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resumo 
 

 

A dissertação apresentada é uma “Contribuição para o Conhecimento do 
Estado Físico da Água na Atmosfera”, que é considerada na temática “A água 
na Natureza” leccionada no 5ºano de escolariedade.  
Espera-se que a dissertação possa ser um excelente contributo para o 
conhecimento de fenómenos físicos que envolvem os três estados da água e 
que acontecem diariamente, e que estes possam ser transpostos para a sala 
de aula quando se aplica o método construtivista. Espera-se, ainda, que os 
alunos sejam capazes de interpretar as atividades experimentais vivenciadas e 
que são relacionadas com o estado físico da água. Assim os alunos serão 
capazes de interpretar fisicamente o que visualizam, transpondo as novas 
aprendizagens para os contextos da natureza, como exemplo. 
As atividades apresentadas e sugeridas serão um alicerce para o 
enriquecimento de estratégias de ensino e aprendizagem que serão realizadas 
em contexto de sala de aula e visualizadas no dia a dia a céu aberto, pelos 
alunos. 
Os resultados obtidos são muito interessantes e encorajadores e mostram que 
as estratégias usadas foram adequadas para o desenvolvimento de 
competências e construção do conhecimento dos alunos.  
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abstract 

 
The presented dissertation is a "Contribution to the Knowledge of the Physical 
State of Water in the Atmosphere", which is considered in the theme "Water in 
Nature" lectured in the 5

th
 grade. 

It is expected that the dissertation can be an excellent contribution to the 
knowledge of physical phenomena involving the three states of water as they 
happen daily, and that they can be translated into the classroom when applying 
the constructivist method. It is also hoped that students are able to interpret the 
physical state of water related experimental activities. Thus students will be 
able to interpret physically viewing, by transposing the new learning to the 
contexts of nature, as an example. 
The activities presented and suggested are a foundation for the enrichment of 
teaching and learning strategies that will be held in the context of the classroom 
and viewed on a daily basis in the open, by the students. 
The results are very interesting and encouraging and show that the strategies 
used were appropriate for developing skills and building student´s knowledge. 
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1.1. Estrutura geral da dissertação 

 

Os alunos são capazes de alcançar conceitos sem exposição de conteúdos? Esta é 

uma pergunta atual e que tem levado muitos professores a modificar o seu método de 

ensino. As aulas expositivas tendem a desaparecer e as aulas baseadas no construtivismo 

tendem a surgir cada vez mais. 

   Esta dissertação terá como base de estudo os estados físicos da água. Esta será 

provida de uma investigação em termos de sala de aula, mais propriamente no 2ºciclo, 5º 

ano de escolariedade. 

O tema da investigação teve como suporte o Programa do 1º Ciclo, mais 

propriamente, os Aspetos Físicos do Meio que aborda os seguintes conteúdos: 

 “reconhecer e observar fenómenos: de condensação (nuvens, nevoeiro, 

orvalho), de solidificação (neve, granizo, geada), de precipitação (chuva, neve, 

granizo); 

 realizar experiências que representem fenómenos de: evaporação, condensação, 

solidificação e precipitação” (D.E.B., 1998). 

O desafio desta dissertação será construir uma visão articulada, em que, se parte de 

uma perspetiva de educação como prática social inserida num contexto politico-social. 

Contexto e processo são vistos em articulação onde a prática educativa quotidiana, 

traduzida em comportamentos e atitudes concretos relativos aos objetivos propostos, 

disciplina, avaliação, relação professor-aluno, assume uma perspetiva politico-social e esta, 

por sua vez, concretiza-se no dia a dia da prática educativa. A formação de professores 

adquire assim uma perspetiva multidimensional (Candau, 1996). 

Na sociedade em que vivemos o ensino experimental da ciência é fundamental, em 

vez de retirar tempo, este pode e deve ser integrado com outros aspetos do programa. Para 

que tal se possa tornar uma realidade, é fundamental um vasto e amplo trabalho de 

formação de professores, de modo a sensibilizá-los para a importância e para as 

potencialidades deste ensino, e para que compreendam a forma de poderem articular a 

ciência com outras atividades curriculares (Mata et al., 2004). 

O Ensino das Ciências deve ser iniciado no Ensino Básico, uma vez que visa 

proporcionar aos alunos possibilidades de: 
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 despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta e criar um sentimento 

de admiração, entusiasmo e interesse pela ciência; 

 adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das estruturas 

explicativas da ciência, bem como dos procedimentos da investigação científica, 

de modo a sentir confiança na abordagem de questões científicas e tecnológicas; 

 questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da 

ciência e da tecnologia no nosso ambiente e na nossa cultura em geral. 

(D.E.B., 2001) 

Avançando mais profundamente, e de acordo com o tema em estudo, devemos referir 

as competências/conhecimentos especificas em causa, nomeadamente: 

 compreensão da água como material terrestre e suporte de vida; 

 reconhecimento do poder dissolvente da água; 

 conhecimento de processos de tratamento de água; 

 compreensão dos efeitos que as atividades humanas provocam na água; 

 compreensão da necessidade de preservar a água; 

 manifestação de atitudes responsáveis face à proteção da água; 

 utilização da metodologia investigativa.  

(D.E.B., 2001) 

Atualmente, deparamo-nos com um novo sistema de ensino que tem como objetivo o 

Desenvolvimento do Currículo Nacional, Metas de Aprendizagem, que visa assegurar uma 

educação de qualidade e melhores resultados escolares nos diferentes níveis educativos. 

As Metas de Aprendizagem de Ciências são as aprendizagens que os alunos devem 

ser capazes de alcançar, evidenciar e serem portadores de uma literacia científica própria 

da sua idade e que os habilite a compreenderem o mundo onde estão inseridos. Estas foram 

construídas com base nos princípios organizadores do Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais (DEB, 2001), como mostra a Figura 1. 
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- Estado sólido; 

- Estado líquido; 

- Estado gasoso; 

- Precipitação; 

- Neblina; 

- Orvalho;  

- Formação de gotículas de água e gelo; 

- Crescimento de gotículas de água e de 

cristais de gelo nas nuvens; 

- Tipos de nevoeiro; 

- Formação de nevoeiro; 

- Formas de precipitação; 

- Chuva; 

- Chuviscos; 

- Neve; 

- Granizo; 

- Saraiva. 

Figura 1 – Objectos de estudo da unidade temática 

 

O CNEB (Currículo Nacional do Ensino Básico) está organizado numa perspetiva de 

literacia científica, defendendo o desenvolvimento progressivo dos alunos quanto a 

conhecimento, raciocínio, comunicação e atitudes.  

A definição das Metas finais e intermédias consideram o conhecimento substantivo, 

o conhecimento processual, o conhecimento epistemológico e capacidades de raciocínio e 

de comunicação.  

Segundo as metas de aprendizagem: 

 o aluno estabelece relações entre diferentes componentes e 

ambientes do Planeta e explicita os seus contributos para a vida e o 

equilíbrio dinâmico da Terra; 

 o aluno relaciona ocorrências e catástrofes naturais com mudanças 

no estado do tempo; 
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 o aluno estabelece relações entre a ocorrência de catástrofes 

naturais e mudanças no estado do tempo; 

 o aluno sistematiza propriedades do solo, do ar e  da água, 

verificadas por via experimental e manipula dispositivos em 

projetos e investigações. 

1.2. Finalidades e objetivos 

Pode-se considerar que o Ensino das Ciências está muito banalizado, dado que há 

professores que não se sentem à vontade para realizar experiências dentro da sala de aula. 

Por outro lado, nota-se que existe um deficit muito grande nos alunos a nível de conteúdos 

científicos. Desde o Pré-escolar até ao primeiro Ciclo, os alunos parecem mostrar alguns 

conhecimentos teóricos contudo não têm prática, ou seja, não relacionam a teoria com a 

prática, em contexto do quotidiano.  

De acordo com Valadares (2008), a componente prática no Ensino das Ciências tem 

sido desprezada. O ensino tem sido fundamentalmente teórico e têm-se perdido 

oportunidades de desenvolver todas as capacidades que um ensino científico proporciona, 

muito mais prático do que tem sido propiciado. 

Toda a Ciência dita experimental na realidade é teórico-experimental. É uma 

construção humana resultante da interação entre sujeito e objeto, entre pensamento e ação, 

entre teoria e experiência, sem qualquer hegemonia epistemológica de qualquer das partes. 

Um ensino correto, eficaz, motivador e que proporcione visões corretas sobre a natureza da 

ciência tem de ser muito mais prático do que é hoje, uma prática em interação permanente 

com a teoria (Valadares, 2008). 

É de ter consciência que desde muito cedo, Jean Piaget (1928) citado por Valadares 

(2008) defende a frequência das crianças no ensino pré-escolar, pois este é fundamental 

para o desenvolvimento sociomoral e cognitivo. As crianças, colaborando em trabalhos de 

grupo, deverão desde muito cedo realizar atividades práticas, manipular materiais e realizar 

jogos educativos. As atividades não só desenvolvem o espírito de curiosidade e de 

experimentação, como contribuem para o desenvolvimento de uma consciência reflexiva. 

O mesmo autor criticou também a falta de interesse pela realização de atividades 

experimentais no currículo. 
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A prática experimental deve-se iniciar no pré-escolar, envolvendo a manipulação de 

materiais simples, noções gerais e básicas relacionadas com o dia a dia. 

Cada aluno deverá, portanto, ser submetido desde a pré-escola a um ensino que lhe 

permita procurar soluções para questões práticas através de experiências, refletindo ao 

mesmo tempo sobre os procedimentos efetuados por ele e pelos seus colegas. O trabalho 

prático é útil para desenvolver as funções de conhecimento, as funções de representação e 

as funções afetivas, igualmente fundamentais [Valadares (2008), citando Jean Piaget 

(1928)]. 

As Ciências devem ter como base uma perspetiva construtivista e investigativa ligada 

ao chamado Ensino por Pesquisa (Cachapuz, et al., 2002) e devem ter subjacente uma 

visão construtivista adequada da produção do conhecimento e, além disso, o aluno deve ser 

envolvido num ambiente propício à pesquisa. Os seguintes itens dão algumas noções do 

que é um ambiente construtivista (Valadares, 2008), ou seja: 

- põem a ênfase na construção ativa e significativa do conhecimento e não na sua 

interiorização passiva e reprodução de memória; 

 - privilegiam as tarefas dos alunos em contextos que para eles sejam significativos, 

em vez das preleções abstratas do professor fora dos contextos adequados; 

- privilegiam as situações do mundo real e do dia a dia, em vez das sequências de 

ensino academicamente rígidas e pré-determinadas; 

- propiciam múltiplas representações dos mesmos objetos/fenómenos e não uma só 

(representações icónicas, verbais, formais, qualitativas, semiquantitativas, quantitativas, 

etc.); 

- encorajam a reflexão crítica constante dos alunos durante as suas atividades, a 

análise do que dizem e fazem, bem como o que dizem e fazem os seus colegas, ou seja no 

fundo a metaprendizagem; 

- propiciam atividades dependentes do contexto e do conteúdo e têm em conta os 

estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos; 

- estimulam a construção colaborativa do conhecimento através da negociação 

social e não a competição individual pela classificação; 

- privilegiam a avaliação formadora que, tal como a encaramos, deve estar voltada 

não só para a regulação da aprendizagem de cada aluno pelo professor, como também para 

a reflexão pessoal, autoavaliação e autocorreção da aprendizagem; 
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- são agradáveis e propiciadores de boas relações interpessoais dentro e fora das 

aulas; 

- são motivadores e responsabilizadores dos alunos pelas suas próprias 

aprendizagens. 

As estratégias construtivistas e investigativas (Jonassen e Tessmer, 1996/7), 

independentemente dos estilos de aprendizagem, levam a que os alunos sejam: 

• Ativos – para interatuarem com o ambiente e os materiais de aprendizagem que 

lhe são proporcionados; 

• Pesquisadores – para explorarem os materiais e o ambiente de aprendizagem que 

lhes são proporcionados; 

• Intencionais – procurando espontaneamente e de boa vontade atingir os objetivos 

cognitivos; 

• Dialogantes – envolvidos em diálogos uns com os outros e com o professor; 

• Reflexivos – articulando o que aprenderam e refletindo nos processos e nas 

decisões tomadas; 

• Ampliativos – gerando juízos ou asserções, atributos e implicações com base no 

que aprenderam. 

Na sala de aula, o professor deve procurar saber quais os conhecimentos que os 

alunos possuem e posteriormente proporcionar circunstâncias para que os alunos possam 

refinar ou rever conceitos, colocando-os em contradições, apresentando-lhes novas 

informações, colocando-lhes questões, encorajando-os à pesquisa de modo a desafiar as 

suas conceções atuais. 

Na sala de aula construtivista (Brooks e Brooks, 1999), deverão estar presentes os 

seguintes itens: 

• os professores deverão procurar conhecer e valorizar os pontos de vista dos 

alunos; 

• as atividades da sala de aula deverão desafiar as suposições dos alunos; 

• os professores deverão colocar problemas cuja relevância emerge do aluno; 

• os professores deverão conceber as suas aulas em torno de conceitos primários e 

“grandes” ideias, no sentido da sua abrangência e generalidade; 

• os professores deverão avaliar a aprendizagem dos estudantes no contexto do 

ensino do dia a dia. 
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O professor é um mediador de conhecimento e não um transmissor, os alunos são 

capazes de compreender os conteúdos e realizarem aprendizagens. Estes vão ser capazes 

de relacionar o seu dia a dia com as aprendizagens que efetuam. 

O Ensino das Ciências é lecionado pelo professor com suporte no Currículo 

Nacional. Este rege-se por ele e muitas vezes não inova o seu método de ensino. Assim, o 

aluno é encarado como uma tábua rasa que vai absorvendo conhecimentos transmitidos 

pelo professor.  

Com suporte nos livros de Organização Curricular e Programas e o Livro de 

Competências, o aluno deve atingir os seguintes objetivos (D.E.B., 1998): 

 identificar elementos básicos do Meio Físico envolvente;  

 utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente, 

assumindo uma atitude de permanente pesquisa e experimentação;  

 selecionar diferentes fontes de informação e utilizar diversas formas de recolha 

e de tratamento de dados simples;  

 utilizar diferentes modalidades para comunicar a informação recolhida. 

Também deve (D.E.B., 2001): 

 exprimir, fundamentar e discutir ideias pessoais sobre fenómenos e problemas 

do meio físico e social com vista a uma aprendizagem cooperativa e solidária; 

 participar em atividades lúdicas de investigação e descoberta e utilizar 

processos científicos na realização de atividades experimentais; 

 identificar os principais elementos do meio físico e natural, analisar e 

compreender as suas características mais relevantes e o modo como se 

organizam e interagem, tendo em vista a evolução das ideias pessoais na 

compreensão do meio envolvente; 

 conceber e construir instrumentos simples, utilizando o conhecimento das 

propriedades elementares de alguns materiais, substâncias e objetos. 

No entanto, algumas perguntas merecem reflexão. Serão estes os objetivos essenciais 

para o aluno? Poderá ele adquirir mais competências? Esta dissertação também investiga as 

capacidades dos alunos em termos de aquisição de conceitos e como estes os transpõem 

para a realidade ou os passam da realidade para a sala de aula.  
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Todas estas questões terão resposta através de técnicas de recolha de dados, 

questionários que possam avaliar o nível de conhecimentos dos alunos e observação direta 

dos mesmos, na implementação das atividades experimentais. 

Os professores, no geral, poderão aprofundar os seus conhecimentos e valorizar as 

suas práticas letivas, com base no contributo dos resultados desta dissertação. 

Kaye (1982) pronuncia que existem dois tipos de professores, os professores formais 

e os informais. O professor formal apenas sabe os conteúdos do tema que expõe. Pensamos 

que este sente-se à vontade e que não tem a mínima dificuldade em falar do mesmo assunto 

e expor os conteúdos que são necessários abordar. Kaye (1982) refere que o professor 

formal tem de atuar como fonte do saber. Assim, como mínimo indispensável, deve 

conhecer o tópico que se propõe explicar e, obviamente, é de desejar que saiba bastante 

mais, de forma a poder relacioná-lo com outros tópicos ligados ao tema e também para 

responder a perguntas.  

O professor formal orienta a lição de acordo com um esquema preparado em que, 

embora tendo-se apercebido das diferentes capacidades e talentos das crianças, esperam 

que a classe aprenda em conjunto. Dirige-se à classe como um todo, com um vocabulário e 

um ritmo de exposição que se supõe acessíveis a todos. Este expõe teoria e posteriormente 

pode colocar questões ou simplesmente manda fazer exercícios. 

O professor informal tem um vasto conhecimento em variadas áreas do saber. 

Pensamos que este dá uma certa liberdade aos alunos de explorarem os conteúdos e 

transporem para a sala de aula os seus conhecimentos e vivencias. 

O professor informal tem em consideração certos pontos do programa que pretende 

tratar durante a aula e que respeitou ao prepará-la. Ao mesmo tempo, ao organizar o 

esquema didático, mantê-lo-á suficientemente flexível para dar aos alunos a oportunidade 

de explorarem os seus interesses pessoais, quer individualmente, quer em grupo, e 

procurará prever a direção que por ventura possa tomar (Kaye, 1982). 

O professor deve ser capaz de expor e explicar com clareza e deve ter a capacidade 

de reconhecer a curiosidade e os interesses incipientes dos alunos. Ele deve possuir 

também um vasto conhecimento devido ao facto de os alunos explorarem e investigarem 

diversos assuntos. 

