). 
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2. EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo faremos referência à pertinência da educação 

científica para todos e o seu contributo para o desenvolvimento da 

literacia científica dos cidadãos. 

 

Numa abordagem através de perspectivas actuais, referimos a 

motivação dos alunos para a educação científica e o desenvolvimento 

de competências que poderá desenvolver. 

 

São apresentados os diferentes ambientes de educação, em 

particular os não-formais, nomeadamente os museus e, em especial, a 

Fábrica Centro Ciência Viva, espaço onde aconteceu a intervenção 

desenvolvida, no âmbito do estudo empírico desta tese. 
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2.2 LITERACIA CIENTÍFICA 

A literacia científica é parte integrante da cultura da humanidade 

(Martins, 2003a, 2003b; Santos, 2001), implicando uma articulação com a 

educação científica (Costa, Praia, & Marques, 1999; Martins 2003a). 

 

O conceito de literacia científica, como objectivo da educação 

científica, começou a ser utilizado nos Estados Unidos da América, por 

Hurd, em 1958 (Hurd, 1998). Porém, na literatura da especialidade 

encontramos outros termos para designar a mesma ideia, tais como 

alfabetização científica, usado nas culturas francófonas, ou cultura 

científica, termo adoptado pela UNESCO (Martins, 2002). 

Procurando clarificar o que se entende por literacia científica 

surgiram diversos autores com diferentes propostas, sem contudo haver 

um consenso, variando com a política de culturas (Wynne, 1995). Nos 

últimos anos, muitos autores têm colocado a ênfase na construção de 

uma cidadania responsável (por exemplo Aikenhead, 2009; Cachapuz, 

Praia, & Jorge, 2002; Marandino, 2005; Martins, 2006a; Pereira, 2002; Sagan, 

1997; Santos, 2001; Solomon, 2001). 

Num sentido lato, o que se pretende é proporcionar, ao público em 

geral, uma aproximação ao campo de produção da ciência, tornando-se 

parte das suas referências, para benefício pessoal e intervenção social 

(Martins, 2003b; Veiga, 2003).  

 

Neste estudo, entendemos literacia científica, numa leitura de 

diferentes autores, como sendo a integração de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que permitam o exercício de uma cidadania mais 

participativa e esclarecida, com incidência na área da ciência. 
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2.3 PERTINÊNCIA DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA TODOS 

“Teaching science involves opening children’s eyes to new and exciting 

possibilities for thinking about the world.” (Asoko & Bóo, 2001, p. 2) 

 

Vivemos numa época em que, no quotidiano de todos, os efeitos da 

ciência e a tecnologia se reflectem muito rapidamente (Pereira, 2007). 

Constituem forças determinantes, proporcionando novas formas de 

comunicar e de interagir com a realidade que nos rodeia, com 

implicações no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Logo, a ciência 

faz parte de cada um e da sua vida (Abreu, 2000; Valadares & Pereira, 

1991; Veiga, 2003).  

A ciência e a tecnologia oferecem novas oportunidades, mas 

também novos perigos e preocupações, desde as questões ambientais às 

perdas de liberdade (Irwin, 1995), sendo necessário articular resultados e 

consequências (Cachapuz, Praia, & Jorge, 2002). Por esse motivo Sagan 

(1997, p. 31) considera que “…as consequências do analfabetismo 

científico são muito mais perigosas na nossa época de que em qualquer 

época anterior.”. 

O desenvolvimento das diferentes disciplinas científicas, a crescente 

especialização, assim como a noção de aplicabilidade dos seus 

conhecimentos, tornou a aprendizagem da ciência, um assunto de 

importância básica para o funcionamento da sociedade. 

A educação científica disponibiliza informação que potencia a 

compreensão do que se passa à nossa volta. No entanto, a imensidão de 

conhecimento disponibilizado e a sua rápida desactualização torna 

impossível que alguém, em idade escolar, adquira os conhecimentos 

necessários e suficientes para a sua vida pós-escolar (Pereira, 2007). Assim, 

torna-se imperiosa uma educação científica que contribua para o 

desenvolvimento de competências necessárias a uma formação global 
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dos alunos. Desta forma, são criadas condições para uma participação 

social mais esclarecida (Costa et al., 1999; Martins, 2003a; Santos, 2001) 

que lhes permita actuarem no futuro como consumidores esclarecidos e 

cidadãos capazes de intervir, de forma responsável, na resolução dos 

problemas do dia-a-dia que envolvam, também, conhecimentos 

científicos e tecnológicos. Cachapuz (2006, p. 27) reforça que 

O que está, pois, em jogo é facultarmos aos jovens oportunidades que lhes 

permitam aceder a um dos marcos culturais da humanidade. Mas não só. 

Também está em jogo o poderem participar na construção de sociedades 

modernas que se querem livres e democráticas. 

 

A Association for Science Education (ASE) introduziu, em 1979, uma 

perspectiva de educação científica que tem em conta o contexto social, 

propondo como objectivos: 

- adquirir e compreender conhecimento científico; 

- adquirir capacidades cognitivas e psicomotoras, resultando do 

envolvimento em actividades científicas; 

- utilizar conhecimentos e processos científicos na procura de outros 

conhecimentos; 

- proporcionar uma perspectiva ou forma de olhar o mundo com 

alguma compreensão, complementando e contrastando com outras 

perspectivas ou modos de organizar conhecimento; 

- proporcionar uma compreensão elementar da natureza das 

sociedades tecnologicamente avançadas, a interacção entre ciência e 

sociedade e o contributo da ciência para o património cultural. 

Para a ASE (1979), os objectivos pessoais e sociais da educação 

científica podem ser explorados em diversas dimensões:  

- a ciência pela ciência (busca de conhecimento científico como 

um fim em si mesmo); 

- a ciência como actividade cultural (busca mais generalizada do 

conhecimento científico, incluindo aspectos como a sua história ou 
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filosofia, para uma maior compreensão do seu contributo para a 

sociedade); 

- a ciência e a cidadania (desenvolvimento da compreensão e 

análise do conhecimento científico e tecnológico, para permitir uma 

participação activa nos processos da tomada de decisão democrática, 

especialmente em áreas que se relacionam com a utilização de avanços 

científicos e suas aplicações tecnológicas); 

- a ciência no mundo do trabalho (desenvolvimento da 

compreensão de como a ciência e a tecnologia são usadas para manter 

a economia e, em particular, a sua utilização na indústria e comércio); 

- a ciência como lazer (reconhecimento de que a ciência e 

tecnologia proporcionam uma vasta gama de actividades de lazer, bem 

como o desenvolvimento de um conhecimento criativo nessa área); 

- a ciência e a sobrevivência (desenvolvimento da compreensão do 

papel da ciência e da tecnologia na sobrevivência humana, interpretado 

no sentido mais amplo, como o uso prudente de recursos e as implicações 

de tecnologias alternativas). 

Para além destas dimensões, encontramos, também, diferentes 

finalidades da educação científica para todos, propostas por diversos 

autores, tais como: 

- responder à curiosidade natural (Cachapuz, Praia, & Jorge, 2002; 

Martins, 2002; Pereira 2002); 

- desenvolver capacidades de pensamento (Martins, 2002), em 

particular de pensamento crítico dos alunos (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2000); 

- ser uma via para a construção de uma imagem positiva da ciência 

(Martins, 2002), fomentando um sentimento de admiração, entusiasmo e 

interesse pela ciência e pela actividade dos cientistas (Cachapuz, Praia, & 

Jorge, 2002); 
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- promover a construção de conhecimento científico 

estabelecendo conexões com o quotidiano (León, 2006; Martins et al., 

2007; Santos, 2001). 

2.4 PERSPECTIVAS ACTUAIS 

Conforme explanado na secção anterior, a educação científica 

para todos fundamenta-se na formação dos cidadãos, permitindo o 

acesso a uma literacia científica básica (Millar, 1996; Trindade, 1996). Ou 

seja, o grande objectivo da educação científica deverá ser a literacia 

científica para todos (Hodson & Reid, 1988). 

Estas considerações apontam para uma educação científica onde 

seja feita uma abordagem numa interacção dinâmica com os contextos 

social e científico/tecnológico, respondendo à necessidade de tornar a 

ciência acessível a todos (Cachapuz, Praia, & Jorge, 2002; Martins, 2006a). 

 

Com base nos fins para a educação científica definidos pela ASE 

em 1981, Milner (1986) organiza-os, em três dimensões principais, a que 

correspondem três categorias de objectivos: 

- dimensão conteúdo: associada aos conceitos, factos, princípios e 

teorias; 

- dimensão processo: associada a capacidades de pensamento 

(colocação de hipóteses, resolução de problemas, tomada de 

decisão,…), práticas (fazer medições e observações sistemáticas, 

executar tarefas experimentais,…) e de comunicação (comunicar 

oralmente, compreender instruções,…); 

- dimensão contexto: desenvolver a compreensão da ciência em 

diferentes contextos – da ciência pura (estabelecer relações de 

conceitos), do dia-a-dia (na resolução de problemas diários), da 
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sociedade (nas implicações sociais e económicas da ciência e 

tecnologia). 

Milner (1986) inclui ainda mais duas dimensões de natureza diferente 

das anteriores: 

- dimensão afectiva (relacionada com as atitudes desenvolvidas 

através da educação científica); 

- dimensão meta-científica (relacionada com a natureza da ciência, 

a evolução histórica da ciência e tecnologia,…). 

Hodson e Reid (1988) estruturam os objectivos da educação 

científica, em três categorias:  

- centrados nos alunos (tal como o desenvolvimento de 

capacidades, confiança e auto-estima, interesse pessoal); 

- centrados na sociedade (tal como a compreensão básica dada 

pelas relações ciência, tecnologia e sociedade, em equilíbrio com a 

economia e a ética); 

- centrados na ciência (tal como a compreensão de conceitos 

teóricos, factos e teorias e a capacidade de os utilizar). 

Em 1998, Hodson considerou a multidimensionalidade da literacia 

científica em três elementos principais: 

- aprender ciência – adquirindo um conjunto de conceitos e teorias 

científicas; 

- aprender sobre ciência – compreendendo a natureza da ciência e 

a prática científica e as complexas relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade; 

- fazer ciência – adquirindo os conhecimentos e capacidades 

necessárias à investigação científica. 

Estes elementos correspondem a diferentes dimensões formativas da 

educação científica que, segundo Santos (2001), se complementam e 

interligam: 
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- a educação em ou para a ciência: em que a ênfase é colocada 

no conhecimento substantivo - saber conceitos e relações entre eles. Não 

é suficiente para interpretar a complexidade de mundo (Martins, 2003a). 

- a educação sobre ciência: incidindo nos processos metodológicos 

da ciência e na sua natureza. 

- a educação pela ou através da ciência: visa o desenvolvimento 

de uma cultura científica, contribuindo para o exercício da cidadania. A 

educação pela ciência permite olhar a formação do cidadão através da 

ciência, revalorizando objectivos de formação pessoal e social (Santos, 

2001). Esta dimensão recorre a ambientes educativos interligados com a 

sociedade. 

 

Globalmente, as perspectivas da educação científica têm evoluído 

na direcção de uma abordagem num contexto social e tecnológico, 

proporcionando aos jovens uma cultura acerca das implicações da 

ciência e da tecnologia na sociedade, ou seja, do desenvolvimento da 

sua literacia científica. 

2.5 MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS 

A motivação desempenha um papel muito importante nas 

actividades de aprendizagem, na qualidade do desempenho e na 

perseverança. Esse papel torna-se mais evidente quando consideramos a 

aprendizagem como um processo de construção pessoal, onde o aluno 

tem uma participação activa. No entanto, as pessoas são diferentes 

quanto às suas motivações, dependendo de valores sociais e culturais e 

das necessidades de cada um e em cada momento, envolvendo 

sentimentos de realização, de crescimento e de reconhecimento.  
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Um aluno motivado para aprender é um aluno predisposto para 

mais facilmente aprender. O interesse que mantém numa actividade é o 

factor dinamizador do seu processo de aprendizagem. Por isso, segundo 

Costa et al. (1999, p. 311) “…torna-se indispensável que a motivação seja 

intrínseca e ainda que marcada pela coexistência do cognitivo e do 

afectivo, será o seu sentido conceptual que determinará a sua 

organização e orientação, assim ajudando à construção do saber.”. 

O desejo de explorar, descobrir, compreender e conhecer, é 

inerente à natureza humana e é um factor motivador de relevo no 

processo educativo. Será difícil imaginar jovens que não interactuem, que 

não questionem, que não se surpreendam ou não sejam curiosos. 

Deve-se, pois, despertar a curiosidade natural dos jovens sobre a 

natureza que os cerca ou as realidades com que lidam (por exemplo 

como se forma o arco-íris, como ocorrem as trovoadas, como se gera a 

corrente eléctrica que abastece as suas casas, como é possível observar 

as imagens longínquas no seu receptor de televisão, como nascem e 

morrem as estrelas, como funciona um telecomando, etc.). Para uma 

população jovem, a ciência começa com a surpresa, o aparecimento de 

questões e a procura de explicações, mas é necessário aguçar a sua 

curiosidade, especulando sobre as consequências da acção, da causa-

efeito (Brooke & Solomon, 1998). 

A interacção entre as características do aluno e as características 

ambientais condiciona a motivação. Ou seja, a motivação pode ser 

modificada através de transformações quer dos próprios alunos, quer do 

ambiente de aprendizagem (Lens, Matos, & Vansteenkiste, 2008). Para tal, 

segundo Platt e Olson (1997), podem ser desenvolvidas estratégias que 

promovam a motivação dos alunos, nomeadamente com necessidades 

educativas especiais, como: 

- proporcionar oportunidades de escolha (potencia o interesse e a 

tomada de decisão); 
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- diversificar procedimentos (usando diferentes meios, modos e 

formas no processo educativo); 

- promover expectativas de sucesso; 

- definir metas; 

- estabelecer um ambiente de interacções positivas. 

2.6 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

A noção de competência está associada ao saber agir numa 

situação, mobilizando conhecimentos, capacidades, atitudes (Dias, 2009; 

Roldão, 2003). Pode ser vista como um potencial interno do indivíduo, ou 

como uma acção observável, exterior (Dolz & Ollagnier, 2004; Rey, 2002). 

Conforme definido pelo ME/DEB (1999; 2001), entendemos aqui, a 

noção ampla de competência que integra conhecimentos, capacidades 

e atitudes, relacionada com um “saber em acção” (1999, p.4; 2001, p.9). 

Tal noção, de acordo com os mesmos documentos, aproxima-se do 

conceito de literacia. 

Nesta perspectiva, o processo educativo deixa de estar marcado 

pelo alcance imediato de objectivos, mas pelo desenvolvimento de 

competências (conhecimentos, capacidades e atitudes), proporcionando 

um desenvolvimento global do próprio sujeito. 

Assim, a educação científica reveste-se de grande importância 

como meio de desenvolvimento de competências. Nesse sentido, vários 

autores (Caraça, 1997; Sousa, 1993) referem a relevância de processos 

educativos que envolvam a pesquisa e o incentivo à descoberta, à 

criatividade, à experimentação e à reflexão.  

 

Consoante a dimensão formativa da educação científica, 

conforme exposto na secção 2.4, podemos perspectivar maior incidência 
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no desenvolvimento de diferentes domínios de competências, embora 

não em exclusivo: 

i)  a educação através da ciência é um veículo para o 

desenvolvimento de, por exemplo, autoconfiança, tomada de 

consciência do significado da ciência na sociedade (Woolnough, 

1994), ou seja, de competências no domínio das atitudes; 

ii) a educação em ciência promove, particularmente, o 

desenvolvimento de competências no domínio do conhecimento; 

iii) a educação pela ciência potencia o desenvolvimento de 

competências no domínio das capacidades. 

 

Será pertinente reflectir sobre como é que os alunos podem ser 

encorajados a desenvolver competências. Tendo a ciência um carácter 

essencialmente prático, a realização de actividades desse âmbito 

constituem uma componente fundamental na educação científica. O 

trabalho prático25, implicando e envolvendo activamente o aluno, permite 

que o mesmo viva uma enorme variedade de experiências (manusear, 

explorar, analisar, pesquisar, comunicar, decidir, julgar, relacionar, 

prever…), promovendo o interesse e curiosidade, tendo um efeito 

motivador (Asoko & Bóo, 2001). Poderemos ainda solicitar explicações por 

palavras próprias (uma possibilidade para apoiar a construção de um 

novo conhecimento); fazer diagramas, explicar aos outros, argumentar e 

criticar, entre outras. 

 Dessa forma os alunos irão desenvolver competências 

diversificadas, tanto no domínio dos conhecimentos, como das 

capacidades e das atitudes. 

                                            
25 Trabalho prático (ou actividade prática): é toda a situação em que o aluno está 

activamente envolvido na realização de uma tarefa (Martins, 2002). 
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Através da educação científica, será também possível desenvolver 

competências transversais que, segundo o documento Ensino básico – 

competências gerais e transversais (ME/DEB, 1999, p.5) “…estão 

relacionadas com a ideia da importância primordial de aprender a 

aprender no decurso do ensino básico.”, tais como: 

- métodos de trabalho e de estudo: aplicar métodos adequados, 

participando em actividades individuais e colectivas; 

- tratamento de informação (pesquisar, organizar, analisar dados, 

em função de problemas a resolver e das situações); 

- comunicação (utilizar diferentes formas de comunicação, 

adequando a utilização do código linguístico ou outro, às situações e 

contextos); 

- estratégias cognitivas (seleccionar e aplicar estratégias de 

resolução de problemas; analisar e relacionar soluções encontradas); 

- relacionamento interpessoal e de grupo (conhecer e actuar de 

acordo com as normas de actuação e de responsabilização nos diversos 

contextos e situações). 

2.7 AMBIENTES DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

Podem-se considerar diferentes ambientes de educação, extensivos 

à educação científica que seguidamente expomos: 

- ambiente de educação formal tem uma organização que 

corresponde a um processo de formação e desenvolvimento 

pessoal programado e certificado. É estruturado de acordo com 

objectivos previamente definidos (Martins, 2002) e acontece em 

instituições próprias. São ambientes de educação formal, as escolas, 

faculdades, universidades e similares (UNESCO, 1997); 

- ambiente de educação não-formal, em que há uma 

intencionalidade educativa, onde todas as actividades são 
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organizadas e contínuas, mas não têm, necessariamente, uma 

sequência hierárquica. Podemos encontrar um ambiente de 

educação não-formal dentro ou fora de um estabelecimento 

escolar (UNESCO, 1997). São exemplos deste último, os museus, os 

meios de comunicação social, as feiras de ciência, ou outros 

congéneres. (Bianconi & Caruso, 2005; Gadotti, 2005, Hamadache, 

1993); 

- ambiente de educação informal, acontece de forma imprevista no 

dia-a-dia, dependendo dos interlocutores ocasionais, não havendo 

intencionalidade (Martins, 2002). São exemplos as conversas casuais 

ou vivências pessoais em casa, no trabalho, na rua, ou em qualquer 

outro local. 

 

A aprendizagem que cada indivíduo vai construindo ao longo da 

vida é conseguida na articulação entre estes diferentes ambientes. 

2.7.1 ARTICULAÇÃO ENTRE AMBIENTES FORMAIS E NÃO-FORMAIS 

A articulação entre ambientes formais e não-formais é uma resposta 

de eficácia e democratização da educação (Hamadache, 1993). Já em 

1990, o conceito de educação da UNESCO, sustentado pela “Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos”, ultrapassa os limites do ambiente 

formal e engloba os não-formais.  

A escola não é exclusiva de processos educativos intencionais e não 

termina nos seus muros. Não se pode isolar da sociedade (Ávila, n.d.; 

Cachapuz, 2006), nem dos outros ambientes de educação. 

 

A educação em ambientes não-formais (em museus, por exemplo) 

não deve ser vista em oposição à educação em ambientes formais 

(escolas), mas em complementaridade e articulação, através das 
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potencialidades de cada uma, possibilitando novas dinâmicas educativas 

(Ávila, n.d.; Gadotti, 2005; Pinto & Pereira (2011); Rodrigues, 2011). 

Essa articulação e complementaridade proporcionam um 

engrandecimento e variedade das experiências dos alunos. Os diferentes 

domínios de competências e respectivos objectivos educacionais não são 

igualmente promovidos em ambos os ambientes. Se por um lado os 

ambientes formais incidem mais nos conhecimentos e menos nas atitudes, 

por outro lado, os ambientes não-formais podem dar um contributo 

complementar (Wellington, 1990).  

Se tal acontecer no âmbito da educação científica terá, 

certamente, repercussões no gosto e interesse dos alunos pela ciência 

(Chagas, 1993). No entanto, para o autor, esse efeito será mais significativo 

se a articulação acontecer numa consistência de princípios e 

complementaridade, fortalecendo a mesma. Para tal, as interacções 

deverão ser regulares e traduzir-se em formas de colaboração mais 

profundas. Segundo Martins e Alcântara (2000), para alcançar uma 

alteração qualitativa do posicionamento dos jovens perante as ciências e 

as tecnologias, será necessário articular objectivos de formação e vias de 

aprendizagem de percursos complementares como a escola e ambientes 

de ensino não-formal. 

 

Para além do que já referimos nas secções anteriores, de acordo 

com Campos (2004) e Canário (1995), podemos ainda apontar aspectos 

que são potenciados pelo estabelecimento de parcerias educativas entre 

os diferentes ambientes: 

- a implicação dos seus intervenientes; 

- o envolvimento com a comunidade social; 

- novas formas de participação dos cidadãos em diferentes 

aspectos da vida social. 
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No caso particular da colaboração entre os museus e as escolas, 

podemos realçar: 

- a promoção da participação activa dos alunos no quadro de um 

plano de educação permanente, disponível em qualquer momento; 

- a criação de acordos com o objectivo de promover projectos em 

ambos os locais; 

- a preparação conjunta de actividades; 

- a disponibilização de meios na promoção de dinâmicas 

colaborativas. 

Os ambientes não-formais são, assim, mais um recurso 

complementar no processo educativo, desde que de forma estruturada, 

com um propósito claro e implicando os alunos (Griffin, 1998; Pereira, 

2002). 

2.7.2 OS MUSEUS ENQUANTO AMBIENTES NÃO-FORMAIS DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

Conforme já referido, os museus são considerados ambientes não- 

-formais de educação. O conceito de museu, determinado pelo 

International Council of Museums (ICOM), tem sido actualizado, desde a 

sua primeira definição em 1947, alargando, também, o conjunto de 

instituições consideradas. Actualmente, o ICOM considera26 que um 

museu é uma instituição aberta ao público, ao serviço da sociedade e seu 

desenvolvimento, que adquire, preserva e partilha testemunhos materiais 

do homem e do seu meio ambiente, para estudo, educação e fruição. 

                                            
26 Conforme nos Estatutos do ICOM - International Council of Museums, adoptados na 16.ª 

Assembleia Geral do ICOM (Haia, Holanda, 5 de Setembro de 1989) e alterados pela 18.ª 

Assembleia Geral do ICOM (Stavanger, Noruega, 7 de Julho de 1995) e pela 20.ª 

Assembleia Geral do ICOM (Barcelona, Espanha, 6 de Julho de 2001) - Artigo 2.º: 

Definições (http://www.icom-portugal.org/documentos_def,129,220,detalhe.aspx, acedi-

do a 18 de Janeiro de 2009). 
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Nesta definição incluem-se, entre outros: os sítios; os monumentos e 

reservas naturais; as instituições que expõem exemplares vivos de plantas e 

animais, tais como jardins botânicos e zoológicos, aquários e viveiros; os 

centros científicos e planetários. 

Paralelamente a essa actualização tem havido mudanças na 

prática museológica, deixando para trás a mera contemplação do 

objecto que zelosamente conservava, passando a olhar para a história 

que tem para contar (Menezes, 2006). O visitante é convidado a escolher 

as suas experiências, onde as ideias não seguem necessariamente uma 

sequência, e a aprendizagem se orienta pela curiosidade e se mantém 

por actuações dinâmicas, nomeadamente por desafios impostos pela 

interacção (Guisasola, Azcona, Etxaniz, Mujika, & Morentin, 2005; Rocha-

Trindade, 1993).  

No caso dos centros que se dedicam à divulgação de ciência e 

tecnologia, o movimento corrente, com a sua característica 

interactividade, tem valorizado cada vez mais estes espaços enquanto 

ambientes não-formais de educação científica, realçando-se a sua 

enorme aceitação pública. Tal aceitação deve-se à garantia de 

credibilidade e à forma apelativa como se apresentam, bem como às 

dinâmicas de exploração que estimulam a participação, através do 

envolvimento físico e emocional. A sua estrutura organizativa motiva e 

implica activamente os visitantes, permitindo-lhes um usufruto livre e ao 

seu ritmo, sendo um recurso rico para diferentes idades e capacidades. 

Alguns autores (Bianconi & Caruso, 2005; Botelho & Morais, 2003; 

Cuesta, Díaz, Echevarría, Morentin, & Pérez, 2000; Rodrigues, 2005, 2011; 

Wellington, 1990), baseando-se em estudos efectuados, realçam o papel 

destas instituições na educação científica: reforçam a motivação, o 

desenvolvimento da criatividade e curiosidade, inspiram o levantamento 

de questões e promovem novos interesses. Por outro lado, a difusão de 

centros de ciência interactivos e o aumento do número de visitantes, 
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contribui para a educação científica pública e desenvolvimento da sua 

literacia científica (Wellington, 1990). 

Segundo Falk e Dierking (1997) na visita a exposições interactivas há 

a intercepção de três contextos: pessoal, social e físico. Entendendo-se 

por: 

- contexto pessoal: as particularidades individuais, motivações, 

interesses, preocupações, conhecimentos prévios, o que se reflecte 

nas expectativas de cada um; 

- contexto social: a perspectiva de cada visitante é fortemente 

influenciada pelo contexto social. A experiência varia consoante a 

companhia da visita; 

- contexto físico: inclui a arquitectura e a sensação do edifício, bem 

como os objectos e artefactos contidos. 

Para os autores, é a intercepção dos três contextos que torna a 

experiência do visitante única para cada indivíduo. Veiga (2003, p. 20) 

reforça o facto de que 

…o conhecimento científico, saído do seu contexto de produção, entra 

na esfera pública, ou seja, num outro contexto impregnado de factores 

culturais, sociais, económicos e políticos, factores que levam à 

reinterpretação e renegociação do mesmo conhecimento, produzindo 

tipos de conhecimento individual diferentes. 

 

Estudos realizados, em centros de ciência, evidenciaram o seu 

impacto nos seus visitantes, gerado pelo interesse e entusiasmo da 

experiência interactiva (Stevenson, 1991; Tulley & Lucas, 1991). 

2.7.2.1  A FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

Conforme descrito na subsecção anterior, os ambientes não-formais 

de aprendizagem são potenciais ambientes de educação científica. 
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Tendo, parte deste estudo, sido concretizado na Fábrica Centro Ciência 

Viva, cujas razões apresentaremos na subsecção 5.3.1., apresentamos 

seguidamente a sua descrição. 

 

Em 1996 foi lançado, em Portugal, o programa Ciência Viva27, tendo 

como objectivos a difusão da cultura científica e tecnológica e o apoio a 

acções dirigidas para a promoção da educação científica e tecnológica 

na sociedade portuguesa. Um dos seus modos de acção passou pela 

criação de espaços interactivos de divulgação de ciência e tecnologia, 

correspondendo a novas práticas sociais, como instituições participativas 

não-formais, em todo o país: os centros Ciência Viva. Segundo o 

Despacho n.º 8890/2002, 2.ª série, de 30 de Abril, “Os centros Ciência Viva 

vêm assumindo um papel de grande relevo na divulgação científica e 

tecnológica, em especial junto da população jovem, estando já vários em 

funcionamento e prevendo-se a abertura futura de outros.”. 

Essa previsão concretizou-se em Aveiro, onde se localiza a Fábrica 

Centro Ciência Viva (que a seguir referiremos por Fábrica CCV). Este 

centro surge associado à Universidade de Aveiro, fazendo parte da Rede 

Nacional de Centros Ciência Viva. Abriu as suas portas ao público no dia 1 

de Julho de 2004, nas instalações da antiga Companhia Aveirense de 

Moagens.  

A Fábrica CCV organizou o seu espaço, respeitando a arquitectura 

original, em várias valências. A sua diversidade torna possível a vivência 

em ambientes variados, permitindo explorações com diferentes níveis de 

                                            
27 Criado como uma unidade do Ministério da Ciência e da Tecnologia por Despacho I 

n.º 6/MCT/96, de 1 de Julho. Por escritura de 17 de Julho de 1998 foi constituída a 

Associação Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, 

com publicação no suplemento da III Série do Diário da República, n.º 256/98, de 5 de 

Novembro de 1998 (http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva, acedido a 23 de Abril de 

2008). 
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interacção (por exemplo: manipulativos, contemplativos ou reflexivos), 

através de diversos meios de comunicação (verbais e não verbais). 

As diferentes valências que podemos encontrar na Fábrica CCV28 

encontram-se na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Valências da Fábrica CCV 

VALÊNCIA DESCRIÇÃO 

E
x
p

o
si

ç
õ

e
s Mãos na Massa 

Exposição de trinta e sete módulos interactivos de várias áreas da 

ciência. 

Aprender 

ciência a brincar: 

uma experiência 

indiana 

Exposição de brinquedos tradicionais indianos, onde são 

explorados os conceitos científicos inerentes ao seu 

funcionamento, em actividades práticas. 

Laboratório com 

paredes de vidro 

Realização de actividades com recurso a material de laboratório, 

de diversas áreas da ciência, tais como: “Faz a tua pasta de 

dentes”; “Bola saltitona” ou “A célula com paredes de vidro”. 

A Cozinha é um 

laboratório 

Realização de actividades que se centram em processos 

subjacentes a transformações físicas, químicas e bioquímicas de 

alimentos, tais como: “Do grão ao pão”; “Deste chá eu gosto” ou 

“O meu bolo de chocolate está cheio de moléculas. 

Na barriga do 

caracol 

Espaço mais vocacionado para o público infantil onde histórias 

com ciência são contadas de forma a promover a interacção e a 

experimentação, tais como: “Na tacinha das natas”, “Artur, o 

escama baril” ou “A princesa e o cérebro que sentia demais”. 

R
o

b
ó

ti
c

a
 

Oficina 

de robôs 
Construção e programação de robôs. 

Sítio dos robôs Espaço interactivo sobre robótica autónoma e móvel. 

Cinema 3D 

Projecção de filmes que, quando observados com óculos de filtros 

polarizadores em compatibilidade com a projecção, permitem a 

sensação de visualização a três dimensões. Os filmes exibidos são: 

“Viagem ao interior da célula” e “5000 m debaixo do mar”. 

Sala de jogos 

matemáticos 
Sala com jogos de tabuleiro que implicam raciocínio matemático. 

Mente bola 
Mesa interactiva onde há a possibilidade de movimentar uma bola 

através da actividade cerebral individual. 

 

                                            
28 Segundo informação disponibilizada em http://www.ua.pt/fabrica/, acedido a 20 de 

Maio de 2008. 
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Para além destas valências a Fábrica CCV, com o grande objectivo 

de comunicar e divulgar ciência e tecnologia, realiza outras actividades, 

nomeadamente: exposições temporárias (tais como “Nanodiálogo”, 

patente de Setembro de 2006 a Junho de 2009, ou “A Física no dia-a-dia”, 

patente de Novembro de 2009 a Agosto de 2011); espectáculos para 

comunicar ciência (como “Química por Tabela”, “Física Viva” ou através 

de teatro); cafés de ciência; comemoração de datas significativas; entre 

outras. 
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3. EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo incidiremos em particularidades da educação 

científica de alunos com necessidades educativas especiais, 

nomeadamente que usufruem de currículo específico individual. Iniciamos 

por olhar sobre o panorama português, seguindo-se uma abordagem às 

potencialidades, implicações e o papel dos ambientes não-formais. 

3.2 UM OLHAR SOBRE O PANORAMA PORTUGUÊS 

A educação científica para todos assume-se, actualmente, como 

uma área de relevo da educação, conforme abordámos no capítulo 

anterior. No entanto, no âmbito da educação de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais em geral não recebe muita ênfase, 
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conforme estudos realizados, nomeadamente por Costa (2009) ou 

Mastropieri e Scuggs (1992). 

 

Nos últimos anos, em Portugal, a educação científica de crianças e 

jovens com necessidade educativas especiais, tem sido alvo da atenção 

de alguns profissionais, promovendo o desenvolvimento de iniciativas com 

este fito. 

 

De entre elas, apontamos: 

A. Encontro intitulado “Desenvolvimento de capacidades em crianças 

com necessidades educativas especiais através de módulos interactivos 

de ciência”, realizado pelo Centro de Iniciação Científica da Universidade 

de Coimbra e pelo Exploratório Infante D. Henrique em colaboração com 

o Centro de Estudos Educacionais da Universidade de Oxford, no dia 25 

de Outubro de 1996. 

 

B. “Questionamento de crianças com necessidades educativas especiais 

sobre o sistema digestivo e o sistema Sol – Terra – Lua”, estudo realizado no 

ano lectivo de 1998/1999 em 9 escolas do 1.º ciclo do ensino básico dos 

concelhos de Coimbra e Águeda, divulgado pelas respectivas 

investigadoras, Veiga, L., Dias, H., Lopes, A., Silva, N., em 2000, no livro 

intitulado Crianças com Necessidades Educativas Especiais: ideias sobre 

conceitos de ciências, publicado pela Plátano Edições Técnicas (Lisboa). 

 

C. “Geologia no Verão”29 para pessoas com necessidades educativas 

especiais, inserida no programa “Ciência Viva no Verão” promovido pela 

                                            
29 Segundo informação disponibilizada em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/geologia 

/geo2008/index.asp?accao=showactivdistrito&id_distrito=11, acedido a 3 de Julho de 

2011. 
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Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Neste âmbito 

foram organizadas actividades Centro de Geologia da Universidade de 

Lisboa desde o Verão de 2005 a 2011, como: “Geologia na ponta dos 

dedos: as rochas” e “Geologia na ponta dos dedos: sismos, falhas e 

dobras”, destinadas a pessoas cujas problemáticas se enquadram no 

domínio sensorial - visão; “Lagoa de Albufeira – uma jovem com 5000 

anos“, destinada a pessoas cujas problemáticas se enquadram no 

domínio sensorial - audição; “Geologia com outros sentidos”, para pessoas 

cujas problemáticas se enquadram no domínio cognitivo. 

 

D. Encontro intitulado “O ensino informal das ciências para as pessoas com 

necessidades especiais: ideias e projectos”30, organizado pelo 

Departamento Educativo do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, 

em Lisboa, no dia 12 de Outubro de 2006. 

 

E. O VIII Congresso Galaico-Português de Psicopedagogia, realizado em 

Braga, de 15 a 16 de Setembro de 2005, contemplou uma área designada 

“Necessidades Educativas e Adaptações Curriculares”, onde foram 

apresentados vários trabalhos neste âmbito, nomeadamente no campo 

das ciências, como: “Adaptações curriculares em Ciências Físico- 

-Químicas: um caminho para uma educação mais inclusiva”, estudo 

realizado por Maria Albertina Silva e Margarida César, com alunos cegos e 

com baixa visão do Centro Infantil Helen Keller, no ano lectivo 2003/2004. 

 

F. “À descoberta da ciência”, projecto desenvolvido em ambiente 

não-formal, pelo Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, em Lisboa, 

                                            
30 Segundo informação disponibilizada em http://gam.pavconhecimento.pt/na_imprensa 

/pressreleases/index.asp?accao=consultar&id_cimprensa=140, acedido a 3 de Julho de 

2011. 
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com alunos da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas da Moita e Barreiro (CERCIMB), em 2005, 2006, 2008 e 2009. 

 

G. O III Encontro de Educação em Ciências centrou-se na educação 

científica de alunos com necessidades educativas especiais. Este Encontro 

aconteceu no dia 1 de Julho de 2009. Na sua organização associou-se à 

Universidade de Aveiro (Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa), o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva e a CERCIAG 

(Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de 

Águeda). Neste Encontro pretendeu-se apresentar, discutir e partilhar boas 

práticas de educação científica com alunos com necessidades 

educativas especiais, bem como a sua relevância. De entre os trabalhos 

apresentados referimos as apresentações relativas a práticas efectuadas, 

em Portugal, directamente com crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais, no âmbito da educação científica: 

a) “Desenvolvimento e implementação de um programa de 

Intervenção para o ensino das ciências a alunos com necessidades 

educativas especiais”, desenvolvido com oito alunos na Escola Básica 2,3 

da Beira Alta, da autoria de Fernanda Gomes e Maurícia Oliveira; 

b) “(multidefi)CIÊNCIA: o ensino experimental das ciências com 

crianças com NEE. Partilha de uma vivência em contexto formal”, 

desenvolvido numa Unidade de Apoio à Multideficiência do 

Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, da autoria de Paula 

Almeida, Dulce Carvalho e Maria Silva; 

c) “Eu sou capaz! Experiência de um grupo de alunos da CERCIAG no 

âmbito do Programa de Ensino Experimental das Ciências”, desenvolvido 

com onze alunos entre os 8 e os 18 anos, da autoria de Zélia Marques 

d) “À descoberta da ciência”, desenvolvido pelos utentes da CERCIMB 

no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva, ao longo de quatro anos, 
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no âmbito do projecto enunciado acima, em E., da autoria de Inês 

Branco; 

e) “Actividades interactivas de ciência para alunos com necessidades 

educativas especiais – um estudo no Exploratório Infante D. Henrique”, 

desenvolvido com cinquenta e oito alunos de escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico e do ensino especial, naquele centro Ciência Viva de 

Coimbra, da autoria de Helena Caldeira et al.; 

f) “O que fazem os alunos com Necessidades Especiais no Pavilhão do 

Conhecimento – Ciência Viva?”, abordando a dinâmica desenvolvida 

naquele centro de ciência com público com necessidades especiais, da 

autoria de Fátima Alves; 

g) “Uma Fábrica à medida”, expondo a dinâmica desenvolvida na 

Fábrica Centro Ciência Viva com público com necessidades especiais, da 

autoria de Dulce Ferreira; 

h) “Actividades Experimentais para todos”, desenvolvidas numa turma 

inclusiva, no Agrupamento de Escolas de Arouca, da autoria de Sandra 

Fonseca. 

 

H. “Momentos de ciência”31, dinamizado por uma equipa de professoras 

de Biologia, Física, Geologia e Química, do Externato Cooperativo da 

Benedita, que desenvolve sessões práticas e experimentais para pessoas 

com necessidades educativas especiais, em parceria com outras 

instituições. No ano lectivo 2009/2010, abrangeu alunos do Centro de 

Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça, e em 

2010/2011 do Centro de Educação Especial "O Ninho", em Rio Maior. O 

projecto continua a ser dinamizado no ano lectivo de 2011/2012. 

 

                                            
31 Informação disponibilizada em http://momentosdecienciaecb.blogspot.com/, acedido 

a 3 de Julho de 2011. 
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I. “Projecto TiL! Experimentação, produção, inovação na Lousã!”, um 

projecto educativo concelhio em colaboração com a Ciência Viva – 

Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, concretizado 

em 2008, 2009 e 2010, para todos os níveis de ensino do concelho da 

Lousã, incluindo alunos com necessidades educativas especiais, 

procurando gerar uma cultura científica e tecnológica.32 

 

J. “Ciência para todos”, desenvolvido pela Fundação de Serralves33, no 

Porto. Trata-se de programa de actividades para grupos com 

necessidades educativas especiais abrangendo temas de Biologia, Física 

e Química. Foi concretizado no ano lectivo de 2010/2011 continuando a 

ser dinamizado no ano lectivo de 2011/2012. 

 

 

Para além destas iniciativas, actualmente também encontramos, 

em espaços de educação científica nacionais, não-formais, a referência 

a um atendimento específico para visitantes com necessidades especiais, 

nomeadamente nas acessibilidades, no desenvolvimento de actividades 

dedicadas ou no apoio à preparação de visitas, com destaque nas suas 

páginas de internet. São exemplo o Museu da Ciência da Universidade de 

Coimbra34, o Centro Ciência Viva de Porto Moniz35, o Centro Ciência Viva 

                                            
32 Informação disponibilizada em http://www.cm-lousa.pt/educacao/ciencia_viva.htm, 

acedido a 30 de Junho de 2011. 

33 Informação disponibilizada em http://www.serralves.pt/actividades/detalhes.php 

?id=1844, acedido a 30 de Junho de 2011. 

34 http://www.museudaciencia.org/index.php?iAction=Visitas&iArea=5, acedido a 30 de 

Setembro de 2011. 

35 http://www.portomoniz.cienciaviva.pt/ne/, acedido a 30 de Setembro de 2011. 
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de Sintra36, com o programa “Ciência Inclusiva”, a Fábrica Centro Ciência 

Viva37 e o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva38. 

3.3 POTENCIALIDADES 

A importância e pertinência de uma educação científica, para 

todos, estão claramente estabelecidas. Contudo, não significa que a 

incidência da sua abordagem, nomeadamente as dimensões formativas 

de educação em, sobre ou pela ciência, de acordo com a secção 2.4, 

seja a mesma e/ou com a mesma intensidade, para todos. Apesar de 

alguns alunos, em particular com necessidades educativas especiais que 

usufruem de currículos específicos individuais, poderem ter dificuldades na 

compreensão plena de conceitos, ou no desenvolvimento de 

capacidades envolvidas em tarefas científicas, há boas razões para a 

inclusão de actividades científicas nos seus currículos (Howe, 1991): 

- os alunos mostram agrado pelas actividades científicas; 

- as actividades científicas têm um carácter, fundamentalmente, 

prático; 

- as actividades científicas podem ser adaptadas a diferentes níveis 

e podem ser cuidadosamente estruturadas em função das necessidades. 

Complementando o que explanámos na secção 2.6, podemos 

reforçar a importância da educação científica para alunos com 

necessidades educativas especiais, no desenvolvimento de competências 

diversas (tais como estratégias de resolução de problemas, métodos de 

                                            
36 http://cienciavivasintra.pt/inclusiva.html, acedido a 30 de Setembro de 2011. 

37 http://www.ua.pt/fabrica/PageText.aspx?id=15025, acedido a 20 de Outubro de 2011. 

38 http://www.pavconhecimento.pt/escolas/preparacao-de-visitas/, acedido a 30 de 

Setembro de 2011. 
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trabalho, comunicação, concentração…), importantes, também, para a 

sua vida pós-escolar. 

Esse desenvolvimento leva alguns autores a considerar a ciência 

como uma das áreas mais importantes que pode ser abordada com esses 

alunos (Bell & Fenton, 2006; Gomes & Oliveira, 2009; Mastropieri & Scruggs, 

1992; Patton & Andre, 1989; Sutherland & Boyes, 1993), reforçando que 

possibilita ainda: 

a) diversificar as vivências dos alunos; 

b) concretizar actividades práticas de aprendizagem, implicando 

um envolvimento e participação activa; 

c) promover a inclusão. 

 

Estas potencialidades advêm da natureza de dinâmicas que podem 

ser desenvolvidas no âmbito da educação científica. A concretização de 

actividades passo a passo permite melhorar, por exemplo, a 

concentração e a compreensão. Por outro lado, a oportunidade de 

trabalho em grupo pode incentivar a participação e a comunicação 

interpessoal. Também a própria diversidade das actividades permite aos 

alunos partilhar os seus pontos fortes, colaborando com os outros, 

aumentando as interacções positivas (Mastropiere & Scruggs, 1992; 

Sutherland & Boyes, 1993), a auto-estima e autoconfiança (Bell & Fenton, 

2006; Farmery, 2002; Norman, Caseau, & Stefanich, 1998). 

3.3.1 IMPLICAÇÕES 

A resposta à diversidade de características e necessidades dos 

alunos, que permita a promoção do sucesso educativo, implica práticas 

flexíveis. 

Também a educação científica de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, tal como a designação indica, implica 
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um conjunto de adequações às respectivas características individuais, 

nomeadamente em função das suas áreas fortes e fracas. Implica uma 

personalização da aprendizagem, não olhando apenas para o seu 

desenvolvimento cognitivo, mas, também, para as suas necessidades 

enquanto pessoa, nomeadamente emocionais, estéticas e morais 

(Hodson, 1998). 

Para a ASE (1981), é fundamental a adopção de um conjunto mais 

amplo e flexível de estratégias. Impõe-se a necessidade de diferenciar, o 

que requer, por parte do professor, uma adequação em função da 

diversidade de alunos, através de práticas formativas para construir e 

conduzir o processo de aprendizagem (Harrison, Simon, & Watson, 2000). 

Esta flexibilização obriga a uma adequação de diversos aspectos 

inerentes ao processo educativo, conforme abordado em 1.3.3. 

Reflectindo sobre a especificidade da educação científica, podemos 

ainda realçar a importância de: 

A. Incidir em actividades práticas. Desta forma a participação 

individual torna-se mais activa, apelando também à interacção 

física (Pereira, 2002), implicando e motivando os alunos. As 

actividades científicas podem ser desenvolvidas de modo a 

permitirem uma exploração motivadora, mesmo sem os alunos 

terem adquirido factos ou teorias (Howe, 1991). 

B. Reforçar a proximidade a situações do dia-a-dia, onde 

encontramos a ciência e a tecnologia em todo o lado. Deve-se 

privilegiar uma abordagem centrada em assuntos da actualidade 

e/ou relacionados com actividades quotidianas e sociais que 

interpretados do ponto de vista científico, embora a nível elementar, 

permitam contribuir para a educação científica. A ciência e 

tecnologia são, assim, percepcionadas de forma mais significativa e 

útil, podendo ainda ter um efeito estimulante na motivação dos 

alunos (Cachapuz, Paria, & Jorge, 2002). 
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C. Utilizar uma linguagem clara e acessível, pois esta depende de 

conhecimentos/experiências anteriores, significados atribuídos e 

regras pré-definidas (Wellington & Osborne, 2001). No caso concreto 

da educação científica, a utilização de uma linguagem específica 

e técnica, ou de vocabulário vulgarmente utilizado com significado 

diferente, pode ocasionar rupturas de comunicação. Em alguns 

casos poderá, ainda, ser necessário recorrer à utilização de símbolos 

de apoio à comunicação. 

 

Para muitos alunos com necessidades educativas especiais as 

actividades de ciência podem exigir, também, algumas adequações 

físicas (Jones, 1986), tais como: 

- apoio na manipulação de alguns objectos, instrumentos ou outros, 

em situações de motricidade comprometida; 

- utilização de equipamento especializado táctil e/ou outro para 

fazer observações e medições; 

- adaptação de trabalho laboratorial em resposta à avaliação de 

risco, de forma a garantir condições de segurança. 

3.4 AMBIENTES NÃO-FORMAIS 

Para além do já exposto em 2.7.2, olhemos para o potencial dos 

ambientes não-formais para alunos com necessidades educativas 

especiais que usufruem de currículo específico individual. 

Os ambientes não-formais têm especificidades, tal como a 

flexibilidade em relação ao tempo e espaço, que reforçam a pertinência 

do seu papel na educação de alunos com currículo específico individual 

(com um ritmo e desenvolvimento particular), proporcionando uma 

aprendizagem à medida de cada um.  
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Assim, as actividades em ambientes não-formais conferem-se de 

características próprias, onde: 

- o processo é mais importante do que o fim (reduzindo o risco de 

fracasso - não há certo ou errado – e de frustração); 

- há liberdade para reparar nos detalhes aparentemente 

irrelevantes; 

- a interacção é voluntária e auto-iniciada (ao ritmo e interesse / 

motivação de cada um). 

Nestes ambientes, os alunos encontram-se em situação de maior 

igualdade entre si, dentro das suas diferenças, permitindo o 

desenvolvimento de sentimentos de autovalorização (Caldeira et al., 2009; 

Gohn, 2006). 

Todas estas características reforçam a ideia subjacente a este 

projecto, potencializando o ambiente não-formal de educação científica 

para alunos com necessidades especiais, pois beneficiam mais do 

processo educativo se este se realizar de uma forma activa, em que 

desempenham um papel dinâmico e por eles vivenciado (Gomes & 

Oliveira, 2009). 

 

Pensando nos centros de ciência, realça-se a sua pertinência na 

educação científica de alunos com necessidades educativas especiais / 

CEI, pois uma das suas conquistas tem sido a relação da ciência e da 

tecnologia com aquilo que as pessoas vêem e usam (Wellington, 1990), 

utilizando objectos/materiais do quotidiano, tornando-se uma abordagem 

mais imediata e concreta. 

Também a sua dinâmica interactiva, através do fazer, num espírito 

hands-on, numa participação activa e de envolvimento afectivo, pode 

contribuir, de alguma forma, para desenvolver todos os domínios de 

competências (Wellington, 1990; Feher, 1990). 
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Estudos realizados, com alunos com necessidades educativas 

especiais em centros de ciência interactivos, evidenciam uma particular 

envolvência e curiosidade pelas actividades, maximizando as suas 

capacidades. Potenciam a participação activa, a comunicação, o 

tempo de atenção, contrastando com as suas atitudes e 

comportamentos em ambientes formais de aprendizagem (Bell & Fenton, 

2006; Brooke & Solomon, 1998; Caldeira et al., 2009). 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 
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A segunda parte deste documento refere-se ao estudo empírico 

realizado. Este teve como finalidade primordial o desenvolvimento de uma 

intervenção sobre uma situação real, partindo de um estudo prévio que 

permitiu caracterizá-la. 

As duas fases da implementação do estudo serão alvo de uma 

explicitação pormenorizada. 

No capítulo 4, será referida a metodologia, técnicas e instrumentos 

de recolha e de tratamento dos dados utilizados no estudo. Procurando ir 

de encontro ao problema da investigação explicitamos, no capítulo 5, a 

concretização do estudo, desde o diagnóstico da situação (analisado em 

função do primeiro e segundo objectivos do estudo), à implementação 

da intervenção. No capítulo 6 é apresentada a avaliação da intervenção 

implementada, em função do terceiro objectivo de investigação. 
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4. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas as opções metodológicas do estudo 

empírico, desenvolvido em duas fases distintas que descrevemos nos 

capítulos seguintes, em diferentes secções: 

a) diagnóstico da situação: identificação dos alunos com CA/CEI no 

concelho de Aveiro e caracterização dos respectivos currículos, 

em função da inclusão de disciplinas no âmbito das ciências 

(descrita na secção 5.2); 

b) concepção (descrita na secção 5.3), implementação (descrita na 

secção 5.4) e avaliação (descrita no capítulo 6) de uma 

intervenção no âmbito da educação científica de alunos com CEI, 

em função do desenvolvimento da sua literacia científica, numa 

perspectiva de educação inclusiva. 
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Iniciamos com a apresentação da natureza da investigação, 

nomeadamente qual o paradigma investigativo e a abordagem 

metodológica seleccionada. Segue-se a indicação, geral, dos 

participantes no estudo, bem como das técnicas e instrumentos utilizados 

na recolha de dados e no seu tratamento. 

4.2 NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO 

Na investigação educativa encontramos uma grande diversidade 

de classificações consoante diferentes aspectos da própria investigação. 

Esta investigação pode ser definida do seguinte modo: 

a) segundo a finalidade: é do tipo aplicada (Bogdan & Biklen, 1994; 

Arnal, Rincón, & Latorre, 1994), pois procura ter implicações práticas 

na resolução de problemas; 

b) segundo o alcance temporal: será longitudinal pois estendeu-se a 

uma sucessão de momentos temporais, mediante observações 

repetidas (Arnal et al., 1994); 

c) segundo a profundidade: numa primeira fase é exploratória, pois 

foi realizado um estudo para obter informações da situação que se 

pensa ser alvo de investigação posterior, seguindo-se uma fase 

descritiva dos fenómenos (Arnal et al., 1994); 

d) segundo o lugar onde acontece: investigação no campo ou no 

terreno, pois realiza-se em ambiente natural (Arnal et al., 1994). 

 

Podemos dizer que, no estudo que desenvolvemos, o paradigma 

investigativo privilegiado é o qualitativo, pois a ênfase é colocada na 

informação holística e qualitativa (Húsen, 1988) e apresenta as 

características que abaixo elencamos, segundo autores como Bogdan e 

Biklen (1994) ou Savenye e Robinson (2004): 
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- realizado em ambiente natural, sendo este a fonte directa de 

dados; 

- envolve descrições detalhadas; os dados incluem transcrições de 

entrevistas, notas de campo e outros registos; 

- o investigador fez parte do estudo, sendo o próprio a fazer a 

recolha de dados; 

- interessa mais o processo do que os resultados ou produtos; 

- a análise de dados é tendencialmente intuitiva, ou seja, é 

consequência dos dados recolhidos e analisados; 

- tem em consideração as experiências dos sujeitos de investigação. 

Esta investigação, dentro do paradigma qualitativo, tem uma 

natureza descritivo-interpretativa pois pretende-se fazer uma descrição o 

mais completa possível das situações estudadas e interpretá-las. 

 

A abordagem metodológica, utilizada no estudo, é a investigação- 

-acção. 

Apesar desta metodologia estar associada às ideias de John 

Dewey39 (1859-1952), nomeadamente à importância da reflexão sobre a 

prática, é a Kurt Lewin que se atribui a sua origem moderna, nos estudos 

que realizou nos anos 40 do século XX sobre psicologia social. Lewin 

entendia que estes devem acontecer em ambiente natural (Mailhiot, 

1968). 

Na investigação-acção não há distinção entre a prática sobre a 

qual se investiga e o processo do investigador sobre ela (Elliot, 1990). 

Relaciona-se com aspectos problemáticos da prática onde o investigador 

                                            
39 Explanadas nas suas obras a que tivemos acesso em reedições ou compilações, 

nomeadamente em How we think, publicada em 1910 por D. C. Heath & Co., Publishers, 

Boston e em Democracy and education. An introduction to the philosophy of education, 

publicada em 1916 por The MacMillan Company, Nova Iorque. 
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actua directamente, procurando promover uma mudança “…que seja 

consistente com as suas crenças” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 266). 

A concretização desta metodologia tem um carácter cíclico, no 

sentido de que, partindo da análise de uma situação (focalização ou 

diagnóstico do problema num contexto específico), se procura o tipo de 

respostas adequadas, isto é, as hipóteses de acção. Posteriormente, uma 

reflexão sobre a proposta concretizada, através da análise dos dados 

então recolhidos, pode levar a uma nova intervenção e assim 

sucessivamente. Isto implica um processo contínuo, ou seja, segue uma 

espiral introspectiva: de ciclos de planificação, acção e avaliação dos 

resultados da acção (Arnal et al., 1994). 

4.3 PARTICIPANTES NO ESTUDO 

Este estudo contou com a participação de um leque diversificado 

de indivíduos: 

professores designados pelos órgãos de gestão das Escolas ou 

Agrupamentos de Escolas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 

exercendo diferentes funções, nomeadamente: 

- elementos dos órgãos de gestão, 

- professores de Educação Especial (EE), 

- coordenadores de EE, 

- professores do Departamento de Matemática e Ciências  

 Experimentais; 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a usufruir de currículo  

 específico individual (CEI), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008; 

monitores da Fábrica CCV; 

encarregados de educação dos alunos participantes. 
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A investigadora teve um papel activo, de observador directo40 ou 

participante, pois foi a própria a proceder directamente à recolha de 

dados, procurando incidir sobre todos os indicadores pertinentes (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). 

Segundo os mesmos autores, a investigadora foi também um 

observador indirecto pois recolheu dados inquirindo os sujeitos envolvidos. 

O tipo de participação da investigadora variou ao longo do estudo, pois, 

esta tende a surgir à medida que o trabalho se desenvolve (Bogdan & 

Biklen, 1994). 

 

Os participantes em cada uma das duas fases do estudo serão 

explicitados nas respectivas descrições. 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA RECOLHA DE DADOS 

Ao longo das duas fases deste estudo, a recolha e análise de dados 

aconteceram alternadamente. Após a recolha, tornou-se primordial fazer 

a sua análise em função dos objectivos da investigação, podendo resultar 

numa nova recolha. 

 

Houve necessidade de seleccionar técnicas ajustadas à obtenção 

dos dados que permitissem a consecução de cada fase do estudo, 

nomeadamente, documentais e não documentais, através de 

instrumentos diversificados e ajustados. 

Recorremos a variadas fontes, utilizando técnicas, como a 

observação, o inquérito e a análise de documentos. 

 

                                            
40 Designação utilizada por Quivy e Campenhoudt (1998). 
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INQUÉRITO 

Em diferentes momentos utilizou-se a técnica de inquérito, através 

da realização de entrevistas. Esta escolha prende-se com o facto da 

entrevista permitir recolher um elevado número de dados, possibilitando 

ao entrevistado exprimir as suas percepções com autenticidade e 

profundidade (Quivy & Campenhoudt, 1998). Para Bogdan e Biklen (1994, 

p. 136) “As boas entrevistas caracterizam-se pelo facto de os sujeitos 

estarem à vontade e falarem livremente sobre os seus pontos de vista…”, 

o que se procurou que acontecesse através de uma atitude de cortesia e 

respeito com os entrevistados. 

As entrevistas realizadas foram do tipo semiestruturado, partindo de 

um guião como eixo orientador ao seu desenvolvimento, de forma a 

garantir que os diferentes entrevistados respondessem às mesmas 

questões. Estas foram lançadas no desenrolar do diálogo e consoante a 

oportunidade para o fazer (Pardal & Lopes, 2011), sem uma ordem rígida 

das questões, possibilitando uma adaptação ao entrevistado (Ghiglione & 

Matalon, 1993). 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

A análise documental foi outra das técnicas de recolha de dados 

utilizada em diferentes momentos do estudo. Incidiu na análise de 

informações úteis ao estudo, permitindo a sua reorganização, de modo 

que a vir a ser referenciada. Foram utilizados documentos de diferente 

natureza: escritos e audiovisuais. 

 

OBSERVAÇÃO 

Esta técnica foi utilizada apenas na segunda fase do estudo. 

A investigadora fez uma observação participante permitindo, desta 

forma, viver a acção e conhecê-la a partir do seu interior, potenciando 

um nível de informação mais preciso (Pardal & Lopes, 2011). A observação 
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aconteceu em ambiente natural, tendo, a investigadora, um contacto 

próximo com os actores. De acordo com Quivy e Campenhoudt (1998) 

este tipo de observação pode levantar problemas, como: 

- a aceitação por parte do grupo a ser observado; 

- não ser possível e/ou desejável, o investigador tomar notas. 

O primeiro problema não chegou a fazer-se sentir pois a 

investigadora fazia parte integrante do grupo, sendo uma referência para 

os alunos envolvidos no estudo. Esteve presente em todos os momentos da 

implementação da intervenção, designadamente nas sessões realizadas 

com os alunos, nesse âmbito. Para minimizar o segundo problema as notas 

de campo foram registadas por escrito, imediatamente a seguir ao final 

de cada sessão de observação. Nestas, o investigador descreve o que 

presenciou e experienciou, para além das suas próprias reflexões (Bogdan 

& Biklen, 1994). Como suporte à redacção das notas de campo 

socorremo-nos, quando necessário, de registos audiovisuais (fotografia e 

som) que foram gravados sempre que possível e oportuno. 

Nas Tabela 4.1 e 4.2 apresentamos os instrumentos de recolha 

utilizados nas duas fases, em função dos objectivos do estudo. 

 
Tabela 4.1 – Instrumentos de recolha de dados usados na primeira fase do estudo: 

diagnóstico da situação 

OBJECTIVOS DO 

ESTUDO 
INSTRUMENTO MOMENTO 

1 e 2 

Grelha de registo da análise de documentos - PEI41 

dos alunos com CA/CEI do concelho de Aveiro. 
Maio 2007 

Junho 2007 Entrevista semiestruturada aos responsáveis pela 

EE nas Escolas, a partir da análise feita à grelha de 

registo. 

                                            
41 PEI - Plano Educativo Individual é o documento, de acordo com a legislação em vigor 

à data (Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto), onde constam todos os dados do aluno, 

como: identificação, história escolar, caracterização, diagnóstico e recomendações 

clínicas, orientação geral sobre áreas, conteúdos disciplinares e serviços escolares a 

beneficiar. 
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Tabela 4.2 – Instrumentos de recolha de dados usados na segunda fase do estudo: 

concepção, implementação e avaliação de uma intervenção 

OBJECTIVOS DO 

ESTUDO 
INSTRUMENTO MOMENTO 

3 

Análise das actas de reuniões com professores 

designados pelos órgãos de gestão das Escolas, 

realizadas no âmbito do estudo. 

Julho 2007 

Setembro 2007 

Julho 2008 

Notas de campo realizadas pela investigadora 

durante o acolhimento dos encarregados de 

educação. 

Outubro 2007 

Análise de documentos – PEI dos alunos 

participantes no estudo. 
Outubro 2007 

Registo das sessões realizadas. 
Outubro 2007 

a Junho 2008 

Notas de campo realizadas pela investigadora 

referentes às observações das sessões. 

