
Pós sessão 

Após cada sessão de imediato é feita uma breve reflexão com a monitora sobre o modo 

como decorreu a sessão e, quando possível, com a professora titular da turma. 

 

 

Opiniões das professoras (audio-gravadas) 

 

No final de cada sessão, enquanto os alunos faziam a avaliação da actividade, sempre 

que foi possível, estabeleceu-se um breve diálogo com os professores/acompanhantes 

para saber a sua opinião sobre a sessão, e averiguar a sua disponibilidade em efectuarem 

uma posterior entrevista sobre a sessão. 

 

Uma professora respondeu que gostou muito, mas que havia só um problema. É que lá 

havia alunos do 1º, do 2º e 3º ano e que a noção de sólido e líquido ainda não estava 

trabalhada. A investigadora refere que esta actividade também é destinada a meninos do 

Jardim-de-infância, pelo que não é a preparação escolar prévia o que está em causa. A 

professora referiu que achou a actividade super interessante, principalmente o facto de 

ter sido numa cozinha não num laboratório, com materiais que eles conheciam, 

materiais do dia a dia. 

 

Outra professora considerou a sessão muito interessante. Que aquelas crianças tinham 

muita dificuldade de concentração, que já estavam do Centro há três horas e que 

estavam ali todas interessadas. Que estavam ali materiais com que eles lidavam todos os 

dias e não tinham a percepção de que as coisas mudavam, como por exemplo o azeite. 

 

Uma educadora considerou a actividade muito interessante porque utilizava materiais 

que os meninos conheciam. Contudo, que considerava que era importante os meninos 

poderem sentir/tactear directamente o material. Que era uma área onde não se sentia 

muito à vontade e que por isso tinha que investigar, que ler sobre o assunto. Mas que a 

sessão lhe tido sugerido algumas ideias para trabalhar em sala de aula. 

 

Um professor revelou que achou a actividade interessante mas que em situação de sala 

de aula não conseguiria fazer nenhuma experiência porque não se sente preparado, na 

medida em que não teve formação a esse nível. 



 

Questões colocadas à Professora GEB2 

 

Uma das professoras que se disponibilizou para um contacto posterior por parte da 

investigadora, quando questionada sobre o interesse da sessão, referiu: 

 

Professora: - Esta sessão foi muito enriquecedora a vários níveis: A nível pessoal, 

sensibilizou-me para o valor do ensino experimental que deve estar sempre presente nas 

práticas pedagógicas. Com o decorrer dos anos, e dependendo do grupo de trabalho, por 

vezes há experiências que ficam um pouco “esquecidas” ou não damos a importância 

que deveríamos dar, faz-se determinada experiência porque até está no manual 

adoptado. Como explicação para este tipo de comportamento de omissão está uma base 

científica que se existiu não teve uma formação contínua. 

A nível profissional penso que não devemos esquecer que somos profissionais e como 

tal todas as áreas devem ser tratadas com o valor que merecem. 

 

- Quando questionada sobre o interesse da actividade para os alunos, a professora 

salientou: 

Professora: - Para os alunos foi uma aula muito estimulante e positiva. O ambiente era 

diferente, os materiais eram conhecidos, mas apresentavam-se de maneira diferente, 

puderam tocar nos vários materiais e ver as modificações que eles sofrem ao mudar da 

temperatura. Para a maioria dos alunos ao mudar um material para temperatura diferente 

não causou grande surpresa, mas o álcool foi sem dúvida uma novidade. Um aluno 

disse-me: “Professora o álcool não congela, só se for muito, muito frio”. 

 

- Questionada sobre o que fizeram na valência “A Cozinha é um laboratório” e qual a 

sua opinião sobre a sessão, nomeadamente, adequabilidade às crianças, pertinência da 

temática, aprendizagens realizadas,.a professora referiu: 

 
Professora: - Este tema é muito pertinente, está de acordo com o programa do primeiro 

ciclo e é de lamentar que a ”cozinha laboratório” (nome dado por um aluno), não tenha 

mais actividades deste género. Além disso deveria ser obrigatório todas as escolas 

frequentarem este tipo de actividade. Como sugestão, gostaria de propor que a fábrica – 

“cozinha é um laboratório” percorresse as escolas. 