Considerando os pressupostos atrás referidos, será nossa preocupação responder à 

seguinte questão central de investigação: 
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Partindo do conhecimento do estado físico da água, no ambiente, como se pode 

interpretar fisicamente alguns fenómenos atmosféricos do quotidiano, numa dinâmica 

CTS-A. 

Esta questão será por nós estudada no terreno do laboratório a que chamamos 

Atmosfera, com a vantagem de ser gratuito e acessível a todos. 
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CAPÍTULO 2 
Enquadramento Teórico 
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2.1. Racionalismo, Empirismo e Construtivismo 

 Toda a doutrina kantiana do conhecimento se fundamenta na distinção de duas fontes 

do conhecer: a sensibilidade e o entendimento, que possuem características distintas e 

opostas entre si. A sensibilidade é passiva, limita-se a receber impressões provenientes do 

exterior (cores, sons, etc.; em termos gerais, aquilo que Locke denominava «ideias 

simples» e Hume «impressões de sensação»); o entendimento, pelo contrário é ativo. Tal 

atividade (a que por vezes Kant chama «espontaneidade») consiste primordialmente em 

que o entendimento produz espontaneamente certos conceitos e ideias, sem os derivar da 

experiência. Conceitos deste tipo são, por exemplo, os de «substância», «causa», 

«necessidade», «existência», etc. (Carvalho, 1996) 

Sob a influência de Hume, Kant chegou portanto às seguintes conclusões acerca dos 

conceitos não derivados da experiência: primeiro, que o entendimento os utiliza para 

conhecer os objetos dados pelos sentidos, para ordená-los e unificá-los; segundo, que não 

podem ser legitimamente utilizados para se referirem a algo de que não temos experiência 

sensível. O conceito de «substância» que nos é imprescindível para unificar um conjunto 

de qualidades sensíveis (cores, etc.) não tem sentido se for aplicado, por exemplo, a Deus, 

do qual não temos experiência sensível. 

Por outro lado, a diferença fundamental entre Kant e os empiristas é: “a tese 

fundamental do empirismo é que todos os nossos conceitos provem dos sentidos”. Kant 

não partilha desta afirmação já que, na sua opinião, o entendimento possui conceitos que 

não provêm da experiência, embora só tenham aplicação válida dentro desta (Carvalho, 

1996). 

Não restam dúvidas sobre o facto de que todos os nossos conhecimentos começam 

com a experiência. Com efeito, só conseguimos exercitar a faculdade de conhecer através 

de objetos que exercitam os nossos sentidos: por um lado, os nossos sentidos produzem, 

representações por si mesmos e, por outro, impulsionam a nossa atividade intelectual a 

compará-los, a fim de os associar ou separar. Assim, nenhum conhecimento precede a 

experiência no tempo mas começa com ela. Mas o nosso conhecimento não deriva 

inteiramente da experiência, embora comece com ela. Na verdade, a experiência pode 

proporcionar-nos um conhecimento compósito constituído por aquilo que proporcionamos 

através das impressões e pela nossa capacidade de conhecer (que nesse momento se reduz 

a simples impressões sensíveis); e assim, por falta de prática que nos habilite a separar ou a 
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associar elementos, não conseguimos distinguir esse conhecimento desta matéria 

elementar. Esta questão fulcral necessita de ser aprofundada a fim de sabermos se existe 

um conhecimento que seja independente da experiência e mesmo até independente das 

impressões sensíveis. A este conhecimento chamamos à priori e distingue-se do 

conhecimento empírico, cuja a fonte é a posteriori, ou seja, radica da experiência. 

Segundo Carvalho (1996), Kant foi o princípio racionalista e esteve profundamente 

convencido de que o entendimento pode derrubar as fronteiras da experiência e atingir um 

conhecimento autêntico acerca das realidades que estão para além dela, tais como Deus ou 

a alma. A influência de Hume, no entanto, fez com que esta fé Kantiana na possibilidade 

da metafísica balançasse. No entender de Kant, são duas as deficiências que 

tradicionalmente caracterizaram a metafísica, colocando-a numa manifesta situação de 

inferioridade relativamente à ciência (Carvalho, 1996): 

 A ciência progride, ao passo que a metafísica continua a debater as mesmas 

questões que Platão e Aristóteles há tantos séculos atrás já debatiam (existência de 

Deus, imortalidade da alma, etc.); 

 Os científicos reveem-se nas suas teorias e conclusões enquanto o desacordo reina 

entre os metafísicos. 

Kant operou aquilo a que chamou a sua «revolução copernicana», ao definir o 

conhecimento como uma submissão do objeto ao sujeito. Assim, o espírito deixou de ser 

passivo como no empirismo, visto que ele mesmo constrói a ordem do universo graças aos 

seus princípios à priori. Por outras palavras, a nossa faculdade de conhecer é legisladora, 

ordenadora e estruturante, o que nos aparece na experiência é ligado pelas categorias do 

espírito. Ora estas categorias são necessárias e universais (as mesmas para todos os 

espíritos), o ceticismo é deste modo evitado, sendo a objetividade do conhecimento 

garantida pela possibilidade comum a todos os sujeitos de partilharem a forma de ligar os 

fenómenos entre si. 

Apesar de ter uma ideia do que é o racionalismo e o empirismo é necessário 

aprofundar o nosso conhecimento, pois nós somos um ser inteligente e para ser inteligente 

é preciso “absorver” conhecimento. 

O método de ensino que se inspira no construtivismo tem como base que aprender 

(bem como ensinar) significa construir novo conhecimento, descobrir uma nova forma para 

significar algo, baseado em experiências e conhecimentos existentes. O construtivismo 
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difere da escola tradicional, porque ele estimula uma forma de pensar em que o aprendiz, 

ao invés de assimilar o conteúdo passivamente, reconstrói o conhecimento existente, dando 

um novo significado (o que implica em novo conhecimento). Está presente no contexto do 

construtivismo (Carvalho, 1996): 

 a exigência de uma dinâmica interna de momentos discursivos (raciocínio, 

dedução, demonstração,…); 

 o entendimento (aprendizado) do presente é baseado no passado e dá ao 

futuro nova construção – nessa aprendizagem o autor reconstrói o 

conhecimento, e o educador reflete sua prática pedagógica; 

 o conhecimento encontra-se em constante reconstrução. 

2.2. Ensino das Ciências 

O Ensino das Ciências no 1º Ciclo é muito desvalorizado, os alunos são considerados 

incapazes de apreender conceitos ou perceber fenómenos. As crianças pequenas não 

podem aprender ciências, esta afirmação comporta não somente à incompreensão das 

características psicológicas do pensamento infantil, mas também à desvalorização da 

criança (Weissmann, 1998). 

Contudo, será esta a verdadeira realidade do Ensino das Ciências ou em alternativa 

é o professor que não tem conhecimentos suficientes para abordar alguns conceitos 

científicos. Questionámo-nos até que ponto os professores do 1º Ciclo têm as competências 

necessárias para ensinar Ciências? Até que ponto se sentem confortáveis ou têm uma vasta 

cultura para abordar determinados temas relacionadas com as Ciências?  

Atualmente tenta-se mudar o Ensino das Ciências, valorizando-o, criando 

alternativas de ensino e promovendo a formação do professor. Weissmann (1998) apela à 

revalorização do papel social da escola primária no processo de distribuição de conteúdos 

da cultura elaborada, entre os quais não podem ficar excluídas as ciências naturais. É 

sabido que as crianças exigem o conhecimento das ciências naturais porque vivem num 

mundo no qual ocorre uma enorme quantidade de fenómenos naturais para os quais a 

própria criança deseja encontrar uma explicação, um meio no qual todos estamos cercados 

de uma infinidade de produtos da ciência e da tecnologia que a própria criança usa 

diariamente e sobre os quais se faz inúmeras perguntas. 
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A ciência entra-nos diariamente em casa através dos jornais, TV ou rádio, e qualquer 

cidadão discute amiúde assuntos que a envolvem e tem que tomar decisões com ela 

relacionadas (Mata et al., 2004). 

De acordo com Mata et al. (2004), ao se iniciar o Ensino de Ciências no Pré-escolar, 

a escola estará a preparar as crianças para a sociedade em que vão crescer e viver e 

permitirá formar cidadãos mais intervenientes, esclarecidos e responsáveis e com 

competências profissionais mais adaptadas ao mundo atual. 

Neste sentido, os professores podem conseguir levar a que crianças possam ensinar 

adultos e os possam alertar para assuntos relacionados com as Ciências. Um assunto muito 

atual e em que as crianças estão envolvidas e que podem ensinar os pais é a reciclagem, 

por exemplo. 

Mata et al. (2004) afirmam que com as crianças é possível atingir objetivos mais 

vastos e chegar à família. Verificaram que incentivados pelas crianças, os restantes 

elementos da família vão a exposições, museus, centros de ciência... permitindo uma 

formação informal entre gerações, uma valorização do papel da criança, um aumento da 

sua autoestima e contribui para melhorar a qualidade do tempo passado em família. 

As crianças aprendem desde cedo a saber questionar o Mundo que as rodeia, a 

questionar e perceber fenómenos, manipular objetos e a ter noções científicas que só mais 

tarde teriam conhecimento. 

Nesta perspetiva, uma estratégica nesse sentido poderá contribuir para que as 

crianças possam fazer aquisição de ideias e conceitos de ciência, atitudes científicas, 

capacidades manipulativas e de comunicação, sentido da precisão e rigor para satisfazer e 

estimular a sua curiosidade, de modo a criar o gosto por aprender e compreender o mundo 

que as rodeia. 

Em termos de conteúdos programáticos, estes estão de acordo com os temas a 

abordar no 1ºCiclo. Citando Weissmann (1998), a ciência escolar, portanto, está 

constituída por um corpo de conteúdos que contém conceitos, procedimentos e atitudes 

selecionados a partir do corpo científico instituído. Tomamos como referente esse 

conhecimento erudito e temos o propósito de que as crianças, através do ensino escolar, 

cheguem a obter uma visão conceitual, de procedimentos e atitudes coerentes com a 

científica. 
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O objetivo é que os alunos possam enriquecer-se a nível de conteúdos. Weissmann 

(1998) defende que na escola primária, através do ensino de conteúdos, é possível 

enriquecer os esquemas de conhecimentos. 

Segundo Candau (1996), o educador é concebido como um organizador das 

condições de ensino e aprendizagem que devem ser rigorosamente planeadas para garantir 

resultados “ótimos”. 

O professor deve ser capaz de selecionar o material, os conteúdos e os objetivos a 

atingir. Deve saber adequar os mesmos às necessidades dos seus alunos. Tem a 

responsabilidade de ser capaz de observar e identificar os conteúdos onde existe uma maior 

dificuldade por parte dos mesmos. 

Candau (1996) afirma que a atenção está conduzida para a organização e 

operacionalização dos componentes do processo de ensino e de aprendizagem: objetivos, 

seleção de conteúdos, estratégias de ensino, avaliação, etc. Os estudos analisam a prática 

educativa existente e propõem experiências que permitem comparar diferentes 

metodologias e verificar seus efeitos sobre os resultados da aprendizagem. Estes utilizam 

métodos de observação e inquirição. 

Os conteúdos das disciplinas devem ser alterados? O ensino caiu numa rotina, os 

professores não tentam ampliar a sua formação, os seus conhecimentos são insípidos e 

muitas vezes insuficientes.  

Santos (1994) refere que uma reformulação interna às disciplinas passa por uma 

prévia desestruturação disciplinar.  

O ensino experimental quando é motivador permite desenvolver capacidades 

manipulativas e de raciocínio, possibilita ainda um conhecimento mais vasto do mundo 

que nos rodeia e desenvolve competências noutras áreas curriculares. Por exemplo, a 

leitura está presente em todas as disciplinas, contudo é na disciplina de Língua Portuguesa 

que é mais utilizada.  

Mata et al. (2004) mostraram que o ensino experimental promove a leitura aquando 

da pesquisa, estimula o desenho e a escrita aquando da realização de registos e desenvolve 

o pensamento lógico-matemático quando se estabelecem relações de causa-efeito, 

condicionais e outras, e se efetuam classificações, seriações, medições e cálculos. 

Uma questão poderá surgir: 
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Como abordar as Ciências com crianças de níveis etários mais baixos, por exemplo, 

no Pré-escolar? 

Já que anteriormente a disciplina de Língua Portuguesa foi referida, por opção vamo-

nos focalizar um pouco nela. 

As histórias infantis são uma boa maneira de abordar temas das ciências, assim como 

a temática reciclagem que é muito utilizada tanto a nível de livros de histórias, anúncios e 

vídeos. Através da leitura de uma banda desenhada sobre a reciclagem podemos questionar 

as crianças, introduzir dúvidas em relação aos fenómenos envolvidos na reciclagem, os 

malefícios e como o ser humano pode reciclar. 

Esta metodologia está em concordância com Mata et al. (2004) que referem que a 

introdução de temas da ciência, com base em contos tradicionais ou outras histórias para 

crianças, é muito interessante. Neste caso, as questões de investigação e as situações de 

ensino e aprendizagem experimental aparecem na sequência de dúvidas levantadas 

aquando da leitura de uma história. A literatura mostra que, em particular para as crianças 

de níveis etários mais baixos, abordar o ensino experimental através de histórias, 

tradicionais ou outras, é uma das formas mais fáceis de envolver as crianças, despertar o 

seu interesse e facilitar a compreensão da ciência. 

 Deve-se de ter o cuidado de incutir uma boa educação cívica, constituindo, assim, 

um contributo para o desenvolvimento de atitudes, valores, comportamentos sociais, 

atitudes como respeitar a vez, respeitar a opinião dos outros, exprimir a sua opinião e 

cooperar com o grupo envolvido, se for o caso. 

Nós partilhamos da ideia que os assuntos que envolvem os estados físicos da água 

podem também ser abordados numa mesma perspetiva, enriquecida com contextos reais, 

atividades experimentais simples a desenvolver e também o uso de imagens. 

O professor também necessita de reformulação? Sim, o professor não é conhecedor 

de todos os saberes, é um ser que vai cultivando conhecimento, sabe um pouco de tudo. 

Por outro lado, falta-lhe um conhecimento mais profundo, mais rico, mais integrado, o 

conhecimento diferente, mais amplo em todas as dimensões. Uma parte das suas 

dificuldades em ensinar deve-se, em parte, ao facto de não acompanhar as mudanças da 

educação. 

O professor é um facilitador, que procura ajudar cada aluno a avançar no processo de 

aprendizagem. Todavia, tem os limites do conteúdo programático e o tempo de aula. Este 
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tem uma grande liberdade, na forma de conseguir organizar o processo de ensino e 

aprendizagem, mas dentro dos parâmetros básicos previstos socialmente.  

O aluno é um cidadão em desenvolvimento. Há uma interação entre as expectativas 

dos alunos, as expectativas institucionais e sociais e as possibilidades concretas de cada 

professor. O professor procura facilitar a naturalidade, a boa organização e adaptação da 

unidade curricular a cada aluno, mas há limites que todos levarão em consideração. A 

personalidade do professor é decisiva para o êxito do ensino e aprendizagem. Todavia, 

muitos não sabem explorar todas as potencialidades da interação.  

Moran (2000) defende que de um professor espera-se, em primeiro lugar, que seja 

competente na sua especialidade, que conheça a matéria, que esteja atualizado. Em 

segundo lugar, que saiba comunicar com os seus alunos, motivá-los, explicar o conteúdo, 

manter o grupo atento, entrosado, cooperativo e produtivo. Para muitos basta apenas serem 

competentes no conteúdo de ensino, em dominar determinada área de conhecimento e em 

aprimorar-se nas técnicas de comunicação desse conteúdo. 

2.3. Ensino CTS 

Por causa dos problemas ambientais, degradação ambiental, que surgiram na década 

de setenta o movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), como crítica ao avanço 

científico e tecnológico, fizeram com que o olhar sobre a Ciência e a Tecnologia se 

tornasse mais crítico (Auler e Bazzo, 2001). A indústria evoluiu, o que levou ao aumento 

da exploração da natureza, trazendo consequências negativas ao meio ambiente. Este levou 

a se criar um movimento ambientalista.  

O movimento CTS é uma proposta pedagógica para o Ensino das Ciências que se 

relaciona com a realidade do aluno, dando significado a tudo o que é aprendido. Através 

dos currículos, dá-se ênfase aos currículos centrados no ensino CTS. Os conteúdos e a 

aprendizagem de conceitos deixam de ser prioridade, mas são reformulados de modo a dar 

sentido aquilo que é questionado, devendo pois os conteúdos do ensino CTS estar 

centrados em temas de relevância social (Martins, 2002). 

A orientação curricular CTS assume um caráter mais humanista, mais global, capaz 

de preparar os alunos para a compreensão do mundo e para as inter-relações do 

Conhecimento Cientifico e Tecnológico na Sociedade. 
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Com efeito, a CTS passou a ser CTS-A devido ao facto de se associar a questões 

ambientais que têm causado danos na natureza. Este é um problema atual, que cada vez 

mais preocupa o ser humano e é fundamental aprender a conviver com o mesmo. Devido a 

este facto, é necessário que se forme sujeitos críticos que busquem a preservação da vida 

do planeta e melhores condições sociais para a existência humana. O ensino CTS tem 

como objetivo geral a formação da cidadania, visando formar cidadãos conscientes numa 

perspetiva ambiental. 