Outubro 2007 

a Junho 2008 

Registos audiovisuais (fotografia e som) das 

sessões. 

Outubro 2007 

a Junho 2008 

Registos dos alunos realizados nas sessões. 
Outubro 2007 

a Junho 2008 

Fichas individuais dos alunos. 
Outubro 2007 

a Junho 2008 

Entrevistas semiestruturadas aos monitores das 

sessões. 

Outubro 2007 

a Junho 2008 

Entrevistas semiestruturadas aos alunos 

participantes no estudo. 

Novembro 2007 

Fevereiro 2008 

Junho 2008 

Entrevistas semiestruturadas aos professores de EE 

dos alunos participantes no estudo. 

Janeiro 2008 

Abril 2008 

Junho 2008 

Entrevistas semiestruturadas aos encarregados de 

educação dos alunos participantes no estudo. 
Junho 2008 

4.5 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

O tratamento da informação “…envolve o trabalho com os dados, 

a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de 

padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser 

aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros.” 

(Bogdan & Biklen, 1994, p. 205). 
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Neste estudo, em diferentes momentos e em função da natureza e 

tipo de dados recolhidos, foram utilizadas duas técnicas de análise: 

estatística descritiva e de conteúdo. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

A análise estatística descritiva consiste no tratamento de dados 

numéricos, apresentados através de tabelas e/ou gráficos e indicadores 

numéricos, de forma a proporcionar uma fácil e rápida leitura dos 

resultados obtidos. 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

A técnica de análise de conteúdo corresponde ao conjunto de 

procedimentos interpretativos de produções comunicativas (Raigada, 

2002), permitindo tratá-las de forma sistemática (Quivy & Campenhoudt, 

1998; Pardal & Lopes, 2011).  

Após a selecção da comunicação, houve necessidade de a 

organizar e fazer uma leitura de primeiras impressões e orientações, 

conforme sugerido por Bardin (2008). 

Na análise de conteúdo, efectuada neste estudo, foram definidas 

categorias, constituindo, estas, um meio de estruturar os dados (Bogdan & 

Biklen 1994; Raigada, 2002). 

Para avalisar a análise, as categorias devem obedecer a regras 

(Bogdan & Biklen, 1994; Pardal & Lopes, 2011). Deve-se garantir que sejam 

adequadas aos objectivos do estudo e de forma a que um mesmo 

elemento não seja classificado em categorias diferentes, abrangendo 

apenas uma dimensão de análise. O procedimento consiste em classificar 

os diferentes elementos da comunicação em categorias significativas, em 

função daquilo que se pretende estudar. 
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Paixão (1998, p. 216) considera que  

Há dois aspectos importantes a considerar na análise de dados no que 

respeita aos estudos qualitativos: a audácia de ultrapassar os limites da 

«mera descrição» e o comprometimento do investigador com uma postura 

determinada tomando posição relativamente ao significado do seu 

estudo. 

 

Este último aspecto pode ser minimizado através da triangulação, 

permitindo, por um lado, uma leitura mais completa e global do estudo e, 

por outro, uma atitude mais exigente e criteriosa face aos dados 

recolhidos (Fielding & Schreier, 2001). Neste estudo será feita a 

triangulação de resultados. 
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5. DO DIAGNÓSTICO À IMPLEMENTAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO 

5.1 INTRODUÇÃO 

Partindo do problema de investigação emergiu a necessidade de 

desenvolver um estudo, para o qual foram definidos três objectivos. Para 

os alcançar foi delineada uma intervenção, no âmbito da educação 

científica de alunos a usufruir de CEI, fundamentada no quadro teórico e 

normativo apresentado anteriormente. 

Neste capítulo procuramos explicitar o desenvolvimento dessa 

intervenção, passando pela primeira fase, a de diagnóstico, e por duas 

etapas da segunda fase, a concepção e a implementação. Estas serão 

apresentadas nas diferentes secções subsequentes, nomeadamente: 

- diagnóstico da situação: secção 5.2; 

- concepção da intervenção: secção 5.3; 

- implementação da intervenção: secção 5.4. 
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5.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

O desenvolvimento e fundamento deste estudo implicaram a 

realização de um diagnóstico da situação, indo de encontro aos 

objectivos 1 e 2, da investigação, apresentados no ponto 2 da Introdução 

desta tese. 

Este permitiria identificar quais os alunos que usufruíam de CA/CEI e, 

também, caracterizar os respectivos currículos no que se refere à inclusão 

de dimensões formativas do âmbito das ciências. 

 

Confinou-se, a identificação, aos alunos que frequentavam o 2.º ou 

o 3.º ciclo do ensino básico (CEB), cuja estrutura curricular está organizada 

por disciplinas, permitindo uma leitura clara e concreta da inclusão, ou 

não, de disciplinas no âmbito das Ciências Físico Naturais. 

Definiu-se que este levantamento se cingiria ao concelho de Aveiro 

pelos seguintes motivos: 

a. necessidade de circunscrever uma área geográfica que 

pudesse tornar viável a investigação; 

b. proximidade à Fábrica CCV, em Aveiro, que estaria envolvida na 

investigação, perspectivando-se a deslocação dos alunos, da 

sua escola de origem a este centro de ciência. Salvaguardava- 

-se, assim, o facto da viagem se poder tornar num factor 

perturbador ou cansativo para os alunos ou que 

distância/localização pudesse ser impeditiva de a concretizar.  

 

Com este diagnóstico seriam recolhidos e analisados dados que 

contribuiriam para alicerçar a pertinência do estudo e a sua estrutura. 

 

Nas subsecções seguintes são apresentadas as diferentes etapas 

desta fase, realizada entre Maio e Junho de 2007. 
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5.2.1 O PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS 

O processo iniciou-se por uma seriação das escolas públicas do 

concelho de Aveiro (Apêndice 1) onde é leccionado o 2.º e/ou 3.º CEB. 

Após esse levantamento, a investigadora procedeu à recolha dos 

dados junto das dez escolas, tendo, por isso, um papel activo. Para tal, 

foram utilizadas as técnicas e instrumentos indicados na Tabela 5.1, com 

diferentes objectivos, em dois momentos diferentes, com um elemento 

responsável pela Educação Especial (EE) de cada escola.  

 
Tabela 5.1 - Técnicas e instrumentos utilizados na recolha de dados – diagnóstico 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
OBJECTIVO MOMENTO FONTE 

1 – Análise 

documental 

dos PEI/ 

Grelha de 

registo 

- Identificar os alunos a usufruir de 

CA/CEI nas escolas públicas do 

concelho de Aveiro, com 2.º e 3.º 

CEB. 

- Caracterizar os respectivos CA/CEI 

no que se refere à inclusão das 

disciplinas de Ciências Físicas e 

Naturais. 

Maio e 

Junho 

2007 

PEI dos alunos 

a usufruir de CA/CEI 

nas escolas públicas 

do concelho de 

Aveiro 

2 – Inquérito / 

Entrevista 

- Conhecer as razões para a 

realidade encontrada nos CA/CEI no 

que se refere à inclusão das 

disciplinas de Ciências Físicas e 

Naturais. 

Junho 

2007 

Responsáveis pela 

EE de cada escola 

pública com 2.º e 3.º 

CEB, do concelho 

de Aveiro 

 

Os dados recolhidos foram alvo de uma análise que se descreve em 

5.2.2.1 e 5.2.2.2. 

5.2.2 ALUNOS COM CA/CEI DO 2.º E 3.º CEB NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DE 

AVEIRO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS CURRÍCULOS 

Entre 23 de Maio e 6 de Junho de 2007 houve reuniões de trabalho, 

em cada escola, com o elemento do órgão de gestão, do Agrupamento 

de Escolas ou Escola, responsável pela Educação Especial ou com o seu 
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coordenador. Nestas reuniões foram recolhidos dados, constantes nos 

Planos Educativos Individuais, dos alunos que usufruíram de CA/CEI 

durante o ano lectivo de 2006/2007. 

 

Para a recolha das informações foi construída uma grelha por 

escola (Apêndice 2)42 com os seguintes dados, relativos a cada um dos 

alunos: 

 ano de escolaridade / turma; 

 data de nascimento; 

 problemática (assinalada conforme a tipificação apresentada em 

1.3.2); 

 disciplinas incluídas no CA/CEI, no âmbito das Ciências Físicas e 

Naturais (CFN): 

 2.º CEB: Ciências da Natureza (CN); 

 3.º CEB: Ciências Naturais (CN) e Ciências Físico-Químicas 

(CFQ). 

5.2.2.1 ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS 

Para a análise dos dados recolhidos foram elaborados dois 

documentos resumo relativos ao levantamento efectuado, estruturados 

em tabelas, com diferentes informações: 

 - documento construído em função do número de alunos com 

CA/CEI, por escola e por ciclo de ensino (Apêndice 3)43; 

                                            
42 O documento que se encontra no Apêndice 2 intitula-se “Levantamento dos alunos 

com currículo alternativo”, de acordo com a designação à data em que foi efectuado. 

43 O documento que se encontra no Apêndice 3 intitula-se “Número de alunos, por ciclo, 

a usufruir de currículo alternativo, por escola pública com 2.º e/ou 3.º ciclo do ensino 

básico do concelho de Aveiro, durante o ano lectivo de 2006/2007”, de acordo com a 

designação à data em que o mesmo foi efectuado. 
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 - documento referente aos dados individuais recolhidos, de todos 

esses alunos (Apêndice 4)44. 

 

Analisando os dados pode-se verificar que, no ano lectivo de 

2006/2007, de entre as dez escolas públicas do concelho de Aveiro, 

apenas em sete se encontram alunos com CA/CEI, existindo um número 

total de setenta e dois, maioritariamente a frequentar o 3.º CEB (Tabela 

5.2): 

 
Tabela 5.2 - Distribuição dos alunos por ciclo de ensino 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que o domínio de necessidades educativas especiais de 

maior incidência é o cognitivo, conforme a Tabela 5.3.  

 
Tabela 5.3 - Distribuição dos alunos por domínio de NEE 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS fi fri (%) 

Cognitivo 52 72,22 

Cognitivo e motor 13 18,06 

Emocional / personalidade 5 6,94 

Motor 1 1,39 

Comunicação, linguagem e fala 1 1,39 

 

                                            
44 O documento que se encontra no Apêndice 4 intitula-se “Dados individuais dos alunos 

a usufruir de currículo alternativo (escolas públicas com 2.º e/ou 3.º CEB do concelho de 

Aveiro - 2006/2007), de acordo com a designação à data em que foi efectuado. 

 NÚMERO DE ALUNOS 

 fi fri (%) 

2.º CEB 25 34,72 

3.º CEB 47 65,28 

TOTAL 72 100,00 
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Analisando o levantamento efectuado podemos identificar quais as 

disciplinas de Ciências Físico-Naturais que estavam incluídas nos CA/CEI 

dos alunos: 

 

a)  2.º ciclo do ensino básico (Figura 5.1): 

  36,00% incluem a disciplina de Ciências da Natureza (CN) (fi=9); 

 

Figura 5.1 - Frequência relativa de CA/CEI do 2.º CEB em função da inclusão de CN 

 

b)  3.º ciclo do ensino básico (Tabela 5.4): 

 
Tabela 5.4 - Frequência de inclusão de CN e CFQ nos CA/CEI do 3.º CEB 

 

 

 

 

 34,04% incluem a disciplina de Ciências Naturais; 

 0,00% inclui a disciplina de Ciências Físico-Químicas. 

 

No total, 34,72% dos 72 CA/CEI dos alunos do 2.º e 3.º CEB, 

correspondendo a vinte e cinco, incluem disciplinas de Ciências Físicas e 

Naturais (Figura 5.2). 

DISCIPLINA fi fri (%) 

CN 16 34,04 

CFQ 0 0,00 
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Figura 5.2 - Frequência relativa de CA/CEI do 2º e 3º CEB em função da inclusão de 

disciplinas de CFN 

5.2.2.2 RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS COMPLEMENTARES 

A partir da análise apresentada em 5.2.2.1 surgiu a necessidade de 

conhecer razões para o resultado por nós encontrado, junto dos sete 

professores contactados. Pretendia-se identificar os motivos pelos quais 

maioritariamente as disciplinas da área das Ciências Físicas e Naturais não 

faziam sempre parte dos CA/CEI dos alunos identificados; se 

consideravam importante a educação científica dos mesmos e quais as 

condições favoráveis para que tal pudesse acontecer. 

 

Para esta recolha de dados optou-se pela técnica de inquérito. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, pelas razões apresentadas 

em 4.4, pois partiram de um guião (Apêndice 5) que atendeu ao objectivo 

da mesma: compreender a realidade encontrada nos CA/CEI no que se 

refere à inclusão das disciplinas de Ciências Físicas e Naturais. Por razões 

práticas, foram realizadas telefonicamente, entre os dias 14 e 27 de Junho 

de 2007, com o consentimento dos entrevistados. No início da entrevista 

houve uma contextualização da mesma, recordando a reunião de 

trabalho onde fora feito o levantamento de alunos. 
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As entrevistas aos sete professores foram transcritas (Apêndice 6) e 

as informações recolhidas foram analisadas, constatando-se que: 

 

a) a maior incidência dos motivos apontados pelos professores, para o 

facto dos CA/CEI não incluírem disciplinas de CFN, são imputados a 

características dos alunos (nível de desenvolvimento cognitivo, 

limitação nas competências de leitura e escrita e problemas de 

atenção/concentração); seguindo-se os motivos imputados à 

natureza dos conteúdos (nível de abstracção e/ou complexidade). 

São ainda referidos motivos relacionados com a gestão currículo e 

gestão de recursos materiais e humanos. Representa-se, na Tabela 5.5, 

a distribuição da frequência dos indicadores; 

 
Tabela 5.5 - Frequência absoluta dos motivos da não inclusão de disciplinas de CFN 

MOTIVO fi 

Desenvolvimento cognitivo dos alunos 3 

Competências de leitura e escrita 2 

Problemas de atenção / concentração 1 

Nível de abstracção / complexidade dos conteúdos 4 

Gestão do currículo dos alunos 3 

Gestão de recursos materiais e humanos 2 

 

b) todos os professores consideraram importante ou muito importante 

a educação científica para os alunos identificados; 

 

c) os professores apontaram condições favoráveis à educação 

científica para os alunos identificados, realçando-se o carácter prático 

e funcional das actividades a desenvolver, em ambiente não-formal, 

conforme se apresenta na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 - Frequência absoluta das condições favoráveis à educação científica de 

alunos com CA/CEI 

 

5.3 CONCEPÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Na primeira fase do estudo, diagnóstico da situação, constatámos 

que os CA/CEI dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico das escolas 

públicas do concelho de Aveiro, que usufruem de CA/CEI, não incluem a 

disciplina de Ciências Físico-Químicas e apenas 34,72% inclui a disciplina 

de Ciências da Natureza / Ciências Naturais. 

 

Em função desses resultados, e reforçando a pertinência da 

educação científica para todos, conforme a literatura refere, foi 

construída uma proposta de intervenção, entendendo-a como um 

conjunto de actividades realizadas com intencionalidade educativa.  

Conferindo sentido às características da metodologia de 

investigação escolhida, a investigação-acção, a proposta foi crescendo 

com o seu desenvolvimento. A análise dos dados que foram sendo 

recolhidos permitiu ir adequando e ajustando a sua prossecução, 

conforme explanaremos nas secções e subsecções seguintes. 

CONDIÇÃO fi 

Desenvolvimento de actividades práticas 3 

Desenvolvimento de actividades funcionais 2 

Dinamização de actividades em ambiente não-formal 3 

Criação de uma área específica e adequada 2 

Associação ao dia-a-dia 1 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

94 

5.3.1 A PROPOSTA ELABORADA 

A proposta elaborada atendeu ao objectivo 3 definido para a 

investigação, apresentado no ponto 2 da Introdução desta tese. 

Pretendia-se que os alunos com CA/CEI, dos 2.º e 3.º CEB, 

contactassem com as ciências, reconhecessem a sua importância na 

sociedade e desenvolvessem a sua literacia científica, procurando 

contribuir para o seu sucesso educativo e inclusivo. A grande meta seria, 

assim, promover o desenvolvimento através da educação científica, 

contribuindo para a inclusão educativa dos alunos envolvidos, em 

complementaridade com a escola. 

Para tal, foram tomadas algumas opções relativamente à 

intervenção a implementar que explicitamos seguidamente. 

 

A resposta a alunos com necessidades educativas especiais, numa 

escola inclusiva, passa, em muitos momentos, pela necessidade de 

diferentes intervenções para diferentes alunos. Na “Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos” (UNESCO, 1990, p. 5) refere-se que 

“Programas complementares alternativos podem ajudar a satisfazer as 

necessidades de aprendizagem das crianças cujo acesso à escolaridade 

formal é limitado ou inexistente…”. 

Neste caso, entendemos recorrer a um centro de ciência, um 

ambiente não-formal de educação científica, em virtude das suas 

potencialidades, apresentadas na subsecção 2.7.2 e, em particular, na 

secção 3.4. 

O centro de ciência referido é a Fábrica CCV, cuja descrição se 

encontra em 2.7.2.1. Para além das características já referidas, sendo um 

espaço aberto, permitiria a interacção dos alunos com outros universos, 

nomeadamente através do contacto com outros visitantes e com 

colaboradores do centro. 
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A intervenção proposta faria parte integrante do CA/CEI dos alunos 

e seria desenvolvida numa parceria entre a Fábrica CCV, o Departamento 

de Didáctica e Tecnologia Educativa45 da Universidade de Aveiro 

(DDTEUA) e as escolas que dele fizessem parte. 

Atendendo aos pressupostos indicados anteriormente, a proposta 

elaborada foi consubstanciada em documento próprio (Apêndice 7), 

subdividido em oito partes: 

I. Introdução: onde é feita uma contextualização e fundamentação; 

II. Desenho do projecto: delineação da estrutura e organização; 

III. Meta: o grande objectivo; 

IV. Implementação: aspectos funcionais da concretização; 

V. Carga horária (a definir com cada escola); 

VI. Atribuições específicas das entidades participantes (a negociar); 

VII. Avaliação das aprendizagens e do projecto; 

VIII. Bibliografia e legislação de referência. 

Esta proposta, a apresentar a professores designados pelo órgão de 

gestão dos Agrupamentos de Escolas, seria discutida e analisada com os 

mesmos. 

5.3.2 DISCUSSÃO DA PROPOSTA COM PROFESSORES DESIGNADOS PELOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 

DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

O processo de discussão teve início com a divulgação da proposta 

de intervenção. 

Neste sentido, foi redigida e enviada uma carta (Apêndice 8), em 19 

de Junho de 2007, aos presidentes dos órgãos de gestão a que 

pertenciam as sete escolas públicas do concelho de Aveiro com alunos 

                                            
45 Actualmente integrado no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro. 
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do 2.º e/ou 3.º ciclo do ensino básico a usufruir de CA/CEI, já identificadas. 

Pretendia-se auscultar o respectivo interesse na proposta apresentada. 

Para tal, na referida carta, era solicitado o agendamento de uma reunião, 

onde seria discutida e analisada a proposta (enviada prévia e 

atempadamente), a concretizar no ano lectivo 2007/2008. 

 

De entre as sete escolas, houve quatro solicitações para a 

realização da reunião, o que aconteceu entre os dias 4 e 17 de Julho de 

2007, tendo sido lavrada a respectiva acta: 

a) Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de João Afonso de Aveiro 

(Apêndice 9); 

b) Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aradas (Apêndice 10); 

c) Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de Cacia (Apêndice 11); 

d) Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de S. Bernardo (Apêndice 12). 

 

Houve ainda uma demonstração de interesse na proposta, 

manifestada pela Coordenadora do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais da Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos Aires Barbosa, 

no final de Julho de 2007. No entanto, atendendo à época do ano lectivo 

(a maior parte dos professores estava a gozar o período de férias) não se 

concretizou a reunião e não voltou a haver demostração de interesse, 

apesar de termos estabelecido novo contacto, no princípio de Setembro 

de 2007 (início do novo ano lectivo). 

5.3.2.1 O PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS 

Conforme referido, após o desenho da proposta houve um período 

de discussão com os interessados, durante o qual a investigadora recolheu 

dados cuja análise se revelou pertinente para a futura implementação. 

A técnica e instrumento utilizados constam na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7 – Técnica e instrumento utilizados na recolha de dados de discussão da 

proposta – concepção 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
OBJECTIVO MOMENTO FONTE 

Análise 

documental 

das actas 

das reuniões 

- Consubstanciar 

a proposta de 

intervenção. 

Julho 2007 

Actas das reuniões com elementos do 

órgão de gestão e professores de EE e 

do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais das escolas 

referidas em 5.3.2 

5.3.2.2 ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS 

Todos os professores com quem reunimos, mostraram interesse em 

participar no projecto e vontade em se empenharem na sua 

concretização. 

Nesse sentido, nas diferentes reuniões, foram ponderados diversos 

aspectos de forma a tornar exequível e funcional a implementação, 

nomeadamente: periodicidade; horário preferencial; carga horária 

semanal; limitação do número de alunos por grupo; presença versus 

ausência de um elemento pertencente à escola. 

Estes dados constituíram um contributo fundamental à 

implementação da intervenção que apresentamos em 5.4. 

 

Foram diagnosticadas algumas dificuldades que condicionariam a 

execução do projecto, nomeadamente a deslocação dos alunos das 

escolas mais afastadas do centro da cidade de Aveiro, onde se localiza a 

Fábrica CCV. Por exemplo, na acta da reunião realizada na Escola básica 

dos 2.º e 3.º ciclos de S. Bernardo pode ler-se “…atendendo à distância 

entre a escola e a Fábrica Centro Ciência Viva os alunos terão de se 

deslocar num meio de transporte.”. 

 

A Câmara Municipal de Aveiro foi identificada como potencial 

parceiro para colmatar esta dificuldade. Nesse sentido, o director da 
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Fábrica CCV, um dos supervisores do projecto, enviou uma carta (Anexo 

1) ao respectivo presidente, dando a conhecer esta iniciativa, o interesse 

manifestado pelos professores das escolas com quem reunimos, e a 

limitação na deslocação dos alunos. Apesar da diligência o obstáculo 

não foi, dessa forma, ultrapassado. 

 

Nestas reuniões foram ainda avançadas as sugestões que 

seguidamente apresentamos: 

 

i) fazer um convite aos encarregados de educação dos alunos 

participantes e professores dos Agrupamentos para realizarem uma visita à 

Fábrica CCV, no início do ano lectivo de 2007/2008, procurando um maior 

envolvimento dos mesmos. Na acta da reunião realizada na Escola básica 

dos 2.º e 3.º ciclos de João Afonso de Aveiro46: “De forma a envolver e 

esclarecer encarregados de educação e famílias, em todo o processo, 

decidiu-se que estes seriam convidados a visitar a Fábrica Centro Ciência 

Viva durante o mês de Setembro de 2007. Será também dirigido o mesmo 

convite a todos os professores do Agrupamento de Escolas.”; 

 

ii) estabelecer um protocolo de colaboração entre a Fábrica CCV e 

as escolas, definindo o papel e responsabilidades de cada uma das 

partes, salvaguardando, também, questões relacionadas com o seguro 

escolar dos alunos, conforme se pode ler na acta da reunião realizada na 

Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aradas47: “Decidiu-se elaborar um 

protocolo de colaboração que defina o papel e responsabilidades de 

cada uma das partes, salvaguardando questões como o seguro escolar 

dos alunos.” 

                                            
46 A seguir designada por Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro ou Escola João Afonso. 
47 A seguir designada por Escola EB 2,3 de Aradas ou Escola de Aradas. 
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5.4 IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

A intervenção foi desenvolvida numa parceria entre as instituições 

directamente envolvidas (Fábrica CCV e as escolas implicadas) e o 

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de 

Aveiro, que o supervisionou, ao longo do ano lectivo de 2007/200848. 

 

A sua implementação implicou uma reflexão e tomada de decisão 

de vários aspectos, fruto dos pressupostos anteriormente referidos, com 

base na revisão de literatura e nos contributos dos diferentes parceiros, tais 

como: estrutura e organização; estratégias e actividades a dinamizar; 

recursos didácticos a produzir e/ou adequar. 

 

Algumas decisões foram tomadas antes da implementação da 

intervenção, outras foram sendo ajustadas ao longo da sua 

concretização, o que apresentaremos nas subsecções seguintes. 

5.4.1 O PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS 

Ao longo do período de implementação foram sendo recolhidos e 

analisados dados que permitiram a sua prossecução. 

 

Em função dos objectivos foram utilizadas diferentes técnicas e 

instrumentos (Tabela 5.8), com diferentes fontes e em diversos momentos, 

para a recolha dos dados. 

                                            
48 Calendário escolar do ano lectivo 2007/2008: 1.º período - início entre 12 e 17/09/2007 e 

termo a 14/12/2007; 2.º período - início a 3/01/2008 e terma a 14/03/2008; 3.º - período 

início a 31/03/2008 e termo a 6/06/2008 para 9.º ano e a 20/06/2008 para restantes anos 

de escolaridade. 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

100 

 

Tabela 5.8 - Técnicas e instrumentos utilizados na recolha de dados – implementação 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
OBJECTIVO MOMENTO FONTE 

1 – Análise 

documental 

das actas das 

reuniões 

- Definir o funcionamento 

da implementação. 
Setembro 2007 

Actas das reuniões 

com as professoras 

de EE responsáveis 

pelos alunos 

participantes 

2 – Análise 

documental 

dos PEI  

- Caracterizar os alunos 

participantes. 
Outubro 2007 

PEI dos alunos 

participantes 

3 - Análise 

documental 

dos registos das 

sessões 

- Descrever as sessões. 

- Identificar possíveis 

ajustes, alterações e/ou 

introduções a efectuar na 

intervenção. 

Outubro 2007 

a Junho 2008 

Registos das 

sessões realizadas 

4 – Análise 

documental 

das notas de 

campo  

Notas de campo 

realizadas pela 

investigadora 

5 - Análise 

documental 

dos registos 

audiovisuais 

Registos 

audiovisuais 

(fotografia e som) 

das sessões 

realizadas 

6 - Análise 

documental 

dos registos dos 

alunos 

- Identificar possíveis 

ajustes, alterações e/ou 

introduções a efectuar na 

intervenção. 

Registos dos alunos 

realizados nas 

sessões 

7 – Análise 

documental 

das fichas 

individuais 

Fichas individuais 

dos alunos 

8 – Inquérito / 

Entrevista 

- Identificar possíveis 

ajustes, alterações e/ou 

introduções a efectuar na 

intervenção. 

Outubro 2007 

a Junho 2008 

Monitores das 

sessões 

Novembro 2007 

Fevereiro 2008 

Alunos 

participantes 

Janeiro 2008 

Abril 2008 

Professoras de EE 

responsáveis pelos 

alunos 

participantes 

 

A análise dos dados recolhidos no decorrer da intervenção, está 

reflectida nas subsecções seguintes e foi determinante para que a mesma 
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acontecesse de forma mais ajustada, levando, por vezes, à necessidade 

de fazer ajustes, alterações e/ou introduções, conforme explicitaremos. 

5.4.2 PARTICIPANTES NA IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta etapa do estudo, para além da própria investigadora, 

conforme já explicitado na secção 4.3, estiveram implicados alunos das 

escolas parceiras, as suas professoras de Educação Especial e monitores 

da Fábrica CCV. 

5.4.2.1 ALUNOS 

Durante a implementação da intervenção, os actores principais são 

alunos a frequentar o 2.º ou o 3.º ciclo do ensino básico, usufruindo de 

CA/CEI, na Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro e na Escola EB 2,3 de 

Aradas. 

 

No total participaram dezoito alunos, sendo doze da Escola EB 2,3 

João Afonso de Aveiro (2.º CEB: seis alunos; 3.º CEB: seis alunos) e seis 

alunos da Escola EB 2,3 de Aradas (dois alunos do 2.º CEB e quatro alunos 

do 3.º CEB). 

 

Foi feita uma caracterização dos dezoito alunos, com base nas 

informações recolhidas pela análise dos documentos individuais (PEI), 

disponibilizados pelas respectivas professoras, da qual apresentamos uma 

síntese na Tabela 5.9 (em detalhe no Apêndice 13). 
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Tabela 5.9 - Síntese da caracterização dos alunos participantes 

 ALUNO IDADE49 SEXO50 
ANO DE 

ESCOLARIDADE 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIAIS 

E
S
C

O
LA

 E
B

 2
,3

 J
O

Ã
O

 A
F
O

N
S
O

 D
E
 A

V
E
IR

O
 1.JA/2.º 11 F 6.º Cognitivo 

2.JA/2.º 10 M 5.º Cognitivo 

3.JA/2.º 12 F 6.º Cognitivo 

4.JA/2.º 11 M 5.º Cognitivo 

5.JA/2.º 10 M 5.º Cognitivo 

6.JA/2.º 13 M 5.º Emocional / personalidade 

7.JA/3.º 16 M 9.º Emocional / personalidade 

8.JA/3.º 13 F 7.º Saúde física 

9.JA/3.º 13 M 7.º Cognitivo 

10.JA/3.º 13 M 7.º Cognitivo 

11.JA/3.º 16 F 9.º Cognitivo 

12.JA/3.º 14 M 7.º Cognitivo 

E
S
C

O
LA

 E
B

 2
,3

 

D
E
 A

R
A

D
A

S
 

1.Ar 14 F 7.º Cognitivo 

2.Ar 11 M 5.º Cognitivo 

3.Ar 16 M 9.º Emocional / personalidade 

4.Ar 14 M 6.º Emocional / personalidade 

5.Ar 15 M 8.º Emocional / personalidade 

6.Ar 14 M 8.º Cognitivo 

 

Analisando a tabela anterior, podemos verificar que:  

a) maioritariamente são do sexo masculino, treze alunos, (72,22%) e cinco 

são do sexo feminino (27,78%) (Figura 5.3); 

 

Figura 5.3 - Distribuição dos alunos participantes por sexo 

                                            
49 Idade em 30 de Setembro de 2007. 

50 F – feminino; M – masculino. 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

103 

b) a idade varia entre os 10 e os 16 anos de idade, sendo a maior 

incidência nos 13 e 14 anos (Tabela 5.10); 

 
Tabela 5.10 - Distribuição dos alunos participantes por idade 

IDADE fi fri (%) 

10 2 11,11 

11 3 16,67 

12 1 5,55 

13 4 22,22 

14 4 22,22 

15 1 5,56 

16 3 16,67 

 

c) a maior parte dos alunos frequenta o 5.º e o 7.º ano de escolaridade 

(Tabela 5.11); 

 
Tabela 5.11 - Distribuição dos alunos participantes por ano de escolaridade 

ANO DE ESCOLARIDADE fi fri (%) 

5.º 5 27,78 

6.º 3 16,67 

7.º 5 27,78 

8.º 2 11,11 

9.º 3 16,67 

 

d) o domínio de necessidades educativas especiais, onde se verifica maior 

incidência é o cognitivo, conforme a Tabela 5.12; 

 
Tabela 5.12 - Distribuição dos alunos participantes por domínio de NEE 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS fi fri (%) 

Cognitivo 12 66,67 

Saúde física 1 5,55 

Emocional / personalidade 5 27,78 
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5.4.2.2 PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS 

Estiveram implicados, nesta etapa, as professoras de EE dos alunos, 

fornecendo informações sobre os mesmos e identificando possíveis 

alterações e/ou adaptações a efectuar na implementação. 

 

São quatro as professoras envolvidas, sendo três da Escola EB 2,3 

João Afonso de Aveiro e uma da Escola EB 2,3 de Aradas. Na Tabela 5.13 

são indicados os alunos (de acordo com a codificação da subsecção 

anterior) pelos quais cada professora era responsável. 

 
Tabela 5.13 - Distribuição dos alunos por professora de Educação Especial 

 PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS 

E
S
C

O
LA

 E
B

 2
,3

 J
O

Ã
O

 A
F
O

N
S
O

 D
E
 A

V
E
IR

O
 

P1 

2.JA/2.º 

4.JA/2.º 

5.JA/2.º 

7.JA/3.º 

11.JA/3.º 

12.JA/3.º 

P2 

1.JA/2.º 

3.JA/2.º 

6.JA/2.º 

10.JA/3.º 

P3 
8.JA/3.º 

9.JA/3.º 

E
S
C

O
LA

 E
B

 2
,3

  

D
E
 A

R
A

D
A

S
 

P4 

1.Ar 

2.Ar 

3.Ar 

4.Ar 

5.Ar 

6.Ar 
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5.4.2.3 MONITORES DA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

Estiveram implicados, na dinamização de actividades 

implementadas no âmbito das sessões da intervenção, monitores da 

Fábrica CCV. No total estiveram envolvidos doze, que participaram em 

diferentes momentos. A sua participação prendeu-se, também, com a 

identificação de possíveis ajustes na concretização e desenvolvimento 

dessas actividades. 

5.4.3 PREPARAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação da intervenção implicou a realização de acções 

de preparação, nomeadamente em reuniões com as professoras 

responsáveis pelos alunos participantes no estudo e de envolvimento dos 

respectivos encarregados de educação. 

Nesta etapa foram definidas linhas gerais de funcionamento e 

operacionalização, a partir das reuniões de discussão com professores 

designados pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas 

(explicitadas em 5.4.3.1) e alguns aspectos mais específicos, nas reuniões 

de preparação com os professores (apresentados em 5.4.3.2). 

5.4.3.1 LINHAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO 

As linhas gerais de funcionamento e operacionalização da 

intervenção foram definidas considerando os contributos das escolas 

parceiras aquando das reuniões de discussão, realizadas em Julho de 

2007. Assim, temos: 

1- Nos CA/CEI dos alunos que participassem no estudo, seria incluída 

uma área no âmbito da educação científica. 
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2- As actividades dessa área seriam desenvolvidas na Fábrica CCV, 

em sessões com uma periodicidade semanal e com a duração 

aproximada de 90 minutos, conforme se pode ler na acta da 

reunião realizada na Escola EB 2,3 de Aradas “…a carga horária a 

atribuir à área curricular será de noventa minutos, uma vez por 

semana;”. 

 

As prerrogativas específicas das instituições parceiras estão 

descriminadas na Tabela 5.14. 

 
Tabela 5.14 - Atribuições das instituições parceiras 

ESCOLA 
Atribuição de um professor responsável. 

Garantia de transporte dos alunos até à Fábrica CCV. 

FÁBRICA 

CCV 

Acesso gratuito aos alunos participantes, no horário pré-determinado. 

Cedência de colaborador para a dinamização das actividades. 

DDTEUA Supervisão científica e pedagógica. 

 

5.4.3.2 REUNIÕES DE PREPARAÇÃO COM OS PROFESSORES 

No início do ano lectivo, em Setembro de 2007, foi restabelecido o 

contacto com professores das escolas interessadas. 

Nessa altura foi, também, dirigido um convite aos professores dos 

Agrupamentos de Escolas para visitarem e conhecerem a Fábrica CCV, 

conforme proposto nas reuniões de Julho de 2007. 

Neste novo contacto foram agendadas reuniões para a 

implementação da intervenção apenas com a Escola básica dos 2.º e 3.º 

ciclos de Aradas e a Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de João Afonso de 

Aveiro. 
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As outras duas escolas (Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de Cacia e 

Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de S. Bernardo) suspenderam a sua 

participação, não se vindo a concretizar.  

 

a) Escola EB 2,3 de Aradas 

Foi realizada uma reunião, no dia 14 de Setembro de 2007, com a 

coordenadora da Educação Especial do Agrupamento a que pertence a 

Escola. Nesta reunião (ver acta no Apêndice 14) constatou-se que persistia 

a dificuldade de deslocação dos alunos até à Fábrica CCV e, à data, não 

tinha sido colocado o professor de Educação Especial que iria 

acompanhar os alunos com CA/CEI do 2.º e 3.º CEB. 

Atendendo às circunstâncias, decidiu-se adiar a concretização da 

intervenção, até estarem resolvidas estas questões. Tal veio a acontecer a 

partir de Janeiro de 2008, tendo a primeira sessão acontecido no dia 11 

desse mês. 

 

b) Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro 

No dia 24 de Setembro de 2007 foi realizada uma reunião (ver acta 

no Apêndice 15) com as docentes de Educação Especial da Escola, de 

forma a ajustar e definir meios de concretização da intervenção. 

Nesta reunião, as professoras identificaram os alunos que iriam 

participar. Foram organizados os grupos, por ciclo de ensino, e foi 

acertado o horário semanal das sessões na Fábrica CCV (Tabela 5.15): 

 
Tabela 5.15 - Organização dos grupos e horários acordados na reunião com a Escola 

João Afonso 

 

 CICLO DE ENSINO HORÁRIO DIA DA SEMANA DATA DE INÍCIO 

Grupo 1 3º ciclo 
Das 14h45min 

às 16h15min 

3ª feira 
2 de Outubro 

de 2007 

Grupo 2 2º ciclo 5ª feira 
4 de Outubro 

de 2007 
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Ficaram, ainda, definidas quais as informações a fornecer: 

 por parte das professoras à investigadora: 

- dados individuais para a caracterização dos alunos; 

- retorno das actividades desenvolvidas. 

 por parte da investigadora às professoras: 

- avaliação trimestral a partir de dados recolhidos em cada 

sessão, registados em documento próprio, segundo os parâmetros 

indicados em 5.4.4.3. 

Ponderaram-se, também, dinâmicas a desenvolver, nomeadamente 

que as primeiras sessões incidiriam em: 

- exploração do que os alunos entendem por ciência e do que trata 

a ciência; 

- visita geral à Fábrica CCV. 

Nas sessões seguintes seriam exploradas as valências e actividades 

da Fábrica CCV. 

5.4.3.3 ENVOLVIMENTO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Conforme proposto na reunião de discussão (4 de Julho de 2007) e 

reiterado na reunião de preparação (24 de Setembro de 2007) com 

professores da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro, entendemos promover 

o envolvimento dos pais e encarregados de educação dos alunos 

participantes. Para tal, foi-lhes endereçado um convite para visitarem a 

Fábrica CCV no dia 2 de Outubro de 2007, pelas 17 horas. Nesse sentido, o 

seu director, um dos supervisores do projecto, enviou uma carta (Anexo 2) 

aos mesmos. O objectivo primeiro do convite era implicar os pais e/ou 

encarregados de educação, partilhando a iniciativa. Procurou-se, ainda, 

que conhecessem o espaço da Fábrica CCV, bem como as inúmeras 

actividades e exposições que tem para oferecer. 
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Participaram nesta visita cinco encarregados de educação51 e as 

três professoras de Educação Especial, da Escola EB 2,3 João Afonso de 

Aveiro, responsáveis pelos alunos. A investigadora acompanhou o grupo, 

fazendo um percurso pelas diferentes valências da Fábrica CCV, com 

uma breve apresentação das actividades que são desenvolvidas. No final 

do percurso, na sala de Cinema 3D, o grupo assistiu ao filme “5000 m 

debaixo do mar”. 

A visita proporcionou momentos de convivência entre os diferentes 

elementos e a transmissão de informações, aos encarregados de 

educação acerca das potencialidades que a Fábrica CCV e, em 

particular o projecto a desenvolver, poderia proporcionar aos seus 

educandos. No final, mostraram vontade de voltar e registaram-se 

comentários como: “Este projecto é uma boa ideia!” e “É bom que a 

Fábrica CCV seja aproveitada para trabalhar com estes alunos.”. 

Para além deste momento específico, ao longo da implementação 

a investigadora manteve contactos circunstanciais com pais e 

encarregados de educação, permitindo uma proximidade entre todos. 

Nesses contactos foram sendo partilhadas informações acerca da 

participação do respectivo educando. 

5.4.3.4 FORMALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

No sentido de formalizar o trabalho de colaboração, foram 

assinados protocolos entre a Fábrica CCV e os Agrupamentos a que 

pertencem as escolas que participam no projecto: 

- Agrupamento de Escolas de Aradas (a que pertence a Escola EB 

2,3 de Aradas), no dia 24 de Outubro de 2007; 

                                            
51 Encarregados de educação dos alunos: 1.JA/2.º - avó materna; 3.JA/2.º – mãe; 4.JA/2.º 

– mãe; 5.JA/2.º – mãe; 11.JA/3.º – mãe. 
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- Agrupamento de Escolas de Aveiro (a que pertence a Escola EB 2,3 

João Afonso de Aveiro), no dia 26 de Outubro de 2007. 

Estes protocolos de colaboração estabeleciam os termos e 

condições em que os alunos dos Agrupamentos de Escolas teriam acesso 

às actividades propostas pela Fábrica CCV. 

Os protocolos previam a possibilidade de serem definidas, 

anualmente por adenda, outras condições de utilização. Assim, foi 

também assinada, na mesma data, uma adenda a cada protocolo, com 

o objectivo de estabelecer os termos e condições de acesso às 

actividades propostas pela Fábrica CCV para os alunos, dos 

Agrupamentos de Escolas, participantes no estudo. 

Os protocolos e adendas estabelecidos e assinados, entre a Fábrica 

CCV e os Agrupamentos de Escolas de Aradas e Aveiro, encontram-se nos 

Anexos 3 e 4, respectivamente. 

A propósito destes eventos, as páginas semanais da Fábrica CCV no 

Diário de Aveiro (“Laboração Contínua”), do dia 25 de Outubro de 2007 

(Anexo 5), foram dedicadas a esta iniciativa. 

5.4.4 SESSÕES IMPLEMENTADAS 

As sessões implementadas no âmbito do projecto aconteceram no 

espaço da Fábrica CCV, com os alunos participantes no estudo, ao longo 

do ano lectivo 2007/2008. O conjunto destas sessões de intervenção foi 

designado por “Falar e fazer coisas de ciência” (nome que surgiu a partir 

das afirmações dos alunos na primeira sessão, conforme descrito adiante). 

Os Grupos 1 e 2, de alunos da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro, 

deslocavam-se da escola até à Fábrica CCV acompanhados por um 

funcionário da mesma. A partir desse momento a investigadora assumia a 

responsabilidade pelos alunos. No final das sessões ficavam ao cuidado 

dos respectivos encarregados de educação. 
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O Grupo 3 deslocava-se da Escola EB 2,3 de Aradas até à Fábrica 

CCV em autocarro público, acompanhado pela sua professora de 

Educação Especial. A sessão decorria com a presença desta, para além 

da investigadora, pois no final o grupo regressava do mesmo modo. 

5.4.4.1 CALENDARIZAÇÃO 

 Para os alunos da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro, a 

intervenção teve início no primeiro período lectivo, prolongando-se até 

final do ano. Os alunos estavam divididos em dois grupos, consoante o 

ciclo de ensino, conforme referido em 5.4.3.2: 

 Grupo 1 – 3.ª feira: seis alunos do 3.º CEB (7.º ano – quatro alunos; 

9.º ano – dois alunos); 

 Grupo 2 – 5.ª feira: seis alunos do 2.º CEB (5.º ano – quatro; 6.º ano – 

dois alunos). 

De acordo com o documento de registo das sessões realizadas 

(Apêndice 16) verifica-se que: 

 com o Grupo 1 foram realizadas trinta e uma sessões: 

- primeira sessão: 2 de Outubro de 2007; 

- última sessão: 17 de Junho de 2008. 

 com o Grupo 2 foram realizadas vinte e nove sessões: 

- primeira sessão: 4 de Outubro de 2007; 

- última sessão: 19 de Junho de 2008. 

 

Para a Escola EB 2,3 de Aradas a intervenção teve início apenas no 

segundo período lectivo (prolongando-se até final do ano lectivo, à 6.ª 

feira), como mencionado em 5.4.3.2, por razões alheias aos responsáveis e 

dinamizadores do projecto que se prenderam com a colocação tardia do 

docente de Educação Especial e a exequibilidade da deslocação dos 

alunos. 
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Este grupo (Grupo 3) era constituído por todos os alunos da Escola EB 

2,3 de Aradas (2.º e 3.º CEB) com CA/CEI: dois alunos do 2.º CEB (5.º ano – 

um aluno; 6.º ano – um aluno) e quatro alunos do 3.º CEB (7.º ano – um 

aluno; 8.º ano – dois alunos; 9.º ano – um aluno). 

De acordo com o documento de registo das sessões realizadas 

(Apêndice 16) verifica-se que com o Grupo 3 foram realizadas dezasseis 

sessões: 

- primeira sessão: 11 de Janeiro de 2008; 

- última sessão: 20 de Junho de 2008. 

 

O horário em que decorreram as actividades na Fábrica CCV foi 

das 14h45min às 16h15min, para todos os grupos. 

5.4.4.2 DINÂMICA GLOBAL DAS SESSÕES 

A metodologia privilegiada na dinâmica das sessões baseia-se em 

duas dimensões essenciais: o fazer e a reflexão (reflectindo sobre o que se 

faz, e fazer sobre o que se reflecte), pois, segundo Costa et al. (1999, p. 

311) “…a experiência científica executada pelo grupo de alunos (…) só 

será potenciada se for problematizante, questionadora e inserindo-se num 

processo mais do tipo reflexivo e menos do tipo de saber-fazer.”  

As sessões foram organizadas em três momentos a que 

correspondiam um antes, um durante e um após a actividade principal. O 

momento “antes” procurava, fundamentalmente, envolver e implicar os 

alunos para a prática e o momento “após” com uma vertente mais 

reflexiva. 

 

Deste modo temos: 

1.º Momento (dinamizado pela investigadora): contextualização / 

preparação / motivação dos alunos. Constituía, também, um tempo 
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de transição entre o mundo exterior e a actividade que iriam 

desenvolver (Jensen, 2002). 

Este momento era o ponto de partida de um percurso de 

trabalho prático (activo e participativo). Assumindo que a 

combinação de diferentes estratégias se torna mais eficiente em 

educação (Harlen, 1992), nesta intervenção procurou-se que fossem 

diversificadas, bem como a natureza das actividades/tarefas a 

concretizar. Procurou-se dar oportunidade para os alunos 

expressassem ideias sobre o tema da sessão, mobilizando 

competências de vária ordem que contemplam conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores. 

Reconhecendo o papel motivador de situações-problema, 

relacionados com contextos reais (Cachapuz, 2006) e a sua 

natureza variável, podendo passar por questões-problema, enigmas 

ou outros, esta foi uma abordagem proposta, tendo em atenção as 

características dos alunos. 

Este momento podia incluir um registo, concretizado através 

de diferentes meios (pictórico, escrito ou verbalizado - transcrito por 

um adulto), em função das características do aluno e da sua 

motivação ocasional. 

 

2.º Momento: Realização da actividade principal. 

O segundo momento conferia a realização de actividades 

onde se procurou que cada aluno estivesse activamente implicado. 

As estratégias foram variadas, correspondendo a percursos de 

resolução de problemas variados, implicando, também, múltiplos 

recursos. 

A natureza das actividades foi diversificada, pois a Fábrica 

CCV é um centro com um potencial de oferta múltipla, conforme 

descrito em 2.7.2.1. 
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Assim, o desenvolvimento das actividades podia incluir 

diferentes estratégias, em que umas envolviam mais o aluno que 

outras. Nas que eram mais centradas no aluno houve sempre uma 

mediação por um adulto (investigadora / monitor), no sentido de 

clarificar processos, fomentando a reflexão sobre as acções 

desenvolvidas, procurando também promover a integração de 

saberes, explicitando atitudes e valores. Procurou-se que essa 

mediação permitisse, gradualmente, uma maior autonomia, 

dependendo das características dos alunos, natureza das 

actividades e dos recursos a utilizar. 

A mediação do adulto implicou um cuidado particular na 

linguagem utilizada, nas questões colocadas ou nas metáforas de 

que se servia, pois, conforme explanado em 3.3.1, poderia 

condicionar a comunicação com o aluno. 

Se a actividade pertencia a uma das valências da Fábrica 

CCV a orientação da mesma competia aos seus monitores, com o 

apoio e observação da investigadora. 

Com todos os monitores envolvidos houve um trabalho prévio 

formativo, atendendo à especificidade dos grupos e características 

individuais. 

 

3.º Momento: Reflexão / sistematização 

 Neste momento reflexivo, procurou-se uma tomada de 

consciência do aluno. A preocupação não incidiu nos conteúdos, 

mas no reconhecimento da importância da ciência, através da 

vivência de experiências que lhes desenvolvem capacidades, 

atitudes e valores, promotoras de uma inclusão educativa e de uma 

maior autoconfiança. 

 Este momento podia incluir um registo que podia ser 

concretizado pela escrita, oralmente (transcrito por um adulto), 
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desenhando, ou através do preenchimento de quadros e tabelas. 

Havia a oportunidade de resolver situações-problema, confrontar 

previsões, reflectir sobre o que se fez, analisar os passos realizados ou 

uma nova ideia,… 

5.4.4.3 RECURSOS E DOCUMENTOS DE REGISTO 

Ao longo da implementação da intervenção muitos foram os 

recursos indispensáveis à sua concretização. Para além dos suportes 

inerentes à realização das diferentes actividades, foram necessários 

documentos de registo utilizados pelos alunos (Apêndice 17). 

 

Na construção dos documentos, disponibilizados nas diversas 

sessões, procurou-se que a linguagem fosse adequada e significativa, com 

uma imagem apelativa e uma organização pouco formal. A sua estrutura 

foi variada procurando diversificar abordagens, com um toque de 

novidade / surpresa para os alunos.  

 

Considerando que os alunos participantes tinham algumas 

limitações nas competências de leitura e escrita, procurou-se que, nos 

documentos construídos para os mesmos, surgisse informação escrita 

complementada com imagens. Desta forma era facilitada a 

compreensão da informação ao mesmo tempo que era valorizada e 

reforçada a escrita e a leitura. 

 

REGISTO DE DADOS INDIVIDUAIS 

Conforme acordado com as professoras dos alunos, atendendo a 

que no final de cada período lectivo seriam avaliados, pois as sessões 

implementadas correspondiam a uma área do seu CA/CEI, foram 

observados itens definidos pelas escolas, tais como: 
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- assiduidade; 

- pontualidade; 

- cumprimento de regras; 

- relacionamento com os outros; 

- realização das actividades. 

Para a execução dos registos individuais relativos aos parâmetros 

referidos, em cada sessão, foi construído um documento próprio 

(Apêndice 18). Assim, para cada aluno foi elaborada uma ficha de registo 

por período lectivo e enviada à respectiva professora responsável. 

5.4.4.4 DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

Apresentamos, seguidamente, as diferentes sessões realizadas pelos 

três grupos, estruturadas em função dos mesmos. Estas decorreram nos 

dias e horário referido em 5.4.4.1, que corresponde a um período em que 

a Fábrica CCV se encontra aberta ao público. Por esse motivo, foi 

necessário conciliar a disponibilidade das valências em função da sua 

ocupação, previamente reservada por outros visitantes. 

 

Ao longo do período de aplicação desta etapa do estudo, as 

sessões incidiram em: 

- actividades promovidas pela Fábrica CCV (pertencentes a 

valências permanentes ou acções temporárias); 

- actividades criadas para o efeito pela investigadora.  

Estas últimas foram desenvolvidas, essencialmente, pelas seguintes 

razões: 

- nem sempre haver disponibilidade da Fábrica CCV, pelo motivo 

apresentado anteriormente; 

- necessidade de ir ao encontro de determinados objectivos 

(definição de regras, visita à Fábrica CCV, avaliação/balanço, 
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celebração de datas ou épocas, discussões de ideias - ciência, cientista), 

adequação às características dos alunos; ajuste a condicionantes de 

espaço e/ou tempo; 

- concretizar sugestões das professoras de Educação Especial 

responsáveis pelos alunos. 

Assim, a preparação de cada sessão implicou um conjunto de 

procedimentos, nomeadamente a selecção das actividades a 

concretizar, em função dos aspectos atrás apresentados e das 

características dos grupos. Seleccionada a actividade principal, a 

acontecer durante o segundo momento da sessão, eram construídos os 

documentos de apoio e/ou seleccionados materiais, de acordo com a 

exploração a concretizar nos primeiro e terceiro momentos da sessão. 

Ainda nesta fase, se necessário, ocorria um momento de orientação dos 

monitores implicados. 

 

Na descrição que se segue, para cada sessão, incluímos: 

- um enquadramento da mesma; 

- os seus objectivos; 

- os diferentes momentos dinamizados; 

- o material necessário à sua concretização; 

- um comentário resultante das informações recolhidas das notas de 

campo da investigadora e das entrevistas aos monitores da Fábrica CCV 

que acompanharam as sessões. Neste é feita uma apreciação geral e/ou 

referidas particularidades da sessão. 

Sempre que pertinente são incluídas notas referentes a aspectos 

complementares ao funcionamento da sessão ou a aspectos que se 

consideraram necessários ajustar. 
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1. CIÊNCIA… 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora, para iniciar o 

projecto. Engloba as primeiras actividades desenvolvidas pelos grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Proporcionar momentos para apresentação, motivação e integração. 

- Conhecer as ideias que os alunos têm sobre ciência. 

- Desenvolver a motricidade fina, a atenção, a concentração, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º QUEBRA-GELO / APRESENTAÇÃO 

a) Realização de uma dinâmica de grupo com todos os elementos 

presentes (alunos e investigadora): um elemento segura num 

novelo de lã e apresenta-se; depois agarra na ponta do fio do 

novelo e atira-o para outro elemento e assim sucessivamente, 

formando uma teia que os interliga. 

b) Utilizando o documento fornecido “O meu brasão”, cada aluno 

constrói o emblema que o represente indicando: os seus sonhos, do 

que se orgulha, do que gosta e quais as pessoas importantes para 

si. 

 

2.º CIÊNCIA… 

Conversar com o grupo, explorando o que entendem por ciência, o que 

está ou não relacionado com ciência, onde encontramos ciência. 

Fornecer imagens recortadas de revistas para escolherem, 

justificadamente, as que entenderem ter a ver com ciência. 
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3.º REFLEXÃO FINAL 

Cada aluno faz um registo sobre o que pensa ser ciência no documento 

“Ciência …”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Novelo de lã. 

- Recortes de revistas. 

- Documentos de registo52: “O meu brasão” e “Ciência …”. 

 

COMENTÁRIO 

Quando colocada a questão “O que é ciência / de que trata?” (antes 

de mostrar as imagens), registaram-se respostas do tipo: experimentar 

coisas; ver como funcionam as coisas; fazer explodir coisas; inventar 

coisas; conhecer os produtos; estudar as folhas, as flores, corpo humano; 

Terra; foguetões. 

Nos Grupos 1 e 2 quando foi pedido para os alunos escolherem as 

imagens todos queriam a mesma, mostrando dificuldade em gerir e 

definir as suas vontades. Assim, optou-se por ir mostrando imagens uma a 

uma e explorá-las em grupo. 

Os alunos do Grupo 3 mostraram alguma instabilidade ao longo da 

concretização das actividades. Procurando mudar de ritmo e de espaço, 

passou-se às actividades previstas na sessão de visita à Fábrica CCV. 

 

NOTA 

No final foi pedido a todos os alunos que pensassem num nome para 

estas sessões. Na sequência das suas sugestões e do vocabulário utilizado, 

o projecto passou a designar-se “Falar e fazer coisas de ciência”. 

                                            
52 Encontram-se no Apêndice 17. 
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2. VISITA À FÁBRICA CCV 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora, também para iniciar 

o projecto. Engloba as segundas actividades desenvolvidas pelos grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Definir regras de comportamento e atitudes a ter na Fábrica CCV. 

- Proporcionar uma visita às diferentes valências da Fábrica CCV. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, o respeito pelas regras, a 

comunicação, o pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

DEFINIÇÃO DE REGRAS  

Conversando com os alunos, definir algumas regras de comportamento e 

registá-las (por exemplo: seguir as indicações dos monitores; falar um de 

cada vez). Cada aluno faz o registo da(s) regra(s) que propõe, em papel 

autocolante transparente, recorta e cola numa folha A4 de cartolina 

colorida, onde ficam todos os contributos. 

EXPLORAÇÃO DE IMAGEM 

Projectar a imagem (Figura 5.4) e explorá-la, levando à noção da 

importância de se fazer uma observação atenta do que nos rodeia. 

 

Figura 5.4 - Sand Camels, fotografia de George Steinmetz53 

                                            
53 Retirada de http://www.georgesteinmetz.com/, em 20 de Setembro de 2007. 
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2.º VISITA À FÁBRICA CCV (orientado por dois monitores e apoiado pela 

investigadora) 

Fazer um percurso pela Fábrica CCV que passe por todas as valências, 

com uma breve apresentação de cada uma. Durante a visita os alunos:  

     - devem cumprir as regras e serem observadores atentos; 

     - têm disponível uma máquina fotográfica para fazerem os registos que 

considerarem ser interessantes e/ou importantes. 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta no final da visita. Registo individual no documento 

“Visita à Fábrica Centro Ciência Viva” relativamente ao observado e ao 

considerado mais divertido. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Papel autocolante transparente. 

- Folhas coloridas de cartolina A4. 

- Canetas de cores. 

- Computador / projector. 

- Imagem “Sand Camels”. 

- Máquina fotográfica. 

- Documento de registo “Visita à Fábrica Centro Ciência Viva”54. 

 

COMENTÁRIO 

No primeiro momento os alunos sugeriram diversas regras pertinentes que 

foram registadas. Ficou acordado que sempre que fosse considerado 

necessário seriam acrescentadas regras. Na exploração da imagem 

(Grupos 1 e 2), todos Observaram com atenção, procurando responder 

                                            
54 Encontra-se no Apêndice 17. 
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com interesse. Quando perceberam que aquilo que estavam a identificar 

não eram os animais mas as suas sombras ficaram surpreendidos. Foi o 

momento para alertar que a visita que iriam efectuar deveria ser feita 

com muita atenção, tal como fizeram nesta actividade. 

No segundo momento, na visita à Fábrica, os alunos mostraram-se sempre 

interessados. Fizeram perguntas sobre os espaços e actividades, 

mostrando vontade em as realizar. 

Globalmente os grupos aderiram bem às actividades propostas, com 

interesse e procurando cumprir as regras. 

 

NOTA 

Conforme referido no comentário da sessão “Ciência…”, com o Grupo 3 

foram também desenvolvidas, na mesma sessão, as actividades previstas 

em “Visita à Fábrica Centro Ciência Viva”, excepto a exploração da 

imagem.  

Os registos fotográficos realizados pelos alunos foram organizados pela 

investigadora, numa apresentação multimédia por grupo, e apresentados 

na respectiva sessão seguinte. 

 

 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão incide na valência, da Fábrica CCV, exposição “Mãos na 

Massa”. Foi realizada por todos os grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Definir regras específicas de comportamento na visita à exposição 

“Mãos na Massa”. 

- Proporcionar a exploração de módulos da exposição “Mãos na Massa”. 

3. VISITA À EXPOSIÇÃO “MÃOS NA MASSA” 
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- Desenvolver a tomada de decisão, a atenção, a concentração, a 

comunicação, o pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º DEFINIÇÃO DE REGRAS (dinamizado pela investigadora) 

Conversar com os alunos, sobre as regras de comportamento na 

exposição “Mãos na Massa”, atendendo às características desta: 

- os módulos têm vários temas, podendo ser explorados à vontade, sem 

qualquer ordem; 

- podem encontrar módulos em manutenção (estão identificados); 

- os monitores presentes estão disponíveis para qualquer esclarecimento. 

 

2.º VISITA À EXPOSIÇÃO “MÃOS NA MASSA” (apoiada por monitores e pela 

investigadora) (Figura 5.5). 

Explorar os módulos, livremente, consoante o seu ritmo e interesse. 

   

   

Figura 5.5 - Visita à exposição “Mãos na Massa” 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 3 
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Grupo 2 

3.º REFLEXÃO FINAL55 (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade 

realizada. Cada aluno regista, no documento 

“Exploração da exposição «Mãos na Massa»”, os 

módulos explorados que realça (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6 - Registo final: “Visita à exposição «Mãos na Massa»” 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na exposição “Mãos na Massa”. 

- Documento de registo “Exploração da exposição «Mãos na Massa»”56. 

 

COMENTÁRIO 

O Grupo 2 visitou a exposição em simultâneo com alunos de outras 

escolas. O grupo explorou, empenhadamente, diversos módulos. 

Os Grupos 1 e 3 eram os únicos visitantes a explorar a exposição. Foi 

necessário fazer uma orientação de forma a que os alunos usufruíssem 

dos módulos. 

 

NOTA 

Sendo a exposição “Mãos na Massa” um espaço de grande dimensão e 

com características de livre escolha, será pertinente que a visita 

aconteça na presença de mais visitantes, o que parece estimular a sua 

exploração, aumentando o desafio. 

 

 

                                            
55 Grupo 3: no documento de registo feito no final da sessão foi incluído o item “O que eu 

não sabia e passei a saber com a sessão de hoje”. 