Em relação às aprendizagens é muito relativo. A viagem, a estrutura da fábrica, depois a 

cozinha, o laboratório… tudo isto era novidade para os alunos. E imensas perguntas 

passaram pelas cabecinhas dos alunos. Algumas foram dadas respostas outras ainda 

hoje os alunos perguntam, e de umas questões passamos a outras e assim 

sucessivamente. Mas, uma das questões levantadas foi o peso de um material se seria 

igual no estado líquido e no estado sólido.  

 

- Questionada sobre o facto de a sessão lhe ter sugerido algo para futuras práticas de 
sala de aula, a professora salientou: 
  

Professora: - Uma aluna fez a experiência em casa, mas para todos verem, tivemos que 

a repetir na escola. Além disso, esta situação (peso do material) foi motivo para dar as 

medidas de Peso e Massa.  

 

 

Questões colocadas à Educadora Grupo JI 4 

 

- Ainda se lembra o que fez na Fábrica, na actividade sobre os materiais? O que eu gostava de saber 

era a sua opinião sobre a actividade, se achou a actividade interessante, adequada à faixa etária, se 

eles estiveram motivados, sugestões, o que alterava…? 

 

Educadora – Acho que é sempre bom para as crianças fazerem as coisas no contexto 

certo, como foi lá, na cozinha, por exemplo. Fazerem as coisas, lá, para eles, porque 

trabalham com objectos que nós aqui não temos ao nosso dispor para trabalharmos, 

depois, fala-se com os termos correctos e eles interiorizam isso. Não é que nós nunca 

tenhamos falado o que era um sólido ou o que era um líquido. Se calhar falamos, mas 

naquele dia interiorizou. Tanto que eles agora dizem  - “ Não, o leite não é nada sólido, 

o leite é líquido, depois se ele for ao congelador é que fica rijo, é que fica sólido mas 

ele é líquido. Tu não comes o leite, tu bebes o leite,” e isso fica. Tanto fica nos mais 

crescidos como nos mais pequeninos. Se calhar nos mais pequeninos não fica tanta 

coisa, mas fica qualquer coisa e é importante o que fica. Quando forem maiores, ou 

então, com a continuidade na sala, e no dia a dia, vão desenvolvendo. Os mais crescidos 

fazem outras assimilações, a do álcool marcou-os completamente, eles nunca mais 

esqueceram. Eles sabem que o álcool não congela, só se for a temperaturas muito 

baixas, como na Antártida como no Pólo Norte.  



O facto de se terem sentado naqueles banquinhos, que era novidade, fez com que eles se 

distraíssem um pouco mais, no início, arrastavam e fazia barulho, mas acho que correu 

bem. A Inês tinha lá aquele caixote, o congelador, mas para eles aquilo não era um 

congelador, não tinha a mesma forma, era mais uma arca e depois quando ela lhes 

explicava e pôs lá o termómetro, aquilo alicia-os, é uma coisa diferente, não estão 

habituados a ver naqueles moldes, naqueles contextos. Eu acho que sim, acho que 

funcionou bem. 

Com os materiais nos sacos de plástico eles puderam tocar nos materiais, puderam 

sentir, ver a cor, a textura, não o cheiro, mas conseguiram percepcionar isso. Eu depois 

repeti da mesma forma aqui no frigorífico, estivemos a pôr no congelador e tirar no dia 

seguinte, mas também fiz com os sacos de plástico. É difícil tocar na água ou no leite de 

outra forma. Eles tocam mas assim é uma percepção diferente, e depois, dentro do saco, 

os materiais vão identificados e eles sabem o que colocaram lá, reconhecem e vêem o 

que ficou diferente. 

Acho que se faz muito pouco sobre o Ensino das Ciências nos primeiros anos, as 

pessoas se calhar não se sentem muito à vontade e então fazem do pré-escolar, o 

recortar, o colar, e o fazer plasticina e é nestas fases onde se fazem as primeiras 

descobertas, é nesta altura que os podemos aliciar, porque começam os porquês, o 

como, e por que é que aconteceu, vem a descoberta, o interesse e a curiosidade. E se 

pudermos alimentar o gosto deles, melhor ainda. 

 

 