O CTS é um movimento para o Ensino das Ciências que defende uma filosofia que 

aposta num Ensino das Ciências com base em grandes temas em torno de problemáticas 

reais e atuais em que os conceitos, leis e teorias científicas são apresentados ao aluno dada 

a sua capacidade para o desenvolvimento de uma explicação/interpretação relativamente a 

uma dada situação, tendo em consideração o nível de ensino. 

A Escola deve de impulsionar a educação científica, através da aquisição de 

conceitos, atitudes e competências associadas à exploração, socialização, resolução de 

problemas e capacidade crítica (Martins et al., 2002). 

A componente Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) deve ser promovida e 

implementada, partindo de contextos familiares e úteis, motivando os alunos e fornecendo-

lhes ferramentas para serem e atuarem como cidadãos cientificamente esclarecidos de 

modo a facilitar a sua inserção na sociedade atual. Esta é uma orientação para o Ensino das 

Ciências, quer a nível científico, tecnológico e social. 

A Educação CTS deve de ser iniciada logo no pré-escolar, apelando 

fundamentalmente a metodologias diversificadas, a materiais didáticos adequados e a 

temas que permitam o desenvolvimento de conteúdos socialmente relevantes, que 

privilegiem contextos familiares ao aluno, de modo a facilitar a sua inserção na sociedade 

atual. 

Metodologicamente, Cachapuz et al. (2002) defendem o pluralismo metodológico, a 

organização dos ambientes e dos processos de trabalho e a avaliação das ações. As 

atividades a desenvolver podem ser trabalho experimental, trabalho de campo, leitura, 

encenações, debates, demonstrações, procura, seleção e organização da informação. 

Deve-se promover as orientações a nível da sala de aula, como por exemplo, 

construindo materiais didáticos e validando os mesmos em contexto de sala de aula 

(Tenreiro-Vieira e Vieira, 2004). 
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Estes têm a competência de desenvolver, no aluno, capacidades específicas e gerais, 

ao nível dos conceitos, habilidades e atitudes, sendo considerados os principais 

impulsionadores das práticas de ensino em sala de aula e são instrumentos concretos 

capazes de dar corpo a ideias (Silva et al., 2004). Contudo, devemos utilizar materiais 

didáticos adequados às temáticas a desenvolver no âmbito de um ensino cuja base é o 

movimento CTS. 

 Segundo Membiela (2001) para que um material didático seja considerado CTS deve 

obedecer a diferentes critérios. Este deve potenciar a responsabilidade dos alunos, 

sensibilizando-os para a compreensão do seu papel na sociedade, que por sua vez deve ser 

integrada num contexto mais amplo, como é a natureza: contemplar influências mútuas 

entre Ciência, Tecnologia e Sociedade; promover pontos de vistas equilibrados para que os 

alunos possam decidir conhecendo opiniões diversificadas; exercitar os estudantes na 

tomada de decisões na solução de problemas; promover a ação responsável, incentivando 

os alunos a comprometer-se na ação social; procurar a integração de questões éticas e de 

valores, fazendo progredir os alunos até visões mais amplas da Ciência, da Tecnologia e 

Sociedade; promover a confiança na Ciência, para que os alunos sejam capazes de usá-la e 

entendê-la como um alicerce na relação Ciência – Tecnologia – Sociedade. 

Os conteúdos devem estar ligados a temas relevantes, diretamente aplicáveis à vida 

quotidiana dos alunos, motivadores e adequados ao nível de desenvolvimento cognitivo e 

maturidade social dos mesmos, para que estes possam aplicar os seus conhecimentos em 

contextos diferentes dos escolares. Membiela (2001) defende uma organização de 

conteúdos em torno de temas sociais externos ou internos à comunidade científica.  

Esta dissertação será focada na temática que envolve estados físicos da água. A 

qualidade da água condiciona a saúde humana e o meio ambiente. A água é vida! Assim, 

os contaminantes podem ter um efeito prejudicial na qualidade de água. 

Todavia, existem muitas incertezas acerca da avaliação das reservas e da dinâmica de 

regeneração de recursos naturais, como indica o relatório 9/2005 “Sustainable use and 

management of natural resources”, Agência Europeia de Ambiente, disponível online: 

http://reports. eea.eu.int/ eea_report_2005_9/en/EEA_report_9_2005.pdf. É necessário 

sensibilizar todos os cidadãos que a água não é indestrutível, a água “doce” é um recurso 

finito e precioso essencial para sustentar a vida, apoiando imensas atividades económicas e 

industriais.  

http://reports/
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A Educação para o Desenvolvimento Sustentável deve adotar medidas rigorosas de 

informação e desenvolver estratégias de planeamento e desenvolvimento futuro, que 

respeitem problemas como a seca, a fome, a saúde pública e a proteção do meio ambiente. 

A orientação da UNESCO na Educação para Desenvolvimento Sustentável tem 

como objetivo melhorar o acesso para uma educação de qualidade básica, reorientar 

programas de educação que estão em vigor, fomentar uma compreensão pública com boas 

atitudes e boa consciência e promover uma aprendizagem com base numa qualidade de 

vida. 

A educação de qualidade é um processo dinâmico, pois as sociedades estão 

constantemente a sofrer transformações sociais e económicas significativas (UNESCO, 

2005). Similarmente, a Conferência Internacional “Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável – Preparação da Década das Nações Unidas (CIEDS, 2004) ”, realizada em 

Braga, mostrou que a Educação é decisiva para promover o desenvolvimento sustentável e 

para melhorar a capacidade das pessoas para responder às questões de ambiente e 

desenvolvimento. Na prática, a Educação, deverá ser integrada em todas as disciplinas os 

métodos formais e não formais, assim como meios eficazes de comunicação. 

2.4. Evolução das Diferentes Perspetivas de Ensino 

Jiménez Aleixander (1996), investigadora em Didática das Ciências, encara o Ensino 

das Ciências como sendo um plano estruturado e fundamentado no sentido de configurar o 

programa curricular, desenvolvendo estratégias metodológicas e construindo materiais 

didáticos com o objetivo de orientar o ensino.  

O Ensino das Ciências evoluiu ao longo de várias décadas, sendo no geral 

caracterizado pelas seguintes vertentes: vertente epistemológica; vertente sociológica; 

vertente psicológica e vertente didático-pedagógica. 

Em definitivo, as finalidades educativas são diferentes, com origem em divergentes 

formas de organizar os currículos e também em os gerir. Cada uma das perspetivas sugere 

a adoção de diferentes estratégias de ensino e de avaliação, constatando-se que são 

diferenciados os papéis desempenhados pelo professor, pelo aluno e os recursos utilizados 

na sala de aula. 

Segundo vários investigadores, como por exemplo, Santos e Praia (1991) e Cachapuz 

et al. (2002), quatro perspetivas de ensino podem ser apontadas: Ensino Por Transmissão 
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(EPT); Ensino Por Descoberta (EPD); Ensino Por Mudança conceptual (EMC) e Ensino 

Por Pesquisa (EPP). 

Contemporaneamente, Joyce e Weil (citados por Jiménez Aleixander, 1996), estão de 

acordo com a nossa perspetiva de ensino, defendem que não existe uma perspetiva de 

ensino perfeita, isto é, não existe nenhum método que resulte com todos os alunos, pois 

têm “ritmos” de aprendizagem diferentes. Compete ao professor desenvolver um amplo 

reportório de estratégias fundamentadas numa perspetiva construtivista. 

O Ensino das Ciências deve deixar de se basear apenas na aprendizagem de 

conhecimentos, devendo garantir que essas aprendizagens sejam úteis no dia a dia, 

abandonando, para tal, a instrução e valorizando a educação. 

a) Ensino Por Transmissão 

O EPT é um ensino tradicionalista caracterizado pelas exposições orais do professor, 

que transmite as ideias aos alunos, isto é, “...o professor „dá a lição‟, imprime-a em 

arquivadores do conhecimentos e pede, em troca, que os alunos usem a sua atividade 

mental para acumular, armazenar e reproduzir informações” (Santos e Praia, 1991).  

É um ensino centrado nos conteúdos. 

O professor é visto como um transmissor e os alunos como recetores, em que todos 

aprendem ao mesmo ritmo, pois Cachapuz et al. (2002) afirmam que o professor não toma 

em conta as diferentes dificuldades na aprendizagem dos alunos no sentido de efetuar 

estratégias de recuperação e faz uma leitura dos resultados obtidos na avaliação tomando 

por referência os alunos considerados de nível médio. 

O trabalho prático é feito pelo professor, ou se é feito pelos alunos basta seguir o 

manual, pois apenas é solicitado ao aluno a observação atenta do que acontece, sem a 

intenção de saber para quê e o porquê. A confrontação entre resultados e a teoria apenas 

serve para ilustrar os conceitos dados pelo professor (Lock, 1998), por isso não contribui 

com nada de novo aos conhecimentos, o currículo formal e o manual adotado determinam 

quase sempre as ações do professor (Cachapuz, 2000). O aluno não aprende a aprender, 

apenas memoriza saberes que deverá ser capaz de repetir e que mais tarde terão utilidade, 

tudo está dito e não há necessidade de imaginar ou participar na descoberta de fenómenos. 

Cachapuz, et al. (2002) referem o EPT como sendo o professor o transmissor de 

ideias “quase tudo se reduz ao professor injetar nos alunos as „matérias‟ que centralmente 
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são definidas e obrigatórias dar ao longo do ano, importando sobretudo os resultados finais 

obtidos pelos alunos nos testes sumativos - afinal quem mais ordena enquanto produtos 

acabados e que são os elementos principais para a atribuição de uma classificação. Cumprir 

o programa e preparar para os exames é compreendido como aprender o programa”.  

É uma perspetiva de ensino que não promove o debate nem a troca de ideias, é 

essencialmente um ensino individual que não permite o trabalho de grupo, nem o espírito 

de colaboração e não desenvolve competências e onde a sala de aula se torna um recinto, 

completamente isolado do mundo que a rodeia (Cachapuz et al., 2002). 

b) Ensino Por Descoberta 

O Ensino Por Descoberta (EPD), surgiu no início dos anos 70 como uma nova 

perspetiva e é caracterizado pela convicção de que os alunos aprendem por conta própria 

os conteúdos científicos a partir da observação (Capachuz, et al., 2002).  

O professor adota um papel de orientador de situações de aprendizagem direcionando 

as descobertas a fazer pelos alunos. Após a apresentação de um problema, os alunos são 

conduzidos através de pistas e questões a retirarem conclusões dos fenómenos, 

aproveitando o facto de as crianças sentirem curiosidade por tudo o que as rodeia. Ao dar 

largas à sua imaginação o aluno sente-se um pouco no papel de cientista nas atividades 

práticas à descoberta do conhecimento, mas o paralelismo estabelecido entre o aluno, 

considerado como um “pequeno cientista”, e os verdadeiros cientistas, dá uma imagem 

errada do modo que se produz ciência. 

A Aprendizagem Por Descoberta (APD) baseia-se em perspetivas empiristas-

indutivistas que defendem que o conhecimento tem como fundamento a experiência. Os 

alunos aprendem os conteúdos científicos a partir de observações, ou seja, indutivamente a 

partir de factos. É a partir da observação que surge a interpretação, que conduz às 

conclusões, e estas à generalização que permite construir a teoria. Também, de acordo com 

Cachapuz et al. (2002), os alunos deverão procurar chegar às respostas desejadas pelo 

professor, que as sabe antecipadamente. O que torna a APD duvidosa é não permitir 

nenhuma descoberta original por parte dos alunos, tratando-se apenas da confirmação do 

que é já pré-conhecido (Driver, 1995). 
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Portanto o EPD, rege-se pelos conceitos que são possíveis de serem ensinados 

laboratorialmente e consequentemente a realização de experiências exige um domínio 

adicionado de teoria (Leite e Esteves, 2005). 

  Ausubel (1980) põe em causa o EPD, quando relata que é prejudicial para a educação 

esperar que a compreensão de conceitos abstratos resulte da experiência. 

c) Ensino Por Mudança conceptual 

O Ensino por Mudança conceptual (EMC), típico dos anos 80, com raízes 

epistemológicas racionalistas e perspetiva de aprendizagem construtivista, valoriza as 

conceções alternativas dos alunos relativas a conceitos científicos.  

Os Conceitos Alternativos (CA) são conceitos que os alunos já trazem quando 

chegam à escola e que podem constituir barreiras na aprendizagem. O aluno é visto como 

um sujeito que constrói o conhecimento científico a partir da sua atividade intelectual e não 

com base na mera aquisição de conceitos, de acordo com uma perspetiva construtivista 

(Carretero et al, 1997). Esta perspetiva de ensino não visa apenas a aquisição de novos 

conhecimentos pelos alunos, mas exige a sua reorganização conceptual.  

O aluno é um elemento a constituir-se e a auto transformar-se onde a maioria das 

conceções prévias poderá alterar-se com facilidade ou não. Cabe ao professor, identificar 

nos alunos os conceitos alternativos para depois encontrar estratégias adequadas no sentido 

de fazer a troca conceptual desses conhecimentos pelos conhecimentos científicos. 

O EMC baseia-se, como refere Cachapuz (2000): (...) em perspetivas cognitivo-

construtivistas da aprendizagem que põem a tónica na atividade do sujeito. São, pois, os 

alunos que constroem e (re)constroem os seus conhecimentos (...) privilegiam-se as 

construções prévias, uma vez que são elas que filtram, escolhem, descodificam, assim 

como (re)elaboram informações que o sujeito recebe do exterior. 

Gil Perez (1993) resume esta nova metodologia, pressupondo que: toda a 

aprendizagem depende de conhecimentos prévios; quem aprende constrói significados, 

dado que estabelece relações, não reproduzindo o que lê nem o que se lhe ensina. 

O professor, deverá proporcionar ambientes construtivistas adequados de modo a 

fomentar uma boa aprendizagem. Neste paradigma de ensino: 

 põe-se a ênfase na construção do conhecimento e não na sua reprodução de 

memória; 
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 privilegiam as tarefas dos alunos em contextos significativos em vez de 

preleções abstratas do professor fora dos contextos adequados; 

 privilegiam as situações do mundo real e do dia a dia em vez das sequências do 

ensino rígidas e pré – determinadas; 

 propiciam múltiplas representações da mesma realidade e não uma só 

(representações icónicas, verbais, formais, qualitativas, semiquantitativas, 

quantitativas, etc.); 

 encorajem a reflexão crítica constante dos alunos durante as suas atividades; 

 propiciam atividades dependentes do contexto e do conteúdo e tem em conta os 

estilos de aprendizagem dos alunos; 

 estimulam a construção colaborativa do conhecimento através da negociação 

social e não a competição individual pela classificação; 

 privilegiam a avaliação formadora que, tal como a encaramos, deve estar 

voltada não só para a regulação da aprendizagem de cada aluno como também 

para a reflexão, autoavaliação, autocorreção da própria aprendizagem; 

 são agradáveis e propiciadoras de boas relações interpessoais dentro e fora das 

aulas; 

 são motivadoras e responsabilizadoras dos alunos pelas suas próprias 

aprendizagens. 

Uma atividade experimental, quando bem planificada, pode possibilitar o 

desequilíbrio do aluno face aos factos observados que não se coadunam com os seus 

modelos explicativos. Trata-se pois de um procedimento contra indutivo que é defendido 

pelo construtivismo. 

O EMC entrou em declínio nos anos 90, para além da falta de formação de 

professores, trata-se de uma estratégia que tende, à sobrevalorização dos conceitos e 

domínios metodológicos para lidar exclusivamente com conceitos, ficando para trás as 

finalidades educacionais e culturalmente relevantes como as atitudes, valores, interesses e 

necessidades pessoais dos alunos (Cachapuz A. et al, 2002). 

d) Ensino Por Pesquisa 

O Ensino por Pesquisa (EPP) surgiu nos fins dos anos 90 e apresenta uma visão mais 

atual do ponto de vista educacional, ligada aos interesses dos alunos e produtora de uma 
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maior motivação. Tem uma perspetiva de aprendizagem construtivista, que é na atualidade 

o paradigma dominante na Investigação da Didática das Ciências, e inspira os programas 

curriculares, a elaboração de estratégias de ensino e aprendizagem e a formação de 

professores. 

Atualmente vive-se numa sociedade rodeada pela informação, os media. As questões 

associadas à Ciência e à Tecnologia estão cada vez mais presentes no dia a dia e é 

imprescindível que a escola acompanhe o desenvolvimento do aluno para lidar com a 

Ciência e com a Tecnologia, bem como o eduque a saber usá-las na melhoria da qualidade 

de vida de uma forma sustentada, sendo por isso o EPP a perspetiva atualmente em 

emergência no Ensino das Ciências (Cachapuz et al., 2002). 

O EPP fundamenta-se na epistemologia racionalista contemporânea, valorizando 

uma perspetiva global da Ciência. Os problemas amplamente discutidos na sala de aula 

nascem de problemáticas abertas, com raízes ou incidências culturais fortes. Uma educação 

científica já não é só “em” Ciências mas também “através” de Ciências e “sobre” Ciências, 

no sentido da promoção de culturas científicas mais humanizadas e mais perto do ser 

humano, que vive num mundo onde a influência da Ciência e da Tecnologia é crescente. 

O aluno é ativo no seu processo de ensino e aprendizagem, assumindo a intenção de 

procurar respostas para questões que lhe são familiares. 