56 Encontra-se no Apêndice 17. 
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4. PEDIPAPER “MÃOS NA MASSA” 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi criada pela investigadora para explorar a valência, da 

Fábrica CCV, exposição “Mãos na Massa”. Foi realizada por todos os 

grupos, depois de terem efectuado a visita à exposição (sessão 3). 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Proporcionar a exploração de módulos da exposição “Mãos na Massa”. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a motricidade fina, o sentido 

de orientação espacial, a tomada de decisão, a cooperação, o respeito 

pelos outros e pelas regras, o pensamento reflexivo, a comunicação. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º APRESENTAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Referir que devem seguir as indicações que estão no documento 

“Pedipaper «Mãos na Massa»” e registar, no mesmo, as respostas aos 

desafios colocados. Constituir as equipas. 

 

2.º PEDIPAPER “MÃOS NA MASSA” (apoiado por dois monitores e pela 

investigadora) 

A partida para o Pedipaper acontece na cafetaria. Vai saindo equipa a 

equipa, com um intervalo de 3 minutos entre elas.  

Cada equipa dirige-se para a entrada da exposição devendo seguir as 

indicações do documento fornecido (Figura 5.7). 
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Figura 5.7 - Pedipaper “Mãos na Massa” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Conversar com os alunos sobre dificuldades encontradas, respostas aos 

desafios, como se sentiram,… 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na exposição “Mãos na Massa”. 

- Documento “Pedipaper «Mãos na Massa»”57. 

 

COMENTÁRIO 

A constituição das equipas foi supervisionada pela investigadora, para 

garantir que, em cada uma, estivesse pelo menos um elemento com 

algum domínio da leitura e escrita.  

Todos cumpriram com empenho as tarefas propostas, por vezes 

necessitando do apoio do monitor ou da investigadora. Chegaram ao 

final com sucesso. 

 

 

 

                                            
57 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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5. APRENDER CIÊNCIA A BRINCAR – UMA EXPERIÊNCIA INDIANA 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão incide na valência, da Fábrica CCV, exposição “Aprender 

ciência a brincar – uma experiência indiana”. Foi realizada por todos os 

grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Localizar a Índia no mapa-múndi e no globo terrestre. 

- Contactar com a cultura de outro país. 

- Proporcionar a exploração de brinquedos, do ponto de vista da ciência. 

- Construir novos artefactos com base nos conceitos abordados. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a criatividade, a motricidade 

fina, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º LOCALIZAR A ÍNDIA (dinamizado pela investigadora) (Figura 5.8) 

Na “sala dos mapas”58 explorar, com os alunos, qual a localização 

geográfica da Índia, utilizando um globo terrestre e o mapa-múndi. Pintar 

a Índia num mapa-múndi fornecido59. 

   

Figura 5.8 - Localização da Índia no mapa-múndi 

                                            
58 Local adaptado pela investigadora. 
59 Grupo 3: o registo da localização da Índia no mapa-múndi foi feito no final da sessão. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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2.º APRENDER CIÊNCIA A BRINCAR – UMA EXPERIÊNCIA INDIANA (dinamizado por 

monitor e apoiado pela investigadora) 

Visita geral à exposição (Figura 5.9). 

   

Figura 5.9 - Visita à exposição “Aprender ciência a brincar – uma experiência indiana” 

 

Realização de actividades práticas de exploração científica de 

brinquedos da exposição e construção de novos artefactos (Figura 5.10). 

   

Figura 5.10 - Exploração científica de brinquedos indianos 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade 

realizada e registo individual no documento 

“Uma viagem pela Índia… com ciência”. 

(Figura 5.11). 

 

Figura 5.11 - Registo final: “Uma viagem pela Índia… 

com ciência” 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Mapa-múndi e globo terrestre. 

- Materiais disponibilizados na exposição “Aprender ciência a brincar – 

Grupo 3 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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uma experiência indiana” e às actividades desenvolvidas no âmbito da 

sua exploração. 

- Documentos de registo “Mapa-múndi para pintar” e “Uma viagem pela 

Índia… com ciência” 60. 

 

COMENTÁRIO 

No primeiro momento da sessão, os alunos tiveram alguma dificuldade 

em localizar a Índia no mapa, o que foi ultrapassado com apoio da 

investigadora. Durante o segundo momento mostraram interesse pelos 

brinquedos expostos, tendo explorado alguns deles. Participaram na 

realização das actividades práticas de exploração de brinquedos da 

exposição dispersando, por vezes, a sua atenção. Quando o artefacto 

que construíam se começava a concretizar voltavam a mostrar interesse 

e a participar com mais empenho. A monitora adaptou a dinâmica das 

actividades em função das características dos alunos. 

 

 

6. FAZ A TUA PASTA DE DENTES 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “Faz a tua pasta de dentes” da valência, 

da Fábrica CCV, “Laboratório com paredes de vidro”. Realizada por todos 

os grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Despertar a curiosidade acerca do processo de produção da pasta de 

dentes. 

                                            
60 No Grupo 3 foi utilizado um documento único e foi pedida a opinião dos alunos sobre a 

sessão. Este documento encontra-se no Apêndice 17. 
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- Sensibilizar para a importância da higiene oral. 

- Proporcionar a realização de actividades de laboratório, respeitando 

regras básicas de segurança. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a tomada de decisão, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º SITUAÇÃO-PROBLEMA (dinamizado pela investigadora) 

Colocar a questão: “Como poderemos fazer pasta de dentes?” 

Dinamizar a participação de todos, incentivando o contributo de cada 

um. Fazer um registo no documento “Faz a tua pasta de dentes”, no item 

“Penso que…”. 

 

2.º FAZ A TUA DE PASTA (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) (Figura 5.12) 

Produzir pasta de dentes a partir de: infusões e óleos essenciais de plantas 

com qualidades anti-sépticas e desinfectantes. A pasta de dentes 

produzida pode ser levada para casa e experimentada por cada um. 

   

   

Figura 5.12 – Realização da actividade “Faz a tua pasta de dentes” 

 

Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 1 

Grupo 2 Grupo 3 
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3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e registo individual 

no documento fornecido, no item “O que fiz…”, atendendo à questão 

colocada inicialmente. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Faz a tua pasta de dentes”. 

- Documento de registo “Faz a tua pasta de dentes”61. 

 

COMENTÁRIO 

No primeiro momento da sessão, perante a questão “Como poderemos 

fazer pasta de dentes?”, os alunos só deram alguns contributos quando 

foram colocadas questões de afunilamento, como: “Que sabor sentimos, 

quando lavamos os dentes? A pasta de dentes tem cor?...”. Durante o 

segundo momento houve uma participação activa dos alunos. Os 

monitores adequaram a dinamização aos grupos. 

 

 

7. BOLA SALTITONA 
 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “Bola saltitona” da valência, da Fábrica 

CCV, “Laboratório com paredes de vidro”. Realizada pelo Grupo 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Proporcionar a realização de actividades de laboratório, respeitando 

regras básicas de segurança. 

                                            
61 Encontra-se no Apêndice 17. 
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- Desenvolver a atenção, a concentração, a tomada de decisão, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º REGRAS DE SEGURANÇA (dinamizado pela investigadora) 

Lembrar que num laboratório é preciso cumprir algumas regras básicas: 

não comer, beber ou mascar pastilhas elásticas; não correr, nem fazer 

movimentos bruscos; não provar ou cheirar produtos do laboratório. 

 

2.º BOLA SALTITONA (dinamizado por monitor e apoiado pela investigadora) 

Síntese de um polímero, a partir de uma reacção química, implicando a 

preparação e medição dos reagentes (Figura 5.13). 

   

Figura 5.13 - Realização da actividade “Bola saltitona” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada. Registo individual 

no documento “Actividade no laboratório didáctico”, referindo o que foi 

feito e do que necessitaram. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Bola saltitona”. 

- Documento de registo “Actividade no laboratório didáctico”62. 

                                            
62 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
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COMENTÁRIO 

Ao longo da sessão todos os alunos participaram com empenho. 

Mostraram interesse, colaborando nas tarefas adequadamente e 

procurando cumpri-las com sucesso. 

A monitora que dinamizou a actividade adequou a abordagem ao grupo. 

 

 

8. DO GRÃO AO PÃO 
 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “Do grão ao pão” da valência, da Fábrica 

CCV, “A cozinha é um laboratório”. Foi realizada por todos os grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Despertar a curiosidade acerca do fabrico do pão, nomeadamente os 

processos subjacentes às transformações químicas e bioquímicas que 

ocorrem (em particular o processo de fermentação – observação ao 

microscópio das leveduras). 

- Reconhecer as condições em que se faz o pão e sua relação com os 

fenómenos ocorridos. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a tomada de decisão, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º SITUAÇÃO-PROBLEMA (dinamizado pela investigadora) 

Colocar as questões: “Como se faz o pão?”, “Porque cresce o pão?”. 

Dinamizar a participação de todos, incentivando o contributo de cada 

um. Os alunos registam a sua opinião no documento fornecido, no item 

“Penso que…”. 
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2.º DO GRÃO AO PÃO (dinamizado por monitor e apoiado pela investigadora) 

(Figura 5.14) 

Produção de pão, explorando processos subjacentes a transformações 

químicas e bioquímicas que ocorrem, nomeadamente a fermentação 

das leveduras, bem como as condições para que tal aconteça. 

Observação das leveduras utilizadas, ao microscópio. 

    

   

Figura 5.14 - Realização da actividade “Do grão ao pão” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora)63 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada. Registo individual 

no documento fornecido, nos itens “O que fiz…” e “Afinal…”, atendendo 

às questões colocadas inicialmente. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Do grão ao pão”64. 

- Documento de registo (pão). 

                                            
63 Grupo 3: no documento de registo feito no final da sessão foi pedida a opinião dos 

alunos sobre a mesma. 

64 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 2 Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 3 

Grupo 2 

Grupo 3 
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COMENTÁRIO 

Os grupos aderiram bem às actividades, mostrando interesse e empenho. 

A abordagem concretizada pelos monitores foi adequada aos grupos 

(linguagem, conceitos, grau de autonomia), havendo um 

acompanhamento individualizado. No final provaram o pão com agrado. 

 

NOTA 

Após a primeira utilização do documento de registo construído 

inicialmente, observámos que o espaço destinado para o registo 

“Afinal…” era muito reduzido. Por essa razão a sua organização foi 

adequada, reservando mais espaço para esse registo65. 

 

 

9. O MEU BOLO DE CHOCOLATE ESTÁ CHEIO DE MOLÉCULAS 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “O meu bolo de chocolate está cheio de 

moléculas” da valência, da Fábrica CCV, “A cozinha é um laboratório”. 

Foi realizada apenas pelo Grupo 1. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Despertar a curiosidade acerca dos processos de confecção do bolo. 

- Proporcionar a exploração táctil de características dos materiais. 

- Desenvolver a sensibilidade para identificar texturas, cheiros e paladares. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, a tomada de 

decisão, o pensamento reflexivo e a comunicação. 

- Preencher tabelas. 

                                            
65 Encontra-se no Apêndice 17. 
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MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS (dinamizado pela investigadora) 

Explorar a noção de textura, bem como de outras características dos 

materiais (fino e grosso; macio e áspero; rígido e flexível;…) através da 

realização de um jogo: um aluno, de cada vez, deverá colocar uma mão 

num saco opaco, seleccionar um material e caracterizá-lo, sem o retirar. 

 

2.º O MEU BOLO DE CHOCOLATE ESTÁ CHEIO DE MOLÉCULAS (dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora) (Figura 5.15) 

Confecção de um bolo de chocolate (bolo de controlo), num forno de 

microondas, com açúcar, farinha com fermento, cacau, ovo, leite e óleo. 

Depois, confeccionar três bolos alterando ingredientes (açúcar / 

adoçante; farinha com fermento / farinha sem fermento) e o processo de 

cozedura (forno de microondas / forno eléctrico) e compará-los com o 

de controlo. 

   

Figura 5.15 - Realização da actividade “O meu bolo de chocolate está cheio de 

moléculas” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a melhor forma 

de fazer um bolo em função de tempo, 

textura, cheiro e doçura. Registo individual no 

documento “Qual a melhor maneira de fazer 

um bolo de chocolate?”, completando as 

tabelas. (Figura 5.16). 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Grupo 1 

Figura 5.16 - Registo final: “O 

meu bolo de chocolate está 

cheio de moléculas” 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Saco opaco com diversos materiais (tecidos, madeira, metal,…). 

- Materiais disponibilizados para a actividade “O meu bolo de chocolate 

está cheio de moléculas”. 

- Documento “Qual a melhor maneira de fazer um bolo de chocolate?”66. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos não conheciam, em geral, vocabulário adequado às diferentes 

características dos materiais. Foram comunicando as sensações e, com o 

apoio da investigadora, as características e texturas foram identificadas. 

Tiveram alguma dificuldade nas medições e coordenação dos 

movimentos para colocar os ingredientes na caneca. 

O preenchimento da tabela foi feito com o apoio da investigadora. 

A monitora que dinamizou a actividade adequou a abordagem ao grupo. 

 

 

10. NA TACINHA DAS NATAS 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “Na tacinha das natas” da valência, da 

Fábrica CCV, “Na barriga do caracol” e foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Identificar produtos derivados do leite. 

- Despertar a curiosidade acerca da produção de manteiga, 

nomeadamente as transformações físicas e químicas que ocorrem. 

- Contar uma história. 

                                            
66 Encontra-se no Apêndice 17. 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

138 

- Desenvolver o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, a tomada 

de decisão, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º IDENTIFICAR PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE (dinamizado pela investigadora) 

Mostrar alguns alimentos e pedir para os 

agruparem como entenderem. Discutir as 

decisões tomadas e chegar ao grupo dos 

derivados do leite (Figura 5.17). Fazer o registo 

no documento fornecido. 

Figura 5.17 – Identificar produtos 

derivados do leite 

 

2.º NA TACINHA DAS NATAS (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) (Figura 5.18) 

“Na tacinha das natas” conta a história de duas rãs curiosas que caem 

numa taça de natas de um piquenique. Com o movimento das suas 

patas transformam-nas em manteiga. No final os participantes podem 

reproduzir o processo e saborear o resultado. 

   
 

  

Figura 5.18 - Realização da actividade “Na tacinha das natas” 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Grupo 2 Grupo 2 

Grupo 2 
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3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e registo individual 

no documento fornecido, no item “O que fizemos…”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Leite; iogurte; natas; queijo; manteiga; farinha; bolachas; fruta; cereais; 

açúcar; azeite; óleo;… 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Na tacinha das natas”. 

- Documento de registo67. 

 

COMENTÁRIO 

Na actividade do primeiro momento, “Produtos derivados do leite”, o 

Grupo 1 juntou os alimentos em função dos seus conhecimentos da roda 

dos alimentos, chegando ao grupo dos derivados do leite.  

O Grupo 2 não conseguiu arranjar um critério para juntar os alimentos, 

reunindo-os argumentando: “Porque se comem” ou “Porque vêm da 

natureza”, apesar de juntarem alimentos transformados. 

Durante o segundo momento todos aderiram com empenho, escutando a 

história com atenção. 

Mostraram enorme agrado em fazer e provar manteiga. 

A monitora que dinamizou as actividades considerou que o facto dos 

grupos serem pequenos permitiu prestar uma atenção individualizada, em 

função das características e necessidade de cada aluno. 

 

 

 

 

                                            
67 Encontra-se no Apêndice 17. 
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11. VAMOS FAZER MANTEIGA 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi construída pela investigadora, a partir da sessão “Na 

tacinha das natas”, para o Grupo 3, atendendo às características deste. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Identificar produtos derivados do leite. 

- Despertar a curiosidade acerca da produção da manteiga, 

nomeadamente as transformações físicas e químicas que ocorrem. 

- Contar uma história. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, o raciocínio 

lógico, a tomada de decisão, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º VAMOS FAZER MANTEIGA (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) 

Apresentação breve de uma lenda: duas rãs caíram numa taça de natas 

e para se conseguirem salvar movimentaram rapidamente as pernas, 

acabando por transformar as natas em manteiga. 

Reprodução prática do processo de produção de manteiga, e 

degustação do resultado (Figura 5.19).  

 

   

Figura 5.19 - Realização da actividade “Vamos fazer manteiga” 

 

Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 
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2.º RESOLUÇÃO DE ENIGMAS (dinamizado pela investigadora) 

No quadro interactivo, apresentar alguns enigmas sobre a actividade 

desenvolvida para os alunos decifrarem. 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada. Registo individual 

no documento “Vamos fazer manteiga” referindo o que foi feito e do que 

necessitaram. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Natas frescas, frascos com tampa, prato, garfo, faca, tostas. 

- Apresentação multimédia com os enigmas. 

- Quadro interactivo. 

- Documento de registo “Vamos fazer manteiga”68. 

 

COMENTÁRIO 

Durante o relato da lenda estiveram atentos, mas um pouco desconfiados 

com o resultado final (transformação de natas em manteiga). Quando 

começou a actividade prática começaram a entusiasmar-se, mostrando 

muito interesse e empenho. Sugeriram provar o chantili (uma fase da 

transformação das natas em manteiga), juntando açúcar. Esta sugestão 

foi muito pertinente e aceite de imediato. No final, também quiseram 

provar a manteiga sem e com sal. Na resolução dos enigmas todos 

colaboraram com empenho. Durante o registo todos tentaram participar, 

pedindo algumas ajudas para a escrita, mas com interesse. 

 

 

                                            
68 Encontra-se no Apêndice 17. 
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12. DESTE CHÁ EU GOSTO 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “Deste chá eu gosto” da valência, da 

Fábrica CCV, “A cozinha é um laboratório”. Realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Distinguir a bebida de chá de infusão. 

- Familiarizar com o processo de produção da bebida de chá e de scones. 

- Relembrar o processo de produção da manteiga. 

- Preencher tabelas. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a tomada de decisão, a 

comunicação e pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º DECIFRAR O ENIGMA (dinamizado pela investigadora) 

No documento fornecido, resolver o crucigrama, que leva à identificação 

da actividade a desenvolver. 

 

2.º DESTE CHÁ EU GOSTO (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) (Figura 5.20) 

Partindo da observação da planta do chá distinguir a bebida de chá e 

infusão. Preparação de uma bebida de chá. Confeccionar scones, 

identificando os seus ingredientes. Produzir manteiga a partir de natas. 

   

Figura 5.20 - Realização da actividade “Deste chá eu gosto” 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
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Grupo 1 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) (Figura 5.21) 

Breve reflexão conjunta e registo individual no 

documento fornecido, preenchendo as tabelas do 

item “Depois de tudo provar posso dizer que…” e 

fazer uma reflexão no item “A minha opinião sobre 

esta sessão” / “O que eu não sabia e passei a saber 

com a sessão de hoje” e “A sessão de hoje foi…”. 

Figura 5.21 - Registo final: "Deste chá eu gosto” 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Deste chá eu gosto”. 

- Documento de registo69. 

 

COMENTÁRIO 

No 1.º momento todos participaram com empenho mas com alguma 

dificuldade em resolver o enigma, necessitando de apoio. Durante o 2.º 

momento todos mostraram interesse. Começaram por distinguir o que é 

uma bebida de chá e uma infusão, palavra que não conheciam. 

Quando foi o momento de fazer manteiga, foram os alunos que disseram 

como se deveria proceder, que materiais utilizar e o que sucedia 

(actividade realizada anteriormente, pelos dois grupos, na sessão “Na 

tacinha das natas”). 

No registo final tiveram alguma dificuldade em completar as tabelas, 

tendo ultrapassado as suas dificuldades com o apoio da investigadora. 

As monitoras orientaram as actividades em função das características dos 

alunos. 

 

                                            
69 Encontra-se no Apêndice 17. 
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13. ARTUR, O ESCAMA BARIL 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “Artur, o escama baril” da valência, da 

Fábrica CCV, “Na barriga do caracol”. Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Distinguir figuras geométricas. 

- Contar uma história. 

- Utilizar o quadro interactivo. 

- Desenvolver a motricidade fina, o raciocínio lógico, a criatividade, a 

atenção, a concentração, a tomada de decisão, o respeito pelos outros e 

pelas regras, a cooperação, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

- Preencher tabelas. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º FIGURAS GEOMÉTRICAS QUE ANDAM POR AÍ (dinamizado pela investigadora) 

Durante o percurso até à Sala do Caracol os alunos identificam figuras 

geométricas que vão encontrando. 

 

2.º ARTUR, O ESCAMA BARIL (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) 

“Artur, o escama baril” é a história de um peixe com escamas 

geométricas. No final da história, num jogo no quadro interactivo, são 

exploradas algumas figuras geométricas (Figura 5.22). 

     

Figura 5.22 - Jogo no quadro interactivo sobre figuras geométricas 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 1 
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3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada. Registo individual no 

documento “Figuras geométricas que se encontram por aí”, completando 

a tabela. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Artur, o escama baril”. 

- Documento de registo “Figuras geométricas que se encontram por aí”70. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos escutaram a história com atenção. Estiveram interessados e 

entusiasmados, particularmente durante o jogo, conseguindo, de forma 

geral, alcançar os objectivos deste (identificação e caracterização de 

figuras geométricas). Mostraram alguma dificuldade em identificar figuras 

como losango ou hexágono. 

A monitora que dinamizou as actividades considerou que o interesse 

manifestado pelos alunos permitiu ultrapassar essas dificuldades. 

 

 

14. A PRINCESA E O CÉREBRO QUE SENTIA DEMAIS 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na actividade “A princesa e o cérebro que sentia demais” 

da valência, da Fábrica CCV, “Na barriga do caracol”. Foi realizada pelos 

Grupos 1 e 2. 

 

 

                                            
70 Encontra-se no Apêndice 17. 
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OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Promover a curiosidade acerca do cérebro e do seu funcionamento. 

- Contar uma história. 

- Desenvolver os sentidos do tacto, visão, audição, gosto e olfacto. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a criatividade, a tomada de 

decisão, o respeito pelos outros e pelas regras, a comunicação e o 

pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CÉREBRO LABIRÍNTICO (dinamizado pela investigadora) 

No documento “Cérebro labiríntico”, encontrar o percurso do labirinto 

publicado na página Vicência Vivíssima71 de 7 de Março de 2008. 

 

2.º A PRINCESA E O CÉREBRO QUE SENTIA DEMAIS (dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora) (Figura 5.23) 

A actividade inicia com a narração da história de uma princesa que tem 

um problema: o seu cérebro sentia demais! No seu desenrolar surgem 

referências à visão, olfacto, tacto, audição e paladar. 

No final da história, em cinco estações diferentes, são explorados os cinco 

sentidos. 

   

Figura 5.23 - Realização da actividade “A princesa e o cérebro que sentia demais” 

 

                                            
71 Página da Fábrica CCV publicada no suplemento infantil mensal do Diário de Aveiro. 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
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3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada com registo 

individual, no documento fornecido, no item “A minha opinião sobre esta 

sessão”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “A princesa e o cérebro que 

sentia demais”. 

- Documento de registo “Cérebro labiríntico”72. 

 

COMENTÁRIO 

Os grupos estiveram interessados e envolvidos nas actividades. Ouviram a 

história com atenção e participaram quando necessário. No final 

exploraram com empenho as actividades propostas. 

A monitora que dinamizou as actividades considerou que os alunos 

mostraram interesse e empenho.  

 

NOTA 

A exploração dos cinco sentidos, no final da história, foi breve, por 

limitações de tempo. Entendemos pertinente propor uma actividade 

complementar a concretizar na escola, que descrevemos em 5.4.4.7, 

“Actividade em articulação com a Escola”. 

 

 

 

 

 

                                            
72 Encontra-se no Apêndice 17. 
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15. OFICINA DE ROBÔS I 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na valência, da Fábrica CVV, “Oficina de robôs”. Foi 

realizada por todos os grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Construir um robô. 

- Programar um robô. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, tomada de 

decisão, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º RESOLUÇÃO DE UM ENIGMA (dinamizado pela investigadora) 

Apresentar o enigma: “Peça a peça vou montar. 

           Tenho um computador para ajudar. 

           O que vou fazer?” 

Dinamizar a participação de todos, incentivando o contributo de cada 

um, na resolução do enigma que levará à actividade a desenvolver. 

Os alunos registam a solução, encontrada para o enigma, no documento 

fornecido. 

 

2.º OFICINA DE ROBÔS (dinamizado por monitor e apoiado pela investigadora) 

Nesta valência os alunos constroem e programam um robô. 

O robô é construído a partir de instruções fornecidas, com materiais LEGO. 

Através de um programa informático, determina-se o percurso que o robô 

irá seguir e como lançará a(s) bola(s) que transporta. A programação é 

feita no computador e transmitida ao robô por infravermelhos. Depois, o 

robô vai para uma mesa própria percorrer o caminho escolhido e lançar 

a(s) bola(s) (Figura 5.24). 
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Figura 5.24 - Realização da actividade “Oficina de robôs” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL73 (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e registo individual 

no documento fornecido, no item “O que fiz…”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na valência “Oficina de robôs”. 

- Documento de registo74. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos tiveram alguma dificuldade em decifrar o enigma proposto no 

primeiro momento, necessitando de apoio na sua resolução. 

No segundo momento, como a actividade implicava a leitura de 

informações para a construção e programação dos robôs, procurou-se 

que fosse realizada em pares, em que pelo menos um dos alunos tivesse 

essas competências. Quando tal não aconteceu foram apoiados pela 

investigadora e/ou monitor conseguindo, dessa forma, realizar as tarefas 

com sucesso. Ouviram com atenção e interesse as informações dos 

monitores, construindo e programando os robôs, com empenho e 

mostrando agrado. 

                                            
73 Grupo 3: no documento de registo feito no final da sessão foi pedida a opinião dos 

alunos sobre a mesma. 

74 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 3 
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Os monitores que dinamizaram a actividade adaptaram alguns aspectos 

(linguagem, conceitos, nível de apoio).  

 

 

16. OFICINA DE ROBÔS II75 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na repetição das actividades da valência, da Fábrica 

CCV, “Oficina de robôs”. Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Construir e programar um robô. 

- Recordar acontecimentos. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, tomada de 

decisão, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Referir que irão repetir a actividade da “Oficina de robôs”. 

Solicitar o registo “Da outra vez que estive na Oficina de robôs foi assim…”, 

no documento “Oficina de robôs”. 

 

2.º OFICINA DE ROBÔS (dinamizado por monitor e apoiado pela investigadora) 

Construção e programação de um robô, com materiais LEGO, que se 

desloca sobre uma linha preta e lança a(s) bola(s) que transporta. 

 

 

                                            
75 Repetição da actividade principal, a “Oficina de robôs”. 
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3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta e  registo  individual,  no  

documento fornecido,  nos  itens “O que eu não 

sabia e passei a saber  com  a  sessão  de  hoje”  

e  “A  sessão  de hoje foi…” (Figura 5.25). 

Figura 5.25 - Registo final: “Oficina de robôs II” 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na valência “Oficina de robôs”. 

- Documento de registo “Oficina de robôs”76. 

 

COMENTÁRIO 

A sessão foi apresentada com a charada usada na sessão 15 e os alunos 

disseram de imediato que iriam fazer robôs da LEGO. Na contextualização 

da actividade, quando pedido para referirem o que tinha acontecido na 

primeira vez que estiveram na “Oficina de robôs”, registámos que 

narraram correctamente os acontecimentos. 

Cada um construiu e programou o robô várias vezes, experimentando 

diferentes alternativas. 

 

 

17. SÍTIO DOS ROBÔS 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na valência, da Fábrica CCV, “Sítio dos robôs”. Foi 

realizada por todos os grupos. 

 

                                            
76 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 2 
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OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Familiarizar com funcionalidades de robôs simples. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, a tomada de 

decisão, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

- Preencher tabelas. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º INTRODUÇÃO À ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Colocar a questão “O que é que um robô é capaz de fazer?”. Pedir ao 

grupo que indique aquilo que pensa, registando no documento “O que é 

que um robô será capaz de fazer?”, completando a tabela na coluna “O 

que penso”. 

 

2.º SÍTIO DOS ROBÔS (dinamizado por monitor e apoiado pela investigadora) 

Esta valência é um espaço interactivo sobre robótica autónoma e móvel. 

Permite conhecer o funcionamento de robôs simples, nomeadamente 

diferentes formas de interacção com o meio envolvente (Figura 5.26). 

   

Figura 5.26 - Realização da actividade “Sítio dos robôs” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada. Registo individual 

no documento fornecido, completando a tabela, na coluna “O que vi”. 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na valência “Sítio dos robôs”. 

- Documento de registo: “O que é que um robô será capaz de fazer?”77 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos participaram nos desafios que foram sendo colocados, com 

interesse. Nas actividades do segundo momento os monitores que as 

dinamizaram adequaram a abordagem aos grupos (linguagem, 

conceitos, grau de autonomia), dinamizando-as de forma a que todos 

tivessem oportunidade de interagir com os robôs. 

 

 

18. CINEMA 3D 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na valência, da Fábrica CCV, “Cinema 3D”. Os Grupos 1 e 

2 assistiram apenas ao filme “5000 m debaixo do mar”. O Grupo 3 visionou 

os dois filmes disponíveis: o referido atrás e “Viagem ao interior da célula”. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Ver filme(s) a três dimensões.         

- Fazer uma viagem ao fundo do mar. 

(- Fazer uma viagem ao interior da célula.)78 

- Desenvolver a atenção, a concentração, o pensamento reflexivo e a 

comunicação. 

 

                                            
77 Encontra-se no Apêndice 17. 

78 Para o Grupo 3.  
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MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Conversar com os alunos, sobre as condições em que vai decorrer a 

actividade, nomeadamente: espaço com pouca luz; necessidade de 

utilização de óculos específicos. 

 

2.º CINEMA 3D (orientado por monitor e apoiado pela investigadora) 

Os alunos assistem ao(s) filme(s) em três dimensões (Figura 5.27): 

- “5000 m debaixo do mar”: acompanhando a descida de um submarino 

de exploração, é feita uma viagem ao fundo do mar; 

- “Viagem ao interior da célula”79: transporta-nos ao interior de uma célula, 

permitindo descobrir a sua organização, constituição e processo de 

divisão.  

  

Figura 5.27 - Visionamento de filmes 3D 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) (Figura 

5.28) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e 

registo individual no documento “Numa viagem ao 

fundo do mar encontrei…”79 / “As minhas impressões”80. 

 

Figura 5.28 - Registo final: “Cinema 3D” 

                                            
79 Para os Grupos 1 e 2. 

80 Para o Grupo 3. 

Grupo 1 Grupo 3 

Grupo 2 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na valência “Cinema 3D”. 

- Documento de registo81 “Numa viagem ao fundo do mar encontrei…” / 

“As minhas impressões”. 

 

COMENTÁRIO 

O visionamento do(s) filme(s) dos Grupos 1 e 3 aconteceu com outros 

visitantes, o que causou alguma instabilidade. A utilização dos óculos 3D 

também foi um factor de incómodo para alguns alunos. 

 

 

19. JOGOS MATEMÁTICOS 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide na valência, da Fábrica CCV, “Sala de jogos 

matemáticos”. Foi realizada por todos os grupos. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Desenvolver o raciocínio matemático. 

- Desenvolver o respeito pelos outros e pelas regras, a atenção, a 

concentração, a tomada de decisão, a comunicação e o pensamento 

reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º RESOLUÇÃO DE UM ENIGMA (dinamizado pela investigadora) 

A partir de um enigma, os alunos vão descobrir qual a actividade que vão 

desenvolver (documento “Decifrar o enigma”). 

                                            
81 Encontram-se no Apêndice 17. 
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2.º JOGOS MATEMÁTICOS (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) (Figura 5.29) 

Nesta valência são realizados jogos com diferentes níveis de dificuldade, 

iniciando-se com a explanação dos mesmos, por parte do monitor. Os 

alunos podem seleccionar e concretizar o jogo que pretenderem.  

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora)82 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada com registo 

individual, no documento fornecido, no item “A minha opinião sobre esta 

sessão”. 

   

   

Figura 5.29 - Realização da actividade “Jogos matemáticos” 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na valência “Sala de jogos matemáticos”. 

- Documento “Decifrar o enigma”83.  

                                            
82 Com os Grupos 1 e 2, este momento foi substituído pela realização de uma entrevista a 

cada aluno, individualmente, sobre a sua participação nas actividades já desenvolvidas 

na Fábrica CCV. Aconteceu a meio do 2.º período (19 e 14/02/2008, respectivamente). 

Os dados recolhidos serão tratados no capítulo 6. 

83 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 3 
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COMENTÁRIO 

No primeiro momento alguns alunos necessitaram de apoio, nos cálculos 

e/ou no reconhecimento dos símbolos > e <, para a resolução do enigma. 

Durante o segundo momento Os alunos aderiram com agrado à 

actividade proposta, mostrando satisfação na sua concretização, uns 

com mais facilidade que outros na compreensão das respectivas regras e 

dinâmicas.  

Para os monitores que dinamizaram as actividades os grupos aderiram 

bem às actividades, empenhando-se na resolução dos desafios propostos. 

 

NOTA  

Na altura em que os Grupos 1 e 2 realizaram a sessão, estavam disponíveis, 

temporariamente, jogos matemáticos pertencentes a uma exposição 

interactiva da Sociedade Portuguesa de Matemática, a que os alunos 

aderiram com empenho. 

 

 

20. CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi criada pela investigadora para exploração da valência, da 

Fábrica CCV, “Sala de jogos matemáticos”. Foi realizada apenas pelo 

Grupo 1, depois de ter realizado a sessão “Jogos matemáticos”. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Desenvolver o raciocínio matemático. 

- Desenvolver o respeito pelos outros e pelas regras, a atenção, a 

concentração, a tomada de decisão, a comunicação e o pensamento 

reflexivo. 
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MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Iniciam por fazer um registo sobre “Da outra vez que estive nos Jogos 

matemáticos foi assim…”, no documento “Jogos matemáticos”. 

 

2.º JOGOS MATEMÁTICOS (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) (Figura 5.30) 

Campeonato com os seguintes jogos disponibilizados na “Sala de jogos 

matemáticos”: 

Pontos e quadrados: alternadamente, cada jogador une dois pontos 

vizinhos com um segmento horizontal ou vertical. Quando um jogador 

completa um quadrado, escreve a sua inicial no interior do mesmo e joga 

outra vez. O objectivo é obter o maior número de quadrados. 

Semáforo: o jogo envolve dois jogadores que jogam alternadamente, 

num tabuleiro com quatro colunas e três linhas. Em cada jogada pode-se: 

colocar uma peça verde num quadrado vazio, substituir uma peça verde 

que esteja no tabuleiro por uma amarela ou uma peça amarela por uma 

vermelha. Ganha quem conseguir uma linha de três peças da mesma cor. 

Ouri: joga-se num tabuleiro com duas filas, cada uma com seis 

cavidades (casas), nos quais se encontram as sementes em jogo. Em 

cada extremidade do tabuleiro existe uma cavidade maior (depósito), 

destinada a guardar as sementes capturadas ao adversário que é o 

objectivo do jogo. Vence o jogador que obtiver pelo menos vinte e cinco 

sementes. 

  

Figura 5.30 - Campeonato de jogos matemáticos 

Grupo 1 Grupo 1 
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Cada aluno tem um documento com a organização do campeonato 

(quem joga / qual o jogo) e onde regista os resultados, na respectiva 

tabela. 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e registo individual 

no documento fornecido na rubrica “A sessão de hoje foi…”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados na valência “Sala de jogos matemáticos”. 

- Documento de registo “Jogos matemáticos”84. 

 

COMENTÁRIO 

O grupo aderiu bem à actividade proposta. 

Um dos alunos mostrou mais dificuldade em concretizar estratégias de 

jogo, o que foi sendo ultrapassado com apoio dos colegas (enquanto 

adversários). 

 

 

21. ESPECTÁCULO DE QUÍMICA / “QUÍMICA POR TABELA” I85 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão incide num espectáculo para comunicar ciência, da área da 

química, da Fábrica CCV. Foi realizada por todos os grupos. 

 

 

                                            
84 Encontra-se no Apêndice 17. 

85 Atendendo a que o nome da actividade principal mudou depois de ter sido realizada 

pelo Grupos 2, em 29 de Novembro de 2007, modificámos, também o título da sessão. 
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OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Distinguir áreas das ciências. 

- Familiarizar com actividades do domínio da química. 

- Desenvolver a concentração, o raciocínio lógico, a criatividade, a 

comunicação, o pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º RESOLUÇÃO DE UM ENIGMA (dinamizado pela investigadora) 

Descobrir qual a área de conhecimento em que incide o espectáculo a 

que vão assistir, a partir do enigma: “Usa provetas, copos e balões. Estuda 

as substâncias, as suas reacções, e as propriedades dos elementos, como 

a prata. De que ciência se trata?”. Dinamizar a participação de todos, 

incentivando o contributo de cada um, na resolução do enigma. Os 

alunos registam a solução encontrada para o enigma, escolhendo a 

resposta no documento “Espectáculo de…???”, de entre as opções 

apresentadas (Figura 5.31). 

 
 

Figura 5.31 - Resolução de um enigma no documento “Espectáculo de…???” 

 

2.º ESPECTÁCULO DE QUÍMICA (dinamizado por dois colaboradores da Fábrica 

CCV) 

De forma lúdica e espectacular são apresentadas diversas reacções 

químicas. Durante o espectáculo é solicitada a participação activa do 

público (Figura 2.32). 

Grupo 3 
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Figura 5.32 – Participação em “Espectáculo de química /«Química por Tabela»” I 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta feita no final do espectáculo. Registo individual 

relativo ao(s) aspecto(s) considerado(s) mais interessante(s), no 

documento fornecido, no respectivo item. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Documento de registo “Espectáculo de …???”86. 

 

COMENTÁRIO 

A sessão correu muito bem. Todos se mostraram interessados e atentos 

durante o espectáculo, participando quando oportuno. 

A reflexão e os registos, no final do espectáculo, foram realizados com 

pouco empenho. 

 

 

22. “QUÍMICA POR TABELA” II 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão incide na repetição da actividade principal: espectáculo 

“Química por Tabela”. Foi realizada pelos Grupos 2 e 3. 

                                            
86 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 2 
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OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Familiarizar com actividades da área da química. 

- Recordar acontecimentos. 

-Desenvolver a concentração, a criatividade, a comunicação, o 

pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Referir que irão assistir de novo ao espectáculo de química. Solicitar o 

registo no documento “Química espectacular!!!”, no item “Lembro-me 

de…”. 

 

2.º “QUÍMICA POR TABELA” (dinamizado por dois colaboradores da Fábrica 

CCV) 

Apresentação de reacções químicas espectaculares (Figura 5.33). 

   

Figura 5.33 – Participação em “Química por Tabela” II 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre o espectáculo. Registo individual no 

documento fornecido, no item “O que hoje achei mais espectacular…”87. 

 

 

                                            
87 Grupo 3: no documento de registo final foi pedida a opinião dos alunos sobre a mesma. 

Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Documento de registo “Química espectacular!!!”88. 

 

COMENTÁRIO 

Na contextualização da actividade alguns alunos fizeram referência a 

aspectos que recordavam da primeira vez a que assistiram ao 

espectáculo de química. Os alunos do Grupo 2, durante o espectáculo 

estiveram sempre interessados e participativos fazendo sinais de apoio à 

investigadora que teve de colaborar na dinamização do espectáculo por 

motivos imprevistos. No Grupo 3 registaram-se alguns comportamentos 

desajustados. 

 

 

23. O ADMIRÁVEL MUNDO DO MICROSCÓPIO 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão incide numa actividade temporária da Fábrica CCV, 

dinamizada na “Semana Aberta da Ciência e Tecnologia” (de 19 a 24 de 

Novembro de 2007). Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Familiarizar com instrumentos utilizados em ciência. 

- Utilizar um dicionário. 

- Reconhecer que existe um mundo infinitamente pequeno que, para ser 

desvendado, é necessária a utilização de um microscópio. 

- Fazer observações ao microscópio. 

                                            
88 Encontra-se no Apêndice 17. 
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- Desenvolver a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º ALGUNS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM CIÊNCIA (dinamizado pela investigadora) 

No documento “Alguns instrumentos utilizados em ciência”, registar o 

significado da palavra instrumento (consultar um dicionário). 

Pedir para indicarem nomes de instrumentos que julguem ser utilizados em 

ciência. Mostrar alguns instrumentos, seleccionar os que são utilizados em 

ciência e referir para que servem. No documento fornecido fazer a 

correspondência entre os instrumentos e a respectiva função. 

 

2.º O ADMIRÁVEL MUNDO DO MICROSCÓPIO (dinamizado por dois monitores) 

Através da utilização de diferentes microscópios, incluindo o electrónico, 

podem ser observados diversos materiais. A observação é feita através de 

um sistema de projecção das imagens recolhidas (Figura 5.34). 

 

Figura 5.34 – Participação na actividade “Admirável mundo do microscópio” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta das observações efectuadas e registo individual 

no documento “O admirável mundo do microscópio”. 

 

 

 

Grupo 1 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Dicionário.  

- Termómetro; cronómetro; régua; microscópio; balança; bússola; furador; 

agrafador; instrumentos de cozinha... 

- Documentos de registo89: “Alguns instrumentos utilizados em ciência” e 

“O admirável mundo do microscópio”. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos participaram e realizaram a actividade proposta no primeiro 

momento. Nem todos registaram o significado da palavra “instrumento” 

pela sua dificuldade na escrita. 

A actividade do segundo momento aconteceu em conjunto com outros 

visitantes. Com o Grupo 1 a dinamização da actividade aconteceu com 

pouco ritmo levando, por vezes, o grupo a dispersar a sua atenção, mas 

globalmente estiveram atentos e interessados. Com o Grupo 2 a 

dinamização da actividade teve um ritmo adequado, cativando os 

participantes. No entanto, dois alunos do grupo estiveram bastante 

irrequietos e com comportamentos desadequados. 

 

 

24. RUBEN, O COELHO ESQUIZOMÉTRICO 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão incide numa actividade temporária da Fábrica CCV, criada para 

as férias da Páscoa de 2007. Foi realizada apenas pelo Grupo 1.  

                                            
89 Encontram-se no Apêndice 17. 
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A actividade “Ruben, o coelho esquizométrico” acontece em três partes 

distintas, ocupando cerca de 3 horas. Assim, foram realizadas ao longo de 

3 sessões: 

A - As medidas que andam no teu corpo; 

B - Medições na cozinha; 

C - Outras medidas / Constrói um instrumento de medição. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Familiarizar com diferentes instrumentos e unidades de medida. 

- Realizar diferentes medições. 

- Preencher tabelas. 

- Desenvolver a motricidade fina, o raciocínio lógico, a criatividade, a 

atenção, a concentração, a tomada de decisão, o respeito pelos outros e 

pelas regras, a cooperação, a comunicação, o pensamento crítico e 

reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) 

No início da sessão A o monitor faz a contextualização da actividade 

através de uma história, cujo personagem principal é um coelho 

chamado Ruben, obcecado por medições. Nas sessões B e C a história e 

características da personagem são relembradas. 

 

2.º RUBEN, O COELHO ESQUIZOMÉTRICO (dinamizado por monitor e apoiado pela 

investigadora) 

Utilizando diversos instrumentos de medida são feitos registos das medições 

solicitadas em cada momento e/ou espaço. Por fim, é construído um 

instrumento para medir o tempo. 
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A - AS MEDIDAS QUE ANDAM NO TEU CORPO. Ex.: altura – régua afixada na parede; 

peso – balança tipo dinamómetro; comprimento do pé – craveira; 

perímetro da cabeça – compasso (Figura 5.35). 

   

Figura 5.35 - Realização da actividade “As medidas que andam no teu corpo” 

 

B - MEDIÇÕES NA COZINHA90. A partir da receita de um 

bolo deverão medir o peso dos ingredientes 

necessários para a sua confecção, utilizando uma 

balança do tipo dinamómetro (Figura 5.36). 

 

Figura 5.36 – Execução de medições na cozinha 

 

C - OUTRAS MEDIDAs91. Medir comprimentos em pés, palmos, polegadas e em 

nós (corda com nós distanciados de 2 m entre si) (Figura 5.37). 

   

    Figura 5.37 – Execução de diversas medidas 

 

 

                                            
90 Realizadas na valência “A cozinha é um laboratório”. 

91 Efectuadas no espaço exterior e na ponte da Fábrica CCV. 

Grupo 1 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 
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CONSTRÓI UM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO: ampulheta com areia (Figura 5.38) 

   

Figura 5.38 – Construção de um instrumento de medição 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta no final de cada sessão e registo individual no 

documento “Ruben, o coelho esquizométrico”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Materiais disponibilizados para a actividade “Ruben, o coelho 

esquizométrico”. 

- Documento de registo “Ruben, o coelho esquizométrico”92. 

 

COMENTÁRIO 

Na sessão A o grupo realizou as actividades com interesse, participando 

com empenho, apesar de algumas dificuldades de motricidade fina. 

No início da sessão B, como dois dos alunos não tinham estado na sessão 

anterior, os outros ajudaram a relembrar o que se tinha passado. 

Na sessão C, foram exploradas as variáveis na sua construção da 

ampulheta (quantidade de areia, tamanho do furo) em função do tempo 

que mede. Todos conseguiram responder adequadamente e quiseram 

levar para casa as suas ampulhetas. 

 

                                            
92 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 
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25. DESAFIO MEDIR… 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi adaptada, pela investigadora, a partir da actividade 

“Ruben, o coelho esquizométrico”, atendendo a limitações de espaço e 

tempo. A estruturação da sessão foi adequada às características de cada 

grupo que a realizou (Grupos 2 e 3). 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Familiarizar com diferentes instrumentos e unidades de medida. 

- Realizar diferentes medições. 

- Preencher tabelas. 

- Desenvolver a motricidade fina, o raciocínio lógico, a criatividade, a 

atenção, a concentração, a tomada de decisão, a cooperação, a 

comunicação, o pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO (Grupo 2) 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

A contextualização da actividade é feita na cafetaria da Fábrica CCV, 

através de uma canção (Rap do Ruben), cuja letra fala de um coelho 

chamado Ruben, obcecado por medições. A actividade principal 

acontece na Sala do Caracol e, durante o percurso, os alunos fazem o 

registo de algumas medidas no documento “Desafio medir…” (Figura 

5.39). 

 

Figura 5.39 - Contextualização da actividade: “Desafio medir” 

Grupo 2 
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2.º DESAFIO MEDIR (dinamizado pela investigadora e por monitora) 

SITUAÇÃO-PROBLEMA (Figura 5.40) 

Resolver a questão: “Como podemos medir o tempo?”. Para tal são 

disponibilizados materiais (garrafas de plástico, tampas das garrafas, areia, 

balança, fita-cola, tesoura). Registo no documento fornecido, no 

respectivo item. 

   

Figura 5.40 - Realização da actividade “Desafio medir” (Grupo 2) 

 

BILHETE DE IDENTIDADE (dinamizado pela investigadora e apoiado por 

monitora) 

Registar algumas medidas do corpo no documento “Bilhete de 

Identidade”, utilizando diversos instrumentos de medida.  

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre as actividades realizadas e registo individual 

no documento “Desafio medir…”, nos itens “O que eu não sabia e passei 

a saber com a sessão de hoje” e “A sessão de hoje foi…”. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO (Grupo 3) (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE 

A contextualização da actividade é feita na cafetaria da Fábrica CCV, 

realçando-se a importância de medir, particularmente em ciência. 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
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2.º DESAFIO MEDIR 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 

Resolver as questões: 1) “Como podemos medir a altura de uma ponte?” 

e 2) “Como podemos medir o tempo?” (Figura 5.41). 

A resolução do desafio 1) acontece no espaço da ponte na Fábrica CCV, 

sendo disponibilizados materiais (cordas, fitas métricas). A resolução do 

desafio 2) acontece na Sala do Caracol sendo, também, disponibilizados 

materiais (garrafas de plástico, tampas das garrafas, areia, balança, fita-

cola, tesoura). Registo no documento “Desafio medir…”, no respectivo 

item. 

 

   

Figura 5.41 - Realização da actividade “Desafio medir” (Grupo 3) 

 

BILHETE DE IDENTIDADE 

Registar algumas medidas do corpo no documento “Bilhete de 

Identidade”, utilizando diversos instrumentos de medida. 

 

3.º REFLEXÃO FINAL 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e registo individual 

no documento “Desafio medir…”, nos itens “O que eu não sabia e passei 

a saber com a sessão de hoje” e “A sessão de hoje foi…”. 

 

 

 

 

Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Garrafas de plástico, tampas das garrafas, areia, balança, fita-cola, 

tesoura. 

- Cordas, fitas métricas. 

- Balança, fita métrica, craveiras, compasso, aparelho medidor de tensão. 

- Documentos de registo93 “Desafio medir…” e “Bilhete de Identidade”. 

 

COMENTÁRIO 

Com o Grupo 2 a actividade foi fluindo, apesar de inicialmente terem tido 

alguns comportamentos desajustados.  

Mostraram bastante interesse na construção da ampulheta, mas os 

registos foram feitos sem empenho. 

O Grupo 3, perante as situações-problema, foi dando sugestões e 

verificando-as, utilizando os materiais disponíveis, conseguindo encontrar 

soluções possíveis.  

Durante a construção da ampulheta (na sequência da situação-problema 

2) todos os elementos do grupo se mostraram empenhados e concluíram-

na discutindo entre eles, qual era mais rápida em função do tamanho do 

furo que tinham feito e da quantidade de areia que tinha colocado.  

Na realização das medições para o “Bilhete de Identidade”, todos 

quiseram participar, com entusiasmo. 

No final das sessões, os alunos dos 2 grupos, quiseram levar para casa as 

suas ampulhetas. 

 

 

 

 

                                            
93 Encontram-se no Apêndice 17. 
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26. A PROPÓSITO DE “NA PELE DE UM CIENTISTA” 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora a propósito do 

desafio “Na pele de um cientista”94. Atendendo à pertinência da inclusão 

destes alunos em acções abertas a todo o público, procurou-se motivá-los 

a participar na referida actividade. Nesse sentido, planearam-se 

dinâmicas de preparação, realizadas ao longo de duas sessões (A e B), 

começando por entender o que é um cientista, passando pela formação 

da equipa, a escolha da actividade a realizar e, finalmente, a preparação 

prática da mesma: 

A. Cientista… / Escolha da actividade a realizar em “Na pele de um 

cientista”; 

B. Preparação da actividade a realizar em “Na pele de um cientista”. 

As sessões foram integralmente realizadas pelos Grupos 1 e 2. 

 

SESSÃO A 

 

OBJECTIVOS 

- Reconhecer diferentes profissões. 

- Reconhecer actividades de cientistas. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, o respeito pelos 

outros e pelas regras, a cooperação, a tomada de decisão, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

 

                                            
94 Para comemorar o Carnaval, a Fábrica CCV propõe o desafio, ao público geral, de 

vestir a “pele de cientista” e apresentar uma experiência ou uma invenção, em sessão 

aberta (sábado, 2 de Fevereiro de 2008, 15 horas). 
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MOMENTOS (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º CIENTISTA… 

O QUE PENSO 

Registar no item “O que penso…”, do documento “Cientista…”, o que 

entendem ser e/ou o que faz um cientista (Figura 5.42). 

 

Figura 5.42 - Realização da actividade “Cientista…”: registo inicial 

 

JOGO “À PROCURA DE CIENTISTAS” 

Um aluno, de cada vez, observa a imagem de uma pessoa a exercer uma 

actividade profissional. Transmite o que vê através de gestos e/ou 

palavras-chave para que outro aluno adivinhe de que profissão se trata e 

se é ou não um cientista. O aluno que acerta desloca-se ao baú dos 

disfarces e coloca uma peça de vestuário ou adereço, à sua escolha, 

perspectivando disfarçar-se de cientista. 

No final do jogo cada aluno faz um registo no documento “Cientista …”, 

no item “Afinal…”. 

 

2.º ESCOLHA DA ACTIVIDADE A REALIZAR EM “NA PELE DE UM CIENTISTA” 

Disponibilizar diversos livros com experiências científicas simples, para que 

os alunos possam escolher a actividade a apresentar no desafio “Na pele 

de um cientista”. Definir a constituição das equipas e escolher um nome. 

Grupo 1 
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3.º REGISTO 

Registar no documento “Na pele de um cientista”, os itens: “Actividade a 

realizar”, “Elementos da equipa”, “Nome da equipa”, “Material 

necessário”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Apresentação multimédia com diferentes imagens de pessoas a exercer 

uma actividade profissional. 

- Projector e computador. 

- Batas, fatos-de-macaco, camisas. 

- Gravatas, luvas, lenços, chapéus, óculos, bigodes. 

- Diversos livros de experiências científicas. 

- Documentos de registo95 “Cientista …” e “Na pele de um cientista”. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos participaram com entusiasmo nas actividades propostas. 

Aderiram muito bem ao jogo “À procura de cientistas”, no entanto tiveram 

dificuldade em identificar o nome de algumas profissões que surgiam nas 

imagens, necessitando de apoio. 

Na escolha da actividade também todos conseguiram chegar a uma 

decisão. 

 

NOTA 

Atendendo a que o desafio “Na pele de um cientista” acontecia num 

sábado, fora do horário lectivo dos alunos, foi enviado um documento aos 

encarregados de educação. 

                                            
95 Encontram-se no Apêndice 17. 
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No documento era solicitada a sua autorização para que os respectivos 

educandos pudessem participar no desafio referido. 

Aproveitámos o mesmo documento para convidar os encarregados de 

educação a estarem presentes nessa tarde de sábado. 

 

 

SESSÃO B 

 

OBJECTIVOS 

- Seleccionar o material necessário para realizar a actividade. 

- Executar a actividade. 

- Procurar explicar o que acontece. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a relação com os outros, a 

cooperação, a motricidade fina, a tomada de decisão, a comunicação, 

o pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º RELEMBRAR A ACTIVIDADE ESCOLHIDA PARA REALIZAR EM “NA PELE DE UM CIENTISTA” 

Partir do documento onde fizeram o respectivo registo na sessão anterior. 

Conversar sobre os alunos sobre as actividades escolhidas, confirmando as 

suas opções e o material necessário. 

 

2.º A ACTIVIDADE ESCOLHIDA (Figura 5.43) 

Disponibilizar todos os materiais necessários às diferentes actividades. 

Cada aluno ou equipa deverá identificá-los, recolhê-los e colocá-los na 

mesa de trabalho. Executar a actividade, quantas vezes for necessário, 

ajustando modos de procedimento. Ir estruturando uma explicação para 

o que se observa na actividade. 
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Figura 5.43 - Preparação da actividade escolhida para “Na pele de um cientista” 

 

3.º REGISTO 

Registo individual, no documento “Na pele de um cientista”, nos itens “O 

que tenho de fazer” e “ O que acontece”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Documentos de registo “Na pele de um cientista”, já utilizados na sessão 

anterior. 

- Material específico para as actividades escolhidas pelos alunos: 

cartolina, detergente, água, copos, funil, farinha, papel absorvente, 

balões, palhinha, fita-cola, fio, tesoura, lata de bebida vazia, pilha, fio 

condutor; fermento, vinagre, garrafa, espelho, batata, maçã. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos estiveram a preparar as actividades mas, como necessitam de 

uma atenção personalizada, acabou por haver alguma destabilização. 

Conseguiram experimentar as actividades e 

ajustar algumas situações. No Grupo 2 esteve 

presente a mãe de 3.JA/2.º para preparar a 

actividade que vão realizar em conjunto 

(Figura 5.44). 

Figura 5.44 - Preparação de “Na pele de um cientista”: 

participação de uma encarregada de educação 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 

Grupo 2 
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NOTA 

Após a primeira utilização do documento de registo “Na pele de um 

cientista” (actividade escolhida) verificou-se a necessidade de o alterar. 

No primeiro item, com a indicação “O que vou fazer”, onde se pretendia 

que descrevessem o respectivo procedimento, os alunos interpretaram 

que deveriam colocar o nome da actividade. Assim alterou- 

-se para “O que tenho de fazer”96. 

As actividades concretizadas pelos alunos são apresentadas em 5.4.4.5. 

 

 

27. CIENTISTA… 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi adaptada a partir das actividades criadas pela 

investigadora a propósito do desafio “Na pele de um cientista”, para ser 

concretizada pelos alunos do Grupo 3 (correspondente à sua segunda 

sessão). 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Reconhecer diferentes profissões. 

- Reconhecer actividades de cientistas. 

- Desenvolver a criatividade, a atenção, a concentração, o respeito pelos 

outros e pelas regras, a cooperação, a tomada de decisão, a 

comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

 

 

                                            
96 Encontra-se no Apêndice 17. 
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MOMENTOS DA SESSÃO (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º CIENTISTA… 

Registar no item “O que penso…”, do documento “Cientista…”, o que 

entendem ser e/ou o que faz um cientista. 

 

2.º JOGO “À PROCURA DE CIENTISTAS” 

Um aluno, de cada vez, observa a imagem de uma pessoa a exercer uma 

actividade profissional. Transmite o que vê através de gestos e/ou 

palavras-chave para que outro aluno adivinhe de que profissão se trata e 

se é ou não um cientista. O aluno que acerta desloca-se ao baú dos 

disfarces e coloca uma peça de vestuário ou adereço, à sua escolha, 

perspectivando disfarçar-se de cientista. 

 

3.º REGISTO 

No final do jogo cada aluno faz um registo no documento fornecido, no 

item “Afinal…”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO À SESSÃO 

- Documento de registo “Cientista …”. 

- Apresentação multimédia com diferentes imagens de pessoas a exercer 

uma actividade profissional. 

- Projector e computador. 

- Batas, fatos-de-macaco, camisas, gravatas, luvas, lenços, chapéus, 

óculos,… 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos mostraram interesse pelas actividades, realizando-as com 

empenho. A professora P4 que os acompanhou, também participou no 

jogo. 
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Foi feita a sugestão para participarem em “Na pele de um cientista”, mas 

os alunos não sentiram à vontade para o fazer. 

 

 

28. ÁRVORE DE NATAL GEOMÉTRICA 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora para o final do 1.º 

período, alusiva à época festiva de Natal. Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Identificar figuras geométricas. 

- Construir figuras geométricas.  

- Desenvolver a coordenação visual motora, a motricidade fina, a 

orientação espacial, a atenção, a concentração, a criatividade, a 

comunicação e o sentido estético. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º LABIRINTO (Figura 5.45) 

No documento “Confusão na árvore de Natal”, encontrar o percurso do 

labirinto e, a partir dele, chegar à actividade que vamos realizar: uma 

árvore de Natal geométrica. 

 

Figura 5.45 - Realização da actividade “Árvore de Natal geométrica”: labirinto 

 

Grupo 2 
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2.º FIGURAS GEOMÉTRICAS (Figura 5.46) 

Partindo das peças do quebra-cabeças Tangram identificar diferentes 

figuras geométricas. Explorar a possibilidade de se formarem diferentes 

figuras juntando diferentes peças do jogo. 

No documento fornecido (“Construo figuras geométricas”), a partir de 

figuras geométricas ou da sua composição, fazer o estudo de imagens 

alusivas ao Natal (exemplos: dois triângulos equiláteros sobrepostos de 

forma invertida – estrela; triângulo + rectângulo – pinheiro;…). 

Recortar as imagens em espuma de borracha, para pendurar na árvore 

de Natal. 

 

   

Figura 5.46 - Realização da actividade “Árvore de Natal geométrica”: figuras geométricas 

  

3.º ENFEITAR A ÁRVORE DE NATAL (Figura 5.47) 

- Forrar a estrutura existente com tiras de papel, aproveitando cartazes 

antigos da Fábrica CCV. 

- Pendurar as imagens construídas, com um fio. 

- Recortar as palavras Fábrica Centro Ciência Viva Aveiro, para colocar 

em rodapé, na estrutura da árvore. 

   

Figura 5.47 – Enfeite da árvore de Natal 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Documentos “Confusão na árvore de Natal” e “Construo figuras 

geométricas”97. 

- Espuma de borracha de várias cores; tesouras; réguas; esquadros; 

compasso; cartazes antigos da Fábrica CCV; cola branca; trincha; lápis; 

furador; estrutura para a árvore de Natal. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos aderiram com interesse às actividades propostas no 1.º e 2.º 

momento. No 3.º momento, nem todos colaboraram com empenho, 

havendo dois alunos do Grupo 2 que pouco colaboraram. A árvore 

construída ficou exposta ao público na Fábrica CCV. 

 

 

29. ERA UMA VEZ UM ECOPONTO 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora na sequência das 

entrevistas às professoras responsáveis pelos alunos da Escola EB 2,3 João 

Afonso de Aveiro, efectuadas no dia 14 de Janeiro de 2008, onde 

sugeriram a abordagem a questões ambientais. A sessão foi realizada 

pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Sensibilizar para questões ambientais. 

- Reconhecer a necessidade de reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos. 

- Despertar para a correcta utilização dos ecopontos.  

                                            
97 Encontram-se no Apêndice 17. 
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- Ler um poema. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a criatividade, o raciocínio 

lógico, a motricidade fina, a tomada de decisão, a comunicação, o 

pensamento reflexivo e crítico. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º O QUE É UM ECOPONTO? 

Colocar a questão: “O que é um ecoponto?”. Dinamizar a participação 

de todos, incentivando o contributo de cada um. Leitura ilustrada (com 

apresentação multimédia) da adaptação do poema “Era uma vez… um 

ecoponto” (Gouveia, 2006, p. 50). 

 

2.º O QUE PODEMOS FAZER 

A partir do página web Clube Júnior dedicada ao Ambiente 

(http://www.junior.te.pt/servlets/Bairro?P=Ambiente98), explorar alguns 

comportamentos a desenvolver, no sentido de preservar o ambiente e a 

correcta utilização de um ecoponto, analisando que resíduos se podem 

colocar. 

JOGO DA RECICLAGEM (Figura 5.48) 

Utilizando o jogo disponibilizado na página web da 

Sociedade Ponto Verde (http://www.pontoverde.pt/99), 

os alunos terão oportunidade de colocar diferentes 

objectos no contentor adequado do ecoponto. 

 

Figura 5.48 - Jogo da reciclagem 

 

                                            
98 Acedido entre 15 de Fevereiro e 4 de Abril de 2008. 

99 Acedido entre 15 de Fevereiro e 4 de Abril de 2008. 

Grupo 1 
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3.º REFLEXÃO FINAL100 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada. No documento “Era 

uma vez um ecoponto…” pintar e identificar os ecopontos (Figura 5.49). 

  

Figura 5.49 – Realização da actividade “Era uma vez um ecoponto”: registo final 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Computador com ligação à internet; projector. 

- Apresentação multimédia. 

- Livro “Era uma vez… ciência e poesia no reino da fantasia” de Regina 

Gouveia (2006). 

- Documento de registo “Era uma vez um ecoponto…”101. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos participaram com motivação, colaborando quando solicitados 

com muito entusiasmo. O jogo da reciclagem foi realizado duas vezes 

com cada aluno do Grupo 1, sendo um momento de grande exaltação. 

No Grupo 2 ficaram muito agitados e competitivos. No final, de forma 

geral, realizaram o registo com empenho. 

 

 

                                            
100 Grupo 2: no documento de registo feito no final da sessão foi pedida a opinião dos 

alunos sobre a mesma. 

101 Encontra-se no Apêndice 17. 

Grupo 1 
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30. PLANTAR LIXO! 

 

ENQUADRAMENTO 

A sessão foi totalmente criada pela investigadora, na sequência das 

entrevistas às professoras responsáveis pelos alunos da Escola EB 2,3 João 

Afonso de Aveiro, efectuadas no dia 14 de Janeiro de 2008, onde 

sugeriram a abordagem a questões ambientais. Foi realizada pelos Grupos 

1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Sensibilizar para questões ambientais. 

- Reconhecer a necessidade de reduzir, reciclar, reutilizar, atendendo ao 

imenso tempo que os resíduos sólidos demoram a decompor-se. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a criatividade, a motricidade 

fina, a tomada de decisão, a comunicação e o pensamento reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º CONTEXTUALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE (dinamizado pela investigadora) 

Lembrando a sessão “Era uma vez um ecoponto…”102, debater a 

necessidade de reciclar/reduzir/reutilizar. 

Ir dando algumas informações alarmantes, tais como:  

- cada pessoa produz, por dia, cerca de 1 kg de lixo; 

- tempo de decomposição de pastilha elástica (5 anos); garrafa de 

plástico (> 100 anos); lata de conserva (> 100 anos). 

Dinamizar o debate, incentivando a participação de todos e valorizando 

o contributo de cada um. 

                                            
102 Realizada anteriormente pelos dois grupos. 
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2.º PLANTAR LIXO (dinamizado pela investigadora, apoiado por monitora no 

Grupo 2) (Figura 5.50) 

Consultar a página Vicência Vivíssima103 e realizar a actividade sugerida: 

   1. Cortar ao meio um garrafão de plástico e fazer alguns furos na base. 

   2. Cobrir o fundo do garrafão com cascalho e colocar terra até uma 

altura de cerca de 5 cm.  

   3. Calçar luvas e, sobre uma folha de jornal, fazer um montinho com lixo 

orgânico e inorgânico, por exemplo: casca de fruta, metal, vidro, 

plástico,…. Misturar o lixo com terra e colocar no garrafão. 

   4. Colocar mais terra sobre essa mistura para finalizar. Na superfície, 

espalhar algumas sementes de feijão (6 ou 7). 

   5. Colocar o garrafão num local arejado, com boa luminosidade e regar 

regularmente. Continuar a cuidar durante cerca de 2 meses. 

  

Figura 5.50 - Realização da actividade “Plantar lixo” 

 

3.º REFLEXÃO FINAL (dinamizado pela investigadora) 

Breve reflexão conjunta sobre a actividade realizada e registo individual 

no documento “Plantar lixo”: “O que usámos”; “Como fizemos”. 

 

                                            
103 Esta actividade, previamente preparada pela investigadora, foi incluída na página da 

Fábrica CCV, Vicência Vivíssima, publicada no suplemento infantil do Diário de Aveiro de 

11 de Abril de 2008. Assim, esta foi a fonte de informação para os alunos realizarem a 

actividade. 

Grupo 2 Grupo 2 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Garrafas ou garrafões de plástico, tesoura, cascalho, terra, folhas de 

jornal, luvas, lixo orgânico e inorgânico (restos de alimentos, cascas de 

frutas e legumes, plástico, metal,…), sementes de feijão. 

- Documento de registo “Plantar lixo”104. 

 

COMENTÁRIO 

Os alunos realizaram as actividades com empenho. 

Com o Grupo 2 esteve presente uma monitora a apoiar a sessão, 

permitindo um acompanhamento individualizado. 

Todos os alunos quiseram levar o seu “vaso” para casa e cuidar dele. 

 

 

31. UMA VIAGEM PELA FÁBRICA CCV 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora, como actividade de 

final do 1.º período. Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Revisitar as actividades desenvolvidas na Fábrica CCV. 

- Percepcionar o impacto nos alunos, das actividades já desenvolvidas. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a expressão corporal, a 

motricidade fina, a memória, a cooperação, o respeito pelos outros e 

pelas regras, a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e 

reflexivo.  

 

                                            
104 Encontra-se no Apêndice 17. 
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MOMENTO DA SESSÃO 

JOGO “UMA VIAGEM PELA FÁBRICA CCV” (dinamizado pela investigadora) 

- Dinamizar o jogo de tabuleiro “Uma viagem pela Fábrica CCV” de 

acordo com as regras definidas (Figura 5.51) 

   

 Figura 5.51 - Jogo: “Uma viagem pela Fábrica CCV” 

 

O tabuleiro do jogo representa a fachada da Fábrica CCV, com um 

percurso com 24 casas. Às diferentes casas estão associadas três cores a 

que correspondem três conjuntos de cartões com desafios relacionados 

com as diversas actividades realizadas pelos alunos durante as sessões na 

Fábrica CCV, durante ao longo do período escolar: 

- conjunto de cartões vermelhos, intitulado ESCOLHER, contendo questões 

de selecção, em que os jogadores têm de escolher a resposta correcta de 

entre duas ou três alternativas; 

- conjunto de cartões azuis, intitulado DIZER, contendo desafios de resposta 

aberta (perguntas, reflexões ou simulações); 

- conjunto de cartões verdes, intitulado FAZER, contendo desafios com 

actividades práticos. 

Regras do jogo: 

O jogo é jogado por um máximo de quatro equipas, de um ou dois 

elementos, e um juiz. 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 1 
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As equipas escolhem uma mascote (Caracol Ambrósio; Ganso Patola; 

Ruben, o Coelho Esquizométrico; Aranha Vicência)105 e colocam o 

respectivo pin, jogando com o peão correspondente. 

O jogo começa com os peões na casa “Entrada”. 

As equipas lançam o dado e inicia o jogo a que tiver a numeração mais 

alta. 

Um elemento da equipa lança o dado numerado na sua vez e avança 

o peão, consoante os pontos obtidos, no sentido da numeração 

crescente, no tabuleiro. A casa a que chegar, de acordo com a cor da 

sua numeração, corresponde a um conjunto de desafios. 

O juiz retira um cartão, do respectivo conjunto. Lê o desafio para a 

realizar pela equipa, controla o tempo com a ampulheta e confirma a 

resposta dada. Se a equipa não realizar correctamente o desafio 

proposto, retrocede uma casa. 

Continua a jogar a equipa que estiver à esquerda. 

Vence o jogo a equipa que primeiro chegar à casa “Saída”. 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Material próprio do jogo: dado com faces numeradas; ampulheta; 

tabuleiro do jogo; 12 pins da Fábrica CCV (servem também como peões); 

1 conjunto de cartões vermelhos; 1 conjunto de cartões azuis; 1 conjunto 

de cartões verdes; papel; lápis; tesoura; mapa-múndi; globo terrestre; 

peças do jogo Tangram. 

 

COMENTÁRIO 

A actividade decorreu com uma participação activa e empenhada dos 

alunos, tendo a investigadora feito o papel de juiz no jogo. 

                                            
105 Personagens de actividades da Fábrica CCV. 
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No Grupo 1, como estavam apenas três alunos, jogaram individualmente. 

No Grupo 2, estiveram presentes cinco alunos tendo formado duas 

equipas com dois elementos, cada, e um aluno jogou individualmente. 

Em alguns desafios necessitaram apoio na sua resolução através de 

questões de afunilamento, mas de forma geral conseguiram resolvê-los. 

 

 

32. OVOS ESCONDIDOS NA FÁBRICA CCV 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora, como actividade de 

final do 2.º período. Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Revisitar as actividades desenvolvidas na Fábrica CCV. 

- Percepcionar o impacto das actividades desenvolvidas na Fábrica CCV, 

nos alunos do projecto.  

- Desenvolver a atenção, a concentração, a cooperação, o respeito 

pelos outros e pelas regras, a memória, a capacidade de associação, a 

comunicação, o pensamento crítico e reflexivo.  

 

MOMENTO DA SESSÃO 

JOGO “OVOS ESCONDIDOS NA FÁBRICA CCV” (dinamizado pela investigadora) 

- O grupo tem de encontrar os ovos106 e cartões107 previamente 

escondidos na sala onde é realizada a actividade (Figura 5.52). 

                                            
106 No interior dos ovos está uma imagem que identifica cada actividade desenvolvida 

durante o 2.º período: sete para o Grupo 1 e nove para o Grupo 2. 

107 Os cartões têm imagens ou palavras associadas às actividades desenvolvidas, num 

total de sete por actividade para o Grupo 1 e de cinco para o Grupo 2. 
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- Os ovos encontrados são colocados num saco comum. 

- Os cartões encontrados são, inicialmente, organizados por cada um, 

associando-os por actividade. 

- Solicita-se, a todos os alunos, os cartões que têm correspondentes a 

cada actividade e colocam-se num placar, de forma organizada. 

Quando esta tarefa estiver concluída temos um painel com imagens e/ou 

palavras por actividade. 

- Um aluno, de cada vez, tira um ovo do saco, abre-o e observa a imagem 

que lá estava guardada. Com o suporte dos cartões do placar conta o 

que fizeram na actividade correspondente. Se o aluno não participou 

nessa actividade, passa-a ao colega do lado direito. 

   

Figura 5.52 - Jogo: “Ovos escondidos na Fábrica CCV” 

 

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Material próprio do jogo (cartões; ovos de plástico com abertura ao 

meio, placar, pioneses). 

 

COMENTÁRIO 

Na primeira fase, da procura dos ovos e cartões, os grupos participaram 

com empenho. Para a associação das imagens ou palavras necessitaram 

de algum apoio. Na fase em que cada um abria o ovo e contava o que 

tinha feito naquela actividade, conseguiram concretizar a tarefa. 

 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
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33A. FINAL ANO (GRUPOS 1 E 2)108 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi totalmente criada pela investigadora, como actividade de 

final do 3.º período. Foi realizada pelos Grupos 1 e 2. 

 

OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Proporcionar momentos de convívio e partilha. 

- Conhecer as ideias que os alunos têm sobre ciência. 

- Proporcionar momentos de reflexão sobre as sessões desenvolvidas na 

Fábrica CCV. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a comunicação, o 

pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO (todos dinamizados pela investigadora) 

1.º OBSERVAÇÃO DA APRESENTAÇÃO 

Visionamento, comentado pelos alunos, de uma apresentação 

multimédia com registos fotográficos efectuados nas diferentes 

actividades, ao longo do ano lectivo. 

2.º CIÊNCIA… 

Cada aluno faz um registo sobre o que entende por “Ciência” no 

documento fornecido (“Ciência …”). 

 

3.º FINAL 

No final da sessão é oferecido, a cada aluno, um CD-ROM com a 

apresentação multimédia visionada. 

 

                                            
108 As sessões, com cada grupo, aconteceram na Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro.  
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- Computador / projector. 

- CD-ROM com a apresentação multimédia e réplicas para oferta aos 

alunos. 

- Documento de registo “Ciência …”. 

 

COMENTÁRIO 

No Grupo 1 a observação da apresentação aconteceu com a presença 

da professora P1. O visionamento das imagens foi sendo comentando por 

todos.  

Com o Grupo 2 estiveram presentes as professoras P1, P3 e a professora de 

Educação Visual de um dos alunos. Os alunos assistiram à apresentação 

com muito interesse, recontando factos, com um vocabulário adequado 

e mostrando enorme satisfação pela realização das actividades. As 

professoras gostaram muito da postura dos alunos e ficaram surpreendidas 

com os seus relatos, tanto por serem capazes de recontar, como também 

pelo vocabulário que iam utilizando.  

Os momentos seguintes aconteceram só com a presença da 

investigadora, tendo os alunos participado empenhadamente na 

realização da actividade Ciência... 

 

 

33B. FINAL ANO (GRUPO 3) 

 

ENQUADRAMENTO 

Esta sessão foi criada pela investigadora como actividade de final do 3.º 

período e incluiu a valência, da Fábrica CCV, “Mente bola”. Foi realizada 

pelo Grupo 3. 
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OBJECTIVOS DA SESSÃO 

- Resolver situações-problema. 

- Conhecer as ideias que os alunos têm sobre ciência. 

- Desenvolver a atenção, a concentração, a comunicação, o 

pensamento crítico e reflexivo. 

 

MOMENTOS DA SESSÃO 

1.º DESAFIOS (dinamizado pela investigadora) 

Perante diferentes desafios (questões-problema, palavras ou frases 

enigmáticas,…), os alunos irão procurar uma resposta, baseando-se nas 

actividades que desenvolveram ao longo do tempo, na Fábrica CCV. São 

colocados 10 cartões, com a frase virada para baixo, e cada aluno vai 

tirando um de cada vez, à sorte. Quando conseguirem responder podem 

tirar uma surpresa (rebuçado) que está dentro de uma caixa com 

pedaços grandes de esferovite. 

 

2.º MENTE BOLA (orientado por monitor e apoiado pela investigadora) 

O participante terá de movimentar uma bola sobre uma mesa, através da 

sua actividade cerebral. Para tal são colocados sensores na cabeça do 

participante, que estão ligados à mesa. A actividade pode acontecer 

numa mesa de competição com um adversário, ou numa mesa de treino 

individual. 

 

3.º FINAL 

Cada aluno faz um registo sobre o que entende por “Ciência” no 

documento fornecido (“Ciência …”). 

Oferta, a cada aluno, de um CD-ROM com uma apresentação 

multimédia contendo registos fotográficos efectuados ao longo das 

sessões. 
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MATERIAL NECESSÁRIO 

- 10 cartões com as situações-problema. 

- Caixa de cartão com pedaços de esferovite e rebuçados. 

- Materiais inerentes à valência “Mente bola”. 

- Documento de registo “Ciência …”. 

- 6 CD-ROM com uma apresentação multimédia contendo registos 

fotográficos efectuados ao longo das sessões. 

 

COMENTÁRIO 

O grupo chegou muito animado e com vontade de “fazer coisas”. Foi 

anunciado pela investigadora que iriam ter uma actividade surpresa, mas 

que antes iriam resolver alguns desafios. A primeira situação-problema foi 

colocada à professora dos alunos, que os acompanhava, para 

exemplificar a dinâmica. A professora pediu a colaboração dos alunos e 

de imediato surgiram ideias. As restantes situações-problema foram 

colocadas a cada aluno e todos conseguiram resolvê-las. Em algumas 

situações tiveram a colaboração dos colegas. O segundo momento da 

sessão aconteceu na valência Mente Bola, onde os alunos tiveram 

oportunidade de experimentar a actividade. Como apenas podem estar 

três pessoas envolvidas simultaneamente, a investigadora esteve com o 

quarto aluno a realizar a actividade de reflexão “Ciência…”. Todos 

participaram com interesse e empenho. Mostraram satisfação por 

receberem o CD-ROM com registos fotográficos efectuados ao longo das 

sessões. 

 

 

 Conforme referido, cada sessão aconteceu em função do 

momentos e/ou oportunidade, sendo seleccionada, semana a semana, 

para cada grupo. Apresentamos, na Tabela 5.16, as datas de realização 

das sessões, para os três grupos. 
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Tabela 5.16 - Síntese das sessões realizadas pelos grupos109 

SESSÃO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Ciência… 2/10/07 4/10/07 
11/01/08 

Visita à Fábrica CCV 9/10/07 11/10/07 

Visita à exposição “Mãos na Massa” 30/10/07 7/02/08 16/05/08 

Pedipaper “Mãos na Massa” 26/02/08 8/05/08 13/06/08 

Aprender ciência a brincar – uma experiência indiana 6/11/07 8/11/07 18/04/08 

Faz a tua pasta de dentes 27/05/08 6/03/08 7/03/08 

Bola saltitona ------ 12/06/08 ------ 

Do grão ao pão 23/10/07 25/10/07 11/04/08 

O meu bolo de chocolate está cheio de moléculas 12/02/08 ------ ------ 

Na tacinha das natas 8/01/08 10/01/08 ------ 

Vamos fazer manteiga ------ ------ 15/02/08 

Deste chá eu gosto 1/04/08 29/05/08 ------ 

Artur, o escama baril 15/01/08 17/01/08 ------ 

A princesa e o cérebro que sentia demais 15/04/08 10/04/08 ------ 

Oficina de robôs 
I 16/10/07 21/02/08 6/06/08 

II 3/06/08 15/05/08 ------ 

Sítio dos robôs 27/11/07 3/01/08 29/02/08 

Cinema 3D 
5000 m debaixo do mar 13/11/07 15/11/07 

14/03/08 
Viagem ao interior da célula ------ ------ 

Jogos matemáticos 19/02/08 14/02/08 4/04/08 

Campeonato de jogos matemáticos 13/05/08 ---- ---- 

Mente bola110 ------ ------ 20/06/08 

Espectáculo de química / "Química por Tabela” 
I 20/05/08 29/11/07 8/02/08 

II ------ 28/02/08 9/05/08 

O admirável mundo do microscópio 20/11/07 22/11/07 ------ 

Ruben, o coelho esquizométrico 

A 22/04/08 ------ ------ 

B 29/04/08 ------ ------ 

C 6/05/08 ------ ------ 

Desafio medir… ------ 5/06/08 23/05/08 

A propósito de 

“Na pele de um 

cientista” 

Cientista… 22/01/08 24/01/08 1/02/08 

Escolha da actividade a realizar 22/01/08 24/01/08 ------ 

Preparação da actividade 29/01/08 31/01/08 ------ 

Árvore de Natal geométrica 4/12/07 6/12/07 ------ 

Era uma vez um ecoponto 4/03/08 3/04/08 ------ 

Plantar lixo! 8/04/08 17/04/08 ------ 

Uma viagem pela Fábrica CCV 11/12/07 13/12/07 ------ 

Ovos escondidos na Fábrica CCV 11/03/08 13/03/08 ------ 

Actividade final ano 17/06/08 16/06/08 20/06/08 
 

                                            
109 1.º Período lectivo; 2.º Período lectivo; 3.º Período lectivo.  

110 Incluída na actividade final de ano para o Grupo 3. 
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5.4.4.5 OUTRAS ACTIVIDADES 

Para além das actividades anteriormente descritas, incluídas nas 

sessões concretizadas no âmbito desta investigação, os alunos 

participantes usufruíram de outras, dinamizadas pela Fábrica CCV. 

Procurou-se, desta forma, que os alunos pudessem beneficiar de 

experiências e vivências distintas, em diferentes contextos, desfrutando da 

interacção com outros elementos da comunidade. Pretendia-se, assim, 

contribuir para a inclusão e a convivência social, para além de poderem 

ser, também, desenvolvidas atitudes e capacidades como a atenção, a 

concentração, a relação com os outros, a cooperação, a comunicação, 

a motricidade fina ou a tomada de decisão. 

 

COMEMORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO SPUTNIK I 

Integrando a Semana Mundial do Espaço111, no dia 4 de Outubro de 

2007, a Fábrica CCV, comemorou os 50 anos do lançamento do primeiro 

satélite artificial, o Sputnik I. Os alunos do Grupo 2 puderam usufruir das 

actividades dinamizadas nesse âmbito, nomeadamente a inauguração 

de um modelo real do Sputnik I, com reprodução do som que emitiu e o 

lançamento de foguetões de água (Figura 5.53). 

 

 

Figura 5.53 - Semana Mundial do Espaço: lançamento de foguetões de água 

                                            
111 Comemorada entre 4 e 10 de Outubro de 2007. 

Grupo 2 
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ASSINATURA DE PROTOCOLO 

No dia 26 Outubro de 2007 realizou-se a assinatura do protocolo de 

colaboração e adenda, entre o Agrupamento de Escolas de Aveiro e a 

Fábrica CCV, conforme referido em 5.4.3.4. 

A cerimónia aconteceu na Fábrica CCV, contando com a presença 

de elementos do órgão de gestão e professores de Educação Especial do 

Agrupamento, do Director da Fábrica CCV, bem como da responsável 

pela investigação. Estiveram presentes alunos participantes na 

investigação que fizeram uma assinatura simbólica do protocolo de que 

iriam usufruir (Figura 5.54). 

 

  

Figura 5.54 - Assinatura de protocolo 

 

CARNAVAL 

A comemoração do Carnaval de 2008, na Fábrica CCV, aconteceu 

no dia 2 de Fevereiro de 2008 (sábado) com a actividade “Na pele de um 

cientista”, aberta ao público em geral. O desafio lançado era colocar-se 

no papel de um cientista e apresentar uma experiência ou uma invenção, 

dando-a a conhecer aos outros participantes e público presente. 

Conforme descrito em 5.4.4.4 (sessão 26), o desafio foi lançado aos alunos 

participantes nesta investigação, tendo sido realizadas sessões de 

preparação. 

 

Vários alunos aceitaram o desafio e compareceram no referido 

sábado, acompanhados por amigos e familiares, para concretizarem as 

suas propostas, previamente preparadas, conforme a Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 - Participação em “Na pele de um cientista” 

EQUIPA ELEMENTOS ACTIVIDADE OBSERVAÇÕES 

Grupo dos 

balões 

- 8.JA/3.º 

- 9.JA/3.º 

Encher balões 

sem soprar 

O 9.JA/3.º não compareceu. A 

8.JA/3.º fez equipa com o irmão 

de 9 anos de idade. 

Os imparáveis 
- 10.JA/3.º 

- 12.JA/3.º 

O balão 

iluminado 

O 12.JA/3.º não compareceu. O 

10.JA/3.º fez a actividade sozinho. 

A médica 
- 11.JA/3.º 

- Mãe de 11.JA/3.º 

Maçã ou 

batata 
__________ 

As irmãs 

cientistas 

- 1.JA/2.º 

- Irmã de 1.JA/2.º 
Gelado __________ 

Os cientistas 
- 2.JA/2.º 

- 4.JA/2.º 
Misturas 

O 2.JA/2.º não compareceu. O - 

4.JA/2.º fez a actividade sozinho, 

com o apoio da mãe de 11.JA/3.º. 

As astronautas 
- 3.JA/2.º 

- Mãe de 3.JA/2.º 

O balão 

foguetão 
__________ 

Supercientistas 
- 5.JA/2.º 

- 6.JA/2.º 

Experiência 

surpresa 

Realizaram duas actividades: 

sinalizador eléctrico e corrida de 

barcos. 

 

Na Figura 5.55 encontram-se alguns registos fotográficos da 

participação dos alunos em “Na pele de um cientista”. 

 

   

   

Figura 5.55 – Participação no desafio “Na pele de um cientista” 

 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

200 

De acordo com a dinâmica de “Na pele de um cientista”, todos os 

intervenientes realizaram “…uma experiência ou um invento para dar a 

conhecer aos outros”112. Os alunos envolvidos participaram com 

empenho, realizando as actividades preparadas e apresentando-as. 

Todos, inclusive os familiares que estiveram presentes, mostraram um 

enorme agrado por terem estado envolvidos neste evento.  

 

SEMANA INTERNACIONAL DO CÉREBRO 

A propósito da Semana Internacional do Cérebro, que aconteceu 

de 8 a 16 de Março de 2008, a Fábrica CCV dinamizou actividades 

temáticas. 

Os Grupos 1 e 2, no final das respectivas sessões implementadas no 

âmbito da investigação, tiveram oportunidade de usufruir dessas 

actividades, mostrando interesse em participar (Figura 5.56). 

 

   

Figura 5.56 - Semana Internacional do Cérebro: actividades na Fábrica CCV 

5.4.4.6 ALGUNS CONDICIONANTES NA IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Para além da necessidade de gerir a disponibilidade das valências 

da Fábrica CCV já referida em 5.4.4.4, ao longo da implementação da 

intervenção foram surgindo outros condicionantes, que procurámos 

                                            
112 Conforme a divulgação da actividade realizada pela Fábrica CCV (Anexo 6). 

Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 
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minimizar. Destes, realçamos factores inerentes aos próprios alunos, 

enquanto grupo, a razão de ser desta investigação. 

 

CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS 

Os grupos eram constituídos exclusivamente por alunos com 

necessidades educativas especiais, a usufruir de CA/CEI. Foi nossa 

intenção, na proposta inicialmente apresentada às escolas, que as 

actividades a desenvolver na Fábrica CCV correspondessem a uma área 

curricular incluída no CA/CEI dos alunos participantes e aberta a outros 

alunos interessados. A concretização da proposta não se mostrou viável, 

fundamentalmente por condicionantes horárias. 

Assim, e de forma a maximizar a inclusão destes alunos, sempre que 

possível, dinamizaram-se actividades com outros visitantes, o que 

aconteceu nas seguintes datas: 

Grupo 1: 22 e 29 de Novembro de 2007 e 7 e 28 de Fevereiro de 2008; 

Grupo 2: 13 e 20 de Novembro de 2007 e 20 de Maio de 2008; 

Grupo 3: 8 de Fevereiro, 14 de Março, 9 e 16 de Maio e 13 de Junho de 

2008. 

Procurou-se, ainda, que participassem em actividades abertas à 

comunidade, tal como exposto em 5.4.4.5. 

 

De acordo com os dado recolhidos nas entrevistas realizadas aos 

monitores, no final das sessões, as características dos grupos levaram a 

que o desenvolvimento das actividades que dinamizaram tenha sido 

adequado aos mesmos, bem como o nível de apoio versus autonomia. 

Procurou-se, desta forma, respeitar também o ritmo dos grupos. 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

202 

FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS 

O funcionamento dos grupos, por influência das relações que se 

estabeleciam e dos comportamentos individuais, condicionou, 

frequentemente a concretização das actividades propostas. 

No Grupo 2, registaram-se repetidamente comportamentos 

perturbadores por parte de alguns elementos, causando instabilidade no 

grupo. Houve, assim, necessidade da investigadora ir intervindo no sentido 

de promover mudanças de comportamento. Com frequência recorreu a 

diálogos individuais, definindo objectivos claros das actividades a realizar, 

suscitando a curiosidade, numa expectativa de resultado eficaz e de 

valorização das mesmas, conforme proposto por Silva, Nossa, & Silvério 

(2000). 

Também nesse sentido, a partir do terceiro período lectivo foram 

implementadas outras estratégias, descritas em 5.4.4.7. 

No Grupo 3 aconteceram alguns episódios em que foi fundamental 

uma adequada gestão de conflitos. Alguns dos alunos facilmente 

entravam em discórdia, não a conseguindo ultrapassar e/ou resolver, 

manifestando uma atitude muito competitiva entre si. 

Aconteceram, ainda, episódios em que os alunos mostravam 

dificuldade em cooperar entre si, havendo mesmo manifestações de 

rejeição. 

Para minimizar esses problemas, a investigadora procurou o 

estabelecimento de regras claras e de procedimentos ajustados ao grupo 

(Lopes, 2002). 

5.4.4.7 ADEQUAÇÕES, ALTERAÇÕES E/OU INTRODUÇÕES 

 Conforme referido em 5.4.1, a análise dos dados recolhidos e os 

resultados obtidos, ao longo da intervenção, foi decisiva na adequação 

de estratégias. 
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 Para além das modificações incluídas nas anotações da descrição 

das sessões, os monitores da Fábrica CCV adequaram dinâmicas, 

nomeadamente ao nível da linguagem, conteúdos abordados e 

interacção com os alunos, em actividades concretizadas, conforme 

apresentámos no comentário das respectivas descrições.  

Houve, também, necessidade de fazer algumas adequações, 

alterações e/ou introduções de novas estratégias na intervenção, 

conforme explicitaremos. 

 

CALENDÁRIO 

Na sequência das entrevistas realizadas às professoras de EE 

responsáveis pelos alunos, no início do 2.º período, para desenvolver a 

noção de tempo, em cada sessão passou a existir um calendário que os 

alunos consultavam para registar a data nos documentos de registo 

fornecidos (Figura 5.57). 

 

 

Figura 5.57 - Utilização de calendário 

 

TABELA DE COMPORTAMENTOS 

Conforme referido em 5.4.4.6, registaram-se, no Grupo 2, 

comportamentos dos alunos que condicionavam o seu funcionamento, 

limitando a concretização de actividades. Nesse sentido, na última sessão 

do 2.º período (13/03/08), a investigadora propôs ao grupo a existência de 

uma “Tabela de comportamentos”. Assim, foi construído um documento 

Grupo 2 
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(Apêndice 19), onde, no final de cada sessão, era feito o registo do 

comportamento de cada um, individualmente, após uma auto-avaliação 

oral com a investigadora. 

No entanto, apesar da referida estratégia, o grupo continuou a 

manifestar comportamentos perturbadores com frequência. Assim, de 

forma a minimizar a situação, procurou-se que, durante as sessões, 

estivesse sempre presente outro adulto, para além da investigadora, 

nomeadamente um monitor ou colaborador da Fábrica, possibilitando um 

acompanhamento mais individualizado. 

 

OPINIÃO SOBRE AS SESSÕES 

Da reflexão da investigadora que foi sendo realizada ao longo das 

sessões, entendeu-se pertinente incluir, nos documentos de registo 

individual, um item onde os alunos evidenciassem a sua opinião acerca 

da sessão, o que começou a acontecer a partir do 3.º período (1 de Abril 

de 2008). Os documentos passaram, então, a incluir o item “A minha 

opinião sobre esta sessão”, com um espaço onde os alunos pudessem 

fazer um registo de resposta livre. 

Analisando esses registos ao longo de duas semanas, constatámos 

que os alunos revelavam dificuldades em expressar a sua opinião, 

anotando-se apenas respostas relativas à satisfação em as realizar. 

Entendeu-se, então, que deveria haver uma reestruturação. Assim, passou 

a constar um item de resposta aberta orientada, “O que eu não sabia e 

passei a saber com a sessão de hoje”, e um item de escolha múltipla, 

onde os alunos teriam de seleccionar uma das seguintes opções sobre a 

sessão: muito interessante, interessante, pouco interessante. 

 

ACTIVIDADES DE FINAL DE PERÍODO  

Chegando ao final do primeiro período lectivo, sentimos 

necessidade de percepcionar o impacto das actividades desenvolvidas, 
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ao longo do tempo, nos alunos participantes. Nesse sentido, foram 

construídas sessões a concretizar no final de cada período, com esses 

objectivos. 

As actividades realizadas foram estruturadas atendendo às 

características individuais dos alunos, bem como às dos diferentes grupos, 

como um todo. Procurámos que a sua construção tivesse um carácter, 

fundamentalmente, desafiante que motivasse a participação dos alunos. 

Duas dessas actividades foram construídas em formato de jogo. Esta 

opção prende-se com o seu carácter lúdico e prazeroso (Ribeiro, 2001), 

para além da sua relevância como promotor do desenvolvimento de 

diversas competências e da interacção com os outros (Brougère, 1998; 

Kishimoto, 2001; Mrech, 2001; Ribeiro, 2001). 

Foram ainda utilizadas situações-problema, pelas razões 

apresentadas em 5.4.4.2, criadas especificamente para o efeito. 

 

No final do primeiro período, para os grupos com os quais já tinha 

sido iniciada a intervenção (Grupos 1 e 2), foi desenhado um jogo de 

tabuleiro com desafios relacionados com as actividades realizadas nas 

sessões, conforme descrito em 5.4.4.4, na sessão 31. 

 

No final do segundo período lectivo, para os Grupos 1 e 2, 

procurando criar situações desafiantes e motivadoras, construímos uma 

actividade que, de alguma forma, estivesse relacionada com a época do 

ano, a Páscoa. Assim, criámos o jogo “Ovos escondidos na Fábrica”, 

descrito em 5.4.4.4, na sessão 32. 

Para o Grupo 3, atendendo às características do mesmo, 

entendemos realizar uma entrevista individual, cujos dados recolhidos 

serão analisados no capítulo seguinte. 
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No final do terceiro período, para os Grupos 1 e 2 foi feita uma 

apresentação multimédia com as imagens realizadas ao longo do ano, 

que os alunos foram comentando, conforme descrito em 5.4.4.4, na sessão 

33A. 

Para o Grupo 3 foram seleccionados desafios com um formato de 

situação-problema, cujo teor estava relacionado com as sessões 

realizadas, conforme descrito em 5.4.4.4, na sessão 33B. 

 

ACTIVIDADE EM ARTICULAÇÃO COM A ESCOLA 

Na reunião realizada após o final do 2.º período, entre a 

investigadora e as professoras de EE dos alunos participantes da Escola EB 

2,3 João Afonso de Aveiro, foi apontada a necessidade de se intensificar a 

articulação entre as actividades realizadas na Fábrica CCV e a Escola. A 

sua concretização poderia passar pela continuidade do desenvolvimento 

de actividades realizadas na Fábrica CCV, como é o caso da proposta 

apresentada pela investigadora às professoras, no dia 27 de Maio de 2008. 

Esta proposta vem na sequência da concretização da sessão 14, “A 

princesa e o cérebro que sentia demais”, em que houve uma exploração 

dos cinco sentidos em cinco estações diferentes. Como a narração da 

história se estendeu no tempo, esta exploração foi breve. Assim, entendeu- 

-se pertinente complementar com a referida proposta. Foi disponibilizado 

um documento descritivo da actividade e a folha de registo “O cérebro e 

os sentidos” (Apêndice 20). 

Os objectivos da actividade são: 

- desenvolver os sentidos do tacto, visão, audição, gosto e olfacto; 

- desenvolver a atenção, a concentração, a tomada de decisão, o 

respeito pelos outros e pelas regras; 

- desenvolver o pensamento reflexivo. 

A actividade consistia em explorar diferentes alimentos utilizando os 

cinco sentidos. Poder-se-iam usar diferentes tipos de alimentos (por 
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exemplo fruta, bolachas, doces,…) ou diferentes variedades de um tipo 

de alimento (por exemplo: bolacha torrada, bolacha de manteiga e 

bolacha de água e sal; maçã Golden, maçã Starking e maçã Reineta,…). 

Sugestões de exploração: 

- tacto: textura (liso, rugoso,…); 

- olfacto: intensidade do cheiro,…; 

- visão: cor, forma,…; 

- paladar: doce, ácido,…; 

- audição: som emitido ao trincar,… 

A actividade foi realizada na escola, pelas professoras de EE, com os 

alunos participantes da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro. Segundo as 

informações comunicadas pelas mesmas, os alunos participaram com 

agrado tendo realizado a actividade utilizando bolachas e maçãs. 

 

PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DA ESCOLA 

Na reunião, após o final do 2.º período, entre a investigadora e as 

professoras de EE dos alunos participantes da Escola EB 2,3 João Afonso de 

Aveiro, foi sugerido o envolvimento dos mesmos, através da apresentação 

das actividades que desenvolveram na Fábrica CCV, ao longo do ano 

lectivo, na Semana da Escola113. 

Como o tema dessa Semana era “Ambiente”, foi exposto o trabalho 

realizado no âmbito da sessão “Plantar lixo” (cartaz com fotografias e 

protocolo de execução; “vasos” com as plantações; tabela com tempo 

de decomposição de alguns materiais utilizados pelos jovens que 

frequentam a escola). Alguns dos alunos participantes na intervenção, 

auxiliaram na montagem da exposição e estiveram presentes durante a 

                                            
113 Semana dedicada à partilha de experiências, envolvendo toda a comunidade 

escolar. 
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exibição (Figura 5.58). A sua colaboração aconteceu de forma activa e 

empenhada, manifestando uma atitude confiante. 

 

  

Figura 5.58 - Participação na Semana da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro 
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6. AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO IMPLEMENTADA 

6.1 INTRODUÇÃO 

 Este capítulo está estruturado em quatro secções relativas à 

avaliação da intervenção implementada e descrita no capítulo anterior. 

 Nesta primeira secção (6.1) fazemos uma introdução ao capítulo. 

 Na segunda secção damos conta do processo de recolha de dados 

(secção 6.2). 

 Na terceira (secção 6.3) é apresentada a análise dos dados e 

discussão dos resultados e na quarta (secção 6.4) a triangulação de 

resultados, de encontro ao terceiro objectivo de estudo definido no 

capítulo 1, que recapitulamos: 

 Estudar a pertinência educativa e a exequibilidade de propostas 

de educação científica, em ambiente não-formal em 

complementaridade com o contexto formal escolar, conducentes 

ao desenvolvimento da literacia científica de alunos com CEI e de 

forma a tornar a sua educação mais inclusiva. 
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6.2 O PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS 

A avaliação da pertinência educativa e da exequibilidade da 

intervenção implementada foi efectuada em vários momentos, com 

fontes diversificadas, utilizando diferentes técnicas e instrumentos de 

recolha de dados. 

Ao longo da implementação da intervenção foi sendo realizada 

uma avaliação, essencialmente formativa, de forma a identificar a 

adequação das estratégias usadas e a alterar aquelas que pareciam 

estar a ser menos conseguidas. Para tal analisámos os dados recolhidos 

através das técnicas e instrumentos descritos na Tabela 5.8 do capítulo 

anterior, nomeadamente as notas de campo da investigadora, os registos 

audiovisuais e escritos das sessões, as fichas individuais dos alunos e, ainda, 

entrevistas aos alunos, às respectivas professoras de EE e aos monitores da 

Fábrica CCV que acompanharam as sessões. Essa avaliação aconteceu 

de forma contínua, envolvendo parte dos participantes, e teve 

repercussões: 

- na concretização de sessões construídas partindo de sugestões das 

professoras de Educação Especial responsáveis pelos alunos (descritas em 

5.4.4.4); 

- nas adequações, alterações ou introduções de novas estratégias 

na intervenção (apresentados em 5.4.4.7 e nas notas das sessões 

respectivas, em 5.4.4.4). 

A concretização das sessões sugeridas, bem como as adequações, 

alterações ou introduções, foram feitas no sentido de ajustar a 

intervenção atendendo aos resultados obtidos e aos objectivos do estudo. 

Na Tabela 6.1 apresentam-se as técnicas e instrumentos utilizados na 

recolha de dados que permitiram ir, especificamente, de encontro ao 

terceiro objectivo de investigação. 
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Tabela 6.1 - Técnicas e instrumentos utilizados na recolha de dados para avaliação da 

intervenção 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 
OBJECTIVO MOMENTO FONTE 

1 – Inquérito / 

Entrevista 

- Caracterizar o posicionamento dos 

alunos face à intervenção e ao seu 

impacto. 

Novembro 2007 

Fevereiro,  

Março e Junho 

2008 

Alunos 
– Identificar sugestões para o 

melhoramento da intervenção. 

Novembro 2007 

Fevereiro e  

Março 2008 

- Identificar a opinião dos alunos sobre a 

continuidade da realização de 

actividades promotoras de uma 

educação científica. 

Junho 2008 

- Identificar o conhecimento que as 

professoras possuíam sobre as 

actividades realizadas. 

Janeiro 2008 

Professores 

de EE 

– Identificar sugestões para o 

melhoramento da intervenção. 

Janeiro e Abril 

2008 

- Identificar o conhecimento que as 

professoras possuíam sobre as 

actividades realizadas e a sua evolução 

comparativamente com o 

levantamento já realizado. 

Abril e Junho 

2008 

- Fazer um levantamento da percepção 

das professoras sobre o impacto, nos 

alunos, da intervenção implementada. 

Janeiro, Abril e 

Junho 2008 

- Identificar sugestões no sentido da 

continuidade da realização de 

actividades promotoras de uma 

educação científica dos alunos. 

Junho 2008 

Professoras 

de EE / 

Encarrega-

dos de 

educação114 

- Identificar o conhecimento que os 

encarregados de educação possuíam 

sobre as actividades realizadas. 

- Fazer um levantamento da percepção 

global dos encarregados de educação 

sobre o impacto, nos alunos, da 

intervenção implementada. 

Encarrega-

dos de 

educação 

2 – Análise 

documental 

das actas das 

reuniões 

- Recolher informação que permitisse 

fazer uma avaliação global da 

intervenção por parte de parceiros das 

escolas. 

Julho 2008 

Actas das 

reuniões com 

professores 

das escolas 

parceiras 

                                            
114 De entre os dezoito encarregados de educação foram realizadas entrevistas aos 

quatro com quem a investigadora conseguiu contactar (correspondendo a 22,22%). 

Todos estes são encarregados de educação de alunos da Escola EB 2,3 João Afonso de 

Aveiro. 
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Sempre que se utilizou a técnica de inquérito foram realizadas 

entrevistas individuais, semiestruturadas, pelas razões apresentadas em 4.4, 

tendo à partida um conjunto de perguntas estruturantes, atendendo aos 

objectivos das mesmas. Nos apêndices 21, 22 e 23 encontram-se os guiões 

e as transcrições das entrevistas aos alunos, professoras de EE e 

encarregados de educação, respectivamente. 

 

Nos diferentes momentos, os participantes foram entrevistados em 

datas distintas, consoante foi oportuna a sua concretização e a 

disponibilidade dos mesmos (Tabela 6.2). 

 

Tabela 6.2 - Entrevistas realizadas 

MOMENTO PARTICIPANTES DATA 
N.º DE ENTREVISTADOS / 

TOTAL DE PARTICIPANTES 

Meados do 1.º 

período 

Alunos do Grupo 1 13/11/2007 6/6 

Alunos do Grupo 2 15/11/2007 4/6 

Após final do 1.º 

período 

Professoras EE da Escola 

João Afonso 
14/01/2008 3/3 

Meados do 2.º 

período 

Alunos do Grupo 2 14/02/2008 4/6 

Alunos do Grupo 1 19/02/2008 4/6 

Final do 2.º período Alunos do Grupo 3 14/03/2008 6/6 

Após final do 2.º 

período 

Professora EE da Escola de 

Aradas 
18/04/2008 1/1 

Professoras EE da Escola 

João Afonso 
21/04/2008 3/3 

Final / após final do 

3.º período 

Alunos do Grupo 1 17/06/2008 4/6 

Alunos do Grupo 3 20/06/2008 4/6 

Alunos do Grupo 2 

25/06/2008 

26/06/2008 

1/07/2008 

4/6 

Professora EE da Escola de 

Aradas 
16/06/2008 1/1 

Professoras EE da Escola 

João Afonso 
25/06/2008 3/3 

Encarregados de 

educação 

25/06/2008 

26/06/2008 

1/07/2008 

4/18 

 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

213 

Com o objectivo de complementar a informação que nos permitisse 

avaliar, de forma global, a intervenção implementada, em Julho de 2008, 

foram realizadas reuniões com professores designados pelos órgãos de 

gestão dos Agrupamentos das Escolas parceiras (EB 2,3 João Afonso de 

Aveiro e EB 2,3 de Aradas), nomeadamente elementos do órgão de 

gestão e coordenadores de EE. Dessas duas reuniões foram lavradas as 

respectivas actas (Apêndice 24). 

6.3 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 Na análise dos dados e discussão dos resultados recolhidos, 

avaliámos a intervenção implementada em relação ao desenvolvimento 

da literacia científica dos alunos, numa perspectiva inclusiva, atendendo 

à pertinência educativa e exequibilidade da mesma. 

 Neste sentido, definimos duas dimensões de análise: 

 avaliação das percepções sobre o impacto da intervenção; 

 avaliação de sugestões de melhoramento e continuidade da 

intervenção. 

A primeira dimensão abrange evidências relativas ao 

posicionamento face às actividades realizadas e à valorização da 

intervenção no seu todo, nomeadamente no desenvolvimento dos alunos.  

A segunda dimensão refere-se às sugestões para melhoramento da 

intervenção, bem como à continuidade da realização de actividades 

promotoras de uma educação científica. 

A análise das duas dimensões é feita respeitando o ponto de vista 

dos diferentes participantes (alunos, professoras de EE responsáveis pelos 

alunos, encarregados de educação dos alunos e professores designados 

pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas).  
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 Os dados obtidos nas entrevistas foram sujeitos a análise de 

conteúdo, conforme explicitado na secção 4.5, a partir da organização 

da informação recolhida, tendo sido construídas diversas tabelas para o 

efeito (Apêndice 25). 

 A análise efectuada corresponde ao conjunto das respostas dadas 

na(s) entrevista(s) realizada(s), nos diferentes momentos (indicados na 

Tabela 6.2), a: 

 - três grupos de alunos, perfazendo um máximo de 36; 

 - quatro professoras de EE, perfazendo um máximo de 11; 

- quatro encarregados de educação, perfazendo um total de 4. 

O ponto de vista dos professores designados pelos órgãos de gestão 

dos Agrupamentos das Escolas é discutido a partir da informação contida 

nas actas das reuniões de avaliação realizadas. 

 

As categorias/subcategorias da análise de conteúdo foram criadas 

em função das respostas registadas e tendo por base o enquadramento 

teórico. Os resultados são apresentados em função destas, em tabelas e 

gráficos com a distribuição (frequências absoluta e/ou relativa) dos 

indicadores identificados. 

6.3.1 AVALIAÇÃO DAS PERCEPÇÕES SOBRE O IMPACTO DA INTERVENÇÃO 

Nesta dimensão definimos categorias relativas ao posicionamento 

face às actividades realizadas, ao desenvolvimento dos alunos e à 

relevância / valorização da intervenção no seu todo. 

6.3.1.1 POSICIONAMENTO FACE ÀS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Em relação ao posicionamento face às actividades realizadas, 

analisam-se as respostas dos alunos sobre: 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

215 

a) a partilha das mesmas, isto é, se falavam das actividades que 

realizavam na Fábrica CCV (com quem, sobre o quê); 

b) quais as actividades consideradas menos e mais interessantes e a 

sua justificação. 

Analisam-se, ainda, as respostas das professoras de EE e dos 

encarregados de educação acerca das informações partilhadas pelos 

alunos sobre as actividades realizadas. 

 

O PONTO DE VISTA DOS ALUNOS 

Em vinte e três respostas dos alunos (obtidas nas entrevistas de 

Fevereiro, Março e Junho de 2008), sobre a partilha das actividades 

realizadas, encontram-se indicadores relativos aos seus destinatários (vinte 

e sete indicadores) e aos conteúdos das comunicações (vinte e três 

indicadores).  

De entre o total de respostas registam-se apenas quatro (fri=17,39%) 

em que os alunos referem não partilhar as actividades. O aluno 3.Ar, na 

entrevista de Março de 2008 afirma: “Nunca me deu para contar. Não sou 

muito de dizer o que faço.” 

Nas restantes respostas verifica-se que há partilha das actividades 

realizadas, encontrando-se na Tabela 6.3 a distribuição dos indicadores 

identificados. 

 

Tabela 6.3 - Distribuição dos indicadores sobre a partilha, por parte dos alunos, das 

actividades realizadas 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Partilha 

Com quem 

Família (casa) 20 74,07 

Colegas / professores (escola) 6 22,22 

Quem lhe pergunta 1 3,70 

O quê 

Relato das actividades 20 86,96 

Comportamento dos alunos 0 0,00 

Satisfação 2 8,69 

NS/NR 1 4,35 
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A maior parte dos indicadores mostra que os alunos partilham o que 

fizeram maioritariamente com a família (fri=74,07%) e em menor 

percentagem (fri=22,22%) com colegas ou professores. Há ainda um aluno 

(fri=3,70%) que, na entrevista de Junho de 2008, refere partilhar com quem 

lhe pergunta, apesar de na entrevista anterior, Abril de 2008, ter afirmado 

partilhar com família e colegas. 

Em 86,96% dos casos a partilha corresponde ao relato das 

actividades, como por exemplo: “Conto que fizemos o pão com massa: 

pomos a farinha e amassamos…” (11.JA/3.º, entrevista de Fevereiro de 

2008). 

Identificam-se dois indicadores (fri=8,69%) em que a partilha 

corresponde à satisfação em realizar as actividades, como: “Digo que é 

giro.” (8.JA/3.º, entrevista de Fevereiro de 2008). 

Não se regista qualquer indicador sobre a partilha de aspectos 

relacionados com o comportamento dos alunos. 

 

Inquirimos, também, conforme acima mencionado, a opinião dos 

alunos sobre as actividades que identificam como mais e menos 

interessantes. 

Nas entrevistas realizadas (Grupos 1 e 2 - Novembro de 2007; Grupo 

3 - Março de 2008), de entre as dezasseis respostas sobre as actividades 

que consideram menos interessantes, registam-se quatro (fri=25,00%) em 

que os alunos afirmam não saber responder ou não se lembrarem. Há 

apenas uma resposta (fri=6,25%) em que o aluno aponta uma actividade 

que considerou como menos interessante: “Robôs” (1.Ar, entrevista de 

Março de 2008). Todos os outros alunos (fri=68,75%) consideram que não 

houve nenhuma actividade menos interessante ou afirmam gostar de 

tudo (Tabela 6.4). 
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Tabela 6.4 - Distribuição das respostas sobre as actividades consideradas, pelos alunos, 

como menos interessantes 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Actividades 

menos 

interessantes 

Robôs 1 6,25 

Nenhuma / gosta de tudo 11 68,75 

Não sabe / não se lembra 4 25,00 

 

Nas entrevistas de Novembro de 2007, Fevereiro, Março e Junho de 

2008, foram identificados quarenta e quatro indicadores relativos às 

actividades consideradas mais interessantes, e cuja distribuição se 

encontra na Tabela 6.5. Esta análise incidiu apenas sobre as actividades 

que foram desenvolvidas por todos os grupos. 

 

Tabela 6.5 - Distribuição dos indicadores sobre as actividades que os alunos identificam 

como mais interessantes 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Actividades 

mais 

interessantes 

Do grão ao pão 10 22,73 

Robótica 9 20,45 

“Mãos na Massa” 7 15,91 

Cinema 3D – 5000 m debaixo do mar 6 13,64 

Faz a tua pasta de dentes 5 11,36 

Aprender ciência a brincar – uma experiência indiana 3 6,82 

Todas 4 9,09 

 

De acordo com os resultados da Tabela 6.5 verifica-se que as 

actividades consideradas mais interessantes, pelos alunos participantes, 

foram “Do grão ao pão” (fri=22,73%) e as de Robótica (fri=20,45%) 

(incluindo-se as duas valências – “Oficina de robôs” e “Sítio dos robôs” - 

pois a referência mais frequente é “robôs”). 

Na Figura 6.1 apresenta-se o gráfico com a frequência relativa dos 

treze indicadores referentes às justificações para a escolha das 

actividades mais interessantes. 
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Figura 6.1 - Distribuição da frequência relativa dos indicadores referentes às justificações 

dos alunos para a escolha das actividades mais interessantes 

 

Verifica-se que as justificações de maior incidência, para a escolha 

das actividades mais interessantes, prendem-se com a satisfação em as 

realizar (fri=76,92%) e, as restantes, com o factor novidade da situação 

vivenciada (fri=23,08%). 

Em relação à primeira, registam-se respostas como: “Porque é fixe” 

(4.AJ/2.º, entrevista de Junho de 2008) ou “Porque gostei!” (2.Ar, entrevista 

de Junho de 2008). 

O factor novidade assinala-se, por exemplo nas seguintes respostas: 

“Porque ainda não sabia fazer” (2.JA/2.º, entrevista de Junho de 2008) ou 

“…é uma coisa nova que eu aprendi fora da escola.” (9.JA/2.º, entrevista 

de Junho de 2008). 

Estes resultados manifestam uma clara satisfação em realizar as 

actividades propostas. 

 

O PONTO DE VISTA DAS PROFESSORAS DE EE 

As professoras de EE dos alunos da Escola EB 2,3 João Afonso de 

Aveiro foram questionados acerca do conhecimento que tinham, através 

dos seus alunos, das actividades realizadas pelos Grupos 1 e 2, tendo-se 

registado um total de nove respostas (obtidas nas entrevistas de Janeiro, 

Abril e Junho de 2008). 
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Mais de metade das respostas (fri=66,67%; fi=6) refere que a partilha 

de informações por parte dos alunos, sobre as actividades realizadas, 

dependeu das características dos mesmos, conforme mencionam, por 

exemplo as professoras P1 e P3 na entrevista de Janeiro de 2008, 

respectivamente: “(…) as limitações que os alunos têm a nível da 

capacidade de expressão e memorização comprometem o relato das 

actividades.”; “Alguns alunos contam, outros não, dependendo da 

autonomia em termos de verbalização.”. 

Nas respostas das professoras encontramos indicadores relativos ao 

modo como acontece a partilha (nove indicadores) e ao conteúdo da 

mesma (oito indicadores), encontrando-se a sua distribuição na Tabela 

6.6. 

 
Tabela 6.6 - Distribuição dos indicadores sobre o conhecimento que as professoras de EE 

da Escola João Afonso tinham das actividades, através dos alunos 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Como tem conhecimento 

das actividades 

através dos alunos 

Por iniciativa própria 4 44,44 

Se solicitado 5 55,56 

Tipo de conhecimento / 

informação 

Relato das 

actividades 

Global 2 25,00 

Pormenorizado 3 37,50 

Comportamento dos alunos 2 25,00 

Satisfação 1 12,50 

 

Constata-se que as professoras referem ter conhecimento das 

actividades através dos alunos quando solicitados em 55,56% dos casos e 

os restantes fazem-no por iniciativa própria (fri =44,44%). 

Nessa partilha sobre o relato das actividades, 25,00% dos indicadores 

apontam para uma descrição global e 37,50% indicam que os alunos o 

fazem pormenorizadamente. São exemplos as seguintes respostas: 

- “(…) o [5.JA/2.º] relatou a actividade das natas.” (P1, entrevista de 

Abril de 2008); 
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- “O [9.JA/3.º] descreveu, com todos os detalhes, a sessão do pão.” 

(P2, entrevista de Janeiro de 2008). 

Em relação à partilha de conteúdos relacionados com o 

comportamento dos alunos encontramos 25,00% de indicadores, 

correspondendo a duas respostas da mesma professora, P1, em 

momentos diferentes: Abril e Junho de 2008. Na entrevista de Junho de 

2008, P1 assumiu que essa questão era uma preocupação sua. 

Regista-se ainda uma resposta (fri=12,50%) em que é salientada a 

satisfação manifestada pelos alunos: “Normalmente dizem que adoram.” 

(P2, entrevista de Janeiro de 2008). 

Nas respostas das professoras, sobre a partilha das actividades pelos 

alunos, foram destacadas algumas delas, encontrando-se a respectiva 

distribuição no gráfico da Figura 6.2, correspondendo às sessões “Do grão 

ao pão” (fri=50,00%), onde houve a confecção de pão; “Na tacinha das 

natas” (fri=33,33%), onde houve produção de manteiga; “Deste chá eu 

gosto” (fri=16,67%), onde foram feitos scones e foi preparado chá. 

 

 

Figura 6.2 - Distribuição da frequência relativa das actividades destacadas nas respostas 

das professoras da Escola João Afonso, sobre a partilha dos alunos 

 

Em relação à professora de EE do Grupo 3, que esteve presente e 

acompanhou a concretização de 87,50% das sessões, foi questionado se 
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os alunos comentavam as actividades realizadas, de que forma e sobre o 

quê. 

Na entrevista de Abril de 2008, a professora refere que 

“Normalmente não comentam o que fazem e quando comentam é sem 

grandes consequências”. Na entrevista de Junho de 2008, questionámos 

se os alunos faziam mais comentários, tendo a professora respondido que 

“Falam mais”, sem especificar pormenores. 

 

O PONTO DE VISTA DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Os encarregados de educação inquiridos referem ter conhecimento 

das actividades, através dos alunos (fri=100,00%). Quando questionados 

sobre o tipo de conhecimento que tinham, identificam-se sete 

indicadores, encontrando-se, na Tabela 6.7, a respectiva distribuição. 

 

Tabela 6.7 - Distribuição dos indicadores encontrados, nas respostas dos encarregados de 

educação, sobre o tipo de conhecimento que tinham das actividades, através dos 

alunos 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Tipo de conhecimento / 

informação 

Relato das 

actividades 

Global 3 42,86 

Pormenorizado 1 14,29 

Comportamento dos alunos 1 14,29 

Satisfação 2 28,57 

 

Segundo os resultados na tabela anterior, verifica-se que a partilha 

dos alunos incidiu mais no relato global das actividades (fri=42,86%), 

havendo apenas uma resposta que indica um relato pormenorizado 

(fri=14,29%). Há ainda uma resposta (fri=14,29%) que refere que a partilha 

de informações incidiu sobre o comportamento do aluno. Dois 

encarregados de educação apontam também a satisfação manifestada, 

por parte dos seus educandos, em realizar as actividades propostas. 

Nas respostas dos encarregados de educação sobre a partilha das 

actividades, pelos alunos, foram destacadas as correspondentes às 
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seguintes sessões: “Do grão ao pão” (fi=1) (confecção de pão) e “Na 

tacinha das natas” (fi=1) (produção de manteiga). 

6.3.1.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NOS ALUNOS 

Relativamente ao desenvolvimento de competências nos alunos, 

analisam-se as suas respostas referentes ao que consideram ter aprendido 

e se a intervenção os ajudava na escola. 

É feita, também, a análise das respostas das professoras de EE e dos 

encarregados de educação acerca da sua percepção sobre o 

desenvolvimento dos alunos, através da implementação da intervenção. 

 

O PONTO DE VISTA DOS ALUNOS 

Inquiriu-se a opinião dos alunos acerca do que consideram ter 

aprendido, nas entrevistas de Novembro de 2007 e de Fevereiro e Março 

de 2008. Nas dezasseis respostas dadas, apenas um aluno (fri=6,25%) refere 

“Não sei”. Encontra-se, na Tabela 6.8, a distribuição dos trinta indicadores 

que evidenciam o que os alunos consideram ter aprendido. 

 

Tabela 6.8 - Distribuição dos indicadores que evidenciam o que os alunos consideram ter 

aprendido 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Considera 

ter 

aprendido 

O quê 

Confeccionar /construir produtos 21 70,00 

Conteúdos associados às actividades 3 10,00 

Coisas boas/novas/variadas 5 16,67 

Nada 1 3,33 

 

A maior incidência de indicadores refere-se à confecção e/ou 

construção de produtos desenvolvidos nas sessões, tais como, fazer pão 

(fri=20,00%; fi=6), fazer brinquedos indianos (fri=16,67%; fi=5), construir / 

programar robôs (fri=10,00%; fi=3), fazer chantili (fri=10,00%; fi=3), fazer pasta 

de dentes (fri=6,67%; fi=2) e fazer manteiga (fri=3,33%; fi=1). 
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Há 10,00% de indicadores relativos a conteúdos associados a 

actividades realizadas, como por exemplo na resposta: “O que acontece 

no tsunami”115 (9.JA/3.º, entrevista de Novembro de 2007). 

Há cinco indicadores (fri=16,67%) sem especificação de conteúdo 

(“Coisas boas/novas/variadas”), havendo uma resposta em que o aluno 

declara que aprende “Porque faço coisas que não faço na escola, nem 

em casa.” (9.JA/3.º, entrevista de Fevereiro de 2008). 