A perspetiva de EPP, envolve os principais objetivos de investigação (adaptado de 

Cachapuz et al,. 2002):  

-  apelo à inter e transdisciplinaridade para compreender o mundo que rodeia os 

jovens, conciliando os saberes das várias disciplinas; 

- apelo à abordagem das situações – problema do quotidiano permitindo assim 

construir conhecimentos e refletir sobre os processos da Ciência e da Tecnologia bem 

como as suas inter relações entre a sociedade e ambiente, possibilitando tomar decisões 

mais informadas e responsáveis. Possibilita também o desenvolvimento de atitudes e 

competências essenciais à vida adulta; 

- apelo ao pluralismo metodológico ao nível das estratégias de trabalho, em 

particular às orientações sobre trabalho prático; 

- apelo aos desafios colocados por uma avaliação não classificatória, mas antes 

formadora, envolvendo todos os intervenientes do ensino e aprendizagem. 
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É promovido o debate nos alunos com o auxílio do professor, através de 

problemáticas abertas, direcionadas para o exercício de pesquisa partilhada, sempre 

envolvendo cognitivo e afetivo do aluno, em busca de soluções provisórias, como refere 

Cachapuz et al. (2002), “como resposta a problemas reais e sentidos como tal, de 

conteúdo inter e transdisciplinares cultural e educacionalmente relevantes”. 

2.5. Distinção entre diversos tipos de trabalho experimental (TE) 

O tratamento conjunto da teoria, atividade experimental e resolução de problemas, é 

algo essencial uma vez que estes aspetos não surgem separados na atividade científica. 

Assim, por esta via perspetiva-se proporcionar aos estudantes uma visão correta do 

trabalho investigatório científico (Hodson, 1992; Gil Perez, et al. 1999). 

O Ensino das Ciências, em Portugal, tem sido desequilibrado no que diz respeito à 

relação que deve existir entre teoria e prática, sendo essa uma das razões que tem sido 

apontada para o insucesso desse ensino e consequentemente causando repúdio por parte de 

alguns alunos. Não impeditivo, o trabalho prático é geralmente considerado benéfico para 

o Ensino das Ciências, contudo algumas vezes não se verifica, o facto de ser tão valioso 

para a sua aprendizagem. Segundo Hodson (1994) muitas das dificuldades surgidas na 

realização de trabalhos práticos são devidas à forma irrefletida com que os professores dela 

fazem uso. Por vezes, o trabalho prático é utilizado pelos professores, com a ideia que 

ajudará a alcançar todos os objetivos de aprendizagem. Só em determinadas ocasiões é que 

exploram todo o seu potencial e, por vezes, algumas práticas que são proporcionadas aos 

alunos estão mal concebidas ou confusas (Leite, 2006). 

Uma das causas para que os objetivos do trabalho experimental no Ensino das 

Ciências sejam tão díspares é o facto de que, muitas vezes, os conteúdos teóricos aparecem 

separados da atividade experimental realizada. Nesse âmbito, diversos autores defendem 

que o trabalho prático é uma perda de tempo (Hofstein e Lunetta, 1992; Kirschner, 1992; 

Barberá e Valdês, 1996). 

Impõe-se desde já clarificar os significados dos termos trabalho prático (TP), 

trabalho laboratorial (TL), trabalho de campo (TC) e trabalho experimental (TE), 

explicitados por Hodson (1988): 

 Trabalho Prático (TP) – toda e qualquer atividade em que os alunos se 

envolvam ativamente nos seus diversos domínios: cognitivo, afetivo e 
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psicomotor. Nesse sentido, o trabalho prático inclui atividades laboratoriais, 

trabalhos de campo, resolução de exercícios, programas informáticos de 

simulação, pesquisa, entrevistas, etc. (Leite, 2001); 

 Trabalho Laboratorial (TL) – decorre num laboratório ou numa sala de aula 

(desde que não haja problemas de segurança) e conforme a sua designação 

inclui atividades que envolvem a utilização de materiais de laboratório 

(mais ou menos convencionais); 

 Trabalho de Campo (TC) – as atividades são desenvolvidas, no local onde 

os fenómenos acontecem ou onde os materiais existem (Pedrinaci, 1992). 

Este, não difere em “substância” do TL, recorrendo muitas vezes a 

instrumentos que proveem do laboratório; 

 Trabalho Experimental (TE) – é todo e qualquer trabalho prático que 

envolva a manipulação e controle de variáveis. 

Ressalve-se que tanto o TC como o TL poderá ser do tipo experimental ou não. 

Leite (2001) no artigo “Contributos para uma utilização mais fundamentada do 

Trabalho Laboratorial no Ensino das Ciências” esclarece a questão terminológica do 

Trabalho Prático, diferenciando-o em quatro tipos, conforme ilustrado pela Figura 2: 

 

Figura 2 – Tipos de Trabalho Prático [Fonte: adaptado de Hodson (1988) por Leite (2001)] 

 

O que se questiona é saber se a experimentação é autossuficiente e independente da 

teoria ou se teoria e experimentação são interdependentes (Leite, 2006). 

O facto de se considerar o TE como independente da teoria resultou em duas formas 

distintas da sua implementação nas aulas, antes ou depois da apresentação da teoria que o 

suporta. Na primeira situação, ele desempenha um papel apenas motivador da 
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aprendizagem do que vai ser estudado e, na segunda, assume-se como verificação do que já 

foi estudado. De acordo com Lopes (2004), o TE assumido em qualquer uma das posturas, 

não é uma atividade central na aprendizagem mas emerge como uma atividade 

complementar caracterizado “por ter uma natureza estática e uma estrutura sequencial de 

etapas bem definidas e hierarquicamente organizadas” executado com o objetivo de se 

obter a “resposta correta” (Almeida, 1995). São atividades experimentais organizadas e 

estruturadas pelo professor, fechadas e convergentes (Santos, 2002). Esta abordagem do 

TE resulta de uma visão empírica e indutiva sobre a ciência e o seu modo de produção. 

Segundo Leach (1999), entre as teorias e as evidências fornecidas pelas atividades 

laboratoriais existe uma interdependência interativa complexa que resulta, por um lado, do 

desenho de uma atividade que requer conhecimentos teóricos e, por outro lado essa 

atividade fornece evidências que depois de interpretadas originam conhecimento que vai 

alterar, mais ou menos profundamente, a base de conhecimento disponível. Nessa 

perspetiva, segundo Valadares (2008) a conceção do conhecimento científico estático 

(conhecimento - facto) deu lugar à conceção de um conhecimento dinâmico, sempre em 

construção e reconstrução (conhecimento - processo). 

Assim, toda a ciência dita experimental na realidade é teórica – experimental. É uma 

construção humana resultante da interação entre sujeito e objeto, entre pensamento e ação, 

entre teoria e experiência, sem qualquer hegemonia epistemológica de qualquer das partes. 

Nesse sentido, não deve ser privilegiada nenhuma das vertentes teoria/prática, mas antes a 

superação entre as duas. Como referem Praia e Marques (1998) “a riqueza heurística do 

trabalho laboratorial está, justamente, na interação teoria e prática, como elementos que 

apesar de serem indissociáveis são explicativos dos fenómenos e da complexidade que os 

atravessa”. 

Presentemente, tem-se uma visão epistemologicamente construtivista da ciência, 

sendo esta descrita como uma atividade holística e não como uma sequência de uma série 

de regras que requerem comportamentos específicos em etapas determinadas (Hodson, 

1994; Kirschner, 1998). 

Numa investigação a abordagem deve ser open-ended, divergente, sem respostas 

certas, dando liberdade à utilização de pensamento aberto.  

Esta perspetiva vem influenciar a Educação em Ciência e dar maior ênfase nos 

processos mais do que nos “factos” da Ciência, passando o verdadeiro trabalho 
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investigatório a estar no coração do Ensino das Ciências (Black, 1993). Nesse sentido, o 

TE deve servir para a realização de atividades de índole investigatório, em que os alunos 

relacionem a teoria e prática e aprendem teoria com prática (Hodson 1994; Kirschner, 

1992; Kirschner, 1998). Essa relação dinâmica entre teoria e prática é conseguida através 

da resolução de problemas (Lopes, 2004). Como sustentam Martins e Veiga (1999) 

“trabalhar na compreensão de situações problemáticas, para as quais não temos resposta 

imediata, oferecerá uma perspetiva muito mais real do caráter, do progresso e dos 

processos da Ciência”. Por conseguinte, perspetiva-se aproximar os alunos da investigação 

real, obtendo-se uma visão mais coerente do trabalho científico. 

Um ensino baseado em estratégias construtivistas e investigatórias, num ambiente 

adequado possui um duplo suporte: é adequado à natureza da própria ciência e aos 

princípios psicológicos referentes ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças 

defendidos por exemplo por Piaget e Vygotsky (Valadares, 2008). 

É amplamente reconhecido, por investigadores e educadores, que o TE constitui uma 

parte vital da Educação em Ciências. As razões acima apontadas, no sentido de envolver os 

alunos na realização de TE, tendem a enfatizar as suas potencialidades permitindo atingir 

objetivos relacionados com: a promoção da aprendizagem de conhecimento conceptual; o 

desenvolvimento de competências técnicas ou procedimentais; a promoção da 

aprendizagem de metodologia científica (que envolve conhecimento conceptual, bem como 

conhecimento procedimental); o desenvolvimento de capacidades de pensamento, 

designadamente de pensamento crítico e criativo; e o desenvolvimento de atitudes como, 

por exemplo, a abertura de espírito, a objetividade e a prontidão para sustentar juízos 

sempre que a evidência e as razões não sejam suficientes para o sustentar (Wellington, 

2000). 

Se por um lado, há razões de diversa ordem que fundamentam a atividade prática, 

por outro lado, também, é necessário questionarmos sobre o modo como deverão ser 

conduzidas as atividades práticas, as estratégias a desenvolver, os ambientes em que 

deverão decorrer, metodologias e instrumentos utilizados afim de se proceder à conexão 

sistemática entre a vertente teórica e a vertente prática com vista a dar resposta à questão 

problema (Lopes, 2004). 
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2.6. Base Teórica Científica 

Quando uma massa de ar carregada de vapor de água na atmosfera arrefece, o vapor 

de água pode condensar formando gotículas de água. Existem diferentes tipos de 

precipitação dependendo da temperatura do ar, da humidade relativa do ar, da altitude, do 

vento, etc. Se houver condições das gotas de água continuarem a crescer pode haver 

precipitação devido às gotas de água chegarem à superfície terrestre. 

A condensação do vapor de água na atmosfera, e portanto a formação das nuvens e 

da chuva, produz-se por arrefecimento de uma massa de ar que atinge condições de 

precipitação e isto acontece quando: 

- uma massa de ar quente, que por natureza tende a subir, pode ser menos “densa” 

que o ar circundante, vai arrefecendo, pois, na atmosfera, no geral, quanto maior é  a 

altitude menor é a temperatura. Esta situação pode provocar chuvas de instabilidade; 

- uma massa de ar quente e húmida desloca-se lateralmente pela atmosfera e se de 

repente encontra outra massa de ar com uma temperatura inferior, é obrigada a  arrefecer 

rapidamente na zona de choque. Neste caso formam-se as chamadas chuvas ciclónicas, que 

costumam ser mais fortes e violentas; 

- massas de ar encontram uma vertente de uma montanha e, por inércia, serão 

obrigadas a subir, chegam a zonas com uma temperatura inferior. Então, estamos em 

presença de chuvas orográficas. 

Por considerarmos importante para a interpretação dos fenómenos atmosféricos a 

observar, descrevem-se a seguir algumas definições importantes para a compreensão e 

interpretação física dos fenómenos apresentados nesta dissertação (Ahrens, 1999; Iribarne 

e Cho, H.R. 1980; Lawrence e Loon, 2000; Mcintosh e Thom, 1981; Batista e Talaia, 

2000). 

Nuvens 

A todo o momento, cerca de 50% da superfície da Terra encontra-se coberta por 

nuvens. No entanto, esta percentagem não é distribuída de modo uniforme. Nas zonas onde 

existem melhores condições para a sua formação, e portanto onde chove mais, o céu 

encontra-se mais coberto (como acontece no Equador); enquanto nas zonas mais secas, 

onde as condições são menos propícias à sua formação, o céu encontra-se mais limpo 

(como são exemplo, as zonas desérticas).  
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O principal aspeto pelo qual as nuvens são bastante importantes, é que estas 

transportam e armazenam grandes quantidades de água e gelo, que depois, se se 

verificarem condições atmosféricas adequadas, caem na superfície terrestre sob a forma de 

chuva, neve, granizo ou saraiva. 

Esta “água” que chega à superfície terrestre proveniente das nuvens é de extrema 

importância para todos os seres vivos, já que é um elo do ciclo da água. 

Formação de gotículas de água e gelo 

De uma forma muito simples, para que se formem nuvens é necessário que o ar seja 

obrigado a ascender até altitudes onde se atinja o seu ponto de saturação. Se isso ocorrer, o 

vapor de água contido nesse “pacote” de ar irá condensar, formando então uma nuvem. A 

formação de uma nuvem é um processo maravilhoso que ocorre na atmosfera. 

As transições de fase da água são bastante importantes para se compreender a 

formação de nuvens. As transições mais importantes, que ocorrem quer na formação, quer 

no interior das nuvens, são a condensação, a congelação e a deposição. 

Quando o ar sobe, a sua temperatura começa a diminuir, aumentando assim a 

humidade relativa e aproximando-se a saturação. Se a subida de ar continuar e se 

ultrapassar a saturação, o número de moléculas de água no estado gasoso passará a ser 

maior que o de moléculas de água no estado líquido e, para se reestabelecer o equilíbrio 

haverá tendência para que comece a ocorrer condensação na superfície dos aerossóis, 

formando-se então gotículas de água. Através deste processo, formam-se biliões de 

gotículas de água e consequentemente uma nuvem. 

À semelhança do que acontece com as gotículas de água, para que se forme gelo, é 

também necessária à presença de aerossóis que tenham afinidade com este, ou seja, que 

facilitem a ocorrência da congelação. Esses aerossóis são designados por núcleos de 

congelação. 

Crescimento de gotículas de água e de cristais de gelo nas nuvens  

Existem vários processos que podem conduzir a um aumento de tamanho das 

gotículas de água e dos cristais de gelo. Se essas gotas ou cristais cresceram até adquirirem 

peso suficiente, começam a cair podendo originar precipitação, caso cheguem ao solo. 
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Tipos de nuvens 

No nosso dia a dia quando olhamos para o céu vemos muitas vezes nuvens. 

Observamos também que possuem muitas formas e tamanhos distintos. 

As nuvens podem ser classificadas quanto ao seu aspeto ou quanto à sua altitude e/ou 

desenvolvimento vertical. 

Cúmulos 

Vamos falar dos cúmulos (de abreviatura Cu), por ser uma nuvem baixa e de fácil 

observação visual. São nuvens de desenvolvimento vertical. Possuem base baixa sendo que 

a altitude do topo varia de nuvem para nuvem. A altitude do topo é aquela à qual o ar 

ascendente arrefeceu até à temperatura do ar circundante, deixando assim de ter tendência 

para subir. Tem um aspeto visual idêntico a uma couve-flor. 

Os cúmulos surgem frequentemente em dias de Sol (típicos de dias de bom tempo), 

quando o solo está aquecido. O aquecimento local e desigual do solo provoca correntes 

ascendentes de ar quente, cada uma das quais pode formar um cúmulo. 

Os cúmulos têm contornos bem marcados devido à contínua produção de gotículas 

de água dentro da nuvem, alimentada pelas correntes ascendentes de ar quente. 

Começam a formar-se a meio da manhã, quando o solo aquece, atingindo a sua 

extensão máxima a meio da tarde, começando a desaparecer ao entardecer quando o solo 

arrefece. Encontram-se separados uns dos outros por correntes de ar descendentes que 

compensam as correntes ascendentes e, por isso, geralmente cobrem menos de metade do 

céu. 

São geralmente constituídos por gotículas de água na sua base. Os seus topos, 

essencialmente aqueles que se encontram a maiores altitudes, podem conter alguns cristais 

de gelo. 

Normalmente os cúmulos não provocam precipitação e estão associados a dias de 

bom tempo. No entanto, em dias onde a instabilidade e a humidade relativa são maiores, 

estes podem crescer até altitudes elevadas e cobrir extensões maiores do céu e geralmente 

originam aguaceiros fracos a moderados. Se o seu crescimento for ainda mais acentuado, 

podem originar cumulonimbos (são nuvens de grande desenvolvimento vertical que podem 

crescer a partir de cúmulos grandes e têm a sua base entre os 500 m e os 2 km de altitude, 

sendo que o seu topo pode atingir os 13 km de altitude. Estas nuvens formam-se em 
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situações de grande instabilidade, quando o ar está bastante húmido e é obrigado a subir 

rapidamente. São constituídas por gotículas de água, cristais e pedras de gelo. A sua base é 

essencialmente constituída por gotículas de água. 

Nevoeiro 

O nevoeiro não é mais do que uma nuvem que se forma ao nível do solo. Tal como 

as nuvens, forma-se por diversas causas. Em todos os casos, para se formar nevoeiro é 

sempre necessário que uma camada de ar junto ao solo atinja o ponto de condensação. 

Assim, o vapor de água condensa nos aerossóis existentes formando minúsculas gotículas 

de água que ficam suspensas no ar. As gotículas de água do nevoeiro têm dimensões 

idênticas às das nuvens. Fisicamente, nuvens e nevoeiro têm constituição idêntica, 

diferindo essencialmente no seu local de formação.  

O nevoeiro forma-se quando o ar está bastante calmo mas não completamente 

imóvel. 

Frequentemente, na presença de determinados aerossóis que possuem muita 

afinidade com a água, pode ocorrer condensação um pouco antes de ser atingida a 

saturação, formando-se desta forma neblina. 