Regista-se ainda a resposta de um aluno (fri=3,33%) que refere não 

ter aprendido nada porque já sabia tudo (6.JA/3.º, entrevista de Fevereiro 

de 2008). 

Na Tabela 6.9 encontra-se a distribuição dos dezassete indicadores 

das justificações dos alunos para considerarem ter aprendido, em que se 

verifica que incidem maioritariamente em respostas do tipo “Não sabia e 

agora sei” (fri=52,94%). 

 

Tabela 6.9 - Distribuição dos indicadores das justificações dos alunos para considerarem 

ter aprendido 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Considera ter aprendido  Porque… 

Não sabia e agora sabe 9 52,94 

É fácil 1 5,88 

Foi bem explicado 1 5,88 

Vem para aprender 1 5,88 

Gosta / é giro / é fixe 3 17,65 

NS/NR 2 11,76 

 

Destes resultados podemos depreender que os alunos, na sua 

maioria, consideram ter aprendido com as actividades realizadas, embora 

na maior parte dos casos, 70,00%, essa aprendizagem se refira à 

confecção e/ou construção de produtos e em menor escala, 10,00%, se 

reporta a conhecimentos. 

                                            
115 Um dos módulos da exposição “Mãos na Massa”. 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

224 

 

Procurámos percepcionar se os alunos consideravam que as 

actividades realizadas nas sessões da intervenção influenciavam o seu 

desempenho na escola. Esta questão apenas foi colocada na entrevista 

de Novembro de 2007 aos grupos que à data estavam envolvidos (Grupos 

1 e 2), encontrando-se a distribuição das respostas na Tabela 6.10. 

 

Tabela 6.10 - Distribuição das respostas dos alunos sobre a influência da intervenção na 

escola 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Ajuda na escola 5 50,00 

A intervenção não tem a ver com a escola 3 30,00 

NS/NR 2 20,00 

 

De entre os dez alunos entrevistados, dois (fri=20,00%) não sabem 

responder e três (fri=30,00%) consideram que a intervenção não tem a ver 

com a escola. 

Metade dos alunos inquiridos (fri=50,00%) considera, no entanto, que 

as actividades desenvolvidas na Fábrica CCV ajudam o desempenho na 

escola, havendo apenas três que explicam as suas respostas. Analisando- 

-as, podemos inferir justificações de natureza diferente: 

 complementaridade curricular (fi=1): “…porque tenho disciplinas 

diferentes.” (1.JA/2.º); 

 auto-estima e autoconfiança (fi=2): “…porque sei mais coisas.” 

(5.JA/2.º); “…porque gosto da Fábrica.” (2.JA/2.º). 

 

O PONTO DE VISTA DAS PROFESSORAS DE EE 

As professoras de EE foram inquiridos, em todas as entrevistas, 

acerca da sua percepção do impacto da intervenção no 

desenvolvimento de competências nos alunos. Na Figura 6.3 encontra-se o 

gráfico com a distribuição da frequência relativa das treze respostas 

obtidas. 
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Figura 6.3 - Distribuição da frequência relativa das respostas das professoras de EE sobre o 

impacto da intervenção no desenvolvimento de competências nos alunos 

 

Em mais de metade das respostas (fri=61,54%) as professoras de EE 

consideram que a intervenção teve impacto no desenvolvimento de 

competências nos alunos. As respostas “Ainda não” (fri=23,08%; fi=3) 

correspondem ao primeiro momento em que foram entrevistados, após 

um período lectivo de implementação da intervenção. A resposta 

“Algum” (fri=7,69%; fi=1) refere-se especificamente a um aluno (P1, 

entrevista de Abril de 2008). A resposta NS/NR pertence a P3 (entrevista de 

Abril de 2008) em que refere: “Não consigo aferir o impacto que as 

actividades na Fábrica tiveram sobre as capacidades dos alunos.” No 

entanto, na entrevista de Junho de 2008, a mesma professora indicou 

evidências do impacto no desenvolvimento de competências nos alunos, 

como a relação interpessoal e a liderança. 

 

Apresentamos na Figura 6.4 o gráfico com as frequências relativas 

das evidências referidas pelas professoras de EE relativas ao 

desenvolvimento dos alunos. 
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Figura 6.4 - Distribuição da frequência relativa das respostas das professoras de EE sobre 

as evidências do impacto da intervenção no desenvolvimento de competências nos 

alunos 

 

No total registam-se quinze evidências do impacto da intervenção 

no desenvolvimento de competências nos alunos, numa perspectiva 

integradora, abarcando atitudes, capacidades e conhecimentos, 

conforme definimos na secção 2.6. De entre as evidências identificadas, 

26,66% estão relacionadas com atitudes de empenho, 20,00% com a 

capacidade de se exprimirem e exporem ideias, nomeadamente no 

relato de actividades e na utilização de um vocabulário mais rico, 

revelando amplitude de conhecimentos (fri=13,33%), para além do 

desenvolvimento de capacidades manipulativas (fri=6,67%). Verificam-se, 

ainda, 33,34% de evidências do desenvolvimento na relação interpessoal, 

nomeadamente no incremento da interacção com outros (fri=20,00%), no 

respeito pelos outros (fri=6,67%), bem como atitudes de liderança 

(fri=6,67%). Conforme refere P4 (entrevista de Junho de 2008): “…vão 

começando a aprender a comportarem-se nos diferentes locais: ir de 

autocarro, os tempos de espera, o respeito pelos outros (quando estavam 

à espera com outros visitantes), o respeito e relacionamento com outros 

(nomeadamente com a responsável pelo projecto e monitores).”. 
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Procurou-se apurar junto das professoras de EE qual a sua 

percepção do impacto da intervenção, nos alunos, noutras vertentes, e 

quais. Na Figura 6.5 encontra-se o gráfico com a distribuição da 

frequência relativa das onze respostas. 

 

Figura 6.5 - Distribuição da frequência relativa das respostas das professoras de EE sobre o 

impacto da intervenção noutras vertentes 

 

Em cerca de metade das respostas (fri=45,45%), as professoras de EE 

consideram que a intervenção teve impacto noutras vertentes que 

analisaremos de seguida. As respostas “Ainda não” (fri=27,27%; fi=3) 

correspondem ao primeiro momento em que foram entrevistados, após 

um período lectivo de implementação da intervenção. Há três respostas 

NS/NR (fri=27,27%), em que as professoras de EE referem não ter dados 

para avaliar (P1 e P3, nas entrevistas de Abril e de Junho de 2008). 

Em relação às vertentes identificadas pelas professoras, registam-se 

quatro evidências no total. São elas a auto-estima, a maturidade e a 

motivação. Há ainda uma resposta onde se evidencia a influência a nível 

da inclusão (Tabela 6.11). 
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Tabela 6.11 - Distribuição das evidências do impacto da intervenção noutras vertentes, 

identificadas nas respostas das professoras de EE 

EVIDÊNCIAS fi fri (%) 

Auto-estima 1 25,00 

Motivação 1 25,00 

Maturidade 1 25,00 

Inclusão 1 25,00 

 

A evidência auto-estima, que também inferimos das respostas dos 

próprios alunos, nomeadamente quando manifestam satisfação na 

realização das actividades ou quando justificam ter aprendido porque 

não sabiam e agora sabem ou porque agora sabem mais coisas, foi já 

identificada por diversos autores como consequência de dinâmicas que 

podem ser desenvolvidas no âmbito da educação científica, conforme 

referido na secção 3.3 (Bell & Fenton, 2006; Farmery, 2002; Norman, 

Caseau, & Stefanich, 1998). 

 

O PONTO DE VISTA DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Quando questionados os encarregados de educação, acerca da 

sua percepção sobre o impacto da intervenção no desenvolvimento dos 

alunos, todos consideraram que sim, manifestando-se também em 

atitudes de empenho. Em duas respostas encontramos as seguintes 

justificações: 

”Acho que ele até melhorou na escola” (EE.5:JA/2.º); 

”…eles aprendem” (EE.6:JA/2.º). 

6.3.1.3 RELEVÂNCIA/VALORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Em relação à relevância/valorização da intervenção, analisam-se as 

respostas dos alunos sobre as vivências proporcionadas e se consideravam 

que era como estar na escola. 
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Também se analisam as respostas que permitem percepcionar 

como é que os alunos vêem a intervenção, dadas pelos mesmos, pelas 

professoras de EE e pelos encarregados de educação, 

Em relação à importância que os alunos atribuem à intervenção, é 

feita a análise das respostas dos mesmos, das professoras de EE e dos 

encarregados de educação, bem como dos dados recolhidos nas actas 

das reuniões de avaliação com os professores designados pelos órgãos de 

gestão dos Agrupamentos de Escolas. 

 

O PONTO DE VISTA DOS ALUNOS 

Os alunos foram questionados relativamente às vivências 

proporcionadas pela intervenção. 

Neste sentido, procurámos saber aquilo que julgavam que nunca 

teriam acesso se não tivessem participado na intervenção implementada. 

Foram identificados vinte e cinco indicadores, nas doze respostas obtidas 

na entrevista de Junho de 2008, cuja distribuição se encontra na Tabela 

6.12. 

 

Tabela 6.12 - Distribuição dos indicadores, identificados nas respostas dos alunos, 

relativamente ao que consideram que nunca teriam acesso se não participassem na 

intervenção 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Realização de actividades 12 48,00 

Valências da Fábrica CCV 10 40,00 

Escolha de jogos 1 4,00 

Coisas que nunca pensaria lá fazer 1 4,00 

Nada 1 4,00 

 

Cerca de metade dos indicadores (fri=48,00%) refere-se a 

actividades desenvolvidas nas sessões, cuja incidência se encontra na 

Tabela 6.13. Destes, 41,67% é relativa aos robôs. 
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Tabela 6.13 - Distribuição das actividades que os alunos consideram que nunca teriam 

acesso senão participassem na intervenção 

ACTIVIDADES REFERIDAS fi fri (%) 

Robôs (Sessões “Sítio dos robôs” e “Oficina de robôs”) 5 41,67 

Pasta de dentes (sessão “Faz a tua pasta de dentes” 2 16,67 

Bola saltitona (sessão “Bola saltitona”) 1 8,33 

Bolo de chocolate (sessão “O meu bolo de chocolate está cheio de 

moléculas”) 
1 8,33 

Manteiga (sessão “Vamos fazer manteiga”) 1 8,33 

Pão (sessão “Do grão ao pão”) 1 8,33 

Medições diversas (sessão “Ruben, o coelho esquizométrico”) 1 8,33 

 

Dez dos indicadores (fri=40,00%), identificados nas respostas dos 

alunos relativamente ao que consideram que nunca teriam acesso se não 

participassem na intervenção, reportam-se a valências da Fábrica CCV, 

sendo um (fi=1; fri=4,00%) de referência genérica “…outras salas.” (5.JA/2.º, 

entrevista de Junho de 2008) e nove de referência específica, cuja 

incidência se encontra na Tabela 6.14. 

 

Tabela 6.14 - Distribuição das valências que os alunos consideram que nunca teriam 

acesso se não participassem na intervenção 

VALÊNCIAS REFERIDAS fi fri (%) 

Exposição “Mãos na Massa” 3 33,33 

Mente Bola 2 22,22 

Robótica (“Sítio dos robôs” e “Oficina de robôs”) 1 11,11 

Na barriga do caracol 1 11,11 

Jogos matemáticos 1 11,11 

Espectáculo “Química por Tabela” 1 11,11 

 

Ainda relativamente ao que consideram que nunca teriam acesso 

se não participassem na intervenção, um aluno (fri=4,00%) refere a 

possibilidade de “…escolher os jogos [matemáticos]“ (4.JA/2.º). Segundo 

Platt e Olson (1997), a oportunidade de escolha é um factor de promoção 

da motivação no aluno. Assim, sendo este um aspecto realçado pelo 
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aluno, inferimos que o seu empenho na actividade proposta tenha sido 

intensificado. 

Há outra resposta (fri=4,00%) em que o aluno afirma que “…há coisas 

que não pensava fazer lá e fizemos. Por exemplo bolos.” (10.JA/3.º).  

Também se regista uma resposta (fri=4,00%) em que o aluno 

menciona “Nada.” (6.JA/2.º). 

À excepção desta última, os resultados reforçam os argumentos de 

diversos autores, como Patton e Andre (1989) ou Sutherland e Boyes (1993), 

de que a educação científica de alunos com necessidades educativas 

especiais proporciona uma diversificação das suas vivências. Reforça 

ainda a posição do Department for Education of United Kingdom 

Government (2004), que considera a educação científica como uma 

oportunidade para os alunos experimentarem os resultados de acções 

pessoais, quando são referidos produtos confeccionados e/ou construídos 

no âmbito das sessões. 

 

Aos alunos do Grupo 3, na entrevista de Março de 2008, foi 

questionado se consideravam que a concretização da intervenção era 

como estar na escola, apresentando-se na Tabela 6.15 a distribuição das 

seis respostas obtidas. 

 

Tabela 6.15 - Distribuição das respostas, dos alunos do Grupo 3 relativas à comparação 

entre a intervenção e a escola 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

É como estar 

na escola 
Porque… NS/NR 1 16,67 

Não é como 

estar na 

escola 

Porque… 

Aprende “coisas” diferentes 3 50,00 

Concretiza actividades 1 16,67 

Agrada 1 16,67 

 

Na maior parte das respostas (fi=5; fri=83,33%) os alunos consideram 

que a intervenção não é como estar na escola, apresentando diferentes 

justificações e que exemplificamos: 
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aprender “coisas” diferentes (fri=50,00%): “Aqui aprendemos coisas 

diferentes, de ciência. Coisas que não podemos aprender na escola 

aprendemos aqui.” (6.Ar); 

concretizar actividades (fri=16,67%): “Porque aqui trabalhamos e 

na escola só fazemos asneiras.” (3.Ar); 

sentir agrado (fri=16,67%): “Porque é mais fixe!” (4.Ar). 

 

Procurámos percepcionar como é que os alunos vêem a 

intervenção e a importância que lhe atribuem. 

Em vinte e duas respostas, obtidas nas entrevistas de Novembro de 

2007 e Junho de 2008, inferimos que os alunos vêem a intervenção de 

forma muito positiva. Registam-se 86,36% de respostas (fi=19) em que os 

alunos afirmam gostar ou gostar muito das actividades realizadas no 

âmbito da intervenção e os restantes (fi=3; fri=13,64%) não sabem ou não 

respondem. 

Registam-se quatro indicadores que justificam as afirmações 

identificadas, em que três se prendem com o agrado pela intervenção, 

como por exemplo “Quando soube que ia para a Fábrica pensei «Que 

seca!» mas depois quando lá cheguei percebi que aquilo era fixe.” 

(8.JA/2.º, entrevista de Junho de 2008). Há ainda um aluno que afirma “É 

um sítio especial onde vão muitas pessoas e gostaria de ir lá numa visita 

de estudo com a minha turma.” (9.JA/3.º, entrevista de Junho de 2008). 

 

De entre as doze respostas, obtidas na entrevista de Junho de 2008, 

relativas à importância atribuída, pelos alunos, à intervenção, 91,67% 

(fi=11) afirma que esta foi importante ou muito importante e um aluno 

(fri=8,33%) afirma “Não foi muito importante mas eu gostei.” (10.JA/3.º). 
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Na Figura 6.6 encontra-se o gráfico com a frequência relativa das 

nove justificações apresentadas pelos alunos para a importância atribuída 

à intervenção. 

 

Figura 6.6 - Distribuição da frequência relativa das justificações apresentadas pelos alunos 

para a importância atribuída à intervenção 

 

Mais de metade das justificações (fri=55,55%) prende-se com o 

factor novidade, tanto em relação ao espaço (fri=22,22%) como às 

aprendizagens proporcionadas (fri=33,33%), como se pode ler, por 

exemplo, nas seguintes respostas: “Foi importante porque eu nunca cá 

vim” (11.JA/3.º) ou “Aprendi coisas novas…” (9.JA/3.º). 

Em 33,33% das respostas encontram-se justificações associadas a 

manifestações de agrado em relação à intervenção, como a seguinte 

resposta: “Foi importante porque gosto mais da Fábrica” (1.JA/2.º). 

Há ainda uma justificação (fri=11,11%) associada ao facto de ter, 

efectivamente, realizado actividades: “Foi muito importante. Na escola 

não fazia nada e vir aqui já fazia.” (4.Ar). 
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O PONTO DE VISTA DAS PROFESSORAS DE EE 

Procurámos apurar as percepções das professoras de EE de como os 

alunos vêem a intervenção implementada, em todas as entrevistas, tendo 

sido registados vinte indicadores de manifestações favoráveis e um 

correspondente a uma manifestação menos favorável, onde se refere: 

“…o terem de cumprir regras, para eles era dispensável.” (P1, entrevista de 

Abril de 2008). 

A frequência relativa dos vinte indicadores de manifestações 

favoráveis dos alunos, percepcionadas pelas professoras de EE, 

encontram-se no gráfico da Figura 6.7. 

 

 

Figura 6.7 - Distribuição da frequência relativa das manifestações favoráveis dos alunos 

em relação à intervenção, percepcionadas pelas professoras de EE 

 

Podemos verificar que metade dos indicadores (fri=50,00%) está 

relacionada com manifestações de agrado e/ou entusiasmo, como por 

exemplo na seguinte resposta: “Os alunos falam sempre, com muito 

entusiasmo, das experiências da Fábrica.” (P3, entrevista de Abril de 2008). 

Em 20,00% dos indicadores registam-se manifestações de vontade 

em participar na intervenção e, conforme se pode ler na resposta de P3, 

na entrevista de Abril de 2008: “Não gostam que os professores os 
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ameacem com a inibição dessa experiência. (…) de tal forma que, por 

vezes, isso funciona como moeda de troca quando há comportamentos 

irregulares.”. 

Verificam-se ainda manifestações de curiosidade / expectativa 

(fri=10,00%) e de agrado pela natureza prática das actividades 

(fri=10,00%). Há ainda um indicador (fri=5,00%) de satisfação pelo facto da 

actividade acontecer fora da escola e outro (fri=5,00%) por a participação 

na intervenção lhes conferir um estatuto privilegiado. 

 

Procurámos percepcionar qual a importância que as professoras de 

EE atribuíam à intervenção implementada. De entre as respostas, dadas 

nas entrevistas de Abril e de Junho de 2008, registam-se catorze 

indicadores, estando a distribuição da sua frequência relativa 

representada na Figura 6.8. 

 

 

Figura 6.8 - Distribuição da frequência relativa dos indicadores do reconhecimento da 

importância da intervenção identificados nas respostas das professoras de EE 

 

Metade destes indicadores (fri=50,00%) está relacionada com o 

acesso a outros contextos o que, segundo as professoras, implica o saber 

estar, numa perspectiva inclusiva. 
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A importância da intervenção também é reconhecida pelo facto 

das professoras considerarem que promove o desenvolvimento de 

competências, correspondendo a 35,71% de indicadores.  

Com menor incidência, encontramos 14,29% de indicadores 

associados à interacção com outros. 

Os indicadores acima identificados vão de encontro à opinião de 

diferentes autores como Bell e Fenton (2006), Mastropieri e Scruggs (1992), 

Patton e Andre (1989) ou Sutherland e Boyes (1993) que realçam a 

importância da educação científica para alunos com NEE, pois permite: 

a diversificação de vivências, neste caso proporcionadas, 

também, pelo acesso a um contexto exterior à escola; 

o desenvolvimento de competências nos alunos com NEE; 

a promoção da interacção com outros. 

 

O PONTO DE VISTA DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

De entre as respostas dos encarregados de educação, procurámos 

apurar as suas percepções de como os alunos vêem a intervenção 

implementada.  

Todos os encarregados de educação referem indicadores de 

satisfação associados a manifestações de agrado / entusiasmo. Há ainda 

um que refere a satisfação em aprender e a natureza prática das 

actividades, como se pode ler: “Gosta de aprender e mexer.” (E.6.JA/2.º, 

entrevista de Junho de 2008). 

 

Procurámos ainda percepcionar qual a importância que os 

encarregados de educação atribuíam à intervenção implementada. Os 

quatro entrevistados consideraram ser importante, identificando-se seis 

indicadores justificativos. Estes estão relacionados com: 

- acesso a outros contextos (fri=33,33%; fi=2), como se pode ler na 

resposta de EE.1.JA/2.º: “É um sítio que é diferente”. 
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- adequação de estratégias, nomeadamente a incidência em 

actividades práticas (fri=16,67%; fi=1): “É a ciência adequada (…) e é útil, 

prática.”( EE.4.JA/2.º). 

- realização de actividades que agradam aos alunos (fri=50,00%; 

fi=3). 

 

Estes indicadores reforçam a pertinência da inclusão de actividades 

científicas nos CEI de alunos com NEE, conforme defendido por Howe 

(1991), exposto na secção 3.3, referindo o agrado pelas actividades 

científicas, o carácter fundamentalmente prático das actividades e a 

possibilidade de adaptação em função das necessidades. 

 

O PONTO DE VISTA DOS PROFESSORES DESIGNADOS PELOS ÓRGÃOS DE GESTÃO DOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

Analisando as actas das reuniões de avaliação da intervenção, 

constatamos que os professores designados, de ambas as escolas, a 

valorizam, pela sua relevância no desenvolvimento dos alunos envolvidos 

e, também, pela adesão demostrada pelos mesmos. Pode ler-se, na acta 

da reunião realizada na Escola EB2,3 de Aradas: “Foi muito vantajoso para 

os alunos com currículo específico individual e estes aderiram bem.” 

Justificam essa valorização pelo desenvolvimento de competências 

nos alunos, através de actividades de ciências com um carácter prático, 

muito motivante para os alunos, como refere o vice-presidente do 

Agrupamento de Escolas de Aradas: “…há um acréscimo na sua 

formação tanto social como pessoal. As actividades que desenvolvem 

são muito motivadoras para os alunos, pois tem um carácter muito 

prático.” 

Essa perspectiva de desenvolvimento de competências sociais foi 

também reiterada pelo presidente do conselho executivo do 

Agrupamento de Escolas de Aveiro, referindo que: “O facto de trazer os 
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alunos para fora da escola e viverem esta experiência é de enorme 

relevância.” Aqui, sobressai, ainda, a importância da diversificação de 

vivências. 

6.3.2 AVALIAÇÃO DE SUGESTÕES PARA O MELHORAMENTO E CONTINUIDADE DA 

INTERVENÇÃO 

Nesta dimensão definimos categorias relativas a sugestões para o 

melhoramento da intervenção, nomeadamente temas, actividades e/ou 

dinâmicas a implementar, apresentadas por alunos e professoras de EE, ao 

longo da mesma. A concretização dessas sugestões aconteceu, sempre 

que oportuno, conforme descrito no capítulo anterior. 

Analisam-se ainda as sugestões dos alunos, das professoras de EE, 

dos encarregados de educação e dos professores designados pelos 

órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas, relativas à continuidade 

da realização de actividades promotoras de uma educação científica. 

 

O PONTO DE VISTA DOS ALUNOS 

Nas entrevistas realizadas durante o período de implementação da 

intervenção (Novembro de 2007, Fevereiro e Março de 2008), os alunos 

sugeriram a realização de actividades, registando-se vinte e cinco 

indicadores, cuja frequência relativa apresentamos na Tabela 6.16. 

 

Tabela 6.16 - Distribuição das sugestões dos alunos relativas à realização de actividades 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Realização de actividades desenvolvidos em sessões anteriores 13 52,00 

Realização de actividades de valências da Fábrica 6 24,00 

Realização de outras actividades 4 16,00 

NS/NR 2 8,00 
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Podemos verificar que mais de metade dos indicadores se prende 

com a repetição de actividades (fri=52,00%; fi=13). De entre essas treze 

sugestões, cerca de metade (fi=6) refere-se à robótica. Cada um dos 

restantes indicadores tem uma frequência absoluta igual a um (fi=1), 

correspondendo a: filmes 3D, chantili (sessão “Vamos fazer manteiga”), 

Jogos matemáticos, pão (sessão “Do grão ao pão”), bolo (sessão “O meu 

bolo de chocolate tem moléculas”), jogo “À procura de cientistas” (sessão 

“Cientista…”) e o módulo “Foguetão de hidrogénio” da exposição “Mãos 

na Massa”. 

Em 24,00% dos indicadores é sugerida a realização de actividades 

em valências da Fábrica que os alunos, à data, ainda não tinham 

efectuado: 

“Faz a tua pasta de dentes” (fi=2): actividade realizada na 

valência “Laboratório com paredes de vidro”;  

 Robótica (fi=3); 

 “A cozinha é um laboratório” (fi=1). 

Encontramos, ainda, indicadores de sugestões de realização de 

outras actividades, com frequência absoluta igual a um (fi=1): 

construir um labirinto; 

fazer carros; 

fazer letras; 

fazer um pão-de-ló. 

 

Estas sugestões permitem percepcionar actividades que: 

- suscitam a curiosidade dos alunos, quando as sugerem sem nunca 

as terem realizado; 

- são de maior agrado, quando sugerem repeti-las. 

Procurámos percepcionar a opinião dos alunos relativamente à 

continuidade de actividades promotoras de uma educação científica, e 

em que moldes. 
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Todos os alunos entrevistados em Junho de 2008, num total de doze, 

responderam querer continuar. 

Como sugestões de local, todos referem a Fábrica CCV. 

Encontramos ainda quatro indicadores de alternativas, nas seguintes 

respostas: 

 ”Lá na escola ou aqui [Fábrica CCV]” (5.Ar, entrevista de Junho 

de 2008); 

 ”Vimos quando pudermos [à Fábrica CCV]” (6.Ar, entrevista de 

Junho de 2008); 

 “Se não puder ser [como a intervenção implementada] arranja-se 

de outra maneira” (4.JA/2.º, entrevista de Junho de 2008); 

 ”Na escola e aqui também [Fábrica CCV]” (11.JA/3.º, entrevista 

de Junho de 2008). 

Destas respostas inferimos o reconhecimento e agrado da 

intervenção, por parte dos alunos, pois todos gostariam que continuasse 

no ano lectivo seguinte, preferencialmente mantendo o local da sua 

concretização, a Fábrica CCV. 

 

O PONTO DE VISTA DAS PROFESSORAS DE EE 

Nas entrevistas realizadas durante o período de implementação da 

intervenção, Janeiro e Abril de 2008, as professoras apresentaram 

sugestões de melhoramento da mesma. Registam-se onze indicadores, 

cuja frequência relativa apresentamos na Tabela 6.17. 

 

Tabela 6.17 - Distribuição dos indicadores de sugestões das professoras de EE  

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Temas 7 63,64 

Dinâmicas 3 27,27 

Actividades 1 9,09 
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Mais de metade das sugestões (fri=63,64%) está relacionada com 

temas a abordar nas sessões, registando-se as seguintes propostas: 

 noção de tempo (fi=2); 

 educação ambiental (fi=2); 

 ciclo da água / mudanças de estado físico (fi=1); 

 sistema solar (fi=1); 

 pontos cardeais (fi=1). 

 

Verifica-se que cerca de um quarto das sugestões (fri=27,27%) estão 

relacionadas com dinâmicas a implementar, tais como: 

 constituição de grupos homogéneos (fi=1); 

 maior articulação entre escola e Fábrica (fi=2). 

Para a concretização desta última, as professoras de EE sugerem 

estratégias de exploração pós-sessão, através de: 

 documento para a continuidade de exploração na escola (fi=1); 

 exploração das actividades a partir dos registos fotográficos 

realizados durante as sessões (fi=1). 

 

A actividade sugerida corresponde à participação dos alunos na 

“Semana da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro”, conforme descrito em 

5.4.4.7. 

 

Procurámos identificar sugestões das professoras de EE relativamente 

à continuidade da realização de actividades promotoras de uma 

educação científica dos alunos, na entrevista de Junho de 2008. Todos as 

professoras de EE consideraram pertinente essa continuidade. Tendo por 

referência a implementação da intervenção ocorrida, encontram-se doze 

indicadores relativos a sugestões do funcionamento de um projecto futuro, 

cuja distribuição se encontra na Tabela 6.18. 
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Tabela 6.18 - Distribuição dos indicadores de sugestões, das professoras de EE, para a 

continuidade de realização de actividades promotoras de educação científica 

CATEGORIAS/SUBCATEGORIAS fi fri (%) 

Acompanhamento dos alunos por parte de professores de EE 3 25,00 

Exploração das actividades (antes/após) sessões na Fábrica CCV 2 16,67 

Ajustes na calendarização 3 25,00 

Reorganização dos grupos de alunos 2 16,67 

Integração dos alunos noutros grupos de visitantes 1 8,33 

Dinamização de ateliês, com carácter prático, nas escola 1 8,33 

 

Verifica-se que 25,00% destas sugestões se referem ao 

acompanhamento, por parte dos próprios professores de EE, nas sessões a 

concretizar na Fábrica CCV. Estas propostas surgem no sentido de uma 

maior articulação entre aquela instituição e a escola (fi=2) e no sentido de 

colmatar problemas de comportamento dos alunos (fi=1), como se lê, por 

exemplo, nas seguintes respostas: 

”Se os acompanhássemos poderíamos articular mais facilmente.” 

(P2); 

”As situações de problemas de comportamento poderiam ser 

colmatadas com o acompanhamento de um professor…” (P3). 

A exploração das actividades, antes e/ou após sessões, foi 

identificada em 16,67% dos indicadores. Encontramos numa resposta a 

referência a esta sugestão, como modo de haver uma maior articulação 

entre as instituições directamente envolvidas: 

”Acho que poderia haver uma maior articulação entre a Fábrica 

[CCV] e a escola. Talvez (…) nós darmos continuidade às actividades.” 

(P1). 

Os 16,67% de indicadores em que é proposta a reorganização dos 

grupos são justificados pelas seguintes razões: 

- os grupos da intervenção implementada tinham um elevado 

número de alunos (fi=1): “É um grupo grande para funcionar em 

conjunto.” (P1); 
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- possibilitar a redução de problemas de comportamento dos alunos 

(fi=1): “As situações de problemas de comportamento poderiam ser 

colmatadas com (…) a divisão do grupo.” (P3). 

Os 25,00% dos indicadores referentes ao ajuste de calendarização 

prendem-se com dois aspectos: 

- a preocupação em diminuir tempos de espera entre as 

actividades da escola e/ou transporte e o início das sessões na Fábrica 

CCV (fi=2), pois causavam instabilidade nos alunos. Como exemplo, 

transcrevemos o excerto de uma resposta de P4: “O facto de irmos muito 

cedo por vezes transtorna-os um pouco.” 

- as sessões não acontecerem à 6.ª feira para permitir uma 

exploração mais imediata, pós-sessões da intervenção (fi=1). 

 

Como alternativas às dinâmicas já implementadas surgiram duas 

sugestões:  

- integração dos alunos noutros grupos de visitantes (fi=1); 

- dinamização de ateliês, com carácter prático, nas escolas (fi=1). 

 

O PONTO DE VISTA DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Os quatro encarregados de educação entrevistados consideraram 

que deveria continuar a realização de actividades promotoras de uma 

educação científica dos seus educandos. 

Encontra-se apenas uma sugestão de um encarregado de 

educação, resultante da avaliação que faz da intervenção 

implementada, que se refere à constituição dos grupos. A sugestão, que 

tem por referência o seu educando, consiste em “…alterar a constituição 

do grupo de modo que não o prejudicasse em termos de 

comportamento.” (EE.4.JA/2.º, na entrevista de Junho de 2008). 
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O PONTO DE VISTA DOS PROFESSORES DESIGNADOS PELOS ÓRGÃOS DE GESTÃO DOS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

Da análise das actas das reuniões de avaliação da intervenção, 

constatamos que os professores designados, das duas escolas, 

consideraram adequado e desejável que os alunos pudessem continuar a 

usufruir de uma educação científica. Pode ler-se, na acta da reunião 

realizada na Escola EB2,3 de Aradas: “O vice-presidente mencionou, 

ainda, que a sua escola está interessada em continuar a educação 

científica para os alunos com currículo específico individual.” 

Em ambas as reuniões se salvaguardou essa intenção, mesmo que 

tivesse de ser ajustada a dinâmica de funcionamento, nomeadamente o 

acompanhamento, dos grupos de alunos, por professores da escola. Pode 

ler-se, na acta da reunião realizada na Escola EB2,3 João Afonso de 

Aveiro: “O presidente colocou a hipótese dos alunos virem 

acompanhados pelos professores da escola…”. 

Na reunião com os professores designados pelo órgão de gestão do 

Agrupamento a que pertence a Escola EB 2,3 de Aradas surgiu ainda a 

proposta de implicar a própria escola numa possível resposta, conforme se 

pode ler na respectiva acta: “Se não for possível continuar nos mesmos 

moldes, a escola fará qualquer coisa para complementar.” 

6.4 TRIANGULAÇÃO DE RESULTADOS 

Para a triangulação de resultados vamos recorrer também a 

informações registadas nas notas de campo da investigadora que possam 

contribuir para uma leitura mais clara, bem como registos realizados nas 

sessões, pelos alunos. 

 

Confrontando o ponto de vista dos alunos com o das professoras de 

EE, verificamos que a partilha das mesmas aconteceu, 
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fundamentalmente, em função das características dos alunos, conforme 

se confirma pelas respostas das professoras de EE, tais como “… as 

limitações que os alunos têm a nível de expressão e memorização 

comprometem o relato das actividades.” (P1, entrevista de Janeiro de 

2008). 

O conteúdo dessa partilha incidiu maioritariamente no relato das 

actividades, sendo pormenorizado por alguns alunos, como por exemplo o 

aluno 9.JA/3.º, conforme referido pelo próprio (“Conto o que faço aqui na 

ciência. Já contei dos robôs, do bolo, do pão e dos cientistas, etc...”, 

entrevista de Fevereiro de 2008) e pela sua professora (P2, entrevista de 

Janeiro de 2008: “O 9.JA/3.º descreveu, com todos os detalhes...”). 

As professoras de EE afirmam que também solicitaram aos alunos 

informações sobre o seu comportamento durante as sessões, apesar dos 

próprios alunos não o indicarem. 

Professoras de EE e encarregados de educação mencionam que há 

transmissão da satisfação dos alunos por participarem na intervenção. 

Esta pode também ser confirmada quando realçaram e justificaram o 

agrado em realizar as diferentes actividades. 

Este indicador de satisfação tinha já sido observado nos registos 

reflexivos dos alunos no final das sessões, quando solicitada a sua opinião 

sobre as mesmas. 

Esta evidência é, ainda, reforçada pelas respostas que encontramos 

em relação à forma positiva como os alunos vêem a intervenção 

implementada e ao reconhecimento da sua importância. 

Os alunos consideram ter aprendido durante a implementação da 

intervenção. O argumento mais frequente para explicar esse facto é que 

“antes não sabia e agora já sabe”.  

As professoras de EE, os encarregados de educação e os professores 

designados pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas 

(elementos do órgão de gestão e coordenadores de EE), consideraram 
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que a intervenção implementada contribuiu para o desenvolvimento de 

competências nos alunos. Diversificou as suas vivências fora do contexto 

escolar, promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, o 

que se evidenciou na sua auto-estima e autoconfiança e na interacção 

com os outros, reforçando a perspectiva de educação inclusiva do 

estudo. 

 

 A conjugação destes indicadores permite inferir que a intervenção 

contribuiu, também, para o desenvolvimento de literacia científica dos 

alunos participantes, proporcionado pela realização de actividades 

exploradas do ponto de vista da ciência. 

 

Em relação a sugestões para o melhoramento da intervenção, ao 

longo da mesma foram apresentadas algumas, tanto de temas e/ou 

dinâmicas, como para a continuidade da realização de actividades 

promotoras de uma educação científica, que todos os participantes 

consideraram dever acontecer. As propostas que foram surgindo, ao 

longo do ano lectivo, foram consideradas pela investigadora, 

contemplando-as na intervenção implementada sempre que oportuno, 

conforme descrito na secção 5.4. 

Inferimos que a realização de actividades promotoras de educação 

científica, para alunos com CEI, em ambiente não-formal, é exequível, 

pelo seu carácter prático e flexível. 



EDUCAÇÃO CIENTÍFICA DE ALUNOS COM CURRÍCULOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS: UM ESTUDO REALIZADO NA FÁBRICA CENTRO CIÊNCIA VIVA 

247 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas considerações finais decorrentes 

da investigação desenvolvida, nas quatro secções seguintes. 

Na secção 2 pretendemos sintetizar as principais conclusões 

decorrentes do estudo, tendo por referência os seus objectivos, dentro do 

quadro teórico e normativo construído a partir da revisão de diversas 

fontes de informação. 

Apresentaremos, na terceira secção, limitações com que nos 

confrontámos relativamente aos resultados, bem como ao decorrer da 

segunda fase do estudo. 

Faremos, na secção 4, uma reflexão sobre alguns aspectos deixados 

em aberto ou levantados pelo presente estudo, atendendo às limitações 

identificadas, e mencionaremos algumas implicações.  

Por fim, apontaremos, na última secção, sugestões para futuras 

investigações que nos parecem pertinentes em função do decorrer deste 

estudo. 

2. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

A educação científica de alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico, a usufruir de CEI foi, neste estudo, entendida também como um 

contributo para a sua inclusão educativa. Este pressuposto 

consubstanciou o problema de investigação, a partir do qual se definiram 

os respectivos objectivos. 

Nesse seguimento, e tendo sempre como referência o 

enquadramento teórico e normativo, foi concretizado um estudo 

empírico, estruturado em duas fases distintas. A primeira fase permitiu fazer 
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um diagnóstico da situação, indo ao encontro de dois dos objectivos da 

investigação: 

 Identificar os alunos a usufruir de CA/CEI, no 2.º e no 3.º 

ciclos do ensino básico, no concelho de Aveiro; 

 Caracterizar os CA/CEI dos alunos no que se refere à 

inclusão de dimensões formativas do âmbito das ciências. 

Os resultados obtidos, nesta primeira fase, indicam que em 

2006/2007, nas escolas públicas do concelho de Aveiro, setenta e dois 

alunos dos 2.º e 3.º CEB usufruíam de CA/CEI. Verificámos que apenas 

34,72% dos CA/CEI desses alunos incluíam disciplinas de Ciências Físicas e 

Naturais. 

Procurámos, ainda, conhecer as razões para o resultado por nós 

encontrado, junto das professoras responsáveis pela EE das escolas. 

Constatámos que as justificações apontadas, para a ausência de 

disciplinas no âmbito das ciências, vão desde as características dos 

alunos, à natureza dos conteúdos, passando por aspectos que se 

prendem com a gestão do currículo e dos recursos materiais e humanos. 

No entanto, todos esses professores consideraram que a educação 

científica para aqueles alunos é importante ou muito importante, 

nomeadamente através de actividades de carácter prático e funcional, 

em ambiente não-formal. 

 

Na segunda fase do estudo, e partindo do diagnóstico anterior, das 

orientações nacionais e internacionais para a educação científica de 

todos os alunos e do que a literatura refere, foi desenvolvido (concebido, 

implementado e avaliado) um projecto de educação científica para 

alunos do 2.º e 3.º CEB a usufruir de CEI. Nesta fase procurámos ir de 

encontro ao terceiro objectivo do estudo: 

 Estudar a pertinência educativa e a exequibilidade de 

propostas de educação científica em ambiente não-formal, 
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em complementaridade com o contexto formal escolar, 

conducentes ao desenvolvimento de literacia científica de 

alunos com CEI e de forma a tornar a sua educação mais 

inclusiva. 

A concepção da intervenção implicou a elaboração de uma 

proposta que foi discutida com as escolas interessadas, resultando num 

projecto desenvolvido em parceria entre as Escolas, a Fábrica CCV e a 

Universidade de Aveiro. As suas linhas gerais de funcionamento e 

operacionalização foram traçadas com o contributo de todos os 

parceiros. 

A intervenção fazia parte integrante do CEI de dezoito alunos 

pertencentes a duas escolas do concelho de Aveiro. Foi implementada 

num ambiente não-formal, a Fábrica CCV, no período entre 2 de Outubro 

de 2007 e 20 de Junho de 2008. Em sessões semanais, os alunos, divididos 

em três grupos, desenvolveram diversas actividades no âmbito das 

ciências. 

Na concretização das sessões, decorrente da complexidade do 

mundo em que vivemos, procurámos abarcar diversos domínios da 

ciência e tecnologia. Partimos de situações-problema ou dilemáticas 

próximas do dia-a-dia dos alunos, fazendo-lhes sentir que essas questões 

lhes diziam respeito. 

As dinâmicas implementadas colocaram o investigador e/ou 

monitores no papel de orientadores, diversificando as abordagens ao nível 

das estratégias, tarefas e actividades. Nelas procurou-se: 

i) envolver activamente os alunos; 

ii) proporcionar-lhes vivências com diferentes processos científicos, 

ou seja, raciocínios e destrezas usadas sistematicamente em 

actividades científicas (Pereira, 2002), tais como, observar, 

classificar, medir, inferir, prever, identificar e controlar variáveis, 

interpretar dados, comunicar; 
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iii) desenvolver atitudes inerentes a este processo de educação 

científica, como a interrogação, o respeito, o espírito de abertura, 

a reflexão e a cooperação. 

Ao longo da implementação da intervenção, foram recolhidos 

diversos dados, para a sua avaliação, com os diferentes participantes: 

alunos, professoras de EE, encarregados de educação e professores 

designados pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escolas com 

quem reunimos, nomeadamente, elementos do próprio órgão de gestão e 

coordenadores de EE. Os resultados encontrados permitiram-nos retirar as 

principais conclusões que seguidamente se apresentam. 

 

A intervenção teve um impacto positivo nos alunos, realçado pelas 

manifestações de satisfação por parte dos mesmos e, ainda, das 

respectivas professoras de EE e dos encarregados de educação que 

mostraram disponibilidade para dialogar connosco. Estas manifestações 

foram expressas pelos alunos de forma directa e através do agrado e 

interesse evidenciados pelas actividades realizadas. 

Podemos ainda concluir que a intervenção teve impacto em 

diferentes âmbitos, como: 

- no desenvolvimento dos alunos, conforme os mesmos 

reconheceram, bem como os encarregados de educação. Segundo a 

opinião dos professores, esse desenvolvimento aconteceu tanto no 

domínio dos conhecimentos, como das capacidades e das atitudes dos 

alunos; 

- na auto-estima, motivação e maturidade dos alunos. Estas 

vertentes tiveram reflexo em comportamentos dos alunos, 

nomeadamente na interacção e na relação com os outros, tendo sido 

apontados, por exemplo, o respeito e o sentido de liderança. Esta opinião 

foi partilhada por encarregados de educação e pelos professores 

designados pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos de Escola; 
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- diversificação das vivências e experiências dos alunos 

participantes proporcionadas pelas actividades concretizadas, nas 

diversas sessões da intervenção, acrescendo o facto de acontecerem 

num espaço exterior à escola, o que foi realçado por todos os 

participantes envolvidos na avaliação da intervenção; 

- na inclusão dos alunos, através de uma participação, na vida 

escolar, mais activa e confiante, conforme a opinião das suas professoras 

de EE e observação da investigadora. 

 

As conclusões expostas conferem a este projecto de educação 

científica um significativo papel no desenvolvimento dos alunos, 

contribuindo, em particular, para a promoção da sua literacia científica, 

em complementaridade com a escola. Este papel é reforçado pela 

natureza prática e de adequação das actividades, possível pela 

flexibilidade do ambiente não-formal onde as mesmas aconteceram. 

A sua relevância foi reconhecida por todos os participantes na 

avaliação e manifestada em propostas de continuidade da realização de 

actividades promotoras de uma educação científica dos alunos com CEI. 

No entanto, foram indicadas algumas sugestões de reajuste ao 

funcionamento da intervenção. Estas prendem-se com questões de 

calendarização das sessões, de constituição dos grupos e de articulação 

entre os dois ambientes de educação, formal e não-formal, ou seja, entre 

escola e Fábrica CCV. 

3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Consideramos que os objectivos definidos para esta investigação 

foram alcançados, conforme as conclusões apresentadas. No entanto, 

confrontámo-nos com algumas limitações, para além dos condicionantes 
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na implementação da intervenção, já referidos em 5.4.4.6, que 

procurámos que fossem sendo minimizados. 

 

As conclusões inferidas, em relação ao desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos participantes, só são válidas para o momento em que os 

dados foram recolhidos. Não podemos fazer considerações sobre o 

impacto, a médio e a longo prazo, da intervenção implementada. Esta 

pode ser entendida como uma limitação do estudo, que foi confinado a 

um período de tempo determinado. 

Fazendo uma análise reflexiva sobre o funcionamento da 

intervenção implementada, encontramos uma limitação que se prende 

com a dificuldade de articulação entre os dois ambientes de 

aprendizagem dos alunos: a escola e a Fábrica CCV. Vários foram os 

contactos directos e indirectos entre a investigadora e as professoras de EE 

dos alunos que permitiram a partilha de diversas informações, 

fundamentalmente relativas aos alunos e à operacionalização da 

implementação da intervenção. No entanto, não houve a 

complementaridade desejada do trabalho desenvolvido nos dois 

espaços. O facto de os alunos frequentarem semanalmente a Fábrica 

CCV, sem o envolvimento activo de professores da escola, distancia o 

projecto relativamente ao seu impacto na vida escolar dos alunos 

participantes. Consequentemente as actividades realizadas não foram 

devidamente articuladas com as restantes áreas e/ou disciplinas dos CEI 

dos alunos, perdendo-se oportunidade de as explorar e aproveitar para 

desenvolver outros aspectos da sua formação. 

 

Em relação ao processo de recolha de dados, uma técnica 

privilegiada foi a entrevista semiestruturada. Quando realizadas aos 

alunos, atendendo às suas características, nem sempre se obtiveram 
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respostas que nos permitissem recolher informações fornecidas pelos 

mesmos, como se desejava. 

Constitui-se, ainda, como uma limitação a pouca colaboração 

conseguida por parte dos encarregados de educação, apesar dos 

esforços encetados pela investigadora, nesse sentido. De entre os dezoito 

apenas entrevistámos quatro. 

Por fim, refiram-se as limitações do tratamento de dados por análise 

de conteúdo, consequentes sempre da subjectividade da categorização 

das respostas. 

Todavia, julgamos que a triangulação de resultados terá atenuado 

as limitações de natureza metodológica, conferindo validade às 

conclusões obtidas. 

4. REFLEXÕES FINAIS DA INVESTIGADORA E IMPLICAÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA 

LITERACIA CIENTÍFICA DE ALUNOS COM NEE 

Não podemos falar de cidadania, de desenvolvimento social, de 

cidadãos participativos, de igualdade de oportunidades se os sistemas 

educativos são selectivos e discriminatórios. Apesar das necessidades 

específicas de diferentes alunos levarem à construção de um currículo 

específico individual, não podemos descurar, no seu desenho, a presença 

de áreas do conhecimento prementes na sociedade actual, 

nomeadamente a ciência e a tecnologia. Só assim poderemos contribuir 

para o desenvolvimento de cidadãos mais esclarecidos e proactivos. 

Nesta perspectiva, Sagan (1997, p. 404) refere a importância da 

compreensão da ciência como “…o antídoto para a superstição e a 

intolerância: que como afirmou Watson Davis, o divulgador de ciência, «a 

via científica é a via da democracia»”. 
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No entanto, em função do levantamento efectuado na primeira 

fase do estudo, verificámos que não há uma resposta efectiva, para todos 

os alunos com CEI nas escolas inquiridas, ao nível da educação científica.  

Apesar de, idealmente, num sistema educativo inclusivo, “…os 

alunos, com e sem NEE, são educados sob a égide de um único currículo 

suficientemente abrangente para permitir a aprendizagem de todos” 

(Ferreira, 2007, p. 73), a inclusão é um processo sempre inacabado de 

encontrar práticas adequadas à diversidade. Olhar para a diferença é 

uma oportunidade para fazer melhor. 

Desta forma, procurámos, com este projecto, que as escolas 

envolvidas no estudo usufruíssem de uma resposta complementar que 

permitisse uma educação científica para alunos com CEI. 

Promovemos experiências educativas, através de temas de ciências 

em situações que lhes eram próximas. Estas aconteceram em ambiente 

não-formal, numa instituição externa à escola, a Fábrica CCV, e visaram o 

desenvolvimento da literacia científica, em complementaridade com a 

escola, perspectivando uma educação inclusiva. Privilegiámos a 

dimensão de educação através da ciência, com a finalidade da 

educação científica deixar de ser exclusivamente o conhecimento per si, 

mas garantir que as aprendizagens se tornem úteis no dia-a-dia 

(Cachapuz, Praia, & Jorge, 2002), contribuindo para o desenvolvimento da 

literacia científica dos alunos. 

 

Considerando os resultados obtidos nesta investigação pensamos 

que é pertinente a continuidade da realização de actividades promotoras 

de uma educação científica de alunos com CEI em ambiente não-formal, 

como a Fábrica CCV, pelo seu carácter prático e interactivo, para além 

de se tratar de um espaço exterior à escola, o que implica uma vivência 

social importante e pertinente. Porém, esta deverá sempre ser feita em 

articulação com a escola. 
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5. SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES  

Em função do desenvolvimento deste estudo, nomeadamente a sua 

concretização e limitações, podemos perspectivar a sua continuidade em 

estudos de intervenção com outros contextos e outros alunos, 

nomeadamente com grupos heterogéneos, que incluam alunos com e 

sem NEE. 

Salienta-se, também, a relevância de os estudos a realizar 

permitirem conhecer qual o impacto, a médio e a longo prazo, das 

experiências vividas pelos alunos (no nosso caso na Fábrica CCV). 

Para além destas propostas consideramos que futuras investigações 

poderão tentar responder às seguintes questões: 

i) De que forma é potenciado o impacto de uma intervenção onde 

haja uma articulação continuada entre as actividades realizadas 

em ambiente formal e não-formal? 

ii) Qual a pertinência do desenvolvimento de programas de 

formação para: 

a) professores de Educação Especial, no âmbito da educação 

científica dos seus alunos? 

b) professores de Ciências, no âmbito das necessidades 

educativas especiais dos alunos? 

c) professores em geral, no âmbito da articulação entre 

ambientes formais e não-formais, numa perspectiva de 

complementaridade, e no caso concreto do desenvolvimento 

de literacias (científica, mas não só) dos alunos? 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 1 



ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DE AVEIRO 

COM 2.º E/OU 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (2006/2007) 
 

 

 

ESCOLA / MORADA FREGUESIA TELEFONE PRESIDENTE CE1 

Básica Integrada de Eixo 

Rua do Forno 

3800 - 778 Eixo 

Eixo 234 920 220 
Lúcia Iolanda 

Monteiro 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos Aires Barbosa 

Rua Padre José Maria Taborda 

Esgueira 

3804-507 Aveiro 

Esgueira 234 313 080 Armanda Diz 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aradas 

Rua da Maurícia 

Aradas 

3810-433 Aveiro 

Aradas 234 350 100 Paulo Abreu 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Cacia 

Av. Manuel Álvaro Lopes Pereira 

3801-657 Cacia 

Cacia 234 913 573 Cristina Coimbra 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de João 

Afonso 

R. das Pombas 

3810-150 Aveiro 

Glória 234 379 920 Carlos Magalhães 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos Castro Matoso 

R. Professora Justa Dias, n.º 105 

3810-867 Oliveirinha 

Oliveirinha 234 401 180 Carlos Lopes 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de S. Bernardo 

R. Dr. José Girão Pereira 

3810-601 S. Bernardo  

São Bernardo 234 340 220 Glória Leite 

Secundária com 3.º CEB de José 

Estêvão 

Av. 25 de Abril 

3811-901 Aveiro 

Glória 234 403 050 Alcino Martins 

Secundária com 3.º CEB Dr. Jaime 

Magalhães Lima 

Rua Padre José Maria Taborda 

3804-506 Aveiro 

Esgueira 234 302 480 Isabel Branco 

Secundária com 3.º CEB Dr. Mário 

Sacramento 

Avenida 25 de Abril 

3800-199 Aveiro 

Glória 234 422 361 António Martins 

 

 

 

                                                 
1 Conselho Executivo. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 2 



 

 

 
LEVANTAMENTO DOS ALUNOS COM 

CURRÍCULO ALTERNATIVO 

 (DECRETO-LEI N.º 319/91 DE 23 DE AGOSTO) 

 

 
Escola ______________________________________________ 

 

 
Ano / 

Turma 

Data 

Nascimento  
Domínio de NEE 

Disciplinas no currículo 

CN2 CFQ3 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

                                                 
2 Ciências da Natureza / Naturais. 
3 Ciências Físico-Químicas. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 3 



NÚMERO DE ALUNOS, POR CICLO, A USUFRUIR DE 

CURRÍCULO ALTERNATIVO4, POR ESCOLA PÚBLICA COM 

2.º E/OU 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO 

DE AVEIRO, DURANTE O ANO LECTIVO DE 2006/2007 
 

 

ESCOLA FREGUESIA 

N.º DE ALUNOS 

TOTAL 

2.ºCEB 3.ºCEB 

Básica Integrada de Eixo Eixo 8 12 20 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aires Barbosa Esgueira 3 6 9 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Aradas Aradas 0 3 3 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de Cacia Cacia 0 8 8 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de João Afonso Glória 9 5 14 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos Castro Matoso Oliveirinha 4 5 9 

Básica dos 2.º e 3.º ciclos de S. Bernardo São Bernardo 1 8 9 

Secundária com 3.º ciclo José Estêvão Glória -- 0 0 

Secundária com 3.º ciclo Dr. Jaime Magalhães Lima Esgueira -- 0 0 

Secundária com 3.º ciclo Dr. Mário Sacramento Glória -- 0 0 

 

                                                 
4 Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 319/91. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 4 



DADOS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS A USUFRUIR DE CURRÍCULO 

ALTERNATIVO (ESCOLAS PÚBLICAS COM 2.º E/OU 3.º CEB DO 

CONCELHO DE AVEIRO - 2006/2007) 

 

 

ESCOLA ANO 
DATA DE 

NASCIMENTO 
DOMÍNIO DA NEE 

DISCIPLINAS NO CURRÍCULO 

CN CFQ 

B
á

si
c

a
 I
n

te
g

ra
d

a
 d

e
 E

ix
o

 

5.º 12/04/94 Cognitivo Sim -- 

5.º 20/08/94 Cognitivo Sim -- 

5.º 04/05/95 Cognitivo Sim -- 

6.º 23/10/92 Motor Sim -- 

6.º 02/03/93 Cognitivo Sim -- 

6.º 22/09/93 Cognitivo Sim -- 

6.º 14/10/93 Cognitivo Sim -- 

6.º 19/06/94 Cognitivo e motor Não -- 

7.º 17/11/91 Cognitivo Não Não 

7.º 31/12/91 Cognitivo e motor Não Não 

7.º 19/05/92 Cognitivo e motor Não Não 

7.º 31/01/93 Cognitivo Sim Não 

7.º 25/02/93 Cognitivo Sim Não 

8.º  Cognitivo Não Não 

8.º 10/05/90 Cognitivo e motor Não Não 

8.º 19/05/90 Cognitivo Sim Não 

8.º 27/12/91 Cognitivo Sim Não 

8.º 26/01/92 Cognitivo Não Não 

8.º 12/02/92 Cognitivo Sim Não 

8.º 27/02/92 Cognitivo Sim Não 

B
á

si
c

a
 d

o
s 

2
.º

 e
 3

.º
 c

ic
lo

s 

d
e

 A
ir
e

s 
B

a
rb

o
sa

 

5.º 04/05/95 Cognitivo Sim -- 

5.º 27/09/95 Cognitivo Não -- 

6.º 07/09/92 Cognitivo Sim -- 

7.º 05/11/90 Cognitivo Sim Não 

7.º 23/07/91 Cognitivo Não Não 

7.º 19/09/92 Cognitivo Não Não 

7.º 11/01/93 Cognitivo Sim Não 

8.º 04/07/91 Cognitivo Sim Não 

8.º 22/12/91 Emocional / personalidade Sim Não 

B
á

si
c

a
 

2
,3

 

A
ra

d
a

s 7.º 02/04/91 Emocional / personalidade Não Não 

7.º 12/10/92 Emocional / personalidade Não Não 

7.º 24/09/93 Cognitivo Não Não 

 



 

 

ESCOLA ANO 
DATA DE 

NASCIMENTO 
DOMÍNIO DA NEE 

DISCIPLINAS NO CURRÍCULO 

CN CFQ 

B
á

si
c

a
 d

o
s 

2
.º

 e
 3

.º
 

c
ic

lo
s 

d
e

 C
a

c
ia

 

7.º 21/02/91 Cognitivo Sim Não 

7.º 21/01/92 Cognitivo Sim Não 

7.º 06/08/92 Cognitivo Sim Não 

7.º 15/09/92 Cognitivo Sim Não 

7.º 29/09/92 Cognitivo Sim Não 

7.º 26/01/93 Cognitivo Não Não 

8.º 30/04/92 Cognitivo e motor Sim Não 

9.º 16/07/90 Cognitivo Não Não 

B
á

si
c

a
 d

o
s 

2
.º

 e
 3

.º
 c

ic
lo

s 
 

d
e

 J
o

ã
o

 A
fo

n
so

 

5.º 25/10/95 Cognitivo Não -- 

5.º 08/01/96 Cognitivo Não -- 

6.º 01/06/92 Comunicação, linguagem e fala Não -- 

6.º 08/09/92 Cognitivo Não -- 

6.º 04/12/93 Cognitivo Não -- 

6.º 30/12/93 Cognitivo Não -- 

6.º 21/01/94 Cognitivo Não -- 

6.º 19/06/94 Cognitivo Não -- 

6.º 08/10/94 Cognitivo Não -- 

7.º 23/07/93 Cognitivo Não Não 

8.º 21/12/91 Emocional / personalidade Não Não 

8.º 05/12/92 Cognitivo Não Não 

9.º 06/01/91 Cognitivo Não Não 

9.º 12/01/92 Cognitivo Não Não 

B
á

si
c

a
 d

o
s 

2
.º

 e
 3

.º
 c

ic
lo

s 

C
a

st
ro

 M
a

to
so

 

5.º  Cognitivo e motor Não -- 

5.º  Cognitivo e motor Não -- 

5.º  Cognitivo e motor Não -- 

5.º  Cognitivo e motor Não -- 

8.º  Emocional / personalidade Não Não 

8.º  Cognitivo e motor Não Não 

9.º  Cognitivo e motor Não Não 

9.º  Cognitivo e motor Não Não 

9.º  Cognitivo e motor Não Não 

B
á

si
c

a
 d

o
s 

2
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5.º 03/09/95 Cognitivo Não -- 

7.º 01/09/92 Cognitivo Não Não 

7.º 13/03/93 Cognitivo Não Não 

7.º 15/09/93 Cognitivo Não Não 

8.º 31/03/91 Cognitivo Não Não 

8.º 20/11/91 Cognitivo Não Não 

8.º 16/07/93 Cognitivo Não Não 

9.º 21/02/89 Cognitivo Não Não 

9.º 20/01/91 Cognitivo Não Não 
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GUIÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS AOS 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELA EE NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS COM 2.º E 3.º CEB, DO 

CONCELHO DE AVEIRO (DIAGNÓSTICO) 

 
 

 

 

1- Porque é que os alunos com Currículo Alternativo não têm 

disciplinas de ciências? 

 

2- Considera importante a educação científica para estes 

alunos? 

 

3- Que situações seriam favoráveis para tal acontecer? 
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS AOS 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELA EE NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS COM 2.º E 3.º CEB, DO CONCELHO DE 

AVEIRO (DIAGNÓSTICO) 
 

 

 

CF 

PROFESSOR DO ÓRGÃO DE GESTÃO RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS CASTRO MATOSO – OLIVEIRINHA 

DATA DA ENTREVISTA:14/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

CF – Tem a ver a gestão do próprio currículo dos alunos, onde se 

procurou oferecer mais actividades de carácter funcional, 

rentabilizando recursos materiais e humanos. Valorizou-se, 

erradamente na minha opinião, outro tipo de competências. 

 

2- CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? 

CF – Sim, sim muito importante.  

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

Neste momento estamos a desenvolver um projecto a pensar nestes 

alunos, que inclui várias oficinas, inclusive um laboratório de ciências 

para funcionar com professores do Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais e não só. As actividades a desenvolver 

serão para alunos com currículo alternativo, currículo escolar 

próprio e outros, enfim, para todos os alunos. 

_________________________________________________________ 

 

 

AM 

COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE EIXO 

DATA DA ENTREVISTA: 20/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

AM – Alguns não têm Ciências da Natureza / Naturais com a turma 

porque abordam esses temas com o professor de educação 

especial em sala de apoio. Em relação à disciplina de Ciências 

Físico-Químicas como os conteúdos são muito abstractos os alunos 



têm muita dificuldade em acompanhar. Outras vezes é por 

questões de horário, privilegiando-se as áreas funcionais e laborais. 