Em termos meteorológicos, fala-se em nevoeiro sempre que a visibilidade horizontal  

é inferior a 1km.  

Na meteorologia são definidos vários tipos de nevoeiro. A título de exemplo vamos 

considerar o nevoeiro de advecção. 

O nevoeiro de advecção (advecção tem a ver com transporte ou movimento) é 

geralmente formado quando uma massa de ar quente e húmida encontra uma superfície 

fria. Assim o ar quando é húmido, ao entrar em contacto com uma superfície mais fria, 

como a água do mar, irá arrefecer e o vapor de água poderá condensar originando este tipo 

de nevoeiro. Daí o termo advecção que significa movimento horizontal, já que a 

condensação ocorre à superfície quando o ar se desloca sobre a superfície fria. 

O nevoeiro de advecção forma-se também devido a uma diminuição de temperatura, 

mas neste caso devido ao contacto do ar quente com uma superfície fria. É frequente 

aparecer no mar quando uma massa de ar quente e húmido se desloca sobre uma corrente 

marítima fria. Este é por isso um tipo de nevoeiro muito frequente nas manhãs de verão na 

costa portuguesa quando o ar húmido e quente, próximo da saturação, entra em contacto 
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com a superfície da água mais fria e arrefece. Se a temperatura atingida for inferior à 

temperatura do ponto de orvalho, ocorre condensação de vapor de água e forma-se 

nevoeiro de advecção. No inverno, a formação deste tipo de nevoeiro na costa portuguesa 

geralmente não ocorre, pois nesta altura do ano a temperatura da água é em geral superior à 

do ar. 

Formas de precipitação 

São vários os processos que conduzem ao crescimento das gotículas de água e 

cristais de gelo no interior das nuvens. 

Quando as gotículas de água e cristais de gelo adquirem peso suficiente, iniciam o 

seu movimento de queda até saírem da nuvem. Ao saírem desta, vão começar a deslocar-se 

em zonas em que o ar não está saturado, pelo que haverá tendência para a ocorrência de 

evaporação, começando assim a diminuir o seu tamanho. Há situações em que muitos 

flocos de neve ou gotas de água acabam por evaporar por completo antes de atingirem o 

solo. 

Podemos ter precipitação no estado líquido, sob a forma de chuva, chuvisco ou chuva 

de congelação, ou no estado sólido, sob a forma de neve, granizo ou saraiva. 

Em todos os casos, a precipitação pode variar de fraca a forte, dependendo do 

tamanho das gotas de água ou dos flocos de neve que atingem o solo. 

A precipitação pode também ocorrer de modo contínuo, quando se prolonga 

“seguidamente” ao longo de várias horas, ou pode ocorrer sob a forma de aguaceiros, 

quando períodos curtos (de alguns minutos) de precipitação alternam com períodos de 

“aparente bom tempo”. O modo como aquela ocorre depende do tipo de nuvem onde é 

formada. 

Chuva 

Todos nós costumamos dizer que está a chover quando vemos a ocorrência de 

precipitação no estado líquido. 

Chuvisco 

Quando a precipitação é bastante fraca (gotas de chuva muito pequenas), 

costumamos dizer que está a chuviscar. 
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De facto, a única diferença entre chuvisco e chuva reside no diâmetro das gotas que 

atingem o solo. 

O processo de formação do chuvisco é análogo ao da chuva. No entanto, existem 

condições que levam a que, nos casos do chuvisco, as gotas atinjam o solo com tão 

reduzidas dimensões. 

Neve 

O processo que conduz à precipitação sob a forma de neve é muito parecido com o 

que conduz à precipitação sob a forma de chuva, na maioria dos casos. 

Para que a precipitação ocorra sob a forma de neve, será necessário que os flocos de 

neve formados tenham dimensões suficientes para atingirem o solo, já que, pelo facto de o 

ar não estar saturado fora da nuvem, eles terão tendência para diminuir o tamanho. 

O que difere do processo em relação à formação de chuva (na maior parte dos casos) 

é que a temperatura ao longo do percurso de queda é inferior a 0ºC. 

Granizo 

Como muitos de nós sabemos, nesta situação a precipitação chega ao solo no estado 

sólido. No entanto, muitas pessoas pensam que saraiva e granizo são sinónimos da mesma 

forma de precipitação mas os processos que conduzem à formação de ambos são bastante 

diferentes. 

O granizo só se forma nas nuvens cumulonimbos. 

Estas são nuvens que têm um grande desenvolvimento vertical e onde existem 

correntes de ar ascendente bastante fortes.  

A sua formação começa de forma idêntica à da neve ou da chuva (chuva na maior 

parte dos casos) quando na parte superior da nuvem, onde as temperaturas são inferiores a 

0ºC, os cristais de gelo crescem podendo originar flocos de neve que, quando adquirem 

peso suficiente, começam a cair.  

Durante o seu movimento de queda, ao passar a “linha” de temperatura de 0ºC os 

flocos de neve poderão descongelar total ou parcialmente, sendo que o seu tamanho 

aumenta pois continuará a haver colisão com outras gotículas de água. Ao atingir zonas 

mais baixas da nuvem, as correntes ascendentes vão “empurrar” novamente as partículas, 

quer estejam no estado líquido, sólido ou de fusão parcial, para o topo da nuvem. Aí, ao 

atingirem novamente temperaturas mais baixas, vão novamente voltar a congelar, sendo 
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que vão também continuar a aumentar o seu tamanho devido à contínua colisão com outras 

gotículas de água super arrefecida ou com outros cristais de gelo.  

No topo da nuvem os movimentos ascendentes são mais fracos e então estas “pedras” 

de gelo voltam a iniciar novamente o percurso de queda, podendo este ciclo voltar a 

repetir-se. As “pedras” de granizo, só abandonarão a nuvem quando adquirirem peso 

suficiente para poderem suportar os fortes movimentos ascendentes de ar, pelo que o ciclo 

se pode repetir algumas vezes. 

De referir ainda que os tamanhos das “pedras” de granizo podem variar desde 

pequenas ervilhas, até toranjas. Claro está que, quanto maiores forem os movimentos 

ascendentes dentro da nuvem, maior será o número de “subidas” e “descidas” das “pedras” 

de granizo no seu interior e, consequentemente, maior será o seu tamanho.  

Ao contrário dos flocos de neve, devido ao seu maior tamanho (necessário para 

vencer as fortes correntes ascendentes de ar) e também por caírem de uma forma muito 

mais rápida, as “pedras” de granizo demoram mais tempo a fundir, podendo por isso 

atingir o solo no estado sólido, mesmo quando as temperaturas são superiores a 0ºC (de 

notar que devido à forma dos cristais de gelo que constituem os flocos de neve, a 

resistência do ar exercida nestes será maior e por isso os cristais irão cair mais lentamente). 

Apesar de tanto o granizo como a neve ou até a saraiva serem todas as formas de 

precipitação no estado sólido, os seus processos de formação e a sua estrutura são 

diferentes, sendo por isso consideradas formas de precipitação distintas. 

Saraiva 

A saraiva é outra forma de precipitação que ocorre no estado sólido. A sua estrutura 

e o seu processo de formação diferem em relação à neve e ao granizo. 

Quanto à estrutura, a saraiva é constituída por pequenas “pedras” de gelo totalmente 

translúcidas. 

O seu processo de formação é similar ao da chuva e ao da neve, ou seja, inicialmente 

começam por cair flocos de neve da base de uma nuvem. 

O tamanho das “pedras” de saraiva é determinado pelo tamanho dos flocos de neve 

aquando da saída destes da base da nuvem, pelo que estes podem assumir tamanhos 

variados, como acontece com a chuva e chuvisco.  
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CAPÍTULO 3 
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3.1. Estudo 

 A metodologia de um estudo de investigação deve ser definida com base nas 

questões que se pretendem investigar, na medida em que são estas que determinam o 

quadro conceptual. Desta forma, a investigação pode adquirir um aspeto quantitativo, 

qualitativo ou ainda a conjugação de ambos. 

Segundo Rocha (1999), o investigador que se coloca na perspetiva quantitativa 

valoriza mais os resultados que os processos, acredita na objetividade da avaliação e 

coloca-se fora da subjetividade dos fenómenos educativos valorizando mais o caráter 

estável do que dinâmico da realidade educativa. Por sua vez, um investigador que recorre à 

investigação qualitativa considera a educação sempre ligada a valores, problematiza a 

objetividade da avaliação, valoriza mais os processos do que os resultados e o caráter 

dinâmico e subjetivo da realidade educativa. 

Embora o paradigma qualitativo esteja a ser mais utilizado do que o quantitativo, um 

grande número de autores chama a atenção para as vantagens que se podem obter com a 

combinação de métodos vindo dos dois paradigmas (Fragoso, 2000). 

Segundo Pardal e Correia (1995), a técnica de recolha de dados é um instrumento de 

trabalho que viabiliza a realização de uma pesquisa que leva à efetivação do conjunto de 

operações em que consiste o método, com vista à verificação empírica – confrontação do 

corpo de hipóteses com a informação colhida na amostra. 

Nesta dissertação baseamo-nos num problema e exploramos o mesmo. A partir da 

sua exploração construímos um quadro teórico de referência que levou muitas vezes à 

reformulação da questão investigativa.  

A partir do modelo criado, foi possível obter uma indicação de qual foi a melhor 

técnica de recolha de dados.  

Esta seleção de técnicas situou-se entre a fase de conceção do modelo de análise e a 

verificação empírica. A verificação empírica, enquanto conjunto de operações através do 

qual o corpo de hipóteses se sujeita ao teste de verificação, para que seja levada a bom 

termo, passou pela seleção criteriosa de técnicas, pela construção cuidada dos respetivos 

instrumentos e sua administração (Pardal e Correia, 1995). 

A análise da informação, consistiu no tratamento de dados através da aplicação de 

técnicas adequadas e o resultado da verificação empírica manifestou-se pela coincidência, 
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ou não, dos resultados observados com os resultados esperados, de acordo com o corpo de 

hipóteses. 

Muitas vezes, quando se tem resultados desajustados de análise, esta leva a uma nova 

reformulação do mesmo. A conclusão é que leva a mostrar novas abordagens para uma 

mais completa compreensão do objeto em estudo. 

Na presente investigação, os instrumentos utilizados para a recolha de dados serão a 

observação participativa e estruturada e o questionário.  

a) Observação 

A observação, de acordo com Pardal e Correia (1995), é uma das mais antigas 

técnicas de recolha de dados. Esta pode ser controlada, onde produz informação solicitada 

pelas hipóteses de trabalho e prescrita pelos indicadores. 

A observação pode ser não estruturada ou estruturada. A observação não estruturada 

é utilizada na fase exploratória do estudo e tem como finalidade encaminhar a própria 

estruturação da observação. 

Na observação estruturada, o investigador trabalha com elementos indispensáveis 

para a compreensão dos fenómenos em estudo, recorrendo a meios técnicos aprimorados 

que possibilitem um nível elevado de rigor. 

Em relação ao investigador, este pode ou não participar na observação, sendo estas 

denominadas por observação não-participante e observação participante.  

Na observação não-participante, o observador é essencialmente um espectador e na 

observação participante, o observador vive a situação, sendo-lhe, por isso, possível 

conhecer o fenómeno em estudo a partir do interior. A observação participante permite, em 

regra, um nível mais elevado de precisão na informação do que a observação não 

participante (Pardal e Correia, 1995). 

Nesta investigação adotamos uma investigação participativa, pois as atividades serão 

implementadas numa turma de 5ºano e que está atribuída à autora-investigadora. Será 

também criado um Diário do Investigador que traduzirá, de forma resumida, as ocorrências 

durante as aulas. 
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b) Questionário 

O questionário é uma técnica de investigação composta por um número mais ou 

menos elevado de questões, apresentadas por escrito a um conjunto de inquiridos, 

geralmente representativo de uma população, e que tem como objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, ou outros aspetos do inquirido. 

Em geral os questionários apresentam vantagens e desvantagens (Pardal e Correia, 

1995). Evidenciam-se as seguintes vantagens: 

 possibilitar que se atinja um grande número de pessoas; 

 garantir o anonimato das pessoas; 

 pode ser administrado no momento em que se considerar oportuno; 

 não precisa de ser respondido de imediato, permitindo ao inquirido a 

escolha da hora mais adequada para o efeito; 

 não expor os inquiridos à influência do investigador; 

 possibilitar obter, em muitos casos, informação quantificável. 

Em relação às desvantagens, evidenciam-se as seguintes: 

 não é aplicável a analfabetos; 

 não há elucidação do inquirido, quando tem dúvidas relativas à 

interpretação de instruções ou de perguntas; 

 permite a leitura, por parte do inquirido, de todas as perguntas, o que 

pode influenciar respostas; 

 impossibilita o investigador de aprovar respostas e obter clarificações; 

 faculta respostas em grupo; 

 impede o saber das circunstâncias em que foi respondido; 

 não oferece garantia de que a maioria das pessoas o devolva 

devidamente preenchido; 

 ser dispendioso devido à reprodução de cópias. 

 atrasos de devolução, se o questionário foi enviado por correio. 

O questionário deve ser elaborado de modo a recolher a informação necessária. Este 

inicia-se com uma nota introdutória que identifica o investigador, explicita os objetivos do 

estudo, apela à colaboração e garante o anonimato. São fornecidas as instruções de 

preenchimento adequadas. As perguntas devem ser claras, concretas e precisas de modo a 
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que leve o inquirido a uma única interpretação da mesma. É de salientar que estas não 

devem sugerir respostas.  

Relativamente a este estudo, no que respeita à aplicação do questionário, adotamos 

perguntas de cariz aberto e fechado. Perguntas de cariz aberto, “diz-se aberta toda e 

qualquer pergunta que permita plena liberdade de resposta ao inquirido” e perguntas de 

cariz fechado, “dizem-se fechadas aquelas perguntas que limitam o informante à opção por 

uma de entre as respostas apresentadas” (Pardal e Correia, 1995). 
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4.1. Introdução 

O estudo foi baseado num tema do 5º ano, “A água na Natureza” e implementado, 

tendo por base as finalidades e objetivos do estudo definidos no subcapítulo 1.1. do 

capítulo 1.  

Na secção (4.2.), descreve-se a primeira fase e são apresentados e analisados os 

dados recolhidos do pré-questionário. Procedeu-se à aplicação de um pré questionário, 

Anexo I, sobre a temática “A água na Natureza”, com o intuito de recolher informações 

acerca dos conhecimentos e interesses dos alunos pela temática. O questionário, encontra-

se dividido em duas partes, em que a parte I permite recolher informações acerca dos 

alunos e a parte II centra-se nos conhecimentos e interesses pela temática. 

Os questionários foram preenchidos pelos alunos, respetivamente da turma A e B, no 

dia 22 de fevereiro de 2011. Ambos beneficiaram de vinte minutos para realizar o mesmo e 

não podiam questionar o professor ou o colega, acerca das suas dúvidas.  

Na secção (4.3.), são apresentados os registos colhidos no decorrer da exploração das 

atividades – Diário do Investigador. 

Esta foi uma fase mais demorada, pois foi aplicado o estudo em duas turmas, 

utilizando métodos diferentes. Numa, turma A, foi aplicado o método de ensino 

tradicional/construtivista, enquanto na turma B foi o ensino pelo método construtivista, 

como foi fundamentado no Capitulo 2. 

 Na turma A usou-se o método tradicional/construtivista, ou seja, exposição de 

matéria, pesquisa, apreensão de conceitos, e na turma B usou-se o método construtivista, 

em que os alunos tentaram alcançar os conceitos, transpondo para dentro da sala de aula as 

suas vivências do dia a dia. Houve uma preocupação no desenvolvimento dos processos 

cognitivos, tal como o raciocínio, a análise, a resolução de problemas, as representações, as 

conceções preliminares e as imagens mentais.  

Foram usados diferentes materiais didáticos, em contexto de sala de aula, no decorrer 

da exploração da temática. Contudo é de salientar que os alunos da turma B foram 

“obrigados” a recorrer a materiais fora da sala de aula. 

“O mundo pode muito bem existir por si, mas o conhecimento sobre ele, quer 

adequado ou desadequado, pertence a cada um de nós. O conhecimento com que o 

professor se deve preocupar é o do estudante. É este conhecimento que ele quer ver mais 
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desenvolvido, e é com este conhecimento que o professor tem de trabalhar. Os alunos 

constroem conhecimento adicional ao modificar aquele que já possuíam” (Fosnot, 1999). 

Na secção (4.4.), são apresentadas as avaliações das apreensões de conceitos. Foi 

elaborada uma ficha de avaliação para avaliar a aquisição de conceitos dos alunos e qual o 

método mais apropriado para o desenvolvimento de competências e construção de 

conhecimento. 

Na secção (4.5.), são apresentadas a análise e resultados da aplicação do pós-

questionário.   

4.2. Apresentação de Dados e Análise de Resultados do Pré-Questionário 

A parte inicial do questionário teve como intuito retirar informações acerca da 

constituição da turma: número de alunos, género e idade. 

 Como se observa na Figura 3, a turma A é composta por 12 elementos do género 

feminino e 8 elementos do género masculino e a turma B é composta por 13 elementos do 

género feminino e 11 do género masculino. A turma A tem 20 alunos e a turma B tem 24 

alunos.  