 

2- MAS CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? 

AM – Sim, claro!  

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

Estamos a pensar numa proposta diferente para o próximo ano 

lectivo onde um professor de educação especial abordará uma 

área que se chama “Conhecimento de mundo”, com um carácter 

funcional, que inclui temas de Ciências da Natureza, História, 

Ciências Físico-Químicas e Geografia. Esta área será dinamizada 

por um professor de educação especial porque os outros 

professores não estão preparados para trabalhar com estes alunos. 

________________________________________________________ 

 

 

ES 

PROFESSOR DO ÓRGÃO DE GESTÃO RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE CACIA 

DATA DA ENTREVISTA: 20/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

ES – A maior parte tem a disciplina de Ciências da Natureza / 

Naturais. Não têm a disciplina de Ciências Físico-Químicas pela 

abstracção que implica e o nível cognitivo dos alunos não lhes 

permite acompanhar. Já tentámos que esses alunos frequentassem 

a disciplina mas não resulta. 

 

2- MAS CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? 

ES – Sim, tanto é que o Projecto da Escola visa as ciências 

experimentais e organizamos o “Dia da ciência” que culmina as 

actividades que os alunos vão desenvolvendo ao longo do ano e aí 

os alunos com currículos alternativos também participam, pois é um 

ambiente menos formal. 

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

Um ambiente não formal. 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

AC 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS AIRES BARBOSA – ESGUEIRA 

DATA DA ENTREVISTA: 21/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

AC – Devido à abstracção dos conteúdos. 

 

2- MAS CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA? 

AC – Sim é importante para compreenderem melhor o mundo que 

os rodeia. 

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

AC – Por exemplo formar um clube com um funcionamento 

diferente de frequência livre e que para estes alunos fizesse parte 

do seu currículo.  

________________________________________________________ 

 

 

AT 

COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS JOÃO AFONSO DE AVEIRO 

DATA DA ENTREVISTA: 26/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

AT – Devido ao nível cognitivo dos alunos, o que também impede, 

em muitos casos, o domínio da leitura e escrita. 

 

2- MAS CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS? 

AT – Sim é importante. 

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

AT – Há muitas actividades práticas que eles podem fazer que 

exigem um nível de menor abstracção. 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

MJ 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE S. BERNARDO 

DATA DA ENTREVISTA: 27/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

MJ – Geralmente não têm ciências porque não têm competências 

de leitura e escrita e muitos têm, também, problemas de atenção 

/ concentração, o que não facilita a sua integração na turma. Os 

professores entendem que é difícil para eles e por outro lado o 

nível de complexidade dos conteúdos vai aumentando ao longo 

dos anos de escolaridade. 

 

2- MAS CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS? 

MJ – Sim, se tivermos alternativas. 

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

MJ – Actividades mais práticas, porque tudo o que passa por aí é 

mais eficiente com estes alunos. Na sala de apoio de Educação 

Especial abordamos aspectos do meio envolvente, higiene e 

saúde, alimentação, mas a um nível prático e funcional. 

Integrados na turma não é possível. Têm de ser actividades mais 

funcionais, mais práticas, do dia-a-dia.  

________________________________________________________ 

 

 

 

 

PR 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE ARADAS 

DATA DA ENTREVISTA: 27/06/07 

 

1- PORQUE É QUE OS ALUNOS COM CURRÍCULO ALTERNATIVO NÃO TÊM DISCIPLINAS 

DE CIÊNCIAS? 

PR – Os alunos não têm capacidades cognitivas para 

compreenderem o trabalho que é feito com a turma e em termos 

de recursos humanos e físicos é inviável haver uma área específica 

O maior contacto com a ciência é feito com o professor de 

Educação Especial, na área de Comunicação que é abordado de 

forma prática e funcional e tratam-se assuntos do meio envolvente. 

 



2- MAS CONSIDERA IMPORTANTE A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS? 

PR – Sim, seria aliciante para ao alunos terem um contacto com as 

ciências. 

 

3- QUE SITUAÇÕES SERIAM FAVORÁVEIS PARA TAL ACONTECER? 

PR – Tudo que é feito com eles é mais eficaz de forma experimental 

e prática, não tanto pelo cognitivo que é mais limitado para eles. 
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PROPOSTA DE PROJECTO 

 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

 Na sociedade actual, devido à sua natureza, e sobretudo ao seu 

desenvolvimento, a ciência e tecnologia dizem respeito ao público em 

geral. No próprio Currículo Nacional do Ensino Básico, elaborado pelo 

Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, (2001, p. 

129), há referências como: 

- “A mudança tecnológica acelerada e a globalização do mercado 

exigem indivíduos com educação abrangente…”; 

- “A Ciência transformou não só o meio ambiente natural, mas também o 

modo como pensamos sobre nós próprios e sobre o mundo que 

habitamos”; ou 

- “Os jovens têm de aprender a relacionar-se com a natureza diferente 

deste conhecimento…”. 

 

Com a educação científica pretende-se proporcionar aos alunos 

situações de aprendizagem que lhes promovam níveis de compreensão 

do mundo físico e natural à sua volta, assim como as suas (inter)relações 

com o mundo social. A educação científica procurará, também, contribuir 

para o desenvolvimento de competências transversais nos alunos que 

“…estão relacionadas com a ideia da importância primordial de aprender 

a aprender no decurso do ensino básico.” (DEB, 1999, p. 5). Estas 

competências apresentam-se definidas no documento Ensino Básico – 

Competências gerais e transversais (DEB, 1999) no sentido de desenvolver: 

 - métodos de trabalho e de estudo, aplicando métodos adequados, 

participando em actividades individuais e colectivas; 



 - o tratamento de informação (pesquisar, organizar e analisar 

informação em função das necessidades, problemas a resolver e dos 

contextos e situações); 

 - a comunicação (utilizar diferentes formas de comunicação, 

adequando a utilização do código linguístico ou outro, aos contextos e às 

necessidades); 

 - estratégias cognitivas (identificar elementos constitutivos de 

situações problemáticas; seleccionar e aplicar estratégias de 

resolução,…); 

 - o relacionamento interpessoal e de grupo (conhecer e actuar de 

acordo com as normas, regras e critérios de actuação pertinente, de 

convivência, trabalho e de responsabilização nos vários contextos). 

 

 

B. DESENHO DO PROJECTO 

 Este projecto partiu de um levantamento feito nas escolas do 

concelho de Aveiro, realizado em Maio e Junho de 2007, onde se 

constatou que os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que usufruem 

de Currículo Alternativo (Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto) não têm 

a disciplina de Ciências Físico-Químicas e apenas 38% tem a disciplina de 

Ciências da Natureza / Ciências Naturais. 

  Assim, pretende-se que estes alunos contactem com a ciência, 

reconheçam a sua importância na sociedade e desenvolvam a sua 

literacia científica, mesmo que a um nível elementar. 

 Com o desenvolvimento deste projecto procuramos ir, também, ao 

encontro das mais recentes preocupações ministeriais5, que têm vindo a 

ser evidenciadas até nos meios de comunicação social e que se 

evidenciam, nomeadamente, através de Programas de Formação nas 

áreas das ciências experimentais. Procuramos contribuir para o sucesso 

                                                 
5 http://www.publico.clix.pt/shownews.asp?id=1283396&idCanal=58, em 24/01/07. 



educativo e a integração de todos os alunos, atendendo aos diferentes 

ritmos de aprendizagem, com métodos inovadores, em particular pelo 

desenvolvimento do ensino experimental e da criatividade. 

 

 Este projecto será objecto de uma investigação, numa parceria 

entre a Fábrica Centro Ciência Viva, o Departamento de Didáctica e 

Tecnologia da Universidade de Aveiro e as escolas que dele fizerem parte. 

 

 

C. META 

- Desenvolver competências, através da educação científica, 

contribuindo para a integração educativa de alunos com currículos 

alternativos (Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto). 

 

D. IMPLEMENTAÇÃO 

1- Concepção de uma área onde serão abordados temas de Ciências 

Físicas e Naturais. 

2- Essa área fará parte do currículo de alunos com Currículo Alternativo 

(Decreto-Lei n.º 319/91) dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e poderá 

funcionar como actividade extra-curricular para os outros alunos 

interessados. 

3- As actividades a desenvolver, com uma periodicidade semanal, serão 

realizadas na escola e na Fábrica Centro Ciência Viva, podendo, ainda, 

integrar visitas de estudo a outros locais de interesse. 

 

E. CARGA HORÁRIA 

- A definir com cada escola. 

 

 



 

F. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DAS ENTIDADES PARTICIPANTES (a negociar) 

 Escola: 

- atribuição de um professor responsável; 

  - cedência de espaço; 

- garantia de transporte. 

 Fábrica Centro Ciência Viva: 

- acesso gratuito para os alunos do projecto, no horário pré- 

   -determinado; 

  - cedência de colaborador para a dinamização das actividades. 

 Universidade de Aveiro: 

- supervisão científica e pedagógica. 

 

 

G. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E DO PROJECTO 

 

 A avaliação das aprendizagens será formativa e com carácter 

sistemático e contínuo, incidindo sobre os vários domínios da 

aprendizagem académica, axiológica e relacional. O instrumento de 

avaliação privilegiado é o Diário de bordo, pois este permite aos alunos 

inúmeras oportunidades para se exprimirem, sobressaindo a sua 

progressão. 

Para a avaliação do projecto é muito importante que se registem as 

actividades efectuadas, os resultados obtidos, as conclusões tiradas. Os 

diferentes actores do projecto deverão, ainda, elaborar relatórios 

periódicos sobre o seu desenvolvimento segundo linhas orientadoras a 

definir.  

   



Os resultados da avaliação dos alunos e do projecto serão 

apresentados aos encarregados de educação no final de cada período 

lectivo.  
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 Departamento da Educação Básica (2001). Currículo Nacional do Ensino 

Básio – Competências essenciais. Lisboa: Ministério da Educação. 

 Departamento de Educação Básica (1999) Ensino Básico – 

Competências gerais e transversais. Ministério da Educação. 
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Aveiro, 19 de Junho de 2007 

 

Exmo Sr. Presidente do Conselho Executivo 

 

 Partindo de um levantamento realizado nas escolas com 2.º e 3.º ciclo do 

concelho de Aveiro, constatou-se que os alunos que usufruem de currículo 

alternativo (Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 de Agosto) não têm a disciplina de 

Ciências Físico-Químicas e apenas alguns têm a disciplina de Ciências da 

Natureza / Naturais. 

  Assim, procurando que estes alunos contactem com as ciências, 

reconheçam a sua importância na sociedade e desenvolvam a sua literacia 

científica, mesmo que a um nível elementar, pretende-se desenvolver o projecto 

que terá como nome de trabalho “Falar e fazer coisas de ciência”. Este projecto 

será objecto de uma investigação, numa parceria entre a Universidade de Aveiro 

e a Fábrica Centro Ciência Viva, com a colaboração da escola, supervisionado 

pela Professora Doutora Nilza Costa e pelo Doutor Paulo Trincão. As suas linhas 

gerais são: 

- Criação de uma área onde serão abordados temas de Ciências Físicas e 

Naturais, em geral, aberta à comunidade discente. Fará parte do currículo 

de alunos com currículo alternativo (Decreto-Lei n.º 319/91) e funcionará 

como actividade extra-curricular para os restantes alunos interessados. 

- As actividades a desenvolver regularmente serão realizadas na escola e na 

Fábrica Centro Ciência Viva, podendo acontecer visitas de estudo a outros 

locais. 

 Vimos, desta forma, conhecer o interesse da vossa Escola em participar no 

referido projecto. No caso de manifestarem interesse solicitamos que seja 

agendada uma reunião, até 15 de Julho, que viabilize a concretização do 

projecto no próximo ano lectivo (2007/08), através do contacto: Dulce Ferreira – 

fabrica.dferreira@fjjm.ua.pt ou 917356721 ou 234427053. 

 

 Com os melhores cumprimentos, 
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ACTA 

 

 

 Aos quatro dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, pelas 

dezassete horas, realizou-se uma reunião na Escola básica dos 2.º e 3.º 

ciclos de João Afonso com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: Discussão e análise da proposta de um projecto de 

educação científica para alunos a usufruir de currículo alternativo, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto, a concretizar a partir do 

ano lectivo 2007/2008. 

 Estiveram presentes na reunião: o presidente do conselho executivo 

do Agrupamento de Escolas de Aveiro; a coordenadora da educação 

especial do Agrupamento; a responsável pelo projecto na Fábrica Centro 

Ciência Viva, Dulce Ferreira e um dos supervisores do projecto e director 

da Fábrica Centro Ciência Viva, Paulo Trincão. 

A proposta do projecto era do conhecimento de todos, pois foi 

antecipadamente enviada à escola.  

Foram analisados e discutidos os seguintes aspectos: 

- deslocação dos alunos à Fábrica Centro Ciência Viva: analisou-se 

a sua viabilidade e funcionalidade. Atendendo a que a escola e a 

Fábrica Centro Ciência Viva se encontram geograficamente próximas, os 

alunos poderão deslocar-se a pé. Concluiu-se que tal poderá acontecer 

semanalmente, sendo os alunos acompanhados por elemento da escola 

no trajecto para a Fábrica Centro Ciência Viva. Será pertinente que tal 

aconteça ao final da tarde, pois evitará mais uma viagem, podendo os 

encarregados de educação recolher os seus educandos directamente na 

Fábrica Centro Ciência Viva. A ida à Fábrica Centro Ciência Viva não 

poderá acontecer à segunda-feira, pois sendo este o dia de 

encerramento ao público da Fábrica Centro Ciência Viva, entendeu-se 



que não seria pertinente. Sendo a Fábrica Centro Ciência Viva um espaço 

aberto, permitirá o encontro com outros universos, nomeadamente 

através do cruzamento com outros visitantes; 

- a carga horária a atribuir à área curricular será de noventa 

minutos; 

- atendendo ao número de alunos que se prevê virem a usufruir de 

currículo alternativo em 2007/2008 será necessário formar dois grupos, de 

forma a que cada um não tenha mais de dez alunos. 

- havendo um professor responsável, na escola, pelo projecto, 

analisou-se a pertinência deste permanecer com os alunos na Fábrica 

Centro Ciência Viva. Entendeu-se que será mais benéfico que tal não 

aconteça de forma a distinguir espaços, actividades e responsabilidades. 

Decidiu-se elaborar um protocolo de colaboração que defina o 

papel e responsabilidades de cada uma das partes, salvaguardando 

questões como o seguro escolar dos alunos. A responsável pelo projecto, 

Dulce Ferreira, irá elaborar um esboço do mesmo. 

De forma a envolver e esclarecer encarregados de educação e 

famílias, em todo o processo, decidiu-se que estes seriam convidados a 

visitar a Fábrica Centro Ciência Viva durante o mês de Setembro de 2007. 

Será também dirigido o mesmo convite a todos os professores do 

Agrupamento de Escolas. 

Os elementos do Agrupamento mostraram o seu apreço pela 

proposta, pois, para além da oportunidade dos alunos desenvolverem 

competências, poderão reconhecer que para além da escola há outros 

locais onde podem contactar com a ciência, nomeadamente nos 

Centros de Ciência.  

Ficou decidido que no início de Setembro haverá um novo contacto 

para concretizar a proposta, entre a responsável do projecto, Dulce 

Ferreira, e a coordenadora da educação especial do Agrupamento. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. 
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ACTA 

 

 

 Aos nove dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, pelas catorze 

horas e trinta minutos, realizou-se uma reunião na Escola básica dos 2.º e 

3.º ciclos de Aradas com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: Discussão e análise da proposta de um projecto de 

educação científica para alunos a usufruir de currículo alternativo, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto, a concretizar a partir do 

ano lectivo 2007/2008. 

 Estiveram presentes na reunião: o vice-presidente do conselho 

executivo do Agrupamento de Escolas de Aradas; a coordenadora da 

educação especial do Agrupamento; o professor de educação especial 

da escola; a responsável pelo projecto na Fábrica Centro Ciência Viva, 

Dulce Ferreira e um dos supervisores do projecto e director da Fábrica 

Centro Ciência Viva, Paulo Trincão. 

A proposta do projecto era do conhecimento de todos, pois foi 

antecipadamente enviada à escola.  

Foram analisados e discutidos os seguintes aspectos: 

- a carga horária a atribuir à área curricular será de noventa 

minutos, uma vez por semana; 

- deslocação dos alunos à Fábrica Centro Ciência Viva: atendendo 

à distância entre a escola e a Fábrica Centro Ciência Viva os alunos terão 

de se deslocar num meio de transporte. A escola irá procurar, junto da 

Câmara Municipal de Aveiro, encontrar uma solução; 

- não será necessária a presença de qualquer elemento da escola, 

no interior da Fábrica Centro Ciência Viva, para quebrar a formalidade. 

Decidiu-se elaborar um protocolo de colaboração que defina o 

papel e responsabilidades de cada uma das partes, salvaguardando 



questões como o seguro escolar dos alunos. A responsável do projecto, 

Dulce Ferreira, irá elaborar um esboço do mesmo. 

De forma a envolver e esclarecer encarregados de educação e 

famílias, em todo o processo, decidiu-se que estes seriam convidados a 

visitar a Fábrica Centro Ciência Viva durante o mês de Setembro de 2007, 

bem como os professores envolvidos e / ou interessados. 

Os elementos do Agrupamento mostraram o seu apreço pela 

proposta e irão empenhar-se de forma a que este se possa concretizar.  

Ficou decidido que no início de Setembro haverá um novo contacto 

para concretizar a proposta, entre a responsável do projecto, Dulce 

Ferreira, e a coordenadora da educação especial do Agrupamento. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 11 



 

ACTA 

 

 

 Aos dezassete dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, pelas dez 

horas, realizou-se uma reunião na Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos de 

Cacia com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: Discussão e análise da proposta de um projecto de 

educação científica para alunos a usufruir de currículo alternativo, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto, a concretizar a partir do 

ano lectivo 2007/2008. 

Estiveram presentes na reunião: a presidente do conselho executivo 

do Agrupamento de Escolas de Cacia; a coordenadora da educação 

especial do Agrupamento; uma professora de educação especial do 

Agrupamento e a responsável pelo projecto na Fábrica Centro Ciência 

Viva, Dulce Ferreira. 

A proposta do projecto era do conhecimento de todos, pois foi 

antecipadamente enviada à escola.  

Os elementos do Agrupamento colocaram algumas limitações à 

concretização do projecto: 

- atribuição de um professor responsável pelo projecto na escola. 

Para ultrapassar esta situação a área curricular de ciência poderia ser 

integrada nas horas de apoio educativo, mas com uma frequência não 

semanal; 

- deslocação dos alunos à Fábrica Centro Ciência Viva: atendendo 

à distância entre a escola e a Fábrica Centro Ciência Viva os alunos terão 

de se deslocar num meio de transporte. Os elementos do Agrupamento 

colocaram a hipótese de utilizarem um transporte público, autocarro, 

permitindo também desenvolver a autonomia dos alunos; 



De forma a ultrapassar estas limitações a escola apresentou as 

seguintes propostas: 

- deslocação à escola de um elemento da Fábrica Centro Ciência 

Viva, uma ou duas vezes por mês, e deslocação dos alunos à Fábrica 

Centro Ciência Viva apenas uma vez por mês; 

- serem dadas orientações, por parte da Fábrica Centro Ciência 

Viva, aos professores de Ciências da Natureza / Naturais e de Ciências 

Físico-Químicas, de forma a que as actividades pudessem ser 

desenvolvidas em contexto de turma, com visitas esporádicas à Fábrica 

Centro Ciência Viva. 

Para a responsável do projecto, Dulce Ferreira, estas propostas não 

serão viabilizadas, pelo menos neste momento, pois desvirtuam o projecto. 

Pretende-se uma colaboração que respeite espaços e dinâmicas e dessa 

forma os alunos não poderiam usufruir em pleno da oferta que a Fábrica 

Centro Ciência Viva proporciona.  

Ficou decidido que no início de Setembro haverá um novo contacto 

para concretizar a proposta, entre a responsável pelo projecto Dulce 

Ferreira e a coordenadora da educação especial do Agrupamento. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 12 



 

ACTA 

 

 

 Aos dezassete dias do mês de Julho do ano dois mil e sete, pelas 

catorze horas, realizou-se uma reunião na Escola básica dos 2.º e 3.º ciclos 

de S. Bernardo com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: Discussão e análise da proposta de um projecto de 

educação científica para alunos a usufruir de currículo alternativo, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto, a concretizar a partir do 

ano lectivo 2007/2008. 

Estiveram presentes na reunião: a vice-presidente do conselho 

executivo responsável pela educação especial, do Agrupamento de 

Escolas de S. Bernardo; uma professora de Ciências Físico-Químicas e uma 

professora de Ciências Naturais da escola; a responsável pelo projecto na 

Fábrica Centro Ciência Viva, Dulce Ferreira. 

A proposta do projecto foi antecipadamente enviada à escola.  

Foram analisados e discutidos os seguintes aspectos: 

- a carga horária a atribuir à área curricular será de noventa 

minutos, uma vez por semana. Por conveniência de ambas as partes, o 

horário preferencial será às dezasseis horas se for à terça, quinta ou sexta- 

-feira ou a partir das catorze horas se for à quarta-feira;  

- deslocação dos alunos à Fábrica Centro Ciência Viva: atendendo 

à distância entre a escola e a Fábrica Centro Ciência Viva os alunos terão 

de se deslocar num meio de transporte. A escola irá procurar, junto da 

Câmara Municipal de Aveiro, encontrar uma solução. Irá, ainda, procurar 

outras soluções, nomeadamente contactar com o Grupo Desportivo de S. 

Bernardo. 

Ficou decidido que no início de Setembro haverá um novo contacto 

para concretizar a proposta, entre a responsável do projecto Dulce 



Ferreira e a vice-presidente do conselho executivo, responsável pela 

educação especial. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 13 



DADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES NO ESTUDO 

 

 

Caracterização dos alunos participantes no estudo, com base nas 

informações recolhidas nos Planos Educativos Individuais. Os elementos 

apresentados nos diferentes campos correspondem a: 

CAMPO 1: código de identificação do aluno. 

CAMPO 2: idade em 31 de Dezembro de 2007. 

CAMPO 3: sexo. 

CAMPO 4: ano de escolaridade frequentado pelo aluno no ano lectivo 

2007/2008. 

CAMPO 5: identificação do domínio de necessidades educativas especiais 

do aluno, de acordo com Guia orientador de apoio ao processo de 

legibilidade para efeitos de aplicação de medidas especiais (2005), da 

Direcção – Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Ministério da 

Educação. 

CAMPO 6: caracterização de potencialidades, nível de aquisições e 

problemas do aluno. 

 

 

CAMPO 1 

CAMPO 2: IDADE CAMPO 3: SEXO CAMPO 4: ANO 

CAMPO 5: DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

CAMPO 6: CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS 

 

 

 

 



A. ALUNOS DA ESCOLA EB 23 JOÃO AFONSO DE AVEIRO 

 

 

ALUNO 1.JA/2.º (A. F. F. N.) 

IDADE: 11 ANOS SEXO: FEMININO ANO DE ESCOLARIDADE: 6.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Necessita de estímulo e acompanhamento sistemático. 

- Adere com facilidade às propostas de trabalho. 

- Utiliza vocabulário pobre e restrito. 

- Identifica e escreve a maior parte das palavras. 

- Adiciona com recurso à concretização. 

 

 

 

ALUNO 2.JA/2.º (B. D. M. R.) 

IDADE: 10 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 5.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Desempenho muito abaixo do esperado para a sua idade, em todas 

as áreas do desenvolvimento 

- Estabelece relação com os outros com alguma facilidade, 

procurando integrar-se no grupo.  

- A interacção com os outros é limitada pelas dificuldades acentuadas 

na compreensão e expressão verbal - vocabulário muito limitado, 

descodificação e construção de frases e articulação de palavras. 

- Necessita de acompanhamento individualizado sistemático, durante 

a realização das actividades.  

- Cumpre as regras de sala de aula de acordo com as instruções do 

professor. No entanto, frequentemente adopta comportamentos 



inadequados (brinca, imite sons, ri-se,…). 

- Não domina a técnica da leitura /escrita; identifica algumas palavras 

globalmente, escreve sem modelo o seu 1.º nome. Transcreve frases 

com o tipo de letra utilizado no modelo. 

- Identifica os números até 10; não tem a noção das operações; 

identifica as figuras geométricas (quadrado, círculo e triângulo).  

- Não domina noções básicas de tempo (dias da semana, meses do 

ano, horas). 

- Pinta, respeitando os contornos, e recorta figuras simples. 

- Dificuldades de motricidade fina, de coordenação motora, 

lateralidade. 

 

 

 

ALUNO 3.JA/2.º (I. O. M.) 

IDADE: 12 ANOS SEXO: FEMININO ANO DE ESCOLARIDADE: 6.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Segue um programa de aprendizagem da leitura, destinado a 

crianças com trissomia 21, que passa pelo método de percepção 

global e reconhecimento de palavras escritas. 

- De uma forma gradual, está a abandonar a imagem como forma de 

identificar as palavras. Já reconhece algumas palavras no meio de 

pequenos textos e essas já consegue escrevê-las, com modelo. Escreve 

o nome próprio e o da professora, sem modelo. Escreve o nome dos 

irmãos com modelo. 

- Usa com alguma facilidade o Word para estas tarefas. 

- Estabelece relações com relativa facilidade com adultos; com maior 

dificuldade com os pares. 

 

 

 

 



ALUNO 4.JA/2.º (J. M. M. T.) 

IDADE: 11 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 5.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Demonstra interesse pelas actividades escolares, revelando 

facilidades de integração social. 

- Apresenta dificuldades de aprendizagem, associadas a limitações 

cognitivas (memória a curto prazo/médio prazo, abstracção e 

generalização de conceitos), a deficit de atenção/concentração 

acentuado e impulsividade.  

- Necessita de um acompanhamento sistemático do professor, para 

conseguir realizar as tarefas de acordo com as instruções e não desista. 

- Frequentemente, diz “não sei”, por dificuldade em compreender e/ou 

reter a informação dada.  

- No domínio perceptivo, observam-se facilidades ao nível da 

identificação e discriminação visual, pelo que no processo de ensino 

esta competência deverá ser considerada, privilegiando a informação 

através de imagens.  

- Não domina a técnica da leitura /escrita; transcreve letra impressa 

para manuscrita, identifica os grafemas e algumas palavras 

globalmente; expressa-se oralmente, utilizando frases curtas, 

apresentando por vezes dificuldades na evocação de palavras. 

- Domina as noções básicas de tamanho, forma e peso; lê e escreve 

números até 50; utiliza a máquina de calcular para efectuar somas e 

diferenças; não utiliza noções básicas de tempo (dias da semana, 

meses do ano, horas).  

- Pinta, respeitando os contornos, e recorta figuras simples. 

- Apresenta disponibilidade motora e boa coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 



ALUNO 5.JA/2.º (S. V. R.) 

IDADE: 10 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 5.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Apresenta um bom nível de autonomia pessoal.  

- Integrou-se com facilidade na rotina do novo ambiente escolar. 

Mantém o material escolar e os registos no caderno organizados. 

- Relaciona-se com os outros de forma reservada. Evidencia baixa 

tolerância à frustração, que se manifesta no relacionamento com os 

professores (não aceita críticas e correcções) e na execução de 

tarefas (em situação de dificuldade, desiste).  

- Apresente problemas de generalização, abstracção, memória, 

atenção/concentração. 

- Expressa-se oralmente, com um discurso estruturado, utilizando frases 

simples, com vocabulário restrito; domina a técnica da leitura /escrita, 

com dificuldades nas palavras complexas (suprime e troca fonemas e 

não aplica todas as regras ortográficas). 

- Domina o sistema de numeração até às centenas; tem a noção da 

adição e subtracção; resolve situações problemáticas simples; efectua 

operações simples com dinheiro, recorrendo ao cálculo mental; 

identifica figuras geométricas (quadrado, rectângulo, círculo e 

triângulo). 

- Domina noções básicas de tempo (dias da semana, meses do ano, 

horas). 

- Pinta, respeitando os contornos, e recorta figuras simples.  

- O seu desempenho motor está de acordo com o seu nível etário. No 

entanto, revela algumas dificuldades na compreensão e cumprimento 

de instruções. 

 

 

 

 

 

 



ALUNO 6.JA/2.º (A. M. F. V.)6 

IDADE: 13 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 5.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: EMOCIONAL / PERSONALIDADE 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Comportamentos disfuncionais que interferem nas diversas áreas de 

funcionamento, designadamente, na área escolar. 

- Falta de sensibilidade para adaptação social e à realidade. 

- Necessita de cumprir um programa detalhado de tarefas, em que ele 

próprio e o professor vão dando conta das que vão sendo cumpridas. 

- Dificuldades na produção e articulação da linguagem. 

- Lê e interpreta textos, contudo, na produção de textos manifesta 

alguma incorrecção ortográfica.  

-Muitas dificuldades de cálculo e raciocínio. Faz adições e subtracções 

recorrendo sempre a concretização. 

- Revela comprometimento ao nível da atenção, concentração e 

capacidade mnésica. 

- Apresenta problemas emocionais decorrentes da situação familiar. 

- Deverá adquirir competências relacionadas com o domínio das 

atitudes e comportamentos sociais; manifestar autoconfiança nas 

relações interpessoais e na realização de tarefas diversificadas; 

desenvolver capacidade de adaptação a situações novas em 

contextos diversificados, evidenciando esforço pessoal e progressiva 

autonomia; identificar os seus interesses, saberes e capacidades, para 

fundamentar opções no plano vocacional, relativas ao currículo 

escolar e às perspectivas de trabalho; assumir as suas responsabilidades 

em tarefas requeridas pelo trabalho de grupo, manifestando atitudes 

de compreensão e cooperação, superando inibições e conflitos; 

aceitar as regras básicas dos grupos escola e família. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Iniciou o projecto em 29/11/07. 



ALUNO 7.JA/3.º (G. E. F. A.) 

IDADE: 16 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 9.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: EMOCIONAL / PERSONALIDADE 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Apresenta dificuldades nas aprendizagens escolares decorrentes de 

problemas psicoafectivos graves que condicionam o seu 

comportamento. 

- Mostra apatia, desmotivação pela aprendizagem, dificuldades 

acentuadas de atenção/concentração, de incapacidade no 

cumprimento de regras do trabalho escolar. 

- O seu comportamento tem-se vindo a modificar positivamente, 

nomeadamente na assiduidade, na adesão às tarefas escolares e no 

interesse demonstrado durante a realização das actividades. 

- Verifica-se uma maior interacção com os colegas, embora, por vezes 

provoque alguns conflitos; parece estar menos dependente dos 

adultos, não necessitando da sua atenção permanente. 

- Comunica por iniciativa própria, gosta de participar em conversas de 

grupo, dando a sua opinião; estrutura o seu discurso utilizando frases 

simples correctas, com vocabulário de uso corrente. 

- Escreve com dificuldade na aplicação das regras ortográficas, na 

maioria das situações, o que também se verifica nas transcrições de 

pequenos textos. 

- Revela dificuldades na estruturação do texto e na aplicação de sinais 

de pontuação. 

- Na leitura, a velocidade prejudica a correcção, pois frequentemente 

faz trocas por palavras semelhantes, o que condiciona a compreensão 

do que lê. 

- Demonstra bom cálculo mental na resolução de situações 

problemáticas simples. Domina as operações da adição, subtracção e 

multiplicação, utilizando os algoritmos para efectuar cálculos. Efectua 

divisões, por subtracções sucessivas, recorrendo ao cálculo mental 

e/ou esquemas gráficos. 

 

 

 

 



ALUNO 8.JA/3.º (J. F. S. A. X. B.) 

IDADE: 13 ANOS SEXO: FEMININO ANO DE ESCOLARIDADE: 7.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: SAÚDE FÍSICA 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Participa nas conversas em pequeno grupo, dando algumas 

sugestões e críticas. 

- Tem um bom relacionamento com os professores e colegas. 

- Pede ajuda ao adulto em tarefas simples. 

- É autónoma na sua higiene diária. 

- Desloca-se autonomamente em percursos habituais. 

- É muito imatura, necessitando de muito acompanhamento por parte 

da Escola e da Família. 

- Lê e escreve o seu nome próprio e apelido, identifica a idade, o 

endereço e os membros da família; com orientações, lê (de forma 

hesitante) e compreende a mensagem de pequenos textos muito 

simples e preenche formulários e impressos; copia palavras e frases e 

escreve frases simples; escreve com pouca criatividade e com pouca 

correcção ortográfica; responde oralmente a questionários e relata 

experiências vivenciadas. 

- Identifica os números até 100; resolve adições com transporte e com 

ajuda subtracções com empréstimo; resolve situações problemáticas 

simples relacionadas com o dia-a-dia, necessitando de alguma ajuda; 

identifica o valor das notas e moedas e com orientações resolve 

situações problemáticas simples relacionadas com o dia-a-dia; sabe 

utilizar a máquina de calcular para realizar operações. 

- Com orientações, consulta horários e calendários. 

- Gosta muito de desenhar e de pintar. 

- Apresenta uma grande sensibilidade e aptidão para lidar com 

animais. 

- Apresenta acentuada redução da memória a curto/médio prazo o 

que compromete o processo de retenção e transformação da 

informação recebida. Revela com frequência episódios de ausência, 

os quais são inerentes à tipificação da sua problemática, bem como 

incertezas relativamente a assuntos /conceitos que pareciam já 

adquiridos. 

- Adere com facilidade às tarefas propostas. 



 

ALUNO 9.JA/3.º (M. A. G. C.) 

IDADE: 13 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 7.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Participa nas conversas em pequeno grupo 

- Dá algumas sugestões e críticas. 

- Relaciona-se razoavelmente com os professores e colegas, embora se 

verifiquem alguns conflitos pontuais. 

- Pede ajuda ao adulto em tarefas simples. 

- É autónomo na sua higiene diária. 

- Desloca-se autonomamente em percursos habituais. 

- Toma conta da sua roupa e do seu material. 

- Lê e escreve o seu nome próprio e apelido, identifica a idade, o 

endereço e os membros da família. 

- Com orientações, lê (de forma muito hesitante) e compreende a 

mensagem de pequenos textos muito simples, copia palavras e frases e 

escreve frases simples; escreve com pouca criatividade e com pouca 

correcção ortográfica; responde oralmente a questionários e relata 

experiências vivenciadas; com ajuda, preenche formulários e 

impressos. 

- Identifica os números até aos milhares; resolve adições com transporte 

e subtracções com empréstimo; resolve situações problemáticas 

simples relacionadas com o dia-a-dia, necessitando de alguma ajuda; 

identifica o valor das notas e moedas, efectua operações com dinheiro 

e com orientações resolve situações problemáticas simples 

relacionadas com o dia-a-dia; sabe utilizar a máquina de calcular para 

realizar operações. 

- Com orientações, consulta horários e calendários. 

- Revela muito gosto e aptidão pela área da Culinária. 

- Gosta muito de jogos no computador, futebol e natação. 

 

 

 



 

 

ALUNO 10.JA/3.º (M. F. L.) 

IDADE: 13 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 7.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Tem graves dificuldades na leitura e na escrita. 

- Não identifica os grafemas/fonemas e revela fraco nível de resistência 

ao fracasso. 

- Usa o computador e no teclado identifica algumas letras.  

- Estabelece com facilidade uma relação de empatia com os seus 

pares e com os adultos. 

 

 

 

ALUNO 11.JA/3.º (S. A. A. Z.) 

IDADE: 16 ANOS SEXO: FEMININO ANO DE ESCOLARIDADE: 9.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Apresenta dificuldades de aprendizagem severas, com especial 

incidência nas que implicam abstracção, memória, raciocínio lógico-

matemático, sequências causais, concentração e compreensão de 

situações sociais. 

- Revela potencialidades na aquisição de competências que 

promovam a sua autonomia (rotinas de utilização frequente), assim 

como aprendizagens escolares e trabalhos simples que impliquem 

treino sistemático de tarefas. 

- Estabelece relações com os outros com facilidade, especialmente 

com os adultos, e normalmente é afável. 

- Quando é contrariada, nem sempre aceita as orientações dos 

adultos, sendo necessário reforçar positivamente as suas produções ou 

desviar a sua atenção para outro assunto do seu interesse. 



- Gosta de participar em actividades de grupo. 

- Na realização das actividades, cumpre as instruções dadas. 

- Quando a actividade implica mais do que uma tarefa, necessita da 

orientação do professor, embora tenha evidenciado alguns progressos 

ao nível da autonomia. 

- O tempo de atenção/concentração é curto, precisando de 

incentivos para continuar ou concluir as tarefas.  

- Na expressão oral, em situação de diálogo, utiliza frases curtas com 

vocabulário adequado. No relato de acontecimentos, o seu discurso 

nem sempre é estruturado, evidenciando problemas de organização 

espácio-temporal. 

- Apresenta dificuldades de articulação nas palavras mais complexas 

e/ou polissilábicas. 

- Lê frases com palavras de uso corrente, com algumas dificuldades em 

decifrar palavras com dígrafos. 

- Na escrita, em situação de ditado com silabação das palavras 

polissilábicas, escreve com alguma correcção. Tem dificuldades na 

construção de frases: omite partículas de ligação e nem sempre aplica 

regras ortográficas que conhece. 

- Na área do cálculo matemático, apresenta dificuldades acentuadas, 

relacionadas com a não aquisição do conceito de número. 

Recorrendo ao treino, consegue identificar e escrever os números até 

900; resolver situações problemáticas simples que envolvam a adição e 

subtracção, utilizando a máquina de calcular; identificar as moedas e 

notas de uso corrente. Não conta dinheiro utilizando moedas ou notas 

diferentes de 1 euro.  

- Consulta o calendário adequadamente na identificação da data ou 

de dias significativos. 

- Identifica as horas no relógio digital; tem dificuldades na noção de 

tempo.  

- Revela algumas dificuldades de coordenação motora, de 

organização espacial e de lateralidade. Nas actividades motoras, 

apresenta pouca resistência física, cansando-se rapidamente. 

 

 

 

 



ALUNO 12.JA/3.º (T. M. C. R.) 

IDADE: 14 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 7.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Demonstrar problemas de integração escolar, não cumprindo 

regularmente regras estabelecidas e revelando desmotivação pelas 

aprendizagens escolares. 

- Necessita de incentivo sistemático para aderir às actividades, cansa-

se facilmente (períodos de atenção /concentração curtos) e, 

frequentemente, não conclui os trabalhos.  

- Com os colegas, relaciona-se provocando alguns conflitos, facilmente 

adopta os comportamentos inadequados dos seus pares. No entanto, 

quando solicitado, gosta de os ajudar na realização de tarefas. 

- Apresenta dificuldades de aprendizagem acentuadas nas áreas que 

envolvem a leitura, escrita e cálculo, associadas a uma dislexia grave. 

Manifesta limitações de memória a curto/médio prazo, de abstracção 

e de orientação temporal.  

- Ao nível da linguagem verbal, expressa-se com frases curtas e um 

vocabulário activo restrito; apresenta problemas de identificação 

fonética e de articulação em palavras complexas. 

- Não domina a técnica da leitura /escrita, embora identifique os 

grafemas e escreva, com ajuda, palavras simples. Na transcrição faz 

omissões e trocas frequentes. Rejeita realizar actividades nesta área, 

por ter consciência das suas limitações, embora dificilmente as assuma. 

- Resolve situações problemáticas simples com a adição e subtracção. 

Gosta de efectuar os cálculos, recorrendo à contagem pelos dedos, 

mas nem sempre os faz com correcção.  

- Manifesta interesse por realizar trabalhos manuais (Cerâmica, 

Jardinagem, Graffiti’s). 

- Revela algumas aptidões motoras, sobretudo as relacionadas com 

jogos desportivos colectivos. 

 

 

 

 



B. ALUNOS DA ESCOLA EB 23 DE ARADAS 

ALUNO 1.AR (A. P. M.) 

IDADE: 14 ANOS SEXO: FEMININO ANO DE ESCOLARIDADE: 7.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Nível elevado de ansiedade, baixa auto-estima e auto-conceito. 

- Participa nas conversas em pequeno grupo. 

- Adere com facilidade às tarefas propostas mas necessita de ajuda do 

adulto. 

- É empenhada. 

- Apresenta uma capacidade verbal pouco desenvolvida. 

- Lê mecanicamente e com pouca expressividade, interpreta textos 

simples. 

- Escreve ideias com alguma sequência lógica mas com pouca 

criatividade e com pouca correcção ortográfica. 

- Efectua contagens até aos milhares, resolve adições com transporte, 

subtracções com dificuldade e multiplicações simples. Efectua 

operações com dinheiro. Resolve situações problemáticas simples 

relacionadas com o dia-a-dia. 

- Dificuldades na compreensão de uma situação no seu conjunto, na 

organização temporal e lógica de uma situação concreta. 

 

ALUNO 2.AR (J. C. S. S.) 

IDADE: 11 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 5.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Dificuldade na utilização de conhecimentos em novas situações. 

- Pouco motivado para as actividades escolares. 

- Pouca curiosidade intelectual. 

- Revela comprometimento ao nível da atenção, concentração e 

memória. 

- Segue instruções. 



 

 

ALUNO 3.AR (P. F. G. M.) 

IDADE: 16 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 9.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: EMOCIONAL / PERSONALIDADE 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Dificuldade de concentração e memorização. 

- Faz uma leitura hesitante e lenta. Apresenta vários tipos de erros de 

descodificação: omissões, inversões e substituições. 

- Na expressão escrita apresenta erros. 

- Dificuldades de análise e síntese. 

- Revela dificuldades ao nível do cálculo e do raciocínio matemático. 

- Grande dificuldade em resolver situações problemáticas simples. 

- Revela pouca responsabilidade, falta de interesse e uma certa 

relutância na realização das actividades.  

 

 

 

ALUNO 4.AR (R. A. M.) 

IDADE: 14 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 6.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: EMOCIONAL / PERSONALIDADE 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Baixa tolerância à ansiedade e frustração. 

- Baixa auto-estima e autocontrolo. 

- Pouca capacidade de iniciativa, de cooperação, de sentido de 

responsabilidade e concretização das tarefas. 

- Imaturidade ao nível do discurso. 

- Falta de criatividade e juízo crítico. 

 

 



 

 

ALUNO 5.AR (T. A. S. E.) 

IDADE: 15 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 8.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: EMOCIONAL / PERSONALIDADE 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Grande instabilidade emocional. 

- Dificuldade de interacção com os pares. 

- Comprometimento ao nível da memorização, retenção de 

conhecimentos e na conceitualização / generalização (dificuldade de 

integração de experiências passadas na realidade presente. 

- Ritmo lento na execução da generalidade dos trabalhos. 

- Comportamentos imaturos, desajustados à sua idade cronológica. 

- Discurso com vocabulário pobre. 

- Falta de criatividade e juízo crítico. 

- Baixa auto-estima e autoconceito. 

É colaborante embora, por vezes, adira com alguma dificuldade às 

tarefas propostas. 

- Revela períodos de atenção / concentração curtos. 

- Transcreve textos simples, mesmo no computador, reconhece as letras 

do alfabeto impressas e manuscritas, mas tem muita dificuldade em ler 

e escrever. 

- Domina mal a técnica das operações matemáticas. 

- Não consegue resolver situações que envolvam raciocínio. 

- Conta mecanicamente até 50 e escreve números até 90. 

- Revela pouca autonomia. 

 

 

 

 

 



ALUNO 6.AR (T. D. L. B.) 

IDADE: 14 ANOS SEXO: MASCULINO ANO DE ESCOLARIDADE: 8.º 

DOMÍNIO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: COGNITIVO 

CARACTERIZAÇÃO DE POTENCIALIDADES, NÍVEL DE AQUISIÇÕES E PROBLEMAS: 

- Grande comprometimento na área da memorização, retenção de 

conhecimentos e na conceitualização / generalização (dificuldade de 

integração de experiências passadas na realidade presente. 

- Ritmo lento na execução da generalidade dos trabalhos. 

- Comportamentos imaturos, desajustados à sua idade cronológica. 

- Imaturidade ao nível do discurso, com vocabulário pobre. 

- Falta de criatividade e juízo crítico. 

- Baixa auto-estima e autoconceito. 

- É colaborante embora, por vezes, adira com alguma dificuldade às 

tarefas propostas. 

- Revela períodos de atenção / concentração curtos. 

- Lê textos com pouca fluência e responde a questionários simples 

(perguntas concretas e objectivas). 

- Revela muitas dificuldades na interpretação de textos e situações 

problemáticas que envolvam alguma abstracção. 

- Escreve textos com muitos erros ortográficos e pouca imaginação. 

- Domina a técnica das operações matemáticas e todos os conceitos 

concretos que obedecem a alguma rotina. 

- Dificuldade de capacidade de raciocínio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 14 



 

ACTA 

 

 

 Aos catorze dias do mês de Setembro do ano dois mil e sete, pelas 

catorze horas e trinta minutos, realizou-se uma reunião na Fábrica Centro 

Ciência Viva com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: Discussão e análise da concretização do projecto de 

educação científica para alunos a usufruir de currículo alternativo, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto, no ano lectivo 2007/2008. 

 Estiveram presentes na reunião: a coordenadora da educação 

especial do Agrupamento de Escolas de Aradas e a responsável pelo 

projecto na Fábrica Centro Ciência Viva, Dulce Ferreira. 

A coordenadora da educação especial do Agrupamento referiu 

que: 

- relativamente ao meio de deslocação dos alunos à Fábrica Centro 

Ciência Viva, até ao momento a escola ainda não conseguiu encontrar 

uma solução; 

- à data ainda não foi colocado o professor de apoio educativo 

que irá acompanhar os alunos com currículo alternativo (Decreto-Lei n.º 

319/91 de 23 de Agosto) na Escola EB23 de Aradas. 

Atendendo ao acima citado, a coordenadora da educação 

especial do Agrupamento foi de opinião que a implementação do 

projecto deva ser adiada até à colocação do professor. Após essa 

situação estar ultrapassada deverá ser reequacionada a forma de resolver 

a questão do transporte. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente acta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 15 



 

ACTA 

 

 

 Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano dois mil e sete, 

pelas dez horas e trinta minutos, realizou-se uma reunião na Escola básica 

dos 2.º e 3.º ciclos de João Afonso com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único: Concretização do projecto de educação científica para 

alunos a usufruir de currículo alternativo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 319 

de 23 de Agosto, no ano lectivo 2007/2008. 

 Estiveram presentes na reunião: a coordenadora da educação 

especial do Agrupamento; duas professoras de educação especial da 

escola; e a responsável pelo projecto na Fábrica Centro Ciência Viva, 

Dulce Ferreira. 

Foram analisados, discutidos e decididos os seguintes aspectos: 

- constituição de dois grupos de alunos que irão participar no 

projecto: grupo 1 – 5 alunos do 3.º ciclo (7.º ano – 2; 8.º ano – 1; 9.º ano – 2) 

e grupo 2 – 5 alunos do 2.º ciclo (5.º ano – 3; 6.º ano – 2); 

- os horários de actividades são: grupo 1 – 3.ª feira das 14 h 45 min às 

16 h 15 min; grupo 2 – 5.ª feira das 14 h 45 min às 16 h 15 min; 

- o nome do projecto será escolhido pelos alunos envolvidos no 

mesmo; 

- será feita uma caracterização psicopedagógica dos alunos; 

- será feito um convite aos encarregados de educação destes 

alunos, para visitarem a Fábrica Centro Ciência Viva e conhecerem o 

projecto; 

- o projecto iniciará com uma exploração do que os alunos 

entendem por ciência; quem são / o que fazem os cientistas; visita geral à 

Fábrica Centro Ciência Viva. Nas sessões seguintes serão exploradas as 

valências e actividades da Fábrica Centro Ciência Viva; 



- a avaliação será trimestral e contemplará os aspectos definidos 

para estes alunos (assiduidade, pontualidade, cumprimento de regras, 

relacionamento com os outros, realização das actividades); 

- a acompanhar as sessões será sempre feito um registo individual; 

- o projecto terá início em Outubro, sendo a primeira sessão no dia 2 

de Outubro para o grupo 1 e no dia 4 de Outubro para o grupo 2. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da 

qual se lavrou a presente acta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 16 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                               2007/2008 

Registo das sessões realizadas: grupo 1 – 3.ª feira 

 

 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

1
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
g

ru
p

o
1

) 

1 02/10/07 Ciência… 6 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

2 09/10/07 Visita à Fábrica Centro Ciência Viva 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e apoiado pela investigadora. 

3 16/10/07 Oficina de robôs (1) 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

4 23/10/07 Do grão ao pão 6 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

5 30/10/07 
Exploração da exposição Mãos na 

Massa 
6 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e apoiado pela investigadora. 

6 06/11/07 
Aprender ciência a brincar – uma 

experiência indiana 
5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

7 13/11/07 Filme 3D – Mar 6 

Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

O 1.º momento aconteceu com outro grupo de 

visitantes. 

8 20/11/07 O admirável mundo do microscópio 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. O 2.º momento 

aconteceu com outros grupo de visitantes. 

9 27/11/07 Sítio dos robôs 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

10 04/12/07 Árvore de Natal geométrica 5 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

11 11/12/07 Jogo “Uma viagem pela Fábrica” 3 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                               2007/2008 

 

 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

2
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
g

ru
p

o
 1

) 

12 08/01/08 Na tacinha das natas 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

13 15/01/08 Artur, escama baril 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

14 22/01/08 Cientista… 4 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

15 29/01/08 
Preparação da actividade a realizar 

“Na pele de um cientista” 
5 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

16 12/02/08 
O meu bolo de chocolate tem 

moléculas 
4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

17 19/02/08 Jogos Matemáticos 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

18 26/02/08 Pedipaper Mãos na massa 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento apoiado por monitor e 

pela investigadora. 

19 04/03/08 Era uma vez um ecoponto 4 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

20 11/03/08 Jogo “Ovos escondidos na Fábrica” 5 

Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

Participaram nas actividades no âmbito da Semana 

Internacional do cérebro.7 

 

                                                 
7 Apresentação do tema cérebro e divulgação de várias das suas características; distribuição de material informativo e conversas informais. Observação ao 

microscópio de células do cérebro. 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                               2007/2008 

 

 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

3
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
G

ru
p

o
 1

) 

21 01/04/08 Deste chá eu gosto 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

22 08/04/08 Plantar lixo! 3 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

23 15/04/08 A princesa que sentia demais 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

24 22/04/08 Ruben, o coelho esquizométrico I 3 1.º e 2.º momentos dinamizados por monitor e 

apoiados pela investigadora. 

3.º momento da sessão orientado pela investigadora. 
25 29/04/08 Ruben, o coelho esquizométrico II 4 

26 06/05/08 Ruben, o coelho esquizométrico III 4 

27 13/05/08 Campeonato de jogos Matemáticos 5 
Toda a sessão dinamizada pela investigadora e 

monitora. 

28 20/05/08 Química por tabela 2 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e aconteceu com outro grupo de 

visitantes. 

29 27/05/08 Faz a tua pasta de dentes 3 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

30 03/06/08 Oficina de robôs (2) 3 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

31 17/06/08 Final ano 3 

A sessão aconteceu na escola, dinamizada pela 

investigadora e apoiada pelas professoras de 

Educação Especial. 
 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                               2007/2008 

 
Registo das sessões realizadas: grupo 2 – 5.ª feira 

 

 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

1
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
g

ru
p

o
 2

) 

1 04/10/07 Ciência… 5 

Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

Assistiram ao lançamento de foguetões de água no 

âmbito das comemorações dos 50 anos do 

lançamento do Sputnik, aberta à comunidade. 

2 11/10/07 Visita à Fábrica Centro Ciência Viva 3 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e apoiado pela investigadora. 

 18/10/07 Não houve sessão porque a escola esteve fechada. 

3 25/10/07 Do grão ao pão 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

4 08/11/07 
Aprender ciência a brincar – uma 

experiência indiana 
5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

5 15/11/07 Filme 3D – Mar 4 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

6 22/11/07 O admirável mundo do microscópio 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e apoiado pela investigadora. O 2.º 

momento aconteceu com outro grupo de visitantes. 

7 29/11/07 Espectáculo da química 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e aconteceu com outro grupo de 

visitantes. 

8 06/12/07 Árvore de Natal geométrica 5 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

9 13/12/07 Jogo “Uma viagem pela Fábrica” 5 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                               2007/2008 

 

 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

2
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
G

ru
p

o
 2

) 

10 03/01/08 Sítio dos robôs 5 
1.º e 3.º momentos - orientados pela investigadora. 

2.º - dinamizado por monitor e apoiado pela investig. 

11 10/01/08 Na tacinha das natas 4 
1.º e 3.º momentos - orientados pela investigadora. 

2.º - dinamizado por monitor e apoiado pela investig. 

12 17/01/08 Artur, o escama baril 5 
1.º e 3.º momentos - orientados pela investigadora. 

2.º - dinamizado por monitor e apoiado pela investig. 

13 24/01/08 Cientista… 6 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

14 31/01/08 
Preparação da actividade a realizar 

“Na pele de um cientista” 
6 

Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

Aconteceu com a participação da mãe da Inês. 

15 07/02/08 
Exploração da exposição “Mãos na 

massa” 
4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por 

monitores e apoiado pela investigadora, com outros 

visitantes. 

16 14/02/08 Jogos Matemáticos 4 
1.º e 3.º momentos - orientados pela investigadora. 

2.º - dinamizado por monitor e apoiado pela investig. 

17 21/02/08 Oficina de robôs (1) 5 
1.º e 3.º momentos - orientados pela investigadora. 

2.º - dinamizado por monitor e apoiado pela investig. 

18 28/02/08 Química por tabela 4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora, com outros visitantes. 

19 06/03/08 Faz a tua pasta de dentes 6 
1.º e 3.º momentos - orientados pela investigadora. 

2.º - dinamizado por monitor e apoiado pela investig. 

20 13/03/08 Jogo “Ovos escondidos na Fábrica” 6 

Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

Participaram nas actividades no âmbito da Semana 

Internacional do cérebro.8 

 

                                                 
8 Apresentação do tema cérebro e divulgação de várias características; distribuição de material informativo e conversas informais. Observação ao 

microscópio de células do cérebro. 
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 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

3
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
G

ru
p

o
 2

) 

21 03/04/08 Era uma vez um ecoponto 6 Sessão integralmente orientada pela investigadora. 

22 10/04/08 A princesa que sentia demais 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

23 17/04/08 Plantar lixo! 5 
Sessão integralmente orientada pela investigadora, 

apoiada por um monitor. 

24 08/05/08 Pedipaper Mãos na massa 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento apoiado por monitor e 

pela investigadora. 

25 15/05/08 Oficina de robôs (2) 3 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

26 29/05/08 Deste chá eu gosto 6 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e apoiado pela investigadora. 

27 05/06/08 Desafio medir… 6 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e  pela investigadora. 

28 12/06/08 Bola saltitona 6 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor 

e  pela investigadora. 

29 16/06/08 Final ano 4 

A sessão aconteceu na escola, dinamizada pela 

investigadora e apoiada pelas professoras de 

Educação Especial. 
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Registo das sessões realizadas: grupo 3 – 6.ª feira 

 

 Sessão 
Actividade 

Número 

de alunos 
Comentários 

 N.º Data 

2
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
G

ru
p

o
 3

) 

1 11/01/08 
“Ciência…” + Visita à Fábrica Centro 

Ciência Viva 
3 

Sessão integralmente orientada pela investigadora, 

seguida por uma Auxiliar de Acção Educativa que 

acompanhou os alunos. 

2 01/02/08 “Cientista…” 3 Sessão integralmente orientada pela investigadora.* 

3 08/02/08 Química por tabela (1) 5 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitores e 

aconteceu com outro grupo de visitantes.* 

4 15/02/08 Vamos fazer manteiga 4 

1.º momento dinamizado por monitora e apoiado pela 

investigadora. 2.º e 3.º momentos da sessão orientados 

pela investigadora. Sessão seguida por uma Auxiliar de 

Acção Educativa que acompanhou os alunos.i 

5 29/02/08 Sítio dos robôs 5 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora.* 

6 07/03/08 Faz a tua pasta de dentes 6 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora.*  

7 14/03/08 Filmes 3D 6 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitores e 

aconteceu com outro grupo de visitantes.*  
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 Sessão 
Actividade 

Número de 

alunos 
Comentários 

 N.º Data 

3
.º

 P
e

rí
o

d
o

 (
G

ru
p

o
 3

) 

8 04/04/08 Jogos Matemáticos 5 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora. * 

9 11/04/08 Do grão ao pão 5 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora.* 

10 18/04/08 
Aprender ciência a brincar – uma 

experiência indiana 
6 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora.* 

11 09/05/08 Química por Tabela (2) 6 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitores e 

aconteceu com outro grupo de visitantes.* 

12 16/05/08 
Exploração da exposição “Mãos na 

Massa” 
4 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitores e 

aconteceu com outro grupo de visitantes.*  

13 23/05/08 Desafio medir… 6 Sessão integralmente orientada pela investigadora.* 

14 06/06/08 Oficina de robôs 6 
1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora.* 

15 13/06/08 Pedipapper “Mãos na Massa” 5 

1.º e 3.º momentos da sessão orientados pela 

investigadora. 2.º momento dinamizado por monitor e 

apoiado pela investigadora e aconteceu na presença de 

outro grupo de visitantes.* 

16 20/06/08 Mente Bola / Final ano 4 Sessão integralmente orientada pela investigadora.* 
 

 
                                                 

* Sessão acompanhada pela professora de Educação Especial dos alunos. 
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DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

O meu brasão 

 
Data ____________ 

 

Nome 

Os meus sonhos: Orgulho-me de: 

Gosto de: Pessoas importantes para mim: 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

Nome _______________________________________ Data ___________ 

 
 

Ciência … 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome _______________________________________ Data ___________ 
 

 

Visita à 
Fábrica Centro Ciência Viva 

O que vi… O mais divertido… 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 

Nome _______________________________________ Data ___________ 

Exploração da exposição “Mãos na Massa” 
Módulos que explorei e que quero realçar 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
Pedipaper  

 
 “Mãos na 

Massa” 
 
 
 
 
 
Atenção à orientação: 

 

 

 
 
 
 
 

   

Frente Direita Trás Esquerda 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

1 Elementos da equipa: 

 

 

2 Para entrar na exposição Mãos na Massa rodar o leme. 

 
 

 

 

3 Ir até à pegada. 

Dar 6 passos para a esquerda () e 2 para a frente (). 

Incidir o leitor do código de barras nos “ossos do pé”.  

► Registar uma das imagens que aparece no ecrã. ______________________ 

 

 

4 Continuar para a frente () até encontrar um objecto em forma de barco. 

Fazer o que está indicado na primeira imagem desse módulo: rodar  

 

► Que se observa? 

                          Vira-se “de pernas para o ar”. 

                                  Volta para trás. 

                                  Pára de imediato. 

 

► E se rodar para o lado contrário          acontece o mesmo? _____________ 
 

 

 

5 Avançar para a frente () até à Ilha de Luz onde se encontram várias lentes. 

► Desenhar a lente que produz o seguinte efeito: 
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6 Ir para a direita () até encontrar um banco       e sentar. 

► A imagem que se observa forma-se: 

 No ar                    Num vidro de janela 

                     No espelho            Na água 
 

► Fazer um desenho da imagem que se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Muito perto desse local pode-se “ver” a vibração do som. 

► Que se observa quando se produzem diferentes sons? ________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

8 Há uma janela grande que esconde um segredo. Ir até lá. 

► O que é necessário para conseguir ver a rua? _______________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

9 Agora um momento de descontracção para dar largas à “veia de artista”: 

desenhar com luz e fazer uma escultura líquida. 

► Como se chamam esses módulos? ________________________________ 

 

 

10 Virar para o lado esquerdo (). 

► Procurar a vossa imagem de “pernas para o ar”. Onde está? _____________ 
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11 ► Para entender esta mensagem é necessário recorrer a um _____________ 

 

 

 

12 Encontrar 3 sacos de serapilheira. 

► Qual a massa de cada um? __________ kg 

► Observar as roldanas. São iguais? __________________________ 

► Em qual é mais fácil levantar o saco? ________________________ 

 

 

13 Ir para a máquina das bolas de sabão e produzir algumas. 

► Sem tocar no ecrã, consegue-se que as bolas de sabão se movam. Como?  

 Através do sopro. 

 Através do movimento da sombra. 

 

 

14 Olhar para cima e encontrar uma menina com flores na cabeça. 

► Não é uma fotografia, é um ____________________________________ 

 

 

15 Continuar em frente () até ao Labirinto óptico. Manipular os vários objectos 

ópticos até se acenderem as três luzes do lado direito. 

► Que cor têm essas luzes? _____________________________________ 

 

 

16 Dar 3 passos em frente () e virar para a esquerda (). Fazer rodar a roleta. 

► A distribuição das bolinhas parece 
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17 ► Que palavra é esta? 