 

Figura 3 – Género dos alunos das turmas A e B 

 

A Figura 4 mostra a frequência absoluta das idades dos alunos. Assim, em relação à 

idade, é de realçar que a maioria dos alunos tem 10 anos, em ambas as turmas. Porém, na 

turma B denota-se que existem três elementos que já perfizeram 12 anos o que leva a 

concluir que já repetiram algum ano de escolaridade.   
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Figura 4 – Idade dos alunos da turma A e B 

 

A experiência lectiva da investigadora – autora permite complementar a informação 

registada no questionário no que concerne à justificação de alguns resultados. 

A turma A é uma turma heterogénea e multicultural, pois é, constituída por alunos de 

várias nacionalidades: Brasileira, Russa, Americana, Portuguesa e Ucraniana. Alguns 

alunos apresentam dificuldades na compreensão da Língua Portuguesa. 

A turma A em termos de conhecimentos e raciocínio mostra ser razoável e o seu 

comportamento é satisfatório. Contudo, os alunos parecem não estar habituados a trabalhar 

e a raciocinar, o que levou a que a aplicação das atividades fosse mais demorada e 

trabalhada. Existem cinco planos de recuperação, estando três alunos a serem avaliados e 

acompanhados por uma psicóloga na escola. 

A turma B é, também, uma turma heterogénea e com alguns alunos que estão 

novamente a frequentar o 5ºano. É uma turma que em termos de comportamento é pouco 

satisfatório. Os alunos em termos de conhecimentos e raciocínio parecem ser razoáveis, 

destacando-se dois elementos que são muito acima da média, contudo são alunos que 

parecem não ter hábitos de trabalho. Seis alunos têm plano de recuperação e seis alunos 

são repetentes. 

A parte II do questionário, tem como objetivo deslindar quais são os conhecimentos 

prévios e o nível de interesse dos alunos pelo tema “A água na Natureza”. 

A Figura 5 mostra os resultados obtidos na questão 1 do questionário. 
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Figura 5 – O que já aprendeste ao longo do teu percurso escolar permite-te compreender as alterações de 

estado físico da água? 

 

A observação da Figura 5 mostra que o mesmo número de alunos respondeu 

afirmativamente à questão mas, denota-se que na turma B, existem mais alunos, em 

comparação com a turma A, que referiram que o que aprenderam não é suficiente para 

compreender as alterações dos estados físicos da água. 

Muitos alunos, responderam “não” à questão 1, devido ao facto de não saberem o 

significado da palavra “estado físico” da água.   

Na turma A, os que responderam “sim”, tentaram justificar referindo que a 

“temperatura altera o estado”;“que estudaram o ciclo da água”; “os estados físicos”; e 

um referiu que “realizou experiências e leu livros”.  

Na turma B, apesar de terem respondido “sim” à questão 1, alguns alunos, não 

responderam à questão 2. Os que justificaram referiram “os três estados físicos”,“o ciclo 

da água”;“a ebulição e a evaporação”;“tomar banho”;“bebemos água e não poluir”.  

As respostas obtidas aos itens A, B e C da questão 3 foram iguais. Consideramos 

oportuno apresentar apenas uma figura que serve de base aos comentários dos itens A, B e 

C, Figura 6. 
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Figura 6 - Como se dão os fenómenos físicos da água? (A); - Como se forma as alterações climáticas?(B); – Por 

que ocorrem os chamados fenómenos atmosféricos? (nuvens, nevoeiro, neblina, …) (C) 

  

A observação da Figura 6 sugere que a grande maioria dos alunos, de ambas as 

turmas, mostra motivação para o tratamento e abordagem dos itens A, B e C da questão 3. 

Em termos globais, 31 alunos estão interessados e motivados, enquanto 13 alunos não 

mostram opinião nem interesse. 

A Figura 7 mostra os resultados para o item D da questão 3.   

 

 
Figura 7 – Como produzir materiais didáticos que expliquem os fenómenos físicos da água?(D) 

 

A turma A mostra uma maior  motivação para construir materiais didáticos que 

expliquem os fenómenos fisicos da água. Parece algo preocupante a falta de opinião de 10 
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alunos em 24 da Turma B. No entanto, é de salientar que a maioria dos alunos está 

interessado na construção de materiais didáticos. 

No item (E) da questão 3 que está relacionado com o que se observa e regista no 

nosso dia a dia, os resultados mostram uma falta de interesse por parte dos alunos da turma 

B. Quase metade da turma mostra não ter interesse, como se indica na Figura 8. Todavia, 

na turma A, a grande maioria dos alunos mostra ter curiosidade de perceber o que se passa 

no nosso Mundo. 

 

 
Figura 8 – A atividade humana influencia a atmosfera terrestre e o clima?(E) 

 

Porém, no geral, podemos afirmar que 28 alunos demonstram interesse numa 

temática que afeta o quotidiano e o meio que habitam. 

Os alunos revelam bastante interesse pelo item (F) da questão 3, como se ilustra na 

Figura 9. Apesar de existirem dez alunos que não têm opinião e três sem interesse, em 

termos globais, regista-se uma ligeira mudança de opinião/interesse no item (G) para as 

condições necessárias para a formação de orvalho.  
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Figura 9 – Que condições atmosféricas favorecem a formação de nevoeiro?(F) 

 

Para o item (G) da questão 3, a Figura 10, mostra que não existem alunos 

desinteressados.  Pode-se afirmar que, como na zona que habitam, há uma altura do ano 

que se observa a formação de orvalho, é uma questão que suscita interesse de quererem 

saber mais.  

 

 

Figura 10 – Que condições atmosféricas favorecem a formação de orvalho?(G) 

 

O item (H) da questão 3, como se mostra na Figura 11, mostra concordância com as 

considerações referidas para a Figura 10. De facto, o número de alunos sem opinião 

diminui mas aparecem 2 com pouco interesse na questão. 
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Figura 11 – Que condições atmosféricas favorecem a formação de geada?(H) 

 

Denota-se que o número de alunos interessados é sempre superior ao número de 

alunos pouco interessados. Nesta questão, existe dois alunos que mostram ter pouco 

interesse o que não ocorria na questão anterior, que aborda a formação de orvalho. Esta 

situação pode ser considerada adequada se pensarmos que a zona de estudo está mais 

próxima da zona litoral e esta não facilita a formação de geada. 

Em relação, às questões que os alunos poderiam gostar de ver discutidas na sala de 

aula, é de notar que são poucos os alunos que querem aprofundar o tema ou saber algo 

mais, como mostra a Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Gostarias de ver discutidas outras questões? (Questão 4 da parte II) 
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Algumas questões que os alunos desejam ser tratadas na sala de aula são: “As chuvas 

ácidas”;“De onde provém a água”;“Por que existe água e como ela circula nos mares e 

oceanos”;“Quais as experiências que se podem realizar?”( Turma A) e “A água”;“O 

ciclo da água”;“Os animais, a hibernação e os fenómenos da água”( Turma B).  

A parte III do questionário testa os conhecimentos dos alunos. É uma parte rica em 

textos que explicam alguns fenómenos existentes na natureza, com questões que os levam 

a pensar nos fenómenos que se visualizam no dia a dia de cada um.  

A primeira questão (Q1) é sobre a circulação da água da superfície terrestre para a 

atmosfera e vice-versa, em que os alunos tinham que ser capazes de identificar este 

fenómeno em contexto real. 

Uma resposta cientificamente aceite seria o facto de a água estar em constante 

movimento devido ao ciclo da água. Os alunos poderiam responder referenciando frases do 

texto como: “A água circula continuamente na Natureza, podendo passar pelos diferentes 

estados – sólido, líquido e gasoso”,“Pela evaporação da água, respiração e transpiração dos 

organismos, a água regressa de novo à atmosfera” ou “Isto significa que grande parte da 

água que a Terra perde por evaporação, volta à Terra em forma de chuva, neve ou 

granizo”. 

 Os alunos da Turma A foram capazes de referir fenómenos físicos como “a geada, a 

chuva, a neve, o orvalho, o vento, o granizo e o nevoeiro”. Poucos utilizaram os termos 

científicos como “evaporação, condensação e precipitação”, sendo de notar que já 

possuíam alguns conteúdos adquiridos no 1ºCiclo. No entanto não sabemos se os alunos 

tinham noção do significado de evaporação, condensação e precipitação.  

Como se pode observar pelo Quadro I, as respostas foram classificadas, 

relativamente ao conteúdo, e distribuídas em 4 classes de resposta, como são indicadas. 

A observação do Quadro I mostra que as respostas obtidas foram na totalidade 

consideradas cientificamente incompletas, para a turma A. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bragancanet.pt/agua/natur.htm#estados
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Quadro I – Q1 do texto 1 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 0,0 

CR2 Cientificamente incompleta 100,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 0,0 

Relativamente à Turma B, as respostas foram muito vagas e três alunos nem sequer 

responderam à questão. Foram obtidas respostas como “ciclo da água”,“atmosfera”, 

“calor do Sol”,“geada em terrenos”,“chuva, nevoeiro, geada, forma-se a partir de baixas 

temperaturas…”. No geral, a turma B registou 87,5% de respostas CR2 e 12,5% de 

respostas CR4. 

Quadro II – Q1 do texto 1 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 0,0 

CR2 Cientificamente incompleta 87,5 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 12,5 

 

Na questão Q2 os alunos deveriam identificar estados físicos da água quando olham 

para um jardim. A resposta cientificamente aceite seria estado líquido e/ou estado sólido, 

dado que o estado gasoso é invisível aos olhos humanos. As respostas da Turma A foram 

“estado físico: estado líquido e/ou estado sólido”, contudo outros referiram que 

visualizavam “geada e orvalho” no jardim. Estas respostas sugerem alguma ambiguidade 

em como responder. Era também um dos objetivos ver a reação dos alunos à Q2. 

O Quadro III mostra os resultados obtidos para e turma A. 

Quadro III – Q2 do texto 1 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 65,0 

CR2 Cientificamente incompleta 25,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 10,0 

CR4 Não responde 0,0 
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A turma B registou respostas idênticas às da turma A. Vários alunos afirmaram que 

“observavam geada, orvalho, chuva, neve e granizo”.  

 

Quadro IV – Q2 do texto 1 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 58,3 

CR2 Cientificamente incompleta 29,2 

CR3 Cientificamente rejeitada 12,5 

CR4 Não responde 0,0 

 

A terceira questão, Q3 referente ao texto 2 tinha como objetivo que os alunos 

usassem a sua imaginação e criassem uma lei sobre economizar e manter a qualidade da 

água. Nesta questão, um exemplo de resposta seria que todas as fábricas deverão ter 

sistemas de filtração e desinfeção de águas para a sua reutilização. 

A turma A sugeriu: “Gastar menos água”;“Utilizar água do rio”;“Não gastar 

água, porque depois o planeta fica seco”;“Poupar água”;“Quando se lava os dentes, 

deve-se fechar a água enquanto se coloca a pasta dentífrica na escova”;“Não poluir a 

água dos rios, mares, …”;“Não poluir a água”;“Colocar vigilantes nas praias para não 

poluírem a água”;“As fábricas deviam de retirar as fossas que poluem a água do 

mar”;“Todos os animais, seres vivos têm que beber água para sobreviver”;“Quem poluir 

vai preso”. 

Estas respostas, parecem mostrar que os alunos responderam com base no que 

apreenderam na escola, todavia alguns conseguiram ser criativos e pensaram mais além. 

O Quadro V mostra os resultados obtidos para a turma A e o Quadro VI para a turma 

B. 

Quadro V – Q3 do texto 2 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 20,0 

CR2 Cientificamente incompleta 65,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 15,0 

CR4 Não responde 0,0 
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A Turma B referiu: “Quem deitar água fora, leva uma multa de 500 euros”;“Não 

deitar lixo nos mares, rios e lagos”;“Na vez de tomar um banho em 15 minutos, tomar em 

5 minutos”;“Proibir as fábricas de deitar lixo nos mares”;“Poupar água”;“Não atirar 

produtos químicos para o mar e não lavar roupa no rio”.  

Na turma B os alunos evidenciaram conhecimentos relativamente à problemática, no 

entanto não conseguiram ser muito imaginativos.  

Quadro VI – Q3 do texto 2 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 4,2 

CR2 Cientificamente incompleta 87,5 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 8,3 

 

O questionário apresentava ainda dois textos, o texto 3, que descrevia a formação de 

nevoeiro, e o texto 4, um fenómeno físico que se observa na natureza, a formação de 

orvalho. Os alunos tinham de explicar a sua formação. 

Relativamente à Q4 do texto 3, a resposta cientificamente aceite é: o nevoeiro não é 

mais do que uma nuvem que se forma ao nível do solo. Tal como as nuvens, forma-se em 

condições de uma humidade relativa alta. A formação de nevoeiro acontece, por exemplo, 

quando uma camada de ar junto ao solo arrefece e atinge o ponto de condensação. Nestas 

situações o vapor de água condensa formando minúsculas gotículas de água que ficam 

suspensas no ar. 

Os alunos da turma A referiram que o nevoeiro formava-se: “Quando a temperatura 

está baixa, a água toca na camada fria da terra e transforma-se numa nuvem”; 

“Temperatura baixa”;“São nuvens próximas do solo”;“O nevoeiro forma-se com a 

humidade alta e temperatura baixa, estando as nuvens próximas do solo”;“A água 

condensa e forma as nuvens”;“O nevoeiro forma-se com milhares de gotas que formam 

uma nuvem”;“É preciso ter temperaturas altas e baixas”. 

Os resultados obtidos para a turma A são indicados no Quadro VII. Os alunos 

mostram algum conhecimento acerca das condições atmosféricas para a formação do 

nevoeiro. Todos os alunos responderam e não tiveram respostas rejeitadas. 

 



 61 

Quadro VII – Q4 do texto 3 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 10,0 

CR2 Cientificamente incompleta 90,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

A Turma B referiu que se formava: “É quando a nuvem está baixa”;“É uma mistura 

gasosa que contém sempre uma certa quantidade de vapor de água”;“Temperatura”;“O 

nevoeiro aparece quando está muito próximo do solo”;“Forma-se com uma temperatura 

alta”;“O nevoeiro forma-se, porque existe condições meteorológicas, em que o vapor de 

água pode condensar e há falta de luz”;“O nevoeiro forma-se quando está muito próximo 

do Sol”.  

O Quadro VII mostra os resultados obtidos para a turma B. Deve-se salientar que 5 

alunos não responderam (20,8%). 

Quadro VIII – Q4 do texto 3 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 12,5 

CR2 Cientificamente incompleta 66,7 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 20,8 

 

Resumindo, podemos afirmar que os alunos da turma A e B mostram, no geral, 

algumas competências para responderem como surge o nevoeiro. 

A quinta questão, Q5 do texto 4 pedia para ser explicada a formação de orvalho. A 

resposta cientificamente aceite seria que o orvalho é um fenómeno físico que ocorre em 

condições atmosféricas com uma humidade do ar relativamente baixa e com ausência de 

vento, quando a temperatura do ar diminui e o vapor de água condensa em contacto com 

uma superfície formando gotas de água. 

A turma A, registou 85% de respostas incompletas enquanto a turma B, apenas 

registou 50%. Não houve registo de CR1. 

Os Quadros IX e X mostram os resultados obtidos para cada turma. 
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As respostas da turma A foram basicamente as seguintes: “Temperaturas baixas e 

bastante humidade”;“Temperatura e humidade”;“Pela chuva”;“Água, luz e 

humidade”;“Água, frio e sol”;“O orvalho forma-se durante a noite, devido à humidade”.  

Quadro IX – Q5 do texto 4 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 0,0 

CR2 Cientificamente incompleta 85,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 15,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

A turma B referiu: “Tem de chover”;“Com a humidade da noite forma-se o 

orvalho”;“Por causa do frio”;“Humidade”;“O nevoeiro”;“As condições atmosféricas 

são: humidade e chuva”;“As flores as vezes têm gotas de orvalho”;“As condições, são 

que as nuvens quando estão cheias “largam” a água que tem e chove”;“As folhas das 

plantas formam o orvalho”. É de mencionar que três alunos não responderam.  

Quadro X – Q5 do texto 4 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 0,0 

CR2 Cientificamente incompleta 50,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 37,5 

CR4 Não responde 12,5 

 

a) Conclusão da análise   

 

Na primeira parte do questionário, no que se refere à constituição da turma, o facto 

das turmas, serem constituídas por um maior número de raparigas pode ser um aspeto 

positivo, pois as raparigas são no geral, mais estudiosas. A turma B tem alunos que estão a 

repetir novamente o 5ºano, o que pode ser causa de falta de motivação, nas respostas 

obtidas. 

Na segunda parte do questionário, que tinha como objetivo testar os conhecimentos 

dos alunos parece existir termos que os alunos não estão familiarizados. Muitas respostas 

dadas mostram falta de motivação ou interesse. No entanto há um grande número de 
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alunos que gostam de aprender e que desejam conhecer melhor a dinâmica dos fenómenos 

atmosféricos que afetam a humanidade. 

Relativamente à primeira questão (Q1), todos os alunos responderam e os resultados 

obtidos sugerem que a turma A parece conhecer melhor o ciclo da água. 

A Figura 13 mostra as respostas em %, de cada uma das turmas, no mesmo gráfico 

para ser possível uma observação visual de comparação.  

 

Figura 13 – Q1 do texto 1 (valores comparativos, turma A e B) 

 

A questão 2 (Q2) era uma pergunta direta em que os alunos apenas tinham que 

responder objetivamente, acerca dos estados físicos da água, num exemplo. 

A observação da Figura 14 mostra que os resultados obtidos das duas turmas são 

semelhantes. De notar que todos os alunos responderam. 

 

Figura 14 – Q2 do texto 1 (valores comparativos, turma A e B) 
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Em relação à questão três (Q3), como se mostra na Figura 15, a turma A parece ter 

alunos mais imaginativos, que conseguem propor soluções para legislar sobre o ambiente 

para a conservação da água. Há 3 alunos da turma B que não fazem nenhum comentário. 

 

Figura 15 – Q3 do texto 2 (valores comparativos, turma A e B) 

 

Relativamente à questão 4 (Q4), referente a formação do nevoeiro, a observação 

visual da Figura 16 mostra que os alunos da turma A têm conhecimento acerca da 

formação de nevoeiro. Infelizmente, há alunos da turma B que não responderam o que 

sugere falta de preocupação no saber de um fenómeno físico usual na zona onde habitam. 

 

Figura 16 – Q4 do texto 3 (valores comparativos, turma A e B) 
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Os resultados da questão 5 (Q5), referente à formação do orvalho, são indicados na 

Figura 17.  

Os resultados são muito interessantes pois mostram, como seria esperado, muita 

dificuldade na interpretação do fenómeno físico. Alguma “confusão” entre a formação de 

nevoeiro e de orvalho. Não há respostas totalmente aceites cientificamente, no entanto, 

regista-se um número significante de respostas incompletas. 

Os resultados obtidos pela análise do pré-questionário serviram de base à 

planificação das aulas da temática “A água na Natureza” e às estratégias de ensino 

adotadas.  

 

Figura 17 – Q5 do texto 4 (valores comparativos, turma A e B) 

 

4.3. Apresentação dos registos do Diário do Investigador 

4.3.1.Introdução 

O Diário do Investigador foi o instrumento utilizado para registar as informações das 

observações efetuadas no decorrer da exploração da temática e da aplicação dos materiais 

didáticos. 

A observação direta tornou-se algo complicada, pelas estratégias utilizadas durante 

as aulas, pelo comportamento e pelas atitudes dos alunos e pela escassez de recursos 

físicos e materiais. Refere-se ainda que o professor modificou as suas estratégias ao longo 

da investigação, pois numa turma, sem este se aperceber, imitou os professores que teve na 
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sua vida de estudante. Este facto foi mais evidenciado na turma A quando é aplicado o 

método tradicional/construtivista. Este comportamento está de acordo com Jones (1975) 

citado por Fosnot (1999) que refere que “se a compreensão do processo de ensino e 

aprendizagem de um ponto de vista construtivista é ela própria construída, e se os 

professores tendem a ensinar mais como foram ensinados do que como foram ensinados a 

ensinar”. 

No entanto pode-se afirmar que foi possível realizar uma observação adequada, 

devido: ao número reduzido da população-alvo; aos recursos existentes dentro da sala de 

aula e a organização do espaço da sala de aula. 

É de salvar que o investigador deve ter conhecimento de diferentes estratégias em 

termos das sequências de ações que envolvem e de como devem ser implementadas.  

O Diário do Investigador contém os registos das aulas e alguns materiais pesquisados 

e trabalhos realizados pelos alunos. As aulas observadas/lecionadas são respetivamente de 

45 minutos e 90 minutos. 

Na turma A, aplicou-se o método tradicional/construtivista, que baseou-se no Ensino 

por Transmissão (EPT) e no Ensino por Mudança Conceptual (EMC), e na turma B foi 

aplicado o método construtivista. Este baseou-se no Ensino Por Descoberta (EPD) e no 

Ensino Por Pesquisa (EPP), ambos descritos no Capitulo II, subcapítulo 2.3. 

Em face das circunstâncias anteriormente referidas foi solicitado aos alunos que 

durante as férias da Páscoa realizassem pesquisas gerais sobre a água. Não foi especificada 

nenhuma questão problemática, apenas uma pesquisa informal acerca da temática “A água 

na Natureza”.  

4.3.2. Turma A 

13 de maio de 2011 – Bloco 90 minutos 

Nesta aula, foram finalizados os conteúdos programáticos da matéria acerca do “Ar”, 

nos primeiros 45 minutos. 

Foi iniciada a investigação na turma com a visualização de um filme da “BBC – Vida 

Selvagem” sobre a água. Este filme parece ser oportuno porque relata o Ciclo da Água. A 

linguagem apresentada parece ser complexa, o que para os alunos poderá criar alguma 

dificuldade de compreensão. Expõe vários tipos de água (salgada e doce), identifica vários 

locais do planeta onde se pode encontrar a água nos vários estados físicos.  
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A turma mostrou-se, no geral, interessada durante o visionamento do filme. 

Registou-se que muitos alunos não entenderam os fenómenos físicos que foram explicados 

e observados no filme. Este facto pode ser justificado pela linguagem científica utilizada 

não ser familiar para a maioria dos alunos. 

No entanto, é bom registar que muitos alunos ficaram impressionados com as 

imagens apresentadas no filme. 

No final do visionamento do filme foi colocada uma questão aos alunos acerca do 

foco do filme e que temática seria abordada nas próximas aulas. Interessante a resposta 

pronta e unânime “A água”. 

 

16 de maio de 2011 – Bloco 45 minutos 

Iniciou-se a aula com a abertura da lição e registo do sumário. Os alunos ficaram a 

saber qual o conteúdo da aula.  

Seguidamente, foi apresentado à turma um PowerPoint (PP) intitulado “Importância 

da água para os seres vivos”. Este retratava a importância da água para os animais e 

plantas, as propriedades da água e processos de tratamento da água. Durante a 

apresentação, os alunos questionaram muito pouco as informações do PP e da professora. 

Eles registaram os conteúdos apresentados no PowerPoint e depois responderam a uma 

questão problema, sendo esta corrigida no momento.  

Refere-se que os alunos, no geral, não tiveram dificuldade na assimilação dos 

conteúdos e que foram capazes de responder à questão problema com alguma facilidade. 

De modo a testar a eficácia do método aplicado, foi colocada aos alunos uma questão 

referente aos conteúdos abordados na aula. A questão foi a seguinte: Por que razão a água 

é importante para os seres vivos?  

Em relação à questão obteve-se respostas do género, “ninguém consegue viver sem 

água”;“a maior parte do corpo tem água”;“a água é importante para os humanos se 

hidratarem e para as plantas darem frutos”;“sem a água os seres vivos morrem”;“a água 

é utilizada na higiene”;“a água é utilizada para fabricar bebidas e cozinhar”;“a água é 

constituída por minerais e vitaminas que os seres vivos necessitam para as células estarem 

ao mesmo nível”. 

Na Figura 18 são indicados, em percentagem, os resultados obtidos. De notar que a 

maioria considera que ninguém consegue viver sem água e que sem água os seres vivos 
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morrem. Também é interessante a percentagem de respostas acerca da água ser usada na 

higiene. 

21%

7%

21%18%
7%

4%

11%

11%
Não se vive sem água

O corpo tem água

Os seres vivos morrem 
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Células

Hidratar

 

Figura 18 - Por que razão a água é importante para os seres vivos? 

 

 20 de maio de 2011 – Bloco 90 minutos 

 Como a investigação estava a decorrer dentro da temática “A água na Natureza”, este 

dia foi orientado para lecionar um conteúdo programático de 5º ano que não tem interesse 

para esta investigação. Os alunos visualizaram um PowerPoint sobre as propriedades 

físicas da água e realizaram experiências de dissolução do açúcar e do sal.  

 

23 de maio de 2011 – Bloco de 45 minutos 

Iniciou-se a aula referindo que a aula tinha como tema o “Ciclo da Água”. 

Esta aula foi direcionada para a aplicação do método tradicional/construtivista. Para 

tal os alunos visionaram um PowerPoint intitulado “Ciclo da Água” enquanto se transmitia 

informação aos alunos. O PP continha imagens ilustrativas e pequenos textos que 

explicavam as transformações e a passagem da água pelos diferentes estados e como esta 

se pode apresentar na Natureza. 

É de realçar que os alunos não questionaram muito durante a visualização do PP, 

apenas limitavam-se a ouvir e a copiar. É de destacar que foram poucos, aqueles que 

questionaram ou colocaram dúvidas. As dúvidas expostas pelos alunos foram baseadas no 

fenómeno da condensação. 

A observação da turma pareceu mostrar que quase todos conseguiram compreender o 

que era explicado e mostrado. 
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 O visionamento do PP não chegou ao fim e considerou-se oportuno continuar na aula 

seguinte. 

 

27 de maio de 2011 – Bloco 90 minutos 

Finalizou-se o visionamento do PowerPoint e pediu-se aos alunos que respondessem 

à seguinte questão “Explica por palavras tuas o que é o Ciclo da Água”. Havia um 

objetivo, implementar o construtivismo, ao mesmo tempo que o ensino por transmissão.  

Obteve-se as seguintes respostas por parte dos alunos: “A água dos rios, lagos e 

mares evapora por ação do Sol ou transpiração”;“A água vai para as nuvens e depois 

precipita em forma de chuva, neve e granizo”;“O Ciclo da Água é muita água no 

planeta”;“O Ciclo da Água é a passagem de água por várias fases até cair na forma de 

chuva, neve e granizo. As fases são evaporação, transpiração, sublimação, condensação, 

precipitação e escoamento”;“O Ciclo da Água é água dos rios, mares, oceanos, lagos, 

praias que com o Sol condensam e depois a nuvem fica com água e assim adiante a nuvem 

fica cinzenta (que são as sombras das gotas), depois precipitam em forma de chuva, 

granizo ou neve”;“A água que está nos rios, mares e oceanos evapora com o calor do Sol 

e transforma-se em nuvens que é formado pelo vapor de água que são gotinhas de água 

que daí se chama condensação. De seguida acontece a precipitação que é quando as 

nuvens ficam carregadas de água e depois as gotas caem em forma de granizo, chuva ou 

neve nos rios, oceanos ou mares e assim sucessivamente”;“O Ciclo da Água está no 

estado líquido e evapora-se que dá a evaporação e depois com todas as gotículas de água 

formam as nuvens, quando a nuvem está carregada de gotinhas de água chove em vários 

estados, podem estar em neve, granizo ou chuva”;“Em primeiro a água dos rios, mares, 

oceanos evaporam e faz-se a condensação e formam nuvens quando tiverem cheias faz-se 

a precipitação (chuva, neve ou granizo) e assim sucessivamente”;“O Ciclo da Água é 

quando a água está nos mares, rios ou oceanos se evapora e também se evapora a 

transpiração, por exemplo os animais e as plantas depois de se evaporar transforma-se em 

vapor de água a que se junta num todo e as gotas fazem sombra umas às outras, por isso a 

nuvem fica meia cinzenta e a água cai no solo em gotas de água e este processo vai 

acontecendo ao longo do tempo”;“Para mim, o Ciclo da Água é um percurso que passa 

por várias formas. As gotas acumulam-se na nuvem para fazer cair chuva. A chuva cai, 

quando a nuvem fica cinzenta e para a nuvem ficar cinzenta é preciso que as nuvens façam 
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sombra para que todas elas caiem. Depois cai no solo e passada algumas horas a água vai 

evaporando e condensa. Depois as gotas fazem sombra umas às outras e cai novamente 

chuva no solo”;“O Ciclo da Água também é chamado de Ciclo Hidrológico. O Ciclo 

passa por várias fases: evaporação, condensação, precipitação, transpiração”;“O Ciclo 

da Água, é a água da terra que constitui a hidrosfera e sai para os três reservatórios: os 

rios, oceanos e os continentes, e, por exemplo, a água dos rios passa para os oceanos e 

depois passa para os continentes e a essa circulação dá-se o nome de Ciclo da Água.” 

Denotou-se que os alunos adquiriram alguns conceitos mas que tinham algumas 

ideias um pouco confusas. Foi uma atividade em que os alunos adquiriram o conceito e 

aplicaram logo o conteúdo. 

Seguidamente, visionaram um filme em desenho animado sobre o Ciclo da Água 

com o intuito de colmatar dúvidas e consolidar conteúdos.  

Posteriormente realizaram uma ficha de trabalho sobre a água, Anexo II. Esta foi 

realizada pelos alunos de forma rápida, sem levantarem dúvidas ou questionarem.  

 

30 de maio de 2011 – Bloco 45 minutos 

Nesta aula abordou-se os estados físicos da água.  

Manteve-se a estratégia do visionamento de um outro PowerPoint, intitulado “A água 

na Natureza”. Era um PowerPoint rico em imagens e explicativo dos fenómenos 

visualizados na Natureza (geada, orvalho, nevoeiro, etc.).  

 

Figura 19 - Exemplo do PowerPoint intitulado “A água na Natureza” 

Durante a exibição foi registada uma boa participação da turma. Cerca da metade da 

turma interveio, relacionando os conteúdos adquiridos na aula anterior sobre o Ciclo da 

água. Saliente-se o facto de alguns tentarem mesmo explicar como se formava a chuva, 
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dando pequenas ideias, e outros referiram que a temperatura era importante no processo. 

Foi uma aula em que os alunos demonstraram-se motivados e participativos. 

 

3 de junho de 2011 – Bloco 90 minutos 

Realizou-se uma Ficha de avaliação (Anexo III). 

4.3.3.Turma B  

Na turma B, tinha-se como objetivo aplicar o método construtivista, para tal, nas 

férias da Páscoa foi pedido aos alunos que procurassem todo o tipo de material sobre 

fenómenos físicos da água. Foram muitos os alunos que questionaram sobre o que era um 

estado físico, prontamente foi explicado o seu significado e especificado que deveriam-se 

basear nos fenómenos observados na Natureza.  

“Construir um conhecimento exige que os estudantes tenham oportunidade de 

articular as suas ideias, de testar essas ideias através da experimentação e do debate, e de 

considerar relações entre os fenómenos que estão a examinar e outros aspetos das suas 

vidas”(Fosnot, 1999). 

Com base nos pressupostos em que se baseia o construtivismo, os alunos têm de 

questionar/testar o meio que os rodeia, investigar e colocar em causa todas as suas ideias 

pré concebidas. 

“…os participantes precisam de ter experiências como aprendizes que contestem as 

perspetivas tradicionais do ensino e da aprendizagem…”, e “…as experiências no campo 

precisam de permitir a investigação e a experimentação do desenvolvimento, ensino e 

aprendizagem de crianças, e as escolas utilizadas como estabelecimentos associados a 

essas experiencias práticas precisam de abordar o currículo de uma forma integrada e 

centrada no aluno, estimulando a investigação, a reflexão e o debate dos 

aprendizes”(Fosnot, 1999). 

Alguns exemplos de trabalhos realizados pelos alunos encontram-se no Anexo IV. 

 

12 de maio de 2011 – Bloco 90 minutos 

A aula iniciou-se com uma elicitação de ideias sobre o tema “A água”. Trabalhou-se 

com uma elicitação indicada na Figura 20. 
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Figura 20 – Elicitação de ideias 

Com base nesta elicitação de ideias, optou-se por adotar e utilizar as ideias que 

interessassem. De acordo com Orlich et al. (1994) e Trindade (2002) existem regras a 

seguir quando se utiliza o brainstorming (chuva de ideias): 

1. todas as ideias, exceto as piadas óbvias, devem ser admitidas; 

2. não devem ser feitos juízos de valor sobre qualquer sugestão; 

3. os participantes devem ser encorajados a construir sobre as ideias dos outros; 

4. todos os alunos, incluindo os mais silenciosos ou tímidos, devem ser 

encorajados a verbalizar as suas ideias, e 

5. a qualidade é menos importante do que a quantidade, mas tal não deve impedir 

o pensar criativa ou inteligente. 

Posteriormente, os alunos visionaram um filme da “BBC – Vida Selvagem” sobre a 

água. O filme relata o Ciclo da Água, mas com uma linguagem complexa, o que para os 

alunos pode ser difícil de compreender, pois mostra vários tipos de água (salgada e doce), 

identifica vários locais do planeta onde se encontra os vários tipos de água e a forma como 

existem na natureza (rios, mares, calotes, águas subterrâneas). É de salientar que foi o 

mesmo filme que foi projetado à turma A. No geral, a turma mostrou-se interessada 

durante a exibição do filme. No entanto, durante o visionamento do filme, houve algumas 

perturbações devido ao facto da turma ter elementos que favorecem a instabilidade. 

 

17 de maio de 2011 – Bloco 45 minutos 

Voltou-se a realizar uma elicitação de ideias sobre o mesmo tema, “A água”. 

Novamente deparou-se com uma elicitação pobre e sem grandes conteúdos, os alunos só se 

viraram para conteúdos muito básicos, como ilustra as seguintes respostas: “não 
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conseguimos sobreviver sem água”;“lavar/cozinhar os alimentos”;“praticar 

desportos”;“habitat dos seres vivos”;”utilizada na indústria”;“sobrevivência dos seres 

vivos”;“criação de energia”;“estados físicos”;“fenómenos físicos”;“higiene”;“utilizada 

na indústria”. 

 Nestes termos, solicitou-se aos alunos para realizarem uma atividade do livro. Esta 

continha alguns pontos da Carta Europeia da Água e pediu-se para responderem a duas 

questões. A questão 1 (Q1) pedia para indicar duas razões que podiam justificar a falta de 

água num futuro próximo e a questão 2 (Q2) pedia para elaborar uma medida de proteção 

da água. Esta atividade tinha como objetivo o raciocínio dos alunos e levá-los a pensar 

mais além dos seus conceitos básicos. 