___________________________________________________________ 

 

 

18 Fazer a água atingir 100ºC. 

► Quanto tempo demorou? ______________________________________ 

 

 

19 Próximo deste módulo encontra-se outro com água. 

► Que se pode lá fazer? 

 Dissolver sal. 

 Pôr um barco a flutuar. 

 Uma onda gigante. 

 

20 “Vê como os animais te vêem”. Perguntar a um monitor onde está este módulo 

e responder: 

 ► ► Quais as cores que uma Salamandra consegue ver? ___________________ 

► Desenhar a imagem que a mosca vê: 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Antes de sair, pela passadeira rolante, registar o 

peso da equipa. __________________________ 

 

22 Consultar o calendário e escrever a DATA. ___________________________ 
 

 
 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
… com ciência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A minha opinião sobre esta sessão: 
 
 
 

Nome _________________________________________________    Data ________________ 

Uma viagem pela Índia … 
 

O que explorei… 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 

Projecto falar e fazer coisas de ciência 

 

 

Nome ____________________________________________ Data _____________ 
 

Penso que… 
 
 

Como poderemos 
fazer pasta de dentes? 

 

O que fiz… 

FAZ A TUA PASTA DE DENTES 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
Actividade no laboratório didáctico 

 
 

Hoje fizemos: 
 
 
 
 
Para isso precisámos de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sessão de hoje foi: 
 Muito interessante        Interessante       Pouco interessante 
 
 
Nome ____________________________________________   Data ________________ 

 
 
 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ____________________________________________ Data _____________ 
 

Afinal… 
 
 

Penso que… 
 
 

Como se faz o pão? 
Porque cresce o pão? 

 

O que fiz… 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome ____________________________________________ Data _____________ 
 

 

Afinal… 
 
 

Penso que… 
 
 

Como se faz o pão? 
Porque cresce o pão? 

 

O que fiz… 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

  
 
 
 

Variamos e registamos… 
 

Forma de cozinhar Tempo Textura Cheiro Doçura 
 

Bolo 1     

 
 Bolo 2     

 

Tipo de farinha Tempo Textura Cheiro Doçura 
 

Bolo 1     

 
 Bolo 3     

 

Forma de adoçar Tempo Textura Cheiro Doçura 
 
 Bolo 1     

 
 Bolo 4     

 
 Dá a tua pontuação 

(de 1 até 5) 
 A melhor maneira de fazer um bolo de chocolate é… 

 
Bolo 1   
Bolo 2   
Bolo 3   
Bolo 4   
 

Nome _______________________________________________ Data _____________ 
 

Qual a melhor maneira de 
fazer um bolo de chocolate? 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

LEITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O QUE FIZEMOS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome _____________________________________________ Data ________________ 
 

 
 

O que obtivemos no final: 

O que usámos: 

Como fizemos: 
fizemos: 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 
 

      Os primeiros registos do uso da manteiga foram encontrados na: 
           na Mesopotâmia, 2000 anos antes de Cristo; 
          na Europa, no século XX. 

 
 A manteiga é um derivado do ______________. Indico outros derivados: 

 
 
 
 
 

 
Genericamente chamam-se: 
___________________________ 

 
Por dia devemos consumir pelo menos 3 q 4 porções, pois os nutrientes 

presentes nestes produtos colaboram para um desenvolvimento saudável 
porque fornecem proteínas e cálcio, importantes em todas as fases da vida. 

 
Material necessário 
 
 
 
 
Procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que aconteceu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome ___________________________________________________________________  Data ____________ 
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Decifra este enigma e descobre o que vamos fazer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Bebida feita com folhas secas de plantas e água quente: chá, café ou sumo? 

(2) Produto derivado do leite que serve para barrar no pão: natas, manteiga ou iogurte? 

 

Depois de tudo provar, posso dizer que… 
 

 

…a minha bebida tinha: SIM 
 

NÃO 
 

Açúcar   

Água   

Limão   

Canela   

   

   

 

…a minha comida tinha: 
SIM 
 

NÃO 
 

Manteiga   

Natas   

Sal   

   

   

   

 

A minha opinião sobre esta sessão: 

 

 

 

 

Nome __________________________________________________   Data _______________ 
 

   S      
  (1)       
   O      

(2)         
   E      
   S      
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Nome da figura 

geométrica 
Figura geométrica 

Número 
de lados 

Por aí… 

Círculo 

 
 
 
 
 
 
 
 

1  

 

 

 

 

 

Rectângulo 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hexágono 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3  

 

 
Nome _______________________________________________ Data _____________ 

 

Figuras geométricas que encontramos por aí 
 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

Projecto falar e fazer coisas de ciência 

 

 
In Vicência Vivíssima, 07/03/08 

 

 

 

A minha opinião sobre esta sessão: 

 

 

 
Nome ________________________________________________   Data _______________ 

 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome _________________________________________ Data ___________ 
 

Peça a peça vou montar. 
Tenho um computador para ajudar. 

O que vou fazer? 

O que fiz… 



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

Projecto falar e fazer coisas de ciência 

 

Oficina de robôs  
 

 
Da outra vez que estive na Oficina de robôs foi assim… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que eu não sabia e passei a saber com a sessão de hoje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A sessão de hoje foi: 
 Muito interessante           Interessante          Pouco interessante 
 
Nome __________________________________________________   Data _______________  



DULCE FERREIRA                                                                                                                                                                     

 
 

 
Nome ________________________________________________   Data _______________ 

 

    

O QUE 
PENSO 

O QUE VI 

  
SIM 
  

NÃO 
 

 
SIM 
  

NÃO 
 

 
 Jogar à bola          

 
 Rir           

 
 Desenhar          

 
 Subir e descer escadas          

 
 Andar num labirinto          

 
 Aspirar a casa          

 
 Levantar objectos          

 
 Dançar          

 
 Tocar trompete         

O que é que um robot será capaz de fazer? 



Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                      Março 2008 

 

 
 
Nome ____________________________________________________________________________    Data __________________ 

 
 

No fundo do mar encontrei… 

As minhas impressões… 



Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                      Março 2008 

 
 
Nome ____________________________________________________________________________    Data __________________ 
 



Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                      Março 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha opinião sobre esta sessão: 

 

 
Nome ___________________________________________________________________    Data __________________ 

 

13 - 11 
 

 

MA 
 

 

> 5 
 

 

COS 
 

 

< 1 
 

 

JO 
 

 

30 - 29 
 

 

GOS 
 

 

23 - 18 
 

 

TI 
 

 

2 x 2 
 

 

MÁ 
 

 

0 
 

 

 
 
 

 

1 
 

 

 
 

 

2 
 

 

 
 

 

3 
 

 

 
 

 

4 
 

 

 
 

 

5 
 

 

 
 

 

6 
 

 

 
 

 

 

18 - 15 
 

 

TE 
 



Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                      

Março 2008 

 

Jogos matemáticos 
 
Da outra vez que estive nos Jogos Matemáticos foi assim… 
 
 
 
 
 
 
 

 Campeonato de Jogos Matemáticos 

 JOGO 1 
Pontos e quadrados   JOGO 2 

Semáforo 
 Joana Manuel Micael Sara Tiago   Joana Manuel Micael Sara Tiago 

Gaspar       Gaspar      
Joana       Joana      

Manuel       Manuel      
Micael       Micael      
Sara       Sara      

 

 JOGO 3 
Ouri   

PONTUAÇÃO FINAL 
PONTOS E 

QUADRADOS SEMÁFORO OURI TOTAL 

 Joana Manuel Micael Sara Tiago  Gaspar     

Gaspar       Joana     
Joana       Manuel     

Manuel       Micael     
Micael       Sara     
Sara       Tiago     

 

A sessão de hoje foi: 
 Muito interessante                       Interessante                      Pouco interessante 
 

Nome __________________________________________________   Data _______________ 



Dulce Ferreira                                                                                                                                                                                                                                      Março 2008 

 
 

 
 
 
 

 
 

“Espectáculo” de…??? 

 Biologia 

 

Usa provetas, copos e balões. 
Estuda as substâncias, as suas reacções, 

E as propriedades dos elementos, como a prata. 
De que ciência se trata? 

 Química 

 

 Física 

 

Nome _________________________________________________ Data ____________                                                        

O mais 
interessante… 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                   Maio 2008 

 

 
A sessão de hoje foi: 
 Muito interessante        Interessante        Pouco interessante 

 
Nome ___________________________________________ Data _____________ 

Química espectacular!!! 
 

Lembro-me de… 

O que hoje achei mais espectacular… 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                   Maio 2008 

 
 

Instrumento… 
 
 
 

Termómetro 

 

 

 

 

 

Pesa  

   

 
    

Cronómetro 

 

 

 

 

 

Mede a 
temperatura  

   
 

    

Régua 

 

 

 

 

 

Mede o 
tempo 

   
 

    

Microscópio 
 

 

 

 

 

 

Mede o 
comprimento 

   
 

 
 

  

Balança 

 

 

 

 

 

Amplia a 
imagem  

 

 
Nome _______________________________________________ Data _____________ 
 

Alguns instrumentos utilizados em Ciência 
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Dulce Ferreira                                                                                                                                   Maio 2008 

 

Nome ____________________________________   Data ________ 

O admirável mundo do microscópio 

 

O que vi ampliado… 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                   Maio 2008 

 

Ruben, o coelho esquizométrico 
 
O que eu não sabia e passei a saber com a sessão de hoje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sessão de hoje foi: 
   Muito interessante                                  Interessante                                 Pouco interessante 
 
Nome _____________________________________________________________________________   Data __________________ 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 

Como posso medir o tempo? 

 

 Desafio medir… 
 

Número de passos da cafetaria até à porta que 
dá para o pátio interior. 

 

Número de palmos que mede uma janela. 
 

Número de degraus até à Sala do Caracol. 
 

Temperatura ambiente, na Sala do Caracol. ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sessão de hoje foi: 
 Muito interessante        Interessante         Pouco interessante 
 

Nome _____________________________________________ Data ___________ 
 
 

O que eu não sabia e passei a saber com a sessão de hoje: 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

O que eu não sabia e passei a saber com a sessão de hoje: 

Como posso medir a altura da ponte? 

Como posso medir o tempo? 

 

 Desafio medir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sessão de hoje foi: 
 Muito interessante        Interessante         Pouco interessante 
 

Nome _____________________________________________ Data ___________ 
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Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 
Bilhete de Identidade 

 
 
 
 

Nome Tiago André Santos Esteves  
 

Data de nascimento  12/ 10/ 1992 
 
 

Altura ………………………………………______________ cm 

Peso  ………………………………………. ______________ kg 

Comprimento do pé direito ……………______________ cm 

Distância de ombro a ombro ….………______________ cm 

Diâmetro da cabeça …………………... ______________ cm 

Comprimento do dedo mindinho esq. ______________ cm 

Tensão arterial  ………………………… __________________ 

Aveiro, 23 de Maio de 2008 

  
Bilhete de Identidade 

 
 
 

Nome Romeu Alexandre Mendes 
 

Data de nascimento  18/ 05/ 1993 
 

 
 

Altura ………………………………………______________ cm 

Peso  ………………………………………. ______________ kg 

Comprimento do pé direito ……………______________ cm 

Distância de ombro a ombro ….………______________ cm 

Diâmetro da cabeça …………………... ______________ cm 

Comprimento do dedo mindinho esq. _____________ cm 

Tensão arterial  …………………………… ________________ 

Aveiro, 23 de Maio de 2008 
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Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008  

Penso que… 
 

CIENTISTA… Afinal… 
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Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 
 

Na pele de um cientista 
 

 
 
   
    Actividade a realizar 

 
 
 
 

 
 
    Elementos da equipa  

 
 
 
 

 
 
    Nome da equipa 

 
 
 

 
 
    Material necessário 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Nome ______________________________________   Data _________ 
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Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 

 
Na pele de um cientista 

 
 
 

O que tenho de fazer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que acontece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome ______________________________________   Data _________
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Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 
 

 
Nome ___________________________________________   Data ____________ 

Confusão na árvore de Natal 
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Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Nome ________________________________________________________________________      Data _________________ 

Construo figuras geométricas 
 



PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                                                             Junho 2008 

 
ERA UMA VEZ UM ECOPONTO… 

Pinta e identifica: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     _________________________          _________________________          _________________________       ____________ 
 
A minha opinião sobre esta sessão: 

 

 
Nome ___________________________________________________________________      Data ________________



 

 

A minha opinião sobre esta sessão: 
 
 
 

Nome _________________________________________      Data ________________

O que usámos: 

Como fizemos: 
fizemos: 

PLANTAR  LIXO 
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FICHA INDIVIDUAL                                                                                                2007/2008 
 
Nome                                                                                             Data de nascimento                                 Género  
 

Escola                                                            Ano                Domínio da problemática  
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PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

Dulce Ferreira                                                                                                                                               Abril 2008 

 
O meu comportamento… 
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PROJECTO FALAR E FAZER COISAS DE CIÊNCIA 

O cérebro e os sentidos 
 

Descobre as diferenças entre os alimentos, utilizando os cinco sentidos: 
 

Alimento 
     

Tacto Olfacto Visão Paladar Audição 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
Nome _________________________________________________________________________________              Data ______________________ 
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Entrevistas aos alunos participantes 

(13/11/07 – grupo 1; 15/11/07 – grupo 2) 

 

A- Indica os aspectos que consideras como mais interessantes nas actividades que tens 

desenvolvido na Fábrica CCV. 

 

1.JA/2.º - Fazer pão, ir à Índia. 

2.JA/2.º - Brincar. Fazer pão, fazer o puzzle, ver o filme. 

4.JA/2.º - Gostei de ver os tubarões [Filme 3D]. Fazer o pão. 

5.JA/2.º - Fazer o pão. 

7.JA/3.º - Filme 3D do mar; fazer o pão; ver o mapa-mundo. 

8.JA/3.º - Filme 3D do mar; robôs da LEGO [Oficina de robôs]; sala das Mãos na Massa. 

9.JA/3.º - Sala Mãos na Massa; fazer o pão e fazer robôs. 

10.JA/3.º - Fazer pão, fazer brinquedos indianos e as actividades da Mãos na Massa. 

11.JA/3.º - Foguetão [Mãos na Massa]; fazer o pão; ver o filme do mar. 

12.JA/3.º - Filme 3D do mar; foguetão [Mãos na Massa]. 

 

B- Indica os aspectos que consideras como menos interessantes nas actividades que 

tens desenvolvido na Fábrica CCV. 

 

1.JA/2.º - Gostei de tudo. 

2.JA/2.º - Nada. 

4.JA/2.º - Não sei. 

5.JA/2.º - Não. 

7.JA/3.º - Nenhuma. 

8.JA/3.º - Nada. 

9.JA/3.º - Nada. 

10.JA/3.º - Gostei de tudo. 

11.JA/3.º - Não me lembro. 

12.JA/3.º - Não sei. 

 

C- O que tens aprendido na Fábrica CCV? 

 

1.JA/2.º - Aprendi a fazer o pão, fazer brinquedos [indianos]. 

2.JA/2.º - A ver o filme, os brinquedos [indianos] e o pão. 

4.JA/2.º - Ver o filme. 



 

 

5.JA/2.º - Fazer pão e fazer brinquedos da Índia. 

7.JA/3.º - Um pouco de tudo. Fazer pão. 

8.JA/3.º - Muitas coisas. Por exemplo construir os robôs, fazer o pão – os bichos do 

fermento. 

9.JA/3.º - Fazer os brinquedos da Índia. Programar o robô. O que acontece no tsunami 

[Mãos na massa]. 

10.JA/3.º - Fazer brinquedos indianos. Fazer pão. 

11.JA/3.º - Fazer coisas. Aprendi coisas novas na Ciência Viva. 

12.JA/3.º - Construir robôs. 

 

D- Diz como sabes que aprendeste o que referiste. 

 

1.JA/2.º - Porque é fácil para mim. 

2.JA/2.º - A ver o filme, os brinquedos [indianos] e o pão. 

4.JA/2.º - Agora já sei. 

5.JA/2.º - Ainda não sabia. 

7.JA/3.º - Porque explicaram bem. 

8.JA/3.º - Porque não sabia antes. 

9.JA/3.º - Porque sei os ingredientes do pão. Sei dos robôs de LEGO [Oficina de robôs]. 

10.JA/3.º - Porque gosto. 

11.JA/3.º - Não sei. 

12.JA/3.º - Porque foi fixe. 

 

E- Outros comentários (Que gostarias de fazer. Tens gostado de vir à Fábrica CCV, 

porquê? Em que medida julgas que o que tens feito na Fábrica CCV te pode ajudar no 

teu desempenho escolar, porquê?...). 

 

1.JA/2.º - Gosto de vir à Fábrica. Gostava de fazer robôs e pasta de dentes. Ajuda na 

escola porque tenho disciplinas diferentes 

2.JA/2.º - Gosto de vir à Fábrica. Ajuda na escola porque gosto da Fábrica. É giro! 

4.JA/2.º - Gosto e ajuda-me na escola. Gostava de fazer robôs. 

5.JA/2.º - Gosto de vir à Fábrica. Gostava de fazer robôs. Ajuda na escola porque sei 

mais coisas. 

7.JA/3.º - Gostava de fazer robôs, foguetão [Mãos na Massa]. Gosto de vir à Fábrica. 

Não tem a ver com a escola. 

8.JA/3.º - O que aprendo aqui não tem a ver com a escola. Gosto de cá vir. 

9.JA/3.º - Fazer pasta de dentes. Na escola é diferente daqui. 

10.JA/3.º - Gostava de construir um labirinto na Fábrica. Ajuda na escola. 



 

 

11.JA/3.º - Não sei. 

12.JA/3.º - Gosto de cá vir. Não sei se tem a ver com a escola. 

 



 

 

 

Entrevistas aos alunos participantes 

(14/02/08 – grupo 2; 19/02/07 – grupo 1) 

 

A- Quais as actividades que já realizaste aqui na Fábrica CCV? Queres destacar 

alguma? Porquê? 

 

1.JA/2.º - Fazer o pão, robôs, jogos. Não. 

2.JA/2.º - Jogos, pão. Não. 

3.JA/2.º - Brincar, cubos [jogo matemático], jogar, fazer pão, manteiga. Fazer o pão 

com farinha. 

6.JA/2.º - Histórias do Caracol, jogos matemáticos, jogo do cubo [jogo matemático]. 

Especial: a sala dos robôs, porque é fixe. 

8.JA/3.º - Fizemos bolos, fomos à sala da Índia, à sala do Caracol, à sala dos Jogos 

Matemáticos. Gosto mais da sala do Caracol porque tem animais. 

9.JA/3.º - Robôs, pão, matemática, ouvir as histórias, visita à Índia, fazer a árvore de 

Natal, os cientistas, ver um filme, bolo. Não. 

10.JA/3.º - Pão, bolo de chocolate, fomos para lá para baixo mexer naquelas 

máquinas, fomos sentir na pele se um cientista. Não. 

11.JA/3.º - Já fizemos o pão, o bolo, brinquedos [indianos]. Não. 

 

B- Costumas contar alguma coisa sobre as actividades que desenvolves na Fábrica 

CCV? A quem? O que contas? 

 

1.JA/2.º - Conto à minha avó e às vezes à minha mãe. Conto à minha avó que faço 

pão e mexo nos robôs. 

2.JA/2.º - Não. 

3.JA/2.º - Não conto. Conto à mãe e à avó, ao avô. Não sei [o que conto]. 

6.JA/2.º - Não conto. 

8.JA/3.º - Não. Só conto às vezes ao meu pai. Às vezes pergunta-me como foi e eu 

conto. Digo que é giro. Por exemplo quando foi do bolo disse à minha mãe que 

tínhamos feito queques diferentes dos outros. 

9.JA/3.º - Conto à minha avó, aos meus irmãos, aos meus tios, ao meu primo, aos meus 

colegas da escola, À minha mãe e ao meu avô. Conto o que faço aqui na ciência. Já 

contei dos robôs, do bolo, do pão e dos cientistas, etc.. 

10.JA/3.º - Não. Às vezes ao meu pai, aquilo que faço aqui. 

11.JA/3.º - Sim. Conto à mãe. Conto que fizemos o pão com massa – pomos a farinha e 

amassamos, fizemos o bolo. 

 

 



 

 

C- Sentes que tens aprendido “coisas” novas na Fábrica CCV? Porque dizes isso? 

 

1.JA/2.º - Aprendi a mexer na massa. 

2.JA/2.º - Sim, porque é giro. Boas coisas. 

3.JA/2.º - Não. Estou a brincar. 

6.JA/2.º - Nada. Já sabia tudo. 

8.JA/3.º - Sim. Porque nunca tinha feito as coisas. 

9.JA/3.º - Sim. Porque sim. Porque faço coisas que não faço na escola, nem em casa. 

10.JA/3.º - Sim. Muitas coisas já sabia outras não. 

11.JA/3.º - Já aprendemos muitas coisas. Porque nunca tinha feito. 

 

 

D- Tens alguma sugestão a fazer? (Actividades que gostarias de fazer,…) 

 

1.JA/2.º - Gostava de fazer o robô que está no computador. 

2.JA/2.º - Fazer carros, letras. 

3.JA/2.º - Não sei. 

6.JA/2.º - Gostava de fazer um robô. 

8.JA/3.º - Gostava de repetir os robôs da LEGO [Oficina de robôs]. 

9.JA/3.º - Gostava de repetir o jogo da matemática e dos robôs e do pão e do bolo e 

dos cientistas (vestir a roupa a adivinhar as profissões). 

10.JA/3.º - Ir para a sala do LEGO [Oficina de robôs]. 

11.JA/3.º - Gostava de fazer um pão-de-ló. 



 

 

 

Entrevistas aos alunos participantes 

(14/03/08 – grupo 3) 

 

A- Indica os aspectos que consideras como mais interessantes nas actividades que tens 

desenvolvido na Fábrica CCV. 

 

1.Ar - Fazer pasta de dentes, a manteiga e o chantili. 

2.Ar – Chantili que fizemos. 

3.Ar – Talvez fazer a pasta de dentes. 

4.Ar – Mãos na Massa e robôs [Sítio dos robôs]. 

5.Ar – A pasta de dentes. 

6.Ar – Robôs [Sítio dos robôs]. 

 

B- Indica os aspectos que consideras como menos interessantes nas actividades que 

tens desenvolvido na Fábrica CCV. 

 

1.Ar – Robôs [Sítio dos robôs]. 

2.Ar – Nada. 

3.Ar – Não. 

4.Ar – Nenhuma. 

5.Ar – Não em lembro. 

6.Ar – Gostei de tudo. 

 

C- Costumas contar alguma coisa sobre as actividades que desenvolves na Fábrica 

CCV? A quem? O que contas? 

 

1.Ar – Sim. À minha mãe, ao meu pai, à minha irmã e ao meu irmão. Conto o que faço. 

2.Ar – Sim, à minha mãe. Conto as coisas eu faço na Fábrica. 

3.Ar – Não. Nunca me deu para contar. Não sou muito de dizer o que faço. Nunca fui. 

4.Ar – Sim. A tanta gente: lá em casa, na escola, conto tudo o que fiz. Na última vez o 

meu tio foi-me buscar à escola e contei-lhe como fiz pasta de dentes. 

5.Ar – Não. Às vezes À minha mãe. O que faço aqui. 

6.Ar – Às vezes. Aos meus pais. Conto o que fizemos. 

 

 

 



 

 

D- Sentes que tens aprendido “coisas” novas na Fábrica CCV? Porque dizes isso? 

 

1.Ar – Sim. A fazer manteiga, chantili, pasta [de dentes]. Porque se venho para aqui é 

para a prender coisas novas. 

2.Ar – Sim. Não sabia fazer chantili e agora sei. 

3.Ar – Sim. Não sabia como se fazia a pasta dos dentes. Mas não me lembro muito bem 

das coisas. Sou um bocado esquecido. 

4.Ar – Sim, por vezes. Não sabia e agora já sei. 

5.Ar – Não sei. 

6.Ar – Sim. Aprendi a fazer chantili. 

 

E– Sentes que estar na Fabrica é como estar na escola? Porquê? 

 

1.Ar – Não. Porque lá não temos ciências. 

2.Ar – É. Não sei. 

3.Ar – Não é a mesma coisa. Aqui aprendemos coisas diferentes, de ciência. Coisas que 

não podemos aprender na escola, aprendemos aqui. 

4.Ar – Não. É bem diferente. Porque é mais fixe. Gosto mais da Fábrica Ciência Viva do 

que da escola. A escola já não tem tanto interesse, agora a Fábrica… gosto disto. 

[Então gostavas de trabalhar aqui?] Gostava. 

5.Ar – É diferente. Porque fazem-se outras coisas. 

6.Ar – Não. Porque aqui trabalhamos e na escola só fazemos asneiras. 

 

F- Tens alguma sugestão a fazer? (Actividades que gostarias de fazer,…) 

 

1.Ar – Ver filmes. 

2.Ar – Gostava de fazer outra vez chantili. 

3.Ar – Não. 

4.Ar – Ir à cozinha. 

5.Ar – Não. 

6.Ar – Não. 



 

 

 

Entrevistas aos alunos participantes 

(17/06/08 – grupo 1; 20/06/08 – grupo 3; 25/06/08 - 4.JA/2.º; 

26/06/08 - 1.JA/2.º e 6.JA/2.º; 01/07/08 - 5.JA/2.º) 

 

A- De todas as actividades que realizaste aqui na Fábrica CCV, houve alguma mais 

especial? Porquê? 

 

1.JA/2.º - Os robôs. Porque adoro fazer robôs. 

4.JA/2.º - A fazer massa do pão. Porque é fixe. E gostei de fazer pasta de dentes. 

5.JA/2.º - Houve. Foi fazer a bola saltitona. Porque ainda não sabia fazer. 

6.JA/2.º - A sala dos robôs da LEGO [Oficina de robôs]. Porque é fixe construir robôs. 

8.JA/3.º – A dos robôs que se montam [Oficina de robôs]. Também gostei dos outros, o 

que faz a flor e o que ia atrás do outro [Sítio dos robôs]. Porque nunca tinha estado ao 

pé de robôs. 

9.JA/3.º – Sim, houve as Mãos na Massa, fazer o bolo. Porque eu soube fazer isto das 

experiências e é uma coisa nova que eu aprendi fora da escola. 

10.JA/3.º – Os robôs dos micro-ratos [Sítio dos robôs]. Porque é interessante. 

11.JA/3.º – Foi a pasta de dentes, fazer bolos. Porque são fixes. 

2.Ar – Foi a manteiga. Porque gostei! 

4.Ar – A “Mente bola”. Porque gosto de estar lá a fazer mexer a bola para trás e para a 

frente. 

5.Ar – Não. Gostei de todas. 

6.Ar – A dos robôs da LEGO [Oficina de robôs]. Porque achei engraçado. 

 

B– Costumas contar alguma coisa sobre as actividades que desenvolves na Fábrica 

CCV? A quem? O que contas? 

 

1.JA/2.º - Contava em casa o que fazia aqui. 

4.JA/2.º - Sim. À minha mãe, aos meus colegas, à (11.JA/3.º), à mãe da (11.JA/3.º). 

5.JA/2.º - Costumava contar à minha mãe. Contava o que fazia. 

6.JA/2.º - Não. Nada. 

8.JA/3.º – Costumo contar ao meu pai e à minha mãe. Digo que tinha feito um bolo, 

que tinha montado robôs, tinha feito jogos de matemática, do coelho. 

9.JA/3.º – Sim. Conto à minha família, aos meus amigos. Conto que aprendi coisas 

novas que nunca soube. 

10.JA/3.º – Não. Conto quando é dos bolos à minha mãe e às minhas irmãs. 

11.JA/3.º – Contava que vinha para aqui. À minha mãe e à minha tia. 



 

 

2.Ar – Sim. À minha mãe e ao meu pai. Conto as coisas que faço aqui na Fábrica. 

4.Ar – Às vezes. A quem me pergunta. Conto tudo o que faço aqui. 

5.Ar – Costumo contar. À minha mãe e ais meus colegas. Conto aquilo que faço aqui. 

6.Ar – Às vezes. Aos colegas. Conto o que fiz aqui. 

 

C- Que coisas nunca terias feito ou conhecido se não tivesses vindo à Fábrica CCV? 

 

1.JA/2.º - Mãos na Massa, fazer pasta de dentes, bola saltitona. 

4.JA/2.º - Jogos matemáticos e escolher os jogos. 

5.JA/2.º - Não tinha conhecido a sala dos robôs e outras salas. 

6.JA/2.º - Nada. 

8.JA/3.º – Os robôs e também nunca tinha visto um caracol assim tão grande. 

9.JA/3.º – Muitas coisas: pasta de dentes, Mãos na Massa, medir aos palmos e com o 

polegar, com a fita-métrica e com uma corda. 

10.JA/3.º – Mãos na Massa. Também há coisas que não pensava fazer lá e fizemos. Por 

exemplo bolos. 

11.JA/3.º – Um robô, fazer bolo de chocolate. 

2.Ar – A manteiga, o pão e os robôs. 

4.Ar – Este “Mente bola”. 

5.Ar – A “Mente bola”, os robôs. 

6.Ar – Tantas coisas. Os robôs, do espectáculo [de Química],…. 

 

D- Olhando para tudo o que fizeste na Fábrica CCV gostaste de cá vir? Foi importante 

para ti? 

 

1.JA/2.º - Gostei. Foi importante porque gosto mais da Fábrica. 

4.JA/2.º - Sim, gostei imenso. Foi importante. Foi divertido. 

5.JA/2.º - Sim. Foi porque aprendi a fazer coisas novas. 

6.JA/2.º - Sim. Foi importante porque é fixe. 

8.JA/3.º – Sim. Foi importante. Quando soube que ia para a Fábrica pensei “Que seca” 

mas depois quando lá cheguei percebi que aquilo é fixe. 

9.JA/3.º – Adorei e gostava de ir lá mais vezes. Foi importante para mim, aprendi coisas 

novas que se eu lá não andasse eu nunca iria aprender. 

10.JA/3.º – Sim. Não foi muito importante mas eu gostei. 

11.JA/3.º – Gostei muito. Foi importante porque eu nunca cá vim. 

2.Ar – Sim. Foi importante porque vi coisas diferentes. 

4.Ar – Gostei. Foi muito importante. Na escola não fazia nada e vir aqui já fazia. 



 

 

5.Ar – Gostei. Foi porque sei coisas novas agora. 

6.Ar – Sim. Foi. É bom. 

 

E– Gostarias de continuar a falar e fazer coisas de ciência? Onde? Tens alguma 

sugestão a fazer? 

 

1.JA/2.º - Sim. Na Fábrica. 

4.JA/2.º - Sim. Aqui na Fábrica. Se não puder ser arranja-se outra maneira. 

5.JA/2.º - Sim. Na Fábrica. 

6.JA/2.º - Sim. Na Fábrica. 

8.JA/3.º – Sim. Gostava de para o ano ter outra vez esta actividade. 

9.JA/3.º – Sim, sempre. No mesmo sítio. É um sítio especial onde vão muitas pessoas e 

gostaria de ir lá numa visita de estudo com a minha turma. Gostaria de ir mais vezes à 

Fábrica da Ciência. 

10.JA/3.º – Gostava. Na Fábrica. Gostava de continuar como este ano. 

11.JA/3.º – Gostava. Na escola e aqui também. 

2.Ar – Sim. Aqui na Fábrica. 

4.Ar – Sim. Aqui na Fábrica. 

5.Ar – Gostava. Lá na escola ou aqui. 

6.Ar – Sim. Aqui na Fábrica. Vimos quando pudermos. 
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Entrevistas aos professores de Educação Especial responsáveis pelos alunos 

participantes, da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro 

 

 

Data: 14/01/08 – E1 

 

Guião da entrevista: 

1. Que conhecimento tem das actividades que os alunos têm vindo a realizar na 

Fábrica CCV? Os alunos falam consigo sobre elas? Se sim o que dizem? …… 

- Que comentários fazem os alunos sobre as actividades que desenvolvem na Fábrica 

CCV? Pode dar-me exemplos concretos… 

 

2. Qual o impacto, nos alunos, das actividades desenvolvidas na Fábrica CCV (inclusive 

ao nível das capacidades, atitudes,…)? Qual a evidência em que se baseia para isso… 

 

3. Considera que as actividades em que os alunos se têm envolvido na Fábrica CCV 

estão a ter influência noutras vertentes … em que se baseia para a resposta dada…. 

 

4. Que sugestões daria para actividades a desenvolver nos trimestres seguintes e 

porquê? 

 

 

Professor P1 

1. Normalmente eu pergunto-lhes o que fizeram, mas de forma geral o que acontece é 

que as limitações que os alunos têm a nível da capacidade de expressão e 

memorização comprometem o relato das actividades. O 5.JA/2.º vai dizendo. O 

4.JA/2.º não se lembra inicialmente, mas quando ouve o 5.JA/2.º vai contando 

algumas coisas. O 2.JA/2.º com a dificuldade de expressão que tem, também não 

consegue, nem a 11.JA/2.º. Os outros (7.JA/2.º e 12.JA/2.º), como não são tão 

assíduos, não faço essa pergunta de forma tão sistemática. O (5.JA/2.º) é o que 

consegue explicar melhor. Ainda estes dias contaram, com muito pormenor, como 

fizeram manteiga. Disseram que puseram natas num frasquinho e agitaram até 

obterem manteiga. 

2. Ainda não. Também os alunos são novos para mim, por isso é difícil perceber. 

 

3. Ainda não se verifica. 

 

 



 

 

 

 

4. Trabalhar questões relacionadas com o tempo, principalmente com os alunos do 5º 

ano (5.JA/2.º, 4.JA/2.º e 2.JA/2.º) e a 11.JA/2.º que têm muita dificuldade (ontem, 

amanhã, a semana passada, …). 

 

 

Professor P2 

1. Sempre que os alunos são abordados descrevem tudo em pormenor. O 9.JA/2.º 

descreveu, com todos os detalhes, a sessão do pão. A 8.JA/2.º, devido ao seu 

problema, tem ausências e uma memória a curto prazo selectiva. Quando ela gosta 

retém. Normalmente dizem que adoram. O 9.JA/2.º como é muito expansivo é quem 

faz mais comentários. 

 

2. Ainda não. Mas muitas vezes, mesmo sem perguntar, eles contam o que fizeram. 

 

3. Noto uma melhoria da sua auto-estima, pelo facto de se terem aberto horizontes 

(com esta experiência exterior à escola) e de sentirem que são capazes de realizar 

outras coisas. 

 

4. Como vou abordar questões de ecologia seria pertinente fazer uma abordagem 

nesse sentido (a reciclagem de lixo,…). A 8.JA/2.º também tem dificuldade nas 

noções de tempo. Também seria interessante abordar aspectos relacionados com o 

ciclo da água / mudanças de estado/ estados físicos. Seria ainda interessante 

abordar aspectos relacionados com o sistema solar, os pontos cardeais,… 

 

Professor P3 

1. Alguns alunos contam, outros não, dependendo da autonomia em termos de 

verbalização. O 10.JA/2.º e a 1.JA/2.º contam. A 3.JA/2.º não. Em relação ao 6.JA/2.º 

ainda não houve oportunidade para falarmos. O 10.JA/2.º relata e gosta muito de lá 

andar. 

 

2. No 10.JA/2.º sim e na 1.JA/2.º, pois vivem todas as experiências com muita 

vivacidade e entusiasmos e isso reflecte-se. Estas dinâmicas têm sempre 



 

 

condicionantes e não foi possível que o grupo fosse heterogéneo. No entanto todos 

teriam a ganhar. 

 

 

3. Ainda não consigo apurar pois também ainda não tive intenção mas posso procurar 

com outros colegas. 

 

4. De momento não. 



 

 

 

Entrevistas aos professores de Educação Especial responsáveis pelos alunos 

participantes, da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro 

 

 

Data: 21/04/08 – E2 

 

Guião da entrevista: 

1. Os alunos têm feito comentários sobre as actividades que desenvolveram na Fábrica 

CCV? Têm falado mais sobre isso, ou menos? 

 

2. - Nota-se algum impacto, nos alunos, das actividades desenvolvidas na Fábrica CCV 

(ao nível das capacidades, atitudes,…)? Tiveram implicações na sua inclusão na 

escola? Em que evidência(s) se baseia para dizer isso? 

 

3. Considera que as actividades em que os alunos se têm envolvido na Fábrica CCV 

estão a ter influência noutras vertentes … em que se baseia para a resposta dada…. 

 

4. O que pensa que os alunos sentem em relação às actividades que desenvolvem na 

Fábrica CCV? Qual a importância / relevância que os alunos lhes atribuem? 

 

5. Que sugestões daria para actividades a desenvolver no próximo trimestre e porquê? 

 

 

Professor P1 

1. O 7.JA/2.º quando vai fala. Os outros dão-me feedback do comportamento e o 

5.JA/2.º relatou a actividade das natas. Contaram sobre a sessão do chá e scones. O 

7.JA/2.º até sabia as quantidades. 

 

2. Para os mais velhos e para o 5.JA/2.º. Para a 11.JA/2.º não é muito significativo, pois 

ela implica-se pouco. 

 

3. Não sei. 

 

4. Como têm muitas actividades de manipulação, pouco académicas, acho que isso 

lhes agrada. Por outro lado o terem de cumprir regras, para eles era dispensável. O 

que é bom, para saberem que em diferentes contextos há regras a cumprir. 

 

5. Seria interessante fazer uma maior interligação entre escola e as actividades 

desenvolvidas na Fábrica. Dependendo da actividade, por exemplo ter um 



 

 

documento que continuassem a trabalhar na escola, ou na escola fazerem a 

actividade para os outros. De alguma forma dar continuidade na escola. 

Poderíamos, na semana da escola, envolver os alunos, através da apresentação das 

actividades que desenvolveram na Fábrica. 

 

 

Professor P2 

1. Só quando questionados. Ao princípio lembro-me que o 9.JA/2.º falava muito do 

pão. 

 

2. Alargaram em termos de conhecimentos. O 9.JA/2.º e a 8.JA/2.º gostam de lá andar. 

 

3. Penso que sim. Eu falei sobre os ecopontos e eles falaram no que fizeram na Fábrica 

sobre o lixo. 

 

4. Gostam, sentem-se bem. Gostam das actividades. Nunca dizem nada negativo, 

tudo positivo. 

 

5. Continuar com uma abordagem ao ambiente. 

 

 

Professor P3 

1. Os alunos falam sempre, com muito entusiasmo, das experiências na Fábrica. Não 

gostam que os professores os ameacem com a inibição dessa experiência. Foi o 

caso o 6.JA/2.º, quando, há umas semanas, se andou a portar mal. 

 

2. Não consigo aferir o impacto que as actividades na Fábrica tiveram sobre as 

capacidades dos alunos, mas tenho a certeza de que contribuíram para a sua 

inclusão. Não é difícil notar o nível de interacção que se verifica entre o grupo, em 

geral, e o grupo pequeno, em particular. Por se tratar de uma actividade fora do 

espaço escola, cada um deles tem necessidade de fazer “supervisão” do outro, a 

nível dos comportamentos, dos saberes, etc.  

 

3. Se entendermos o desenvolvimento como um processo muito amplo, podemos estar 

certos de que o que se passa na Fábrica tem influência nas outras aprendizagens. 



 

 

 

 

 

4. Como já referi na primeira questão, os alunos apreciam e valorizam muito as 

experiências na Fábrica. De tal forma que, por vezes, isso funciona como moeda de 

troca, quando há comportamentos irregulares. 

 

5. De momento não me ocorre nada. 



 

 

 
Entrevistas aos professores de Educação Especial responsáveis pelos alunos 

participantes, da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro 

 

Data: 25/06/08 - E3 

 

Guião da entrevista: 

1. Os alunos têm feito comentários sobre as actividades que desenvolveram na Fábrica 

CCV? Têm falado mais sobre isso, ou menos? 

 

2. Nota-se algum impacto, nos alunos, das actividades desenvolvidas na Fábrica CCV 

(ao nível das capacidades, atitudes,…)? Tiveram implicações na sua inclusão na 

escola? Em que evidência(s) se baseia para dizer isso? 

 

3. Considera que as actividades em que os alunos se têm envolvido na Fábrica CCV 

estão a ter influência noutras vertentes … em que se baseia para a resposta dada…. 

 

4. O que pensa que os alunos sentem em relação às actividades que desenvolvem na 

Fábrica CCV? Qual a importância / relevância que os alunos lhes atribuem? 

 

5. Qual pensa ser a relevância deste projecto para estes alunos? 

 

6. Que sugestões daria para no sentido da haver continuidade de uma educação 

científica para estes alunos? 

 

 

Professor P1 

1. Fiquei agradavelmente surpreendida quando estivemos a ver o CD com as 

fotografias que foram tiradas ao longo do ano. Eles precisam de um suporte para os 

ajudar, só o discurso oral não chega. Quando pedia para relatarem alguma 

actividade só o 5.JA/2.º é que ia conseguindo. Por iniciativa própria não falavam. Só 

em relação ao comportamento é que o faziam porque era uma preocupação 

minha. Quando vimos o CD constatei que tinham desenvolvido muitas 

competências, conteúdos, vocabulário. Mas de forma geral são alunos que não 

contam por iniciativa própria sobre qualquer actividade. 

 

2. Tem a ver com a aquisição de vocabulário específico e mesmo em relação a muitas 

actividades que fizeram sabem explicar o processo e os resultados. Não conseguem 

depois generalizar. 

 



 

 

 

3. Não consigo avaliar. 

 

4. Eles gostavam muito de lá ir. Estar a manipular os materiais. Só o 12.JA/2.º é que 

valorizou outras questões porque gosta de estar com os colegas. A sua não 

participação prende-se com comportamentos desviantes do grupo em que está. 

Porque quando ia gostava de lá estar. 

 

5. Sim. Acho que é. Quanto mais diversificadas forem os contextos de aprendizagem, 

em termos de desenvolvimento pessoal e social e mesmo de competências. O saber 

estar para além da escola e da casa. 

 

6. Acho que poderia haver uma maior articulação entre a Fábrica e a escola. Talvez 

nós irmos lá mais vezes ou nós darmos continuidade às actividades, ou iniciar aqui e 

continuar lá. Eu gostei muito daquele momento em que vimos o CD, em que fiquei 

consciente do que conheciam e do que sabiam. Este ano foi muito complicado os 

alunos do 2.º ciclo irem para a Fábrica porque almoçavam muito depressa e 

juntavam-se à espera a fazer asneiras. Todas as quintas feiras havia queixas. Estes 

tempos de espera foram muito negativos. O 5.JA/2.º regrediu muito em termos de 

comportamento, desde que começou a estar com o grupo. Estes alunos com 

alterações de comportamento prejudicam-se muito quando estão juntos. É um 

grupo grande para funcionar em conjunto. Poder-se-ia pensar fazer uma divisão dos 

alunos e eventualmente integrá-los noutros grupos de visitantes. 

 

 

Professor P2 

1. Quando lhes perguntava, falavam alguma coisa. Por iniciativa própria nem por isso. 

O 9.JA/2.º chegou a contar do pão, talvez por ser uma actividade com que se 

identificava mais. Só a 8.JA/2.º é que normalmente gosta de contar quando há 

alguma relação com animais. 

 

2. Sobretudo cresceram. Estão mais maduros. 

 

3. Não consigo avaliar para além do que referi. 

 



 

 

 

4. Perguntei-lhes se gostariam de continuar e disseram logo que sim. É o aprender 

fazendo. 

 

5. Sim. Acho que é. 

 

6. Penso que o 6.JA/2.º evoluiu muito em termos de comportamento. Se os 

acompanhássemos poderíamos articular mais facilmente. 

 

 

Professor P3 

1. Fazem sempre comentários, embora isso passe muito também pela natureza dos 

alunos e se eu pergunto ou não. O 10.JA/2.º, o 6.JA/2.º e a 1.JA/2.º contam, mas a 

3.JA/2.º não conta, assim como não conta sobre as outras coisas. A 1.JA/2.º conta 

tudo com muito entusiasmo. 

 

2. Sim, tiveram. Entre o grupo houve bastante coesão. O 6.JA/2.º a tomar a liderança, o 

que pode ter alguns aspectos negativos. Mas ele assume uma certa protecção aos 

mais novos. 

 

3. Não tenho dados. 

 

4. Muita importância. Para eles aquilo era mesmo ciência. Nenhum outro ia à “Fábrica 

da ciência”. Era um estatuto privilegiado, era muito importante para eles. 

 

5. Acho que é muito importante em várias vertentes: 

- a do saber propriamente dito: eles adquirem saberes e conhecimentos novos; 

- o desenvolvimento de competências; 

- os alunos saírem para outro espaço de forma acompanhada; 

- a relação que estabelecem como grupo. 

Cada vez mais os saberes têm de se adquirir fora de portas. O impacto de um 

conteúdo numa sala de aula e na Fábrica é abismalmente diferente. A escola 

fechou-se durante muitos anos e isso não dá capacidade de resposta para a 

diversidade de alunos que tem. A escola tem de se abrir para fazer a inclusão. 

 

 



 

 

 

6. A escola teria todo o interesse em continuar. As situações de problemas de 

comportamento poderiam ser colmatadas com o acompanhamento de um 

professor e/ou divisão do grupo. Não vejo obstáculo em os acompanhar. Outra 

hipótese seria concentrar os grupos e estarmos, os respectivos professores, presentes 

com eles. Acompanhados por nós diminuíamos os problemas de comportamento.



 

 

 

Entrevistas aos professores de Educação Especial responsáveis pelos alunos 

participantes, da Escola EB 2,3 de Aradas 

 

 

Data: 18/04/08 - EA 

 

Guião da entrevista: 

1. Os alunos fazem comentários na escola sobre as actividades que desenvolvem na 

Fábrica CCV? Na escola exploram as actividades que desenvolveram na Fábrica 

CCV? 

 

2. Nota-se algum impacto, nos alunos, das actividades desenvolvidas na Fábrica CCV 

(inclusive ao nível das capacidades, atitudes,…)? Têm implicações na sua inclusão na 

escola? Em que evidência(s) se baseia para dizer? 

 

3. Considera que as actividades em que os alunos se têm envolvido na Fábrica CCV 

estão a ter influência noutras vertentes … em que se baseia para a resposta dada…. 

 

4. O que pensa que os alunos sentem em relação às actividades que desenvolvem na 

Fábrica CCV? Qual a importância / relevância que os alunos lhes atribuem? 

 

5. Que sugestões daria para actividades a desenvolver no trimestre seguinte e porquê? 

 

 

Professor P4 

1. Normalmente não comentam o que fazem e quando comentam é sem grandes 

consequências. Mas logo à 2.ª feira1 perguntam se vai haver Fábrica nessa semana, 

como vão,… 

 

2. Ainda não. O que acho é que eles se interessam e gostam das actividades. 

 

3. Ainda não. Por vezes tento que façam registos do que fizeram na Fábrica mas eles 

não aderem. Por isso gostaria de ter as fotografias que são tiradas durante as 

actividades para trabalhar com eles. Se forem registos escritos não aderem. 

 

4. Gostam de estar na Fábrica. 

 

                                                 
1 Os alunos desenvolvem as actividades na Fábrica CCV à 6.ª feira. 



 

 

5. Acho que as actividades são variadas. Acho que os alunos vêm com curiosidade e 

que as expectativas são superadas. Se esta actividade fosse a meio da semana 

permitiria uma exploração na escola. Porque à 6.ª feira a exploração só pode ser 

feita na 2.ª feira seguinte e entretanto passou o fim-de-semana, o que os distancia do 

que fizeram. 



 

 

Entrevistas à professora de Educação Especial dos alunos envolvidos no projecto “Falar 

e fazer coisas de ciência” da Escola EB 2,3 de Aradas 

 

 

Data: 16/06/08 - EB 

 

Guião da entrevista: 

1. Os alunos têm feito mais ou menos comentários sobre as actividades que 

desenvolveram na Fábrica CCV? 

 

2. Nota-se algum impacto, nos alunos, das actividades desenvolvidas na Fábrica CCV 

(ao nível das capacidades, atitudes,…)? Tiveram implicações na sua inclusão na 

escola? Em que evidência(s) se baseia para dizer isso? 

 

3. As actividades em que os alunos se têm envolvido na Fábrica CCV estão a ter 

influência noutras vertentes … em que se baseia para a resposta dada…. 

 

4. O que pensa que os alunos sentem em relação às actividades que desenvolvem na 

Fábrica CCV? Qual a importância / relevância que os alunos lhes atribuem? 

 

5. Qual pensa ser a relevância deste projecto para estes alunos? 

 

6. Que sugestão/sugestões daria para no sentido da haver continuidade de uma 

educação científica para estes alunos? 

 

 

Professor P4 

1. Falam mais. Perguntam sempre se vamos, porque acho que gostam e também 

porque saem da escola. 

 

2. Acho que é significativo porque eles gostam muito de coisas práticas e por isso se 

empenham muito mais do que aqui na escola a fazer fichas. O futuro deles passa 

pela prática. Quando as actividades são práticas e têm de mexer empenham-se 

mais pois sentem-se mais à vontade. Nessas aptidões penso que há evolução. Estas 

actividades enriquecem também mais vocabulário. E vão começando a aprender a 

comportarem-se nos diferentes locais: ir de autocarro, os tempos de espera, o 

respeito pelos outros (quando estavam à espera com outros visitantes), o respeito e 

relacionamento com outros (nomeadamente com a responsável pelo projecto e 

monitores). São muito “massacrados” aqui na escola e lá recebem um tratamento 

agradável que é bom para eles. 



 

 

 

3. Como são actividades e temas diferentes nota-se apenas alguma influência no 

vocabulário novo, termos novos, outro espaço. 

 

4. Acho que eles agora participam mais e se isto continuar vai ser bom. Cada dia que 

passa vão estando mais motivados, mais participativos. 

 

5. Acho que é muito bom porque primeiro saem da rotina da escola. Depois são temas 

que gostam e que não conhecem, que responde à sua curiosidade. Eles têm uma 

expectativa muito grande quando vão para a Fábrica. Também é um aumento de 

conhecimento a que eles nunca teriam acesso se não houvesse este projecto. Acho 

que há uma variedade grande no que podem fazer na Fábrica. É um convívio 

diferente com pessoas que nunca iriam ter contacto se não fossem à Fábrica. Os 

conteúdos que aprendem também são muito importantes para eles. É o espaço, as 

pessoas, os conteúdos, o fugir da rotina da escola. Acho que se sentem mais livres, 

mais à vontade, menos reprimidos. Porque são eles próprios que têm de descobrir as 

coisas. 

 

6. Seria interessante ter um conhecimento prévio da actividade a realizar para se poder 

ir explorando o tema sem, no entanto, sem dizer o que iriam fazer. Assim haveria uma 

maior ligação entre o que se faz na escola e na Fábrica. Haveria necessidade de 

rever horários. O facto de irmos muito cedo por vezes transtorna-os um pouco. Não 

ser à 6.ª feira para se poder explorar na escola o que foi feito. Eles gostam de ir à 

Fábrica também porque saem da escola e a realização das actividades supera as 

suas expectativas. Acho que seria pertinente continuar e se não for possível ir para a 

Fábrica, que os professores de ciências da escola desenvolvessem um ateliê, um 

espaço, com actividades práticas. Dinamizar outros ateliês com outras áreas 

disciplinares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 23 



 

 

Entrevistas a encarregados de educação de alunos participantes 

 

Guião da entrevista: 

1. O seu educando(a) falava consigo sobre as actividades que realizava na Fábrica 

CCV? Se sim o que dizem, que comentários fazem? Pode dar-me exemplos 

concretos… 

 

2. Sente que há algumas alterações, no seu educando, devido às actividades 

desenvolvidas na Fábrica CCV? 

 

3. O que pensa que o seu educando sente em relação às actividades que desenvolve 

na Fábrica CCV? Qual a importância / relevância o seu educando que lhes atribui? 

 

4. E para si, qual pensa ser a relevância deste projecto para estes alunos? 

  

5. Gostaria que o seu educando continuasse a ter uma educação científica? Que 

sugestão/sugestões daria para no sentido de haver essa continuidade? 

 

 

Encarregado de Educação de 1.JA/2.º (26/06/08) 

1. Contava em casa. 

 

2. Chegava a casa e queria fazer as coisas mas nem sempre dava tempo para tudo 

isso. 

 

3. Acho importante. Porque eu também gostei quando cá vim [início ano lectivo – 

Filmes 3D; Na pele de um cientista – Carnaval]. 

 

4. É importante ela ter cá vindo. 

 

5. Acho que sim. Basta a dificuldade dela e quanto mais conviver e fizer melhor é para 

ela. 

 

 

Encarregado de Educação de 4.JA/2.º (25/06/08) 

1. Contava muito o que fazia aqui e ia muito triste quando o seu comportamento não 

era adequado. 

 



 

 

2/3. Sim, acho que gostava muito e contava sempre e dizia “Gosto muito daquelas 

ciências”. 

 

4. Isto é uma mais valia para eles e eles gostam muito. É a ciência adequada. E é mais 

uma área que eles gostam e é útil, prática. 

 

5. Penso que sim, desde que se alterasse a constituição do grupo de modo que não o 

prejudicasse em termos de comportamento. 

 

 

Encarregado de Educação de 5.JA/2.º (01/07/08) 

1. Sim. Algumas coisas. Contava que fazia pão, que fazia manteiga com umas 

pedras,… 

 

2. Sim. Ele gostava. Dizia que era fixe e acho que ele gostou também de andar aqui. 

Desempenham outras actividades e é bom para eles. Acho que ele até melhorou na 

escola e isso é bom. 

 

3. Gostava. 

 

4. Acho que o ajuda. Que foi óptimo para ele porque ele gosta. 

 

5. Sim. Ele gosta dessas áreas de ciências. 

 

 

Encarregado de Educação de 6.JA/2.º (26/06/08) 

1. Sim. Contava quando fazia experiências. Ele chegava todo entusiasmado a casa. 

 

2. É um espaço que ele gosta. Gosta de aprender e mexer. Naquele sábado [Na pele 

de um cientista – carnaval] estava todo entusiasmado. 

 

3. Sim. Que eles aprendem. É um sítio que é diferente. 

 

4. É importante. 

 

5. Sim. 
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ACTA 

 

Aos onze dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, pelas onze horas e trinta 

minutos, realizou-se uma reunião na Fábrica Centro Ciência Viva com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

Ponto único: Avaliação do projecto “Falar e fazer coisas de ciência”. 

 Estiveram presentes na reunião: o vice-presidente do conselho executivo do 

Agrupamento de Escolas de Aradas; a coordenadora da educação especial do 

Agrupamento; a professora de educação especial da escola; a responsável pelo 

projecto na Fábrica Centro Ciência Viva, Dulce Ferreira e um dos supervisores do 

projecto e director da Fábrica Centro Ciência Viva, Paulo Trincão. 

 O vice-presidente do conselho executivo do Agrupamento de Escolas de Aradas 

considerou que o projecto “Falar e fazer coisas de ciência” correu bem. Foi muito 

vantajoso para os alunos com currículo específico individual e estes aderiram bem. Há 

sempre aspectos positivos pois há um acréscimo na sua formação tanto social como 

pessoal. As actividades que desenvolvem são muito motivadoras para os alunos, pois 

tem um carácter muito prático.  

 A coordenadora da educação especial reforçou, afirmando que este projecto 

permitiu envolver a vertente das ciências e a vertente de socialização, o saber estar. 

O vice-presidente mencionou, ainda, que a sua escola está interessada em 

continuar a educação científica para os alunos com currículo específico individual. Se 

não for possível continuar nos mesmos moldes, a escola fará qualquer coisa para 

complementar. 

O Doutor Paulo Trincão referiu que como o projecto se enquadrava num trabalho 

de investigação, dinamizado pela própria investigadora, Dulce Ferreira, e 

supervisionado pela Universidade de Aveiro, a sua continuidade implica a afectação, à 

Fábrica Centro Ciência Viva, de recursos humanos adequados.  

A responsável pelo projecto, Dulce Ferreira, partindo da experiência deste ano 

lectivo, e de forma a ser viável a continuidade do projecto, sugeriu que se fizessem 

algumas alterações, tais como uma menor frequência nas vindas à Fábrica Centro 

Ciência Viva (que acontecia uma vez por semana), pois cada sessão permite uma 

exploração, por parte dos professores da escola, no antes, durante e após visita. Essa 

exploração poderia contar com a colaboração dos recursos da Fábrica Centro 

Ciência Viva, para a planificação, realização e avaliação das actividades. 



 

 

O Doutor Paulo Trincão sugeriu que a escola faça uma manifestação de 

intenções formal. Com esse reforço a Fábrica Centro Ciência Viva irá procurar 

encontrar uma resposta que permita aos alunos continuarem a usufruir das actividades 

da mesma. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta. 

 



 

 

ACTA 

 

 Aos catorze dias do mês de Julho do ano dois mil e oito, pelas onze horas, 

realizou-se uma reunião na Fábrica Centro Ciência Viva com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto único: Avaliação do projecto “Falar e fazer coisas de ciência”. 

 Estiveram presentes na reunião: o presidente do conselho executivo do 

Agrupamento de Escolas de Aveiro; a coordenadora da educação especial do 

Agrupamento; a responsável pelo projecto na Fábrica Centro Ciência Viva, Dulce 

Ferreira e um dos supervisores do projecto e director da Fábrica Centro Ciência Viva, 

Paulo Trincão. 

O presidente do conselho executivo do Agrupamento de Escolas de Aveiro 

considerou que o projecto “Falar e fazer coisas de ciência” foi uma iniciativa muito 

boa. O facto de trazer os alunos para fora da escola e viverem esta experiência é de 

enorme relevância e por isso seria desejável que pudessem continuar. 

O Doutor Paulo Trincão referiu que como o projecto se enquadrava num trabalho 

de investigação, dinamizado pela própria investigadora, Dulce Ferreira, e 

supervisionado pela Universidade de Aveiro, a sua continuidade implica a afectação, à 

Fábrica Centro Ciência Viva, de recursos humanos adequados.  

O presidente colocou a hipótese dos alunos virem acompanhados pelos 

professores da escola, o que não acontecia este ano lectivo. Esta possibilidade foi 

reforçada pelo Doutor Paulo Trincão, entendendo que os professores devem aproveitar 

pedagogicamente a Fábrica Centro Ciência Viva. 

A responsável pelo projecto, Dulce Ferreira, partindo da experiência deste ano 

lectivo, reforçou a pertinência de haver uma maior implicação dos professores, no 

antes, no durante e no após visita. De forma a ser viável a continuidade do projecto, 

sugeriu que se fizessem algumas alterações, tais como uma menor frequência nas 

vindas à Fábrica Centro Ciência Viva (que acontecia uma vez por semana), pois cada 

actividade desenvolvida permite uma exploração, por parte dos professores dos 

alunos, que pode ser alargada no tempo, nomeadamente em relação a outros 

aspectos do currículo do aluno (como por exemplo em: Língua Portuguesa; 

Matemática; Cidadania; Expressões física, plástica e dramática,…). Estas práticas 

podem ser sustentadas nas experiências e materiais já construídos. 



 

 

A coordenadora de educação especial referiu a importância de se 

estabelecerem rotinas, pois os alunos com currículos específicos individuais vão 

normalizando o seu comportamento, quando tal acontece. 

O Doutor Paulo Trincão sugeriu que a escola faça uma carta de intenções da 

continuidade no projecto e referiu, ainda, que há mais escolas que gostariam de ter 

esta possibilidade. Com esse reforço a Fábrica Centro Ciência Viva irá procurar 

encontrar uma resposta que permita aos alunos continuarem a usufruir das actividades 

da mesma. 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APÊNDICE 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informação recolhida nas entrevistas aos alunos da Escola EB 2,3 João Afonso de Aveiro (EA-JA) 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

1. Partilha o que faz    

1.1. Sim    

1.1.1. Com quem  

1.JA/2.º Conto à minha avó e às vezes à 

minha mãe. 

3.JA/2.º Conto à mãe e à avó, ao avô. 

8.JA/3.º Só conto às vezes ao meu pai. 

Às vezes pergunta-me como foi e eu 

conto. 9.JA/3.º - Conto à minha avó, aos 

meus irmãos, aos meus tios, ao meu 

primo, aos meus colegas da escola, À 

minha mãe e ao meu avô. 

10.JA/3.º Às vezes ao meu pai 

11.JA/3.º Sim. Conto à mãe. 

1.JA/2.º Contava em casa. 

4.JA/2.º Sim. À minha mãe, aos meus 

colegas, à (11.JA/3.º), à mãe da (11.JA/3.º). 

5.JA/2.º Costumava contar à minha mãe. 

8.JA/3.º Costumo contar ao meu pai e à 

minha mãe. 

9.JA/3.º Sim. Conto à minha família, aos 

meus amigos. 

10.JA/3.º à minha mãe e às minhas irmãs 

(…). 

11.JA/3.º À minha mãe e à minha tia. 

1.1.2. O quê    

1.1.2.1. Relato das actividades  

1.JA/2.º Conto (…) que faço pão e 

mexo nos robôs. 

8.JA/3.º  (…) quando foi do bolo disse à 

minha mãe que tínhamos feito queques 

diferentes dos outros. 

9.JA/3.º Conto o que faço aqui na 

ciência. Já contei dos robôs, do bolo, do 

pão e dos cientistas, etc.. 

10.JA/3.º  (…) aquilo que faço aqui. 

11.JA/3.º Conto que fizemos o pão com 

massa: pomos a farinha e amassamos, 

fizemos o bolo. 

1.JA/2.º Contava  (…) o que fazia aqui. 

5.JA/2.º Contava o que fazia. 

8.JA/3.º Digo que tinha feito um bolo, que 

tinha montado robôs, tinha feito jogos de 

matemática, do coelho. 

10.JA/3.º Conto quando é dos bolos  (…). 

11.JA/3.º Contava que vinha para aqui. 

1.1.2.2. Comportamento dos 

alunos 
   

1.1.2.3. Satisfação  8.JA/3.º Digo que é giro. 
9.JA/3.º Conto que aprendi coisas novas 

que nunca soube. 

1.1.2.4. Não sabe /não responde  3.JA/2.º Não sei.  

1.2. Não  
2.JA/2.º Não. 

6.JA/2.º Não conto. 
6.JA/2.º Não. Nada. 

1.3. Não sabe / não responde    



 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

2. Identifica as que fez  

1.JA/2.º Fazer o pão, robôs, jogos. 

2.JA/2.º Jogos, pão. 

3.JA/2.º Brincar, cubos [jogo matemático], 

jogar, fazer pão, manteiga. 

6.JA/2.º Histórias do Caracol, jogos 

matemáticos, jogo do cubo [jogo 

matemático]. 

8.JA/3.º Fizemos bolos, fomos à sala da 

Índia, à sala do Caracol, à sala dos Jogos 

Matemáticos. 

9.JA/3.º Robôs, pão, matemática, ouvir as 

histórias, visita à Índia, fazer a árvore de 

Natal, os cientistas, ver um filme, bolo. 

10.JA/3.º Pão, bolo de chocolate, fomos 

para lá para baixo mexer naquelas 

máquinas, fomos sentir na pele se um 

cientista. 

11.JA/3.º Já fizemos o pão, o bolo, 

brinquedos [indianos]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

2.1. As mais interessantes 

/ destaca porque… 

1.JA/2.º Fazer pão, ir à Índia. 

2.JA/2.º Brincar. Fazer pão, fazer o 

puzzle, ver o filme. 

4.JA/2.º Gostei de ver os tubarões 

[Filmes 3D]. Fazer o pão. 

5.JA/2.º Fazer o pão. 

7.JA/3.º Filme 3D do mar; fazer o pão; 

ver o mapa-mundo. 

8.JA/3.º Filme 3D do mar; robôs da 

LEGO [Oficina de robôs]; sala das 

Mãos na Massa. 

9.JA/3.º Sala Mãos na Massa; fazer o 

pão e fazer robôs. 

10.JA/3.º Fazer pão, fazer brinquedos 

indianos e as actividades da Mãos na 

Massa. 

11.JA/3.º Foguetão [Mãos na Massa]; 

fazer o pão; ver o filme do mar. 

12.JA/3.º Filme 3D do mar; foguetão 

[Mãos na Massa]. 

3.JA/2.º Fazer o pão com 

farinha. 

6.JA/2.º (…) a sala dos robôs, 

porque é fixe. 

8.JA/3.º Gosto mais da sala do 

Caracol porque tem animais. 

 

 

1.JA/2.º Os robôs. Porque adoro fazer robôs. 

4.JA/2.º A fazer massa do pão. Porque é fixe. 

E gostei de fazer pasta de dentes. 

5.JA/2.º Foi fazer a bola saltitona. Porque 

ainda não sabia fazer. 

6.JA/2.º A sala dos robôs da LEGO [Oficina de 

robôs]. Porque é fixe construir robôs. 

8.JA/3.º A dos robôs que se montam [Oficina 

de robôs]. Também gostei dos outros, o que 

faz a flor e o que ia atrás do outro [Sítio dos 

robôs]. Porque nunca tinha estado ao pé de 

robôs. 

9.JA/3.º Sim, houve as Mãos na Massa, fazer o 

bolo. Porque eu soube fazer isto das 

experiências e é uma coisa nova que eu 

aprendi fora da escola. 

10.JA/3.º Os robôs dos micro-ratos [Sítio dos 

robôs]. Porque é interessante. 

11.JA/3.º Foi a pasta de dentes, fazer bolos. 

Porque são fixes. 

2.1.1. Não destaca  
1.JA/2.º; 2.JA/2.º; 9.JA/3.º; 

10.JA/3.º; 11.JA/3.º 
 

2.2. As menos 

interessantes 

1.JA/2.º Gostei de tudo. 

2.JA/2.º Nada. 

5.JA/2.º Não. 

7.JA/3.º Nenhuma. 

8.JA/3.º Nada. 

9.JA/3.º Nada. 

10.JA/3.º Gostei de tudo. 

  

2.2.1. Não sabe/não 

responde 

4.JA/2.º Não sei. 

11.JA/3.º Não me lembro. 

12.JA/3.º Não sei. 

  



 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

1. Considera ter aprendido    

1.1. Sim  

2.JA/2.º; 8.JA/3.º; 9.JA/3.º Sim. 

10.JA/3.º Sim. Muitas coisas já 

sabia, outras não. 

11.JA/3.º Já aprendemos 

muitas coisas. 

 

1.1.1. O quê 

1.JA/2.º Aprendi a fazer o pão, fazer brinquedos 

[indianos]. 

2.JA/2.º A ver o filme, os brinquedos [indianos] e o 

pão. 

4.JA/2.º Ver o filme. 

5.JA/2.º Fazer pão e fazer brinquedos da Índia. 

7.JA/3.º Um pouco de tudo. Fazer pão. 

8.JA/3.º Muitas coisas. Por exemplo construir os 

robôs, fazer o pão – os bichos do fermento. 

9.JA/3.º Fazer os brinquedos da Índia. Programar o 

robô. O que acontece no tsunami [Mãos na 

massa]. 

10.JA/3.º Fazer brinquedos indianos. Fazer pão. 

11.JA/3.º Fazer coisas. Aprendi coisas novas na 

Ciência Viva. 

12.JA/3.º Construir robôs. 

1.JA/2.º Aprendi a mexer na 

massa. 

2.JA/2.º Boas coisas. 

9.JA/3.º (…) faço coisas que 

não faço na escola, nem em 

casa. 

 

 

1.1.2. Porque pensa ter 

aprendido 

1.JA/2.º Porque é fácil para mim. 

4.JA/2.º Agora já sei. 

5.JA/2.º Ainda não sabia. 

7.JA/3.º Porque explicaram bem. 

8.JA/3.º Porque não sabia antes. 

9.JA/3.º Porque sei os ingredientes do pão. Sei dos 

robôs de LEGO [Oficina de robôs]. 

10.JA/3.º Porque gosto. 

12.JA/3.º Porque foi fixe. 

2.JA/2.º (…) porque é giro. 

8.JA/3.º Porque nunca tinha 

feito as coisas. 

9.JA/3.º Porque sim. 

11.JA/3.º Porque nunca tinha 

feito. 

 

1.2. Não  6.JA/2.º Nada. Já sabia tudo.  

1.3. Não sabe/ não 

responde 
11.JA/3.º Não sei. 3.JA/2.º  

 



 

 

 

 

 

 

  
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

 

2. Influência na escola    

2.1. Ajuda na escola 

1.JA/2.º Ajuda na escola porque tenho 

disciplinas diferentes. 

2.JA/2.º Ajuda na escola porque gosto 

da Fábrica. 

4.JA/2.º (…) ajuda-me na escola. 

5.JA/2.º Ajuda na escola porque sei 

mais coisas. 

10.JA/3.º Ajuda na escola. 

  

2.2. Não ajuda na 

escola 

7.JA/3.º Não tem a ver com a escola. 

8.JA/3.º O que aprendo aqui não tem 

a ver com a escola. 

9.JA/3.º Na escola é diferente daqui. 

  

2.3. Não sabe/não 

responde 

11.JA/3.º Não sei. 

12.JA/3.º Não sei se tem a ver com a 

escola. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

1. O que nunca teria acesso se não 

estivesse integrado no projecto “Falar 

e fazer coisas de ciência” 

  

1.JA/2.º Mãos na Massa, fazer pasta de dentes, 

bola saltitona. 

4.JA/2.º Jogos matemáticos e escolher os jogos. 

5.JA/2.º Não tinha conhecido a sala dos robôs e 

outras salas. 

8.JA/3.º Os robôs e também nunca tinha visto 

um caracol assim tão grande. 

9.JA/3.º Muitas coisas: pasta de dentes, Mãos na 

Massa, medir aos palmos e com o polegar, com 

a fita-métrica e com uma corda. 

10.JA/3.º Mãos na Massa. Também há coisas 

que não pensava fazer lá e fizemos. Por 

exemplo bolos. 

11.JA/3.º Um robô, fazer bolo de chocolate. 

1.1. Nada   6.JA/2.º Nada. 

1.2. Não sabe/não responde    

2. Como vê a intervenção 

implementada 
   

2.1. De forma positiva 

1.JA/2.º Gosto de vir à 

Fábrica. 

2.JA/2.º Gosto de vir à 

Fábrica. É giro! 

4.JA/2.º Gosto (…) 

5.JA/2.º Gosto de vir à 

Fábrica. 

7.JA/3.º Gosto de vir à 

Fábrica. 

8.JA/3.º Gosto de cá vir. 

12.JA/3.º Gosto de cá vir. 

 

1.JA/2.º Gostei. 

4.JA/2.º Sim, gostei imenso. Foi divertido. 

5.JA/2.º Sim [gostei do que fiz na Fábrica]. 

6.JA/2.º Sim [gostei do que fiz na Fábrica]. 

8.JA/3.º Sim [gostei do que fiz na Fábrica]. 

Quando soube que ia para a Fábrica pensei 

“Que seca” mas depois quando lá cheguei 

percebi que aquilo é fixe. 

9.JA/3.º Adorei e gostava de ir lá mais vezes. 

É um sítio especial onde vão muitas pessoas e 

gostaria de ir lá numa visita de estudo com a 

minha turma. 

10.JA/3.º Sim (…). Eu gostei. 

11.JA/3.º Gostei muito. 

2.2. De forma negativa    

2.3. Não sabe/não responde 
11.JA/3.º Não sei. 

9.JA/3.º; 10.JA/3.º 
  

 



 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

3. É como estar na 

escola 
   

3.1. Sim, porque…    

3.2. Não, porque…    

4. A intervenção 

implementada é 

importante 

   

4.1. Sim   

1.JA/2.º Foi importante porque gosto 

mais da Fábrica. 

4.JA/2.º Foi importante. 

5.JA/2.º Foi porque aprendi a fazer 

coisas novas. 

6.JA/2.º Foi importante porque é fixe. 

8.JA/3.º Foi importante. 

9.JA/3.º Foi importante para mim, 

aprendi coisas novas que se eu lá não 

andasse eu nunca iria aprender. 

11.JA/3.º Foi importante porque eu 

nunca cá vim. 

4.2. Não   
10.JA/3.º Não foi muito importante 

mas eu gostei. 

4.3. Não sabe/não 

responde 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

1. Sugestões    

1.1. Temas    

1.2. Dinâmicas    

1.3. Actividades 

1.JA/2.º Gostava de fazer robôs e 

pasta de dentes. 

4.JA/2.º Gostava de fazer robôs. 

5.JA/2.º Gostava de fazer robôs. 

7.JA/3.º Gostava de fazer robôs, 

foguetão [Mãos na Massa]. 

9.JA/3.º Fazer pasta de dentes. 

10.JA/3.º Gostava de construir um 

labirinto na Fábrica. 

1.JA/2.º Gostava de fazer o robô que 

está no computador. 

2.JA/2.º Fazer carros, letras. 

6.JA/2.º Gostava de fazer um robô. 

8.JA/3.º Gostava de repetir os robôs 

da LEGO [Oficina de robôs]. 

9.JA/3.º Gostava de repetir o jogo da 

matemática e dos robôs e do pão e 

do bolo e dos cientistas (vestir a roupa 

a adivinhar as profissões). 

10.JA/3.º Ir para a sala do LEGO 

[Oficina de robôs]. 

11.JA/3.º Gostava de fazer um pão-

de-ló. 

 

1.4. Não sugere    

1.5. Não sabe/não responde 
11.JA/3.º Não sei. 

2.JA/2.º; 8.JA/3.º; 12.JA/3.º 
3.JA/2.º - Não sei. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-JA1 – NOVEMBRO 07) 

2.º MOMENTO 

(EA-JA2 - FEVEREIRO 08) 

3.º MOMENTO 

(EA-JA3 - JUNHO 08) 

2. Continuidade de 

educação científica 
   

2.1. Sim   

1.JA/2.º Sim. 

4.JA/2.º Sim. 

5.JA/2.º Sim. 

6.JA/2.º Sim. 

8.JA/3.º Sim. 

9.JA/3.º Sim, sempre. 

10.JA/3.º Gostava. 

11.JA/3.º Gostava. 

2.1.1. Como   

1.JA/2.º Na Fábrica. 

4.JA/2.º Aqui na Fábrica. Se não 

puder ser arranja-se outra maneira. 

5.JA/2.º Na Fábrica. 

6.JA/2.º Na Fábrica. 

8.JA/3.º Gostava de para o ano ter 

outra vez esta actividade. 

9.JA/3.º No mesmo sítio. Gostaria de ir 

mais vezes à Fábrica da Ciência. 

10.JA/3.º Na Fábrica. Gostava de 

continuar como este ano. 

11.JA/3.º Na escola e aqui também. 

2.2. Não    

2.3. Não sabe / não responde    

 

 

 

 



 

 

 

 

Informação recolhida nas entrevistas aos alunos da Escola EB 2,3 de Aradas (EA-Ar) 

 
1.º MOMENTO 

(EA-Ar1 - MARÇO 08) 

2.º MOMENTO 

(EA-Ar2 - JUNHO 08) 

1. Partilha o que faz   

1.1. Sim   

1.1.1. Com quem 

1.Ar Sim. À minha mãe, ao meu pai, à minha irmã e ao meu 

irmão. 

2.Ar Sim, à minha mãe. 

4.Ar Sim. A tanta gente: lá em casa, na escola (…). 

5.Ar Às vezes à minha mãe. 

6.Ar Às vezes. Aos meus pais. 

2.Ar Sim. À minha mãe e ao meu pai. 

4.Ar Às vezes. A quem me pergunta. 

5.Ar Costumo contar. À minha mãe e aos meus colegas. 

6.Ar Às vezes. Aos colegas. 

1.1.2. O quê   

1.1.2.1. Relato das 

actividades 

1.Ar Conto o que faço. 

2.Ar Conto as coisas eu faço na Fábrica. 

4.Ar (…) conto tudo o que fiz. Na última vez o meu tio foi-me 

buscar à escola e contei-lhe como fiz pasta de dentes. 

5.Ar O que faço aqui. 

6.Ar Conto o que fizemos. 

2.Ar Conto as coisas que faço aqui na Fábrica. 

4.Ar Conto tudo o que faço aqui. 

5.Ar Conto aquilo que faço aqui. 

6.Ar Conto o que fiz aqui. 

1.1.2.2. Comportamento 

dos alunos 
  

1.1.2.3. Satisfação   

1.1.2.4. Não sabe/não 

responde 
  

1.2. Não 
3.Ar Não. Nunca me deu para contar. Não sou muito de 

dizer o que faço. Nunca fui. 
 

1.3. Não sabe/não 

responde 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-Ar1 - MARÇO 08) 

2.º MOMENTO 

(EA-Ar2 - JUNHO 08) 

2. Identifica as que fez   

2.1. As mais interessantes 

/ destaca porque… 

1.Ar Fazer pasta de dentes, a manteiga e o chantili. 

2.Ar Chantili que fizemos. 

3.Ar Talvez fazer a pasta de dentes. 

4.Ar Mãos na Massa e robôs [Sítio dos robôs]. 

5.Ar A pasta de dentes. 

6.Ar Robôs [Sítio dos robôs]. 

2.Ar Foi a manteiga. Porque gostei! 

4.Ar A “Mente bola”. Porque gosto de estar lá a fazer mexer 

a bola para trás e para a frente. 

5.Ar Gostei de todas. 

6.Ar A dos robôs da LEGO [Oficina de robôs]. Porque achei 

engraçado. 

2.1.1. Não destaca   

2.2. As menos 

interessantes 

1.Ar Robôs [Sítio dos robôs]. 

2.Ar Nada. 

3.Ar Não. 

4.Ar Nenhuma. 

6.Ar Gostei de tudo. 

 

2.2.1. Não sabe/não 

responde 
5.Ar Não em lembro.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-Ar1 - MARÇO 08) 

2.º MOMENTO 

(EA-Ar2 - JUNHO 08) 

1. Considera ter 

aprendido 
  

1.1. Sim   

1.1.1. O quê 

1.Ar Sim. A fazer manteiga, chantili, pasta [de dentes]. 

2.Ar Sim. (…) chantili (…). 

3.Ar Sim. (…) pasta dos dentes.  

4.Ar Sim, por vezes. 

6.Ar Sim. Aprendi a fazer chantili. 

 

1.1.2. Porque pensa ter 

aprendido 

1.Ar Porque se venho para aqui é para aprender coisas 

novas. 

2.Ar Não sabia fazer chantili e agora sei. 

3.Ar Não sabia como se fazia a pasta dos dentes. Mas não 

me lembro muito bem das coisas. Sou um bocado 

esquecido. 

4.Ar Não sabia e agora já sei. 

 

1.2. Não   

1.3. Não sabe/ não 

responde 
5.Ar Não sei.  

2. Influência na escola   

2.1. Ajuda na escola   

2.2. Não ajuda na escola   

2.3. Não sabe/não 

responde 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-Ar1 - MARÇO 08) 

2.º MOMENTO 

(EA-Ar2 - JUNHO 08) 

1. O que nunca teria 

acesso se não estivesse 

integrado no projecto 

“Falar e fazer coisas de 

ciência” 

 

2.Ar A manteiga, o pão e os robôs. 

4.Ar Este “Mente bola”. 

5.Ar A “Mente bola”, os robôs. 

6.Ar Tantas coisas. Os robôs, do espectáculo [de 

Química],…. 

1.1. Nada   

1.2. Não sabe/não 

responde 
  

2. Como vê a 

intervenção 

implementada 

  

2.1. De forma positiva  

2.Ar Sim [gostei do que fiz na Fábrica]. 

4.Ar Gostei. 

5.Ar Gostei. 

6.Ar Sim [gostei do que fiz na Fábrica]. 

2.2. De forma negativa   

2.3. Não sabe/não 

responde 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-Ar1 - MARÇO 08) 

2.º MOMENTO 

(EA-Ar2 - JUNHO 08) 

3. É como estar na escola   

3.1. Sim, porque… 2.Ar É. Não sei.  

3.2. Não, porque… 

1.Ar Não. Porque lá não temos ciências. 

3.Ar Não é a mesma coisa. Aqui aprendemos coisas 

diferentes, de ciência. Coisas que não podemos aprender 

na escola aprendemos aqui. 

4.Ar Não. È bem diferente. Porque é mais fixe. Gosto mais 

da Fábrica Ciência Viva do que da escola. A escola já não 

tem tanto interesse, agora a Fábrica… gosto disto. 

5.Ar É diferente. Porque fazem-se outras coisas. 

6.Ar Não. Porque aqui trabalhamos e na escola só fazemos 

asneiras. 

 

4. A intervenção 

implementada é 

importante 

  

4.1. Sim  

2.Ar Foi importante porque vi coisas diferentes. 

4.Ar Foi muito importante. Na escola não fazia nada e vir 

aqui já fazia. 

5.Ar Foi porque sei coisas novas agora. 

6.Ar Foi. É bom. 

4.2. Não   

4.3. Não sabe/não 

responde 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EA-Ar1 - MARÇO 08) 

2.º MOMENTO 

(EA-Ar2 - JUNHO 08) 

1. Sugestões   

1.1. Temas   

1.2. Dinâmicas   

1.3. Actividades 

1.Ar Ver filmes. 

2.Ar Gostava de fazer outra vez chantili. 

4.Ar Ir à cozinha. 
 

1.4.  Não sugere 3.Ar; 5.Ar; 6.Ar  

1.5. Não sabe/não responde   

2. Continuidade de educação 

científica 
  

2.1. Sim  

2.Ar Sim. 

4.Ar Sim. 

5.Ar Gostava. 

6.Ar Sim. 

2.1.1. Como  

2.Ar Aqui na Fábrica. 

4.Ar Aqui na Fábrica. 

5.Ar Lá na escola ou aqui. 

6.Ar Aqui na Fábrica. Vimos quando pudermos. 

2.2. Não   

2.3. Não sabe / não responde   

 

 



 

 

 

 

Informação recolhida nas entrevistas aos professores de EE da Escola EB 2,3 João Afonso de 

Aveiro (EP-JA) 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

1. Tem 

conhecimento 

através dos alunos 

   

1.1. Sim.    

1.1.1. Depende das 

suas características. 

P1: (…) as limitações que os alunos têm 

a nível da capacidade de expressão e 

memorização comprometem o relato 

das actividades. O (2.JA/2.º) com a 

dificuldade de expressão que tem, 

também não consegue, nem a 

(11.JA/3.º). O (5.JA/2.º) vai dizendo. O 

(4.JA/2.º) não se lembra inicialmente, 

mas quando ouve o (5.JA/3.º) vai 

contando algumas coisas. O (5.JA/3.º) 

é o que consegue explicar melhor.  

P2: A (8.JA/3.º), devido ao seu 

problema, tem ausências e uma 

memória a curto prazo selectiva. O 

(9.JA/3.º) como é muito expansivo é 

quem faz mais comentários. 

P3: Alguns alunos contam, outros não, 

dependendo da autonomia em termos 

de verbalização. O (10.JA/3.º) e a 

(1.JA/2.º) contam. A (3.JA/2.º) não. Em 

relação ao (6.JA/2.º) ainda não houve 

oportunidade para falarmos. O 

(10.JA/3.º) relata (…). 

P1: O (7.JA/3.º) quando vai fala. 

P1: Eles precisam de um suporte para 

os ajudar, só o discurso oral não 

chega. Quando pedia para relatarem 

alguma actividade só o (5.JA/3.º) é 

que ia conseguindo. 

P3: Fazem sempre comentários, 

embora isso passe muito também pela 

natureza dos alunos e se eu pergunto 

ou não. O (10.JA/3.º), o (6.JA/2.º) e a 

(1.JA/2.º) contam, mas a 3.JA/2.º) não 

conta, assim como não conta sobre as 

outras coisas. 

 



 

 

 

 

 

 

  
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

 

1.1.1.1. Por iniciativa 

própria. 

P2: Mas muitas vezes, mesmo sem 

perguntar, eles contam o que fizeram. 

P2: Ao princípio lembro-me que o 

(9.JA/3.º) falava muito do.... 

P1: Só em relação ao comportamento 

é que o faziam porque era uma 

preocupação minha. 

P2: Por iniciativa própria nem por isso. 

O (9.JA/3.º) chegou a contar (…), 

talvez por ser uma actividade com que 

se identificava mais. Só a (8.JA/3.º) é 

que normalmente gosta de contar 

quando há alguma relação com 

animais. 

1.1.1.2. Quando 

solicitados. 

P1: Normalmente eu pergunto-lhes o 

que fizeram.  

P2: Sempre que os alunos são 

abordados (…). 

P2: Só quando questionados. 

P1: (…) de forma geral são alunos que 

não contam por iniciativa própria 

sobre qualquer actividade. 

P2: Quando lhes perguntava, falavam 

alguma coisa. 

1.2. Casualmente.    

1.3. Não sabe / não 

responde 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

2. Tipo de 

conhecimento / 

informação 

   

2.1. Relato das 

actividades 
   

2.1.1. Global P3: O (10.JA/3.º) relata (…). P1: (…) o (5.JA/2.º) relatou (…)  

2.1.2. Pormenorizado 

P1: Disseram que puseram natas num 

frasquinho e agitaram até obterem 

manteiga. 

P2: (…) descrevem tudo em pormenor. 

O (9.JA/3.º) descreveu, com todos os 

detalhes (…) 

P1: O (7.JA/3.º) até sabia as 

quantidades. 
 

2.1.3. Actividades 

destacadas 

P1: Ainda estes dias contaram, como 

fizeram manteiga. 

P2: (…) a sessão do pão. 

P1: (…) a actividade das natas. 

Contaram sobre a sessão do chá e 

scones. 

P2: (…) pão. 

P2: (…) do pão (…). 

2.2. Comportamento 

dos alunos 
 

P1: Dão-me feedback do 

comportamento 
P1: (…) falavam (…) em relação ao 

comportamento (…). 

2.3. Satisfação P2: Normalmente dizem que adoram.   

2.4. Não sabe / não 

responde 
   

 

 



 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

1. Impacto no 

desenvolvimento dos 

alunos. 

   

1.1. Sim. 

P3: No (10.JA/3.º) sim e na (1.JA/2.º), 

pois vivem todas as experiências com 

muita vivacidade e entusiasmos e isso 

reflecte-se. 

P1: Para os mais velhos e para o 

(5.JA/3.º). 

P2: Alargaram em termos de 

conhecimentos.   

Eu falei sobre os ecopontos e eles 

falaram no que fizeram na Fábrica 

sobre o lixo. 

P3: (…) Não é difícil notar o nível de 

interacção que se verifica entre o 

grupo, em geral, e o grupo pequeno, 

em particular. (…) Por se tratar de uma 

actividade fora do espaço escola, 

cada um deles tem necessidade de 

fazer “supervisão” do outro, a nível dos 

comportamentos, dos saberes, etc. 

P1: Fiquei agradavelmente 

surpreendida quando estivemos a ver 

o CD com as fotografias que foram 

tiradas ao longo do ano. 

Quando vimos o CD constatei que 

tinham desenvolvido muitas 

competências, conteúdos, 

vocabulário. 

Tem a ver com a aquisição de 

vocabulário específico e mesmo em 

relação a muitas actividades que 

fizeram sabem explicar o processo e 

os resultados. Não conseguem depois 

generalizar. 

P2: Penso que o (6.JA/3.º) evoluiu 

muito em termos de comportamento. 

P3: Entre o grupo houve bastante 

coesão. O (6.JA/2.º) a tomar a 

liderança, o que pode ter alguns 

aspectos negativos. Mas ele assume 

uma certa protecção aos mais novos. 

1.2. Algum.  
P1: Para a (11.JA/3.º) não é muito 

significativo, pois ela implica-se pouco. 
 

1.3. Ainda não. 

P1: Ainda não. Também os alunos são 

novos para mim, por isso é difícil 

perceber. 

P2: Ainda não. 

  

1.4. Não sabe / não 

responde 
 

P3: Não consigo aferir o impacto que 

as actividades na Fábrica tiveram 

sobre as capacidades dos alunos. 

 

 



 

 

 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

2. Influência noutras 

vertentes 
   

2.1. Sim. 

P2: Noto uma melhoria da sua auto-

estima, pelo facto de se terem aberto 

horizontes (com esta experiência 

exterior à escola) e de sentirem que 

são capazes de realizar outras coisas. 

P2: Penso que sim. 

P3: (…) tenho a certeza de que [as 

actividades] contribuíram para a sua 

inclusão. (…) Se entendermos o 

desenvolvimento como um processo 

muito amplo, podemos estar certos de 

que o que se passa na Fábrica tem 

influência nas outras aprendizagens. 

P2: Sobretudo cresceram. Estão mais 

maduros. 

2.2. Ainda não. 

P1: Ainda não se verifica. 

P3: Ainda não consigo apurar pois 

também ainda não tive intenção mas 

posso procurar com outros colegas. 

  

2.3. Não sabe / não 

responde 
 P1: Não sei. 

P1: Não consigo avaliar. 

P3: Não tenho dados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

1. Percepções de 

como os alunos vêem 

a intervenção 

implementada 

   

1.1. Manifestações 

favoráveis 

P3: O (10.JA/3.º) (…) gosta muito de lá 

andar. 

P1: Como têm muitas actividades de 

manipulação, pouco académicas, 

acho que isso lhes agrada. 

P2: O (9.JA/3.º) e a (8. JA/3.º) gostam 

de lá andar. 

[Os alunos] Gostam, sentem-se bem. 

Gostam das actividades. Nunca 

dizem nada negativo, tudo positivo. 

P3: Os alunos falam sempre, com 

muito entusiasmo, das experiências 

na Fábrica. Não gostam que os 

professores os ameacem com a 

inibição dessa experiência. Foi o caso 

do (6.JA/2.º), quando, há umas 

semanas, se andou a portar mal. 

(…) os alunos apreciam e valorizam 

muito as experiências na Fábrica. De 

tal forma que, por vezes, isso funciona 

como moeda de troca, quando há 

comportamentos irregulares. 

P1: Eles gostavam muito de lá ir. Estar 

a manipular os materiais. Só o 

(12.JA/3.º) é que valorizou outras 

questões (…). A sua não participação 

prende-se com comportamentos 

desviantes do grupo em que está. 

Porque quando ia gostava de lá 

estar. 

P2: Perguntei-lhes se gostariam de 

continuar e disseram logo que sim. 

P3: A (1. JA/2.º) conta tudo com muito 

entusiasmo. 

Para eles aquilo era mesmo ciência. 

Nenhum outro ia à “Fábrica da 

ciência”. Era um estatuto privilegiado, 

era muito importante para eles. 

 

1.2. Manifestações 

menos favoráveis 
 

P1: (…) o terem de cumprir regras, 

para eles era dispensável. 
 

1.3. Não sabe / não 

responde 
   

 

 

 



 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

2. A intervenção 

implementada é 

importante 

   

2.1. Sim  
P1: (…) é bom, para saberem que em 

diferentes contextos há regras a cumprir. 

P1: Sim. Acho que é. Quanto mais 

diversificadas forem os contextos de 

aprendizagem, em termos de 

desenvolvimento pessoal e social e mesmo 

de competências. O saber estar para além 

da escola e da casa. 

P3: Acho que é muito importante em várias 

vertentes: 

- a do saber propriamente dito: eles 

adquirem saberes e conhecimentos novos; 

- o desenvolvimento de competências; 

- os alunos saírem para outro espaço de 

forma acompanhada; 

- a relação que estabelecem como grupo. 

Cada vez mais os saberes têm de se adquirir 

fora de portas. O impacto de um conteúdo 

numa sala de aula e na Fábrica é 

abismalmente diferente. A escola fechou-se 

durante muitos anos e isso não dá 

capacidade de resposta para a diversidade 

de alunos que tem. A escola tem de se abrir 

para fazer a inclusão. 

2.2. Não    

2.3. Não sabe / não 

responde 
   

 

 



 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

1. Sugestões    

1.1. Temas 

P1: Trabalhar questões relacionadas com o 

tempo, principalmente com os alunos do 5º ano 

(5.JA/2.º, 4.JA/2.º e 2.JA/2.º) e a (11.JA/3.º) que 

têm muita dificuldade (ontem, amanhã, a 

semana passada, …). 

P2: A (8.JA/3.º) também tem dificuldade nas 

noções de tempo. 

Como vou abordar questões de ecologia seria 

pertinente fazer uma abordagem nesse sentido 

(a reciclagem de lixo,…). 

Também seria interessante abordar aspectos 

relacionados com o ciclo da água / mudanças 

de estado/ estados físicos. 

Seria ainda interessante abordar aspectos 

relacionados com o sistema solar, os pontos 

cardeais, … 

P2: Continuar com uma abordagem ao 

ambiente. 
 

1.2. Dinâmicas 

P3: Estas dinâmicas têm sempre condicionantes e 

não foi possível que o grupo fosse heterogéneo. 

No entanto todos teriam a ganhar. 

P1: Seria interessante fazer uma maior 

interligação entre escola e as actividades 

desenvolvidas na Fábrica. Dependendo da 

actividade, por exemplo ter um documento 

que continuassem a trabalhar na escola, ou 

na escola fazerem a actividade para os 

outros. De alguma forma dar continuidade 

na escola. 

 

1.3. Actividades  

P1: Poderíamos, na semana da escola, 

envolver os alunos, através da 

apresentação das actividades que 

desenvolveram na Fábrica. 

 

1.4. Não 

sabe/não 

responde 

 
P3: De momento não me 

ocorre nada. 

 

 



 

 

 

 
1.º MOMENTO 

(EP-JA1 - JANEIRO 08) 

2.º MOMENTO 

(EP-JA 2 - ABRIL 08) 

3.º MOMENTO 

(EP-JA 3 - JUNHO 08) 

2. Continuidade 

de educação 

científica 

  
 

2.1. Sim   P3: A escola teria todo o interesse em continuar.  

2.1.1. Como   

P1: Acho que poderia haver uma maior articulação 

entre a Fábrica e a Escola. Talvez nós irmos lá mais 

vezes ou nós darmos continuidade às actividades, 

ou iniciar aqui e continuar lá. Eu gostei muito 

daquele momento em que vimos o CD, em que 

fiquei consciente do que conheciam e do que 

sabiam. 

Este ano foi muito complicado os alunos do 2.º ciclo 

irem para a Fábrica porque almoçavam muito 

depressa e (…) [os] tempos de espera foram muito 

negativos. É um grupo grande para funcionar em 

conjunto. Poder-se-ia pensar fazer uma divisão dos 

alunos e eventualmente integrá-los noutros grupos 

de visitantes. 

P2: Se os acompanhássemos poderíamos articular 

mais facilmente. 

P3: As situações de problemas de comportamento 

poderiam ser colmatadas com o acompanhamento 

de um professor e/ou divisão do grupo. Não vejo 

obstáculo em os acompanhar. Outra hipótese seria 

concentrar os grupos e estarmos, os respectivos 

professores, presentes com eles. Acompanhados por 

nós diminuíamos os problemas de comportamento. 

2.2. Não    

2.3. Não sabe / 

não responde 
  

 

 

 



 

 

Informação recolhida nas entrevistas aos professores de EE da Escola EB 2,3 de Aradas (EP-Ar) 

 
1.º MOMENTO 

EP-Ar1 - ABRIL 08 

2.º MOMENTO 

EP-Ar2 - JUNHO 08 

1. Tem conhecimento através dos 

alunos 
.  

1.1. Sim.  P4: Falam mais. 

1.1.1. Depende das suas 

características. 
  

1.1.1.1. Por iniciativa própria.   

1.1.1.2. Quando solicitados.   

1.2. Casualmente. 
P4: Normalmente não comentam o que fazem e 

quando comentam é sem grandes consequências. 
 

1.3. Não sabe / não responde   

2. Tipo de conhecimento / 

informação 
  

2.1. Relato das actividades   

2.1.1. Global   

2.1.2. Pormenorizado   

2.1.3. Actividades destacadas  

P4: Quando as actividades são práticas e têm de 

mexer empenham-se mais pois sentem-se mais à 

vontade. 

2.2. Comportamento dos alunos   

2.3. Satisfação   

2.4. Não sabe / não responde   

 

 

 

 

 



 

 

 
1.º MOMENTO 

EP-Ar1 - ABRIL 08 

2.º MOMENTO 

EP-Ar2 - JUNHO 08 

1. Impacto no desenvolvimento dos 

alunos 
  

1.1. Sim.  

P4: (…) eles gostam muito de coisas práticas e por 

isso se empenham muito. Nessas aptidões penso 

que há evolução. Estas actividades enriquecem 

também mais vocabulário (…), termos novos (…). 

(…) vão começando a aprender a comportarem-se 

nos diferentes locais: ir de autocarro, os tempos de 

espera, (…), o respeito e relacionamento com outros 

(nomeadamente com a responsável pelo projecto 

e monitores). 

Acho que eles agora participam mais e se isto 

continuar vai ser bom. 

1.2. Algum.   

1.3. Ainda não. P4: Ainda não.  

1.4. Não sabe / não responde   

2. Influência noutras vertentes   

2.1. Sim.  
P4: Cada dia que passa vão estando mais 

motivados, … 

2.2. Ainda não. 
P4: Ainda não. Por vezes tento que façam registos 

do que fizeram na Fábrica mas eles não aderem. 
 

2.3. Não sabe / não responde   

 

 

 

 



 

 

 
1.º MOMENTO 

EP-Ar1 - ABRIL 08 

2.º MOMENTO 

EP-Ar2 - JUNHO 08 

1. Percepções de como os alunos 

vêem a intervenção 

implementada 

  

1.1. manifestações favoráveis 

P4: (…) logo à 2.ª feira perguntam se vai haver fábrica 

nessa semana, como vão,… 

O que acho é que eles se interessam e gostam das 

actividades. 

Gostam de estar na Fábrica. 

Acho que os alunos vêm com curiosidade e que as 

expectativas são superadas. 

P4: Perguntam sempre se vamos, porque acho que 

gostam e também porque saem da escola. 

Eles têm uma expectativa muito grande quando vão 

para a Fábrica. 

Eles gostam de ir à Fábrica também porque saem da 

escola e a realização das actividades supera as suas 

expectativas. 

1.2. Manifestações menos 

favoráveis 
  

1.3. Não sabe / não responde   

2. A intervenção implementada é 

importante 
  

2.1. Sim  

P4: São muito “massacrados” aqui na escola e lá 

recebem um tratamento agradável que é bom para 

eles. 

Acho que é muito bom porque primeiro saem da rotina 

da escola. Depois são temas que gostam e que não 

conhecem, que responde à sua curiosidade. 

(…) é um aumento de conhecimento a que eles nunca 

teriam acesso se não houvesse este projecto. Acho que 

há uma variedade grande no que podem fazer na 

Fábrica. É um convívio diferente com pessoas que 

nunca iriam ter contacto se não fossem à Fábrica. Os 

conteúdos que aprendem também são muito 

importantes para eles. É o espaço, as pessoas, os 

conteúdos, o fugir da rotina da escola. Acho que se 

sentem mais livres, mais à vontade, menos reprimidos. 

Porque são eles próprios que têm de descobrir as coisas. 

2.2. Não   

2.3. Não sabe / não responde   



 

 

 

 
1.º MOMENTO 

EP-Ar1 - ABRIL 08 

2.º MOMENTO 

EP-Ar2 - JUNHO 08 

1. Sugestões   

1.1. Temas   

1.2. Dinâmicas 

P4: (…) gostaria de ter as fotografias que são tiradas 

durante as actividades para trabalhar com eles. 

Se esta actividade fosse a meio da semana permitiria uma 

exploração na escola. Porque à 6.ª feira a exploração só 

pode ser feita na 2.ª feira seguinte e entretanto passou o 

fim-de-semana, o que os distancia do que fizeram. 

 

1.3. Actividades   

1.4. Não sabe/não responde   

2. Continuidade de educação 

científica 
  

2.1. Sim  P4: Acho que seria pertinente continuar (…). 

2.1.1. Como  

P4: Seria interessante ter um conhecimento prévio da 

actividade a realizar para se poder ir explorando o 

tema sem, no entanto, sem dizer o que iriam fazer. 

Assim haveria uma maior ligação entre o que se faz na 

escola e na Fábrica. 

Haveria necessidade de rever horários. O facto de 

irmos muito cedo por vezes transtorna-os um pouco. 

Não ser à 6.ª feira para se poder explorar na escola o 

que foi feito. 

(…) se não for possível ir para a Fábrica, que os 

professores de ciências da escola desenvolvessem um 

ateliê, um espaço, com actividades práticas. 

Dinamizar outros ateliês com outras áreas disciplinares. 

2.2. Não   

2.3. Não sabe / não responde   



 

 

Informação recolhida nas entrevistas aos encarregados de educação (EEE-JA) 

 
MOMENTO 

EEE-JA - JUNHO 08 

1. Tem conhecimento através dos alunos  

1.1. Sim. 

EE.1.JA/2.º: Contava em casa. 

EE.4.JA/2.º: Contava (…). (…) contava sempre (…). 

EE.5.JA/2.º: Sim. Algumas coisas. 

EE.6.JA/2.º: Contava (…). 

1.1.1. Função das características dos alunos.  

1.1.1.1. Por iniciativa própria.  

1.1.1.2. Quando solicitados.  

1.2. Casualmente.  

1.3. Não sabe / não responde  

2. Tipo de conhecimento / informação  

2.1. Relato das actividades  

2.1.1. Global 

EE.4.JA/2.º: (…) o que fazia aqui. 

EE.5.JA/2.º: Contava que fazia (…). 

EE.6.JA/2.º: (…) quando fazia experiências. 

2.1.2. Pormenorizado EE.5.JA/2.º: Contava (…) que fazia manteiga com umas pedras,… 

2.1.3. Actividades destacadas EE.5.JA/2.º: (…) pão (…) manteiga (…). 

2.2. Comportamento dos alunos EE.4.JA/2.º: (,,,) ia muito triste quando o seu comportamento não era adequado. 

2.3. Satisfação 
EE.4.JA/2.º: (…) dizia “Gosto muito daquelas ciências”. 

EE.5.JA/2.º: Dizia que era fixe (,,,). 

2.4. Não sabe / não responde  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO 

EEE-JA - JUNHO 08 

1. Impacto no desenvolvimento dos alunos  

1.1. Sim. 

EE.1.JA/2.º: Chegava a casa e queria fazer as coisas mas nem sempre dava tempo para 

tudo isso. 

EE.4.JA/2.º: Sim. 

EE.5.JA/2.º: Sim. Acho que ele até melhorou na escola e isso é bom. 

EE.6.JA/2.º: Sim. Que eles aprendem. 

1.2. Algum.  

1.3. Não / Ainda não.  

1.4. Não sabe / não responde  

2. Influência noutras vertentes  

2.1. Sim.  

2.2. Não / Ainda não.  

2.3. Não sabe / não responde  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
MOMENTO 

EEE-JA - JUNHO 08 

1. Percepções de como os alunos vêem a intervenção 

implementada 
 

1.1. Manifestações favoráveis 

EE.1.JA/2.º: (…) eu também gostei quando cá vim. 

EE.4.JA/2.º: (…) acho que gostava muito. 

EE.5.JA/2.º: Ele gostava. 

(…) acho que ele gostou também de andar aqui. 

EE.6.JA/2.º: Ele chegava todo entusiasmado a casa. 

É um espaço que ele gosta. Gosta de aprender e mexer. Naquele sábado [Na pele de um 

cientista – Carnaval] estava todo entusiasmado. 

1.2. Manifestações menos favoráveis  

1.3. Não sabe / não responde  

2. A intervenção implementada é importante  

2.1. Sim 

EE.1.JA/2.º: Acho importante. 

É importante ela ter cá vindo. 

Basta a dificuldade dela e quanto mais conviver e fizer melhor é para ela. 

EE.4.JA/2.º: Isto é uma mais valia para eles e eles gostam muito. 

É a ciência adequada. E é mais uma área que eles gostam e é útil, prática. 

EE.5.JA/2.º: Desempenham outras actividades e é bom para eles. 

Acho que o ajuda. Que foi óptimo para ele porque ele gosta. 

EE.6.JA/2.º: É um sítio que é diferente. 

É importante. 

2.2. Não  

2.3. Não sabe / não responde  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO 

EEE-JA - JUNHO 08 

1. Sugestões  

1.1. Temas  

1.2. Dinâmicas  

1.3. Actividades  

1.4. Não sabe/não responde  

2. Continuidade de educação científica  

2.1. Sim 

EE.1.JA/2.º: Acho que sim. 

EE.4.JA/2.º: Penso que sim 

EE.5.JA/2.º: Sim. Ele gosta dessas áreas de ciências. 

EE.6.JA/2.º: Sim 

2.1.1. Como 
EE.4.JA/2.º: (…) alterar a constituição do grupo de modo que não o prejudicasse em 

termos de comportamento. 

2.2. Não  

2.3. Não sabe / não responde  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1 



 

 

 

             

                                         Exmo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

                                                            

 

 Partindo de um levantamento realizado em Maio e Junho de 2007 nas 

Escolas com 2º e 3º ciclo do Ensino Básico do concelho de Aveiro, constatou-se 

que os alunos que usufruem de Currículo Alternativo (Decreto-Lei n.º 319/91 de 23 

de Agosto) não têm a disciplina de Ciências Físico-Químicas e apenas alguns têm 

a disciplina de Ciências da Natureza / Ciências Naturais. 

  Assim, e na procura de que estes alunos contactem com a ciência, 

reconheçam a sua importância na sociedade e desenvolvam a sua literacia 

científica, mesmo que a um nível elementar, pretende-se desenvolver um 

Projecto, cujas linhas gerais são: 

- concepção de uma área curricular onde serão abordados temas das 

Ciências Físicas e Naturais, a integrar no currículo de alunos com Currículo 

Alternativo (Decreto-Lei n.º 319/91); 

- as actividades a desenvolver, com uma periodicidade semanal, serão 

essencialmente realizadas na Fábrica Centro Ciência Viva podendo, ainda, 

integrar visitas de estudo a outros locais.  

 Este Projecto será objecto de uma investigação, numa parceria entre o 

Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, 

a Fábrica Centro Ciência Viva e as Escolas que dele fizerem parte. 

 As escolas do concelho têm vindo a demonstrar o maior interesse em 

participar no referido Projecto a concretizar no próximo ano lectivo (2007/08). No 

entanto a sua viabilização implica a deslocação dos alunos à Fábrica Centro 

Ciência Viva, o que levanta problemas de mobilização para as escolas da 

periferia. 

 Este é um Projecto que procura responder às necessidades de todos os 

cidadãos, abrindo novas perspectivas de inclusão social. 

 Vimos desta forma divulgar a existência deste projecto, bem como 

algumas das limitações para a sua concretização, julgando que este assunto 

poderá ser do interesse de todos.  

  

Com os melhores cumprimentos, 

 

Aveiro, 18 de Julho de 2007 

 

Pelo Centro Ciência Viva Aveiro 

 

 

O Director 

(Doutor Paulo Renato Trincão) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 2 



 

 

 

Aveiro, 25 de Setembro de 2007 

 

Aos Pais e Encarregados de Educação: 

 

 Na sociedade actual, devido à sua natureza, e sobretudo ao seu 

desenvolvimento, a ciência e tecnologia dizem respeito a todos. No entanto, 

consideramos que a educação científica deve ser adaptada às necessidades e 

características dos alunos, nomeadamente através de actividades de carácter 

prático, num ambiente adequado. 

 Nesse sentido, foi desenvolvido um projecto, numa parceria entre a 

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, a Universidade de Aveiro e a Escola 

Básica dos 2º e 3º ciclos João Afonso, onde pretendemos proporcionar aos 

alunos situações de aprendizagem que lhes promovam a compreensão do 

mundo físico e natural à sua volta, assim como as suas (inter)relações com o 

mundo social. Desta forma procuraremos desenvolver competências, 

capacidades e atitudes, através da educação científica, contribuindo para a 

inclusão educativa dos alunos. 

 As actividades a desenvolver, com uma periodicidade semanal, serão 

realizadas na Escola e na Fábrica Centro Ciência Viva, podendo, ainda, integrar 

visitas de estudo a outros locais de interesse. 

 No sentido de dar a conhecer o nosso projecto e as inúmeras actividades 

e exposições que temos para oferecer, nomeadamente ao seu educando, a 

Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro terá o prazer e a honra de o convidar a 

visitar-nos no dia 2 de Outubro às 17h. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Pelo Centro Ciência Viva Aveiro 

 

O Director 

(Doutor Paulo Renato Trincão) 

…………………………………………………………………………………………………. 

Eu _______________________________, Encarregado(a) de Educação do aluno(a) 

____________________________, n.º ___, turma ___ estou / não estou interessado em 

participar na visita no dia 2 de Outubro às 17h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 3 



 

 

PROTOCOLO 
 
 
Entre, por um lado, 
 
O Agrupamento de Escolas de Aradas, sedeado na Rua da Maurícia, 3810, em Aveiro, portador 
do número de identificação de pessoa colectiva 600 081 320, representado pelo Presidente do 
Conselho Executivo, Dr. Paulo Manuel de Oliveira Mengo de Abreu, a seguir designado como 
AEAr. 
 
E, por outro lado, 
 
A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, liderada pela Fundação João Jacinto de Magalhães, 
pessoa colectiva n.º 502 669 918, com sede na Rua dos Santos Mártires 3810-171 Aveiro, neste 
acto representada pelo Prof. Doutor Paulo Trincão, na qualidade de director do Centro, com 
poderes para este acto, a seguir designada por FCVA. 
 
Considerando que: 
 
1. Ambos detêm personalidade e capacidade jurídicas próprias. 
 
2. A FCVA desenvolve e disponibiliza à comunidade um conjunto de actividades de promoção da 
cultura científica e tecnológica. 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, que se regerá pelas Cláusulas 
seguintes que dele fazem parte integrante: 
 
 

Cláusula 1ª 
(Objectivo) 

 
O presente Protocolo tem por objectivo a colaboração entre as duas instituições e estabelecer os 
termos e condições em que o AEAr terá acesso às actividades propostas pela FCVA. 
 

Cláusula 2ª 
(Obrigações do AEAr) 

 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente Protocolo, o AEAr obriga- 
-se a: 

a) Proceder ao pagamento de 50% do custo do bilhete em cada visita, em benefício da 
FCVA. 

b) Promover a utilização correcta das infra-estruturas e equipamentos disponibilizados pela 
FCVA. 

c) Solicitar, com a devida antecedência as visitas pretendidas, com a discriminação da idade 
ou ano de escolaridade e número de participantes e acompanhantes, bom como da 
actividade a desenvolver. 

 
Cláusula 3ª 

(Obrigações da FCVA) 
 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente Protocolo, a FCVA obriga- 
-se a: 

a) Disponibilizar o número de monitores considerado adequado para a dinamização das 
actividades a realizar. 

b) Predispor-se, sem custos adicionais, à criação de protocolos de novas actividades, 
sugeridas pelo AEAr, na decorrência das actividades desenvolvidas e enquadradas nos 
projectos pedagógicos das diferentes faixas etárias. 

 



 

 

Cláusula 4ª 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo entra em vigor em Outubro de 2007 (dois mil e sete) e vigorará pelo período 
de 1 (um) ano, a contar da referida data, sendo renovável automática e sucessivamente por 
períodos de 1 (um) ano, salvo denúncia por qualquer uma das Partes, mediante o envio de 
comunicação escrita, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao termo 
do seu período inicial de vigência ou de qualquer uma as suas renovações. 
 

Cláusula 5ª 
(Adendas) 

 
Sem prejuízo do disposto na alínea a) da cláusula 2ª serão definidas anualmente por adenda ao 
presente protocolo as demais condições de utilização, designadamente as relativas ao número de 
participantes envolvidos, à regularidade de acesso e ao custo em causa. 
 

Cláusula 6ª 
(Disposições Finais) 

 
a) Os termos e condições deste Protocolo prevalecerão sobre os termos e condições de 
quaisquer contratos de prestação de serviços específicos ou outros celebrados ou a celebrar entre 
as Partes, salvo acordo em sentido contrário das Partes. 
b) Este Protocolo apenas poderá ser modificado ou alterado por documento escrito, assinado 
pelas Partes. 
c) Estabelecem-se como interlocutores de ambas as Partes o Director da FCVA, Dr. Paulo Trincão 
e o Dr. José Marta, ou quem desempenhar as mesmas funções em anos vindouros. 
 
 
 
 
Aveiro, 24 de Outubro de 2007 
 
O presente Protocolo foi feito em duplicado, ficando um exemplar, devidamente assinado, na 
posse de cada uma das Partes. 
 
 
 
 
  
 
 

Pelo Agrupamento de Aradas 
 
 

Paulo Mengo de Abreu 

Pela FCVA 
 
 

            Paulo Renato Trincão 



 

 

ADENDA AO PROTOCOLO 

 
 

Cláusula 1ª 
(Objectivo) 

 
A presente Adenda ao Protocolo assinado em 24 de Outubro de 2007 tem por objectivo 
estabelecer os termos e condições de acesso às actividades propostas pela FCVA de alunos a 
usufruir de currículo alternativo (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto), do 2º e / ou 3º 
ciclo do AEAr, integrados no projecto de investigação “A educação em ciências em ambiente não 
formal: o caso de alunos com currículos alternativos”, coordenado por Dulce Maria da Silva 
Ferreira. 
 

Cláusula 2ª 
(Obrigações do AEAr) 

 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Protocolo, o AEAr obriga-se a: 

a) Incluir uma área, com uma carga horária semanal de 90 minutos, no currículo de alunos 
envolvidos no projecto. 

b) Atribuir um professor responsável pela referida área curricular. 
c) Garantir o transporte dos alunos para e da FCVA. 

 
Cláusula 3ª 

(Obrigações da FCVA) 
 

Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Protocolo, a FCVA obriga-se a: 
a) Disponibilizar o número de monitores considerado adequado para a dinamização das 

actividades a realizar. 
b) Assegurar a entrada gratuita para estes alunos, nos horários pré-determinados. 
c) Disponibilizar a docente Dulce Maria da Silva Ferreira para acompanhar, observar e analisar 

a participação dos alunos envolvidos no projecto, nas actividades propostas pela FCVA. 
 

Cláusula 4ª 
(Vigência) 

 
A presente Adenda ao Protocolo estará em vigor durante o ano lectivo de 2007/2008 (dois mil 
e sete / dois mil e oito), podendo ser renovável, perante avaliação no final do ano lectivo. 

 
 
 
 
Aveiro, 24 de Outubro de 2007 
 
A presente Adenda ao Protocolo foi feita em duplicado, ficando um exemplar, devidamente 
assinado, na posse de cada uma das Partes. 
 
 

 
 

  
 

Pelo Agrupamento de Aveiro 
 
 

Paulo Mengo de Abreu 

Pela FCVA 
 
 

          Paulo Renato Pereira Trincão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 4 



 

 

 
PROTOCOLO 

 
Entre, por um lado, 
 
O Agrupamento de Escolas de Aveiro, sedeado na Rua das Pombas, 3810-150, Aveiro, 
portador do n.º de identificação de pessoa colectiva 600 074 633, representado pelo Presidente do 
Conselho Executivo, Dr. Carlos Alberto Ventura Magalhães, a seguir designado como AEA. 
 
E, por outro lado, 
 
A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, liderada pela Fundação João Jacinto de Magalhães, 
pessoa colectiva n.º 502 669 918, com sede na Rua dos Santos Mártires 3810-171 Aveiro, neste 
acto representada pelo Prof. Doutor Paulo Trincão, na qualidade de director do Centro, com 
poderes para este acto, a seguir designada por FCVA. 
 
Considerando que: 
 
1. Ambos detêm personalidade e capacidade jurídicas próprias. 
 
2. A FCVA desenvolve e disponibiliza à comunidade um conjunto de actividades de promoção da 
cultura científica e tecnológica. 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, que se regerá pelas Cláusulas 
seguintes que dele fazem parte integrante: 
 
 

Cláusula 1ª 
(Objectivo) 

 
O presente Protocolo tem por objectivo a colaboração entre as duas instituições e estabelecer os 
termos e condições em que o AEA terá acesso às actividades propostas pela FCVA. 
 

Cláusula 2ª 
(Obrigações do AEA) 

 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente Protocolo, o AEA obriga-se a: 

a) Proceder ao pagamento de 50% do custo do bilhete em cada visita, em benefício da 
FCVA. 

b) Promover a utilização correcta das infra-estruturas e equipamentos disponibilizados pela 
FCVA. 

c) Solicitar, com a devida antecedência as visitas pretendidas, com a discriminação da idade 
ou ano de escolaridade e número de participantes e acompanhantes, bem como da 
actividade a desenvolver. 

 
Cláusula 3ª 

(Obrigações da FCVA) 
 

Sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente Protocolo, a FCVA obriga-se a: 
a) Disponibilizar o número de monitores considerado adequado para a dinamização das 

actividades a realizar. 
b) Predispor-se, sem custos adicionais, à criação de protocolos de novas actividades, 

sugeridas pelo AEA, na decorrência das actividades desenvolvidas e enquadradas nos 
projectos pedagógicos das diferentes faixas etárias. 

 
 
 

 



 

 

Cláusula 4ª 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo entra em vigor em Outubro de 2007 (dois mil e sete) e vigorará pelo período 
de 1 (um) ano, a contar da referida data, sendo renovável automática e sucessivamente por 
períodos de 1 (um) ano, salvo denúncia por qualquer uma das Partes, mediante o envio de 
comunicação escrita, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao termo 
do seu período inicial de vigência ou de qualquer uma as suas renovações. 
 

Cláusula 5ª 
(Adendas) 

 
Sem prejuízo do disposto na alínea a) da cláusula 2ª serão definidas anualmente por adenda ao 
presente protocolo as demais condições de utilização, designadamente as relativas ao número de 
participantes envolvidos, à regularidade de acesso, ao custo em causa e outras situações. 
 

Cláusula 6ª 
(Disposições Finais) 

 
a) Os termos e condições deste Protocolo prevalecerão sobre os termos e condições de 
quaisquer contratos de prestação de serviços específicos ou outros celebrados ou a celebrar entre 
as Partes, salvo acordo em sentido contrário das Partes. 
b) Este Protocolo apenas poderá ser modificado ou alterado por documento escrito, assinado 
pelas Partes. 
c) Estabelecem-se como interlocutores de ambas as Partes o Director da FCVA, Dr. Paulo Trincão 
e o Dr. Carlos Magalhães, ou quem desempenhar as mesmas funções em anos vindouros. 
 
 
 
 
Aveiro, 26 de Outubro de 2007 
 
O presente Protocolo foi feito em duplicado, ficando um exemplar, devidamente assinado, na 
posse de cada uma das Partes. 
 
 
 
 
  
 
 

ADENDA AO PROTOCOLO 
 
 

Cláusula 1ª 
(Objectivo) 

 
A presente Adenda ao Protocolo assinado em 26 de Outubro de 2007 tem por objectivo 
estabelecer os termos e condições de acesso às actividades propostas pela FCVA de alunos a 
usufruir de currículo alternativo (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto), do 2º e / ou 3º 
ciclo do AEA, integrados no projecto de investigação “A educação em ciência em ambiente não 
formal: o caso de alunos com currículos alternativos”, coordenado por Dulce Maria da Silva 
Ferreira. 
 

Cláusula 2ª 
(Obrigações do AEA) 

 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Protocolo 

Pelo Agrupamento de Aveiro 
 
 

Carlos Alberto Ventura Magalhães 

 

Pela FCVA 
 
 

           Paulo Renato Pereira Trincão 



 

 

ADENDA AO PROTOCOLO 

 
 

Cláusula 1ª 
(Objectivo) 

 
A presente Adenda ao Protocolo assinado em 26 de Outubro de 2007 tem por objectivo 
estabelecer os termos e condições de acesso às actividades propostas pela FCVA de alunos a 
usufruir de currículo alternativo (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 319 de 23 de Agosto), do 2º e / ou 3º 
ciclo do AEA, integrados no projecto de investigação “A educação em ciências em ambiente não 
formal: o caso de alunos com currículos alternativos”, coordenado por Dulce Maria da Silva 
Ferreira. 
 

Cláusula 2ª 
(Obrigações do AEA) 

 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Protocolo, o AEA obriga-se a: 

d) Incluir uma área, com uma carga horária semanal de 90 minutos, no currículo de alunos 
envolvidos no projecto. 

e) Atribuir um professor responsável pela referida área curricular. 
f) Garantir o transporte dos alunos para e da FCVA. 

 
Cláusula 3ª 

(Obrigações da FCVA) 

 
Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Protocolo, a FCVA obriga-se a: 

c) Disponibilizar o número de monitores considerado adequado para a dinamização das 
actividades a realizar. 

d) Assegurar a entrada gratuita para estes alunos, nos horários pré-determinados. 
e) Disponibilizar a docente Dulce Maria da Silva Ferreira para acompanhar, observar e 

analisar a participação dos alunos envolvidos no projecto, nas actividades propostas pela 
FCVA. 

 
Cláusula 4ª 
(Vigência) 

 
A presente Adenda ao Protocolo estará em vigor durante o ano lectivo de 2007/2008 (dois mil e 
sete / dois mil e oito), podendo ser renovável, perante avaliação no final do ano lectivo. 
 
 
 
 
Aveiro, 26 de Outubro de 2007 
 
A presente Adenda ao Protocolo foi feita em duplicado, ficando um exemplar, devidamente 
assinado, na posse de cada uma das Partes. 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

Pelo Agrupamento de Aveiro 
 
 

Carlos Alberto Ventura Magalhães 

Pela FCVA 
 
 

          Paulo Renato Pereira Trincão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 5 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 6 
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