 Agrupou-se os alunos por grupos de 4 elementos para que realizassem a atividade 

num espaço de tempo de vinte minutos. Os alunos tiveram tempo suficiente para discutir 

ideias e realizar a atividade. No final do tempo, cada grupo apresentou as suas respostas, 

tendo este a autonomia para decidir se apresentava apenas uma pessoa ou o grupo. 

 Na questão 1 (Q1) os grupos responderam: “uso indevido de água”;“desperdiçar 

água”;“avarias na canalização”;“as atividades humanas”;“poluição”;“aumento da 

população humana”;“maior consumo de água”;“desperdício de água”;“exagerado 

consumo”. 

 Na questão 2 (Q2) os grupos responderam: “gastar pouca água na higiene”;“fechar 

a torneira”; “substituir o banho de imersão pelo duche”;“criação de zonas de reservas de 

água doce”;“recolher água da chuva para rega”;“não poluir”. 

 Esta atividade teve como objetivo alargar os horizontes dos alunos mas, só nas 

próximas aulas é que se avaliará o impacto da atividade.  

 “O conhecimento científico é uma construção incessantemente em evolução: «Pensar 

bem o real é tirar proveito das suas ambições para modificar e alertar o pensamento». As 

pessoas podem enriquecer as suas explicações dizendo «não» à experiencia antiga e 

contradizendo as explicações” (Bertrand, 1998). 

  

19 de maio de 2011 – Bloco 90 minutos 

A aula, iniciou-se de modo diferente, sentiu-se necessidade de diversificar as 

estratégias para atingir determinados objetivos. Vieira e Vieira (2004) citando Ribeiro e 
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Ribeiro (1989), afirmam que o termo estratégia implica um plano de ação para conduzir o 

ensino em direção a propósitos fixados, servindo-se de meios. 

 Os alunos visualizaram duas imagens, um leão e uma planta, e foram questionados 

acerca de ambos necessitarem de água. Todos responderam que necessitam de água para 

sobreviver. Registou-se que os alunos não conseguiram ir mais além que esta simples 

resposta. 

Devido a este facto, solicitou-se aos alunos para abrirem o livro numa página que 

apresentasse textos e imagens ilustrativas que elucidavam para a necessidade de água por 

parte dos animais e plantas. 

Os alunos leram com bastante curiosidade os textos, começando mesmo por referir 

outros aspetos. Tiveram a capacidade de discutir entre eles e expor a 

professora/investigadora, por exemplo que a água mantém as células com o tamanho e 

forma adequadas e faz parte do sangue, da urina e do suor. 

Foi observável que através da pesquisa, os alunos desenvolveram competências e 

construíram conhecimento. 

 

24 de maio de 2011 – Bloco 45 minutos 

  Como a investigação estava a decorrer dentro da temática “A água na Natureza”, 

este dia foi orientado para lecionar um conteúdo programático de 5º ano que não tem 

interesse para esta investigação. Os alunos visualizaram um PowerPoint sobre as 

propriedades físicas da água e realizaram experiências de dissolução do açúcar e do sal.  

 

26 de maio de 2011 – Bloco 90 minutos 

Iniciou-se a aula com uma elicitação de ideias sobre o Ciclo da Água, os alunos 

proferiram “fenómenos físicos, condensação, chuva, granizo, neve, nuvens”. Registou-se 

que a turma em termos de ideias e conhecimentos prévios mostrou ser muito fraca. As 

ideias dos alunos apresentadas foram poucas e as suas respostas muito sintéticas. 

Os alunos visionaram um filme sobre o Ciclo da Água e no final responderam a uma 

questão “ O que é o Ciclo da Água?”. 

Obteve-se respostas: “O Ciclo da Água é quando a água está em estado líquido, 

gasoso ou sólido. Quando a água está em estado líquido e desce das nuvens, vai parar a 

terra e depois vai para os solos onde forma lençóis de água ou rios. No final, a água 
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evapora e começa tudo de novo”;“O Ciclo da Água é o percurso que a água percorre 

desde que cai para a terra em forma de chuva, até evaporar e voltar para a 

atmosfera”;“O Ciclo da Água é as várias etapas que a chuva percorre até ser evaporada 

outra vez”;“O Ciclo da Água é quando a água cai para a terra em forma de chuva, neve 

ou granizo, condensa, desce para o subsolo, vai para a água dos rios, mares e oceanos e 

depois evapora. Este ciclo repete-se muitas vezes”;“O Ciclo da Água, que se repete 

muitas vezes, por exemplo, primeiro a água fica liquida e depois gasoso, a água dos rios 

transforma-se em vapor de água e vai para as nuvens, depois passa de gasoso para 

líquido, que é a chuva a cair e depois voltam ao inicio. Às muitas formas, tipo a 

evaporação, condensação, precipitação, etc.”;“O Ciclo da Água é os cuidados a ter para 

não desperdiçar a água”;”O Ciclo da Água, é um ciclo por onde passa a água para tirar 

os micróbios, fazer tratamentos, ferver a água e passar por tubos numa ETA para se 

tornar pura”;“O ciclo da água é o desenvolvimento da chuva nos três estados: gasoso, 

sólido, líquido”. 

As respostas dos alunos mostram algumas ideias confusas e que perceberam 

pequenas partes do vídeo. Foi observado que muitos alunos se encontravam distraídos 

durante a exibição do mesmo e demonstraram pouco interesse pelo conteúdo.  

 

31 de maio de 2011 – Bloco 45 minutos 

Decidiu-se variar e utilizar outras estratégias, como um site didático 

(http://www.cricketdesign.com.br/abril/ciclodaagua/), visto o filme não ter suscitado muito 

interesse por parte dos alunos. 

O site foi o instrumento escolhido para esta aula. Este é classificado como educativo 

quando, para além do cumprimento dos princípios básicos de navegação, orientação, 

design e comunicação, integra atividades de aprendizagem de natureza variada e está 

estruturado de modo a motivar os utilizadores a aprender, a consultar e a explorar a 

informação nele disponível (Carvalho, 2006). 

Um site é constituído essencialmente por cinco componentes - informação, 

atividades, comunicação, edição colaborativa online e partilha - que estão relacionadas 

entre si, possibilitando “dinâmicas interativas, autossuficientes e de responsabilização na 

aprendizagem e na produção de trabalhos” (Carvalho, 2006, p. 8). 

http://www.cricketdesign.com.br/abril/ciclodaagua/
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As ferramentas de comunicação assíncrona são propícias ao desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e criativo, facilitam a reflexão sobre os conhecimentos prévios de 

cada indivíduo, apoiam a negociação social de ideias e a construção de novo conhecimento 

a partir das perspetivas e conhecimentos dos outros, conduzindo, assim, a uma 

aprendizagem construtivista e social (Jonassen, 2007).  

O propósito deste método é discutir a questão-problema e proporcionar uma troca de 

ideias com aprendizagem ativa e participação de todos. Segundo Vieira e Vieira (2004) a 

discussão pressupõe os seguintes elementos: 

1. um pequeno grupo de estudantes encontrando-se juntos; 

2. reconhecimento de um tópico ou problema comum; 

3.  introdução, troca/mudança e avaliação de informação e ideias; 

4. partilha de ideias/informação em direção a alguma meta ou objetivo; e 

5. interação verbal objetiva. 

Os alunos foram encaminhados para a sala de informática onde tiveram acesso a um 

computador. Estes seguiram as indicações e acederam ao site. 

Este é um site didático que ilustra o Ciclo da Água e diversos fenómenos físicos, é 

manipulável e explicativo. Os alunos poderam observar como se formava a chuva, neve e 

granizo e processos como a transpiração, evaporação, sublimação e condensação. 

Os alunos tiveram cerca de 40 minutos para manipular e explorar o site e trocar 

ideias entre eles, orientados pela professora – investigadora. Notou-se que existiu uma 

discussão entre os vários elementos e debate das suas ideias e suposições. É de salientar 

que a discussão suscitou uma interação oral ativa entre professor e alunos dentro da sala de 

aula.  

As estratégias adotadas permitiram que os alunos abordarem ao longo da 

manipulação, os tópicos da discussão. Nestas circunstâncias pode-se afirmar que as 

estratégias usadas tiveram um efeito positivo nos alunos. 

 

2 de junho de 2011 – Bloco 90 minutos 

O questionamento propicia uma aprendizagem individual e potencia igualmente uma 

aprendizagem coletiva. É durante o questionamento entre pares que emergem e confluem 

diferentes perspetivas de pensamento. A formulação da questão de um aluno pode levar à 

formulação de uma hipótese, previsão ou reflexão por outro aluno. Esta construção social 
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da aprendizagem, fazendo uso das questões, pode igualmente contribuir para a resolução 

de conflitos sócio-cognitivos (Schmidt, 1993). 

Com o intuito de diversificar os métodos, iniciou-se a aula com um questionamento, 

mais propriamente, questionou-se os alunos com perguntas do questionário que estes 

tinham preenchido em fevereiro. Esta aula foi gravada. Descrevem-se alguns resultados. 

Como é que se dão os fenómenos físicos da água?  

Aluno A - “Os fenómenos físicos são a sublimação, condensação, evaporação, 

solidificação, precipitação, transpiração”. 

Como se formam as alterações climáticas?  

Aluno B - “As temperaturas sobem ou descem, quando a temperatura desce na 

atmosfera a chuva cai sobre a forma de neve ou granizo”; Aluno C - “A temperatura desce 

e a água solidifica e forma granizo, neve ou saraiva”. 

Por que ocorrem os chamados fenómenos atmosféricos? (nuvens, nevoeiro, 

neblina,…) 

Aluno D - “A água evapora e na atmosfera condensa e forma as nuvens. O nevoeiro 

forma-se com temperatura baixa, este é pequenas gotículas de água. O orvalho forma-se 

com temperatura fria e forma-se no solo húmido e frio”. 

Segundo Gall (1978), existem razões que são importantes para se realizar o 

questionamento: 

a) pode motivar e logo manter os alunos envolvidos nas tarefas; 

b) pode focar a atenção do aluno no que deve ser aprendido; 

c) pode promover capacidades de pensamento dos alunos; 

d) pode ativar processos metacognitivos; logo, o aluno torna-se consciente sobre 

como domina os assuntos curriculares e do que necessita de estudar no futuro; e 

e) pode elicitar práticas futuras e avaliação dos conteúdos curriculares. 

Conforme estes itens, notou-se que os alunos se focaram na alínea a), c) e d). 

Seguidamente os alunos construíram um Mapa de Conceitos sobre a temática da 

água, como se mostra na Figura 21 (Anexo V). 
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Figura 21 – Mapa de Conceitos. 

 

7 de junho de 2011 – Bloco 45 minutos 

Realizou-se uma Ficha de avaliação (Anexo III). 

4.4. Apresentação e Análise dos resultados da Ficha de Avaliação 

Antes de serem apresentados alguns resultados informa-se que um elemento de cada 

turma não realizou a ficha de avaliação devido a estarem inscritos em atividades da escola. 

Estes poderiam efetuar a ficha numa outra data, contudo não foi possível pois estava no 

final do ano e ainda tinham que realizar outras fichas de avaliação noutras disciplinas. É de 

ter em conta que os alunos estão abrangidos por protecção legal que limita o número de 

fichas de avaliação por semana. 

Em termos gerais, os alunos obtiveram resultados bastante satisfatórios na ficha de 

avaliação (Anexo II), como se mostra na Figura 22. Na turma B cerca de 70% dos alunos 

registaram notas positivas e na turma A cerca de 79% dos alunos registaram notas 

positivas.  

Em termos de média global, a turma A obteve 54,0 em 100,0 e a turma B obteve 58,4 

em 100,0. 
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Figura 22 – Ficha de Avaliação: classificação (Anexo II) 

 

Em relação à questão I da Ficha de Avaliação, relativa ao pré-questionário, podemos 

observar na Figura 23 a avaliação dos conceitos adquiridos pelos alunos. Esta questão 

pretendia que os alunos fossem avaliados em relação aos conceitos adquiridos durante a 

implementação das estratégias usadas na formação de nevoeiro, neblina, orvalho e neve. 

 

Figura 23 – Questão 1 da Ficha de Avaliação: cotação 0 a 20 pontos 

 

As duas turmas registaram resultados muito parecidos. No entanto, a turma B parece 

destacar-se da turma A. Assim, os resultados sugerem que na Turma B, o método foi mais 

benéfico que o método aplicado na turma A. 
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4.5. Apresentação de Dados e Análise dos resultados do Pós-Questionário 

 O Pós-Questionário foi executado pelos alunos na penúltima semana de aulas, estes 

já se encontravam cansados e num período de avaliações, o que pode justificar alguns dos 

resultados obtidos.  

Na aplicação do Pós-questionário, optou-se por não dar aos alunos a parte I do 

questionário visto esta ser sobre a caracterização da turma.   

a) Análise do Pós-questionário da Turma A e da Turma B  

Na questão um (Q1), os alunos da turma A registaram melhores resultados. Estes 

responderam: “Ciclo da água” referindo alguns processos como “condensação e 

evaporação”. Outros responderam “neve, granizo, chuva/precipitação, orvalho, 

nevoeiro”. É de salientar que um aluno referiu os “estados físicos da água”.  

A turma A não apresenta nenhuma resposta CR3 e CR4 em contradição com a turma 

B, como se observa no Quadro XI e XII. 

 

Quadro XI – Q1 do texto 1 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 30,0 

CR2 Cientificamente incompleta 70,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

A turma B referiu: “O ciclo da água, porque a água está em constante 

movimento”;“A chuva, porque vai chovendo e a circulação de água da superfície terrestre 

para a atmosfera e desta para a superfície da terra”;“Chuva, granizo, orvalho…”;“Pela 

evaporação, respiração e transpiração dos organismos, a água regressa de novo à 

atmosfera”;“O sol vem, à noite, ele desaparece e as temperaturas baixam”;“É que 

quando chove a água cai no solo em forma de chuva e vai para o subsolo formando 

lençóis de água. Depois forma nascentes e das nascentes forma rios e lagos e a água vai 

para o oceano”. Nesta turma, dois alunos (8,3%), determinaram CR4. 
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Quadro XII – Q1 do texto 1 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 25,0 

CR2 Cientificamente incompleta 58,4 

CR3 Cientificamente rejeitada 8,3 

CR4 Não responde 8,3 

 

A questão dois (Q2) obteve melhores resultados na turma A, 95,0% de respostas CR1 

e na turma B 58,3%. Nas duas turmas não houve CR2, o que parece interessante. Na turma 

A observa-se que 5,0% (um aluno) respondeu CR3 enquanto na turma B observou-se que 

37,5% (9 alunos) responderam CR3 e 4,2% (1 aluno) respondeu CR4.  

É de referir que o aluno que respondeu CR3, da turma A, não possui qualquer 

motivação para o estudo, nada lhe suscita interesse logo a resposta negativa. Nesta questão 

nota-se que agora estavam mais atentos, pois é uma pergunta algo ambígua que pede para 

identificar estados físicos da água. 

 

Quadro XIII – Q2 do texto 1 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 95,0 

CR2 Cientificamente incompleta 0,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 5,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

A turma B referiu: “Os estados físicos da água quando olho para o jardim são 

estado líquido ou sólido”;“Estado sólido, gasoso, liquido”;“Sim, orvalho e geada”;“Sim, 

chuva e orvalho”.  
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Quadro XIV – Q2 do texto 1 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 58,3 

CR2 Cientificamente incompleta 0,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 37,5 

CR4 Não responde 4,2 

 

Os resultados obtidos à questão 3 (Q3), em termos gerais, mostra que 83,3% dos 

alunos da turma B responderam CR1 e na turma A não houve nenhuma resposta CR1. 

Contudo a turma A teve 100,0% nas respostas CR2 enquanto a turma B obteve 12,5%.  

A turma A referiu: “Não deves estragar muita água”;“Gastar pouca água quando se 

está a lavar um carro”;“Não atirar lixo para a água”;“Não desperdiçar água”;“Não 

despejar petróleo e lixo nos mares, rios, lagos…”;“Reflorestar”. É de notar que as 

respostas são pouco imaginativas, os alunos não foram capazes de se abstrair do que 

apreenderam anteriormente. 

 

Quadro XV – Q3 do texto 2 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 0,0 

CR2 Cientificamente incompleta 100,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

Os alunos da turma B propuseram as seguintes propostas: “Melhorar a limpeza da 

água”;“Não atirar lixo para a água”;“Criação de reservas de água doce”;“Dar água as 

plantas de vez em quando e pouca”;“Poupar água e não sujar”;“Reduzir a queima de lixo 

e lançamento de esgotos domésticos”;“Reflorestar e controlar o uso de adubos”;“Não 

lançar lixos para os rios, mares…”;“Andar de bicicleta e carros elétricos”;“Construir 

mais ETAR, fechar fábricas de petróleo e de produtos químicos, tratar da água dos 

esgotos domésticos e acabar com a poluição no país”. 

Registou-se uma resposta CR4.  
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Quadro XVI – Q3 do texto 2 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 83,3 

CR2 Cientificamente incompleta 12,5 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 4,2 

 

Na questão quatro (Q4) solicitou-se que fosse explicada a formação de nevoeiro. A 

turma A referiu: “Na atmosfera, o vapor de água pode condensar, formando nuvens e no 

geral elas são constituídas por várias gotinhas de água e se as nuvens estão próximas do 

solo é designada nevoeiro”;“O nevoeiro forma-se quando as nuvens estão muito próximas 

do solo”;“O nevoeiro é o vapor de água que encontra, antes de chegar a atmosfera, 

temperaturas baixas e forma-se uma “nuvem””;“O nevoeiro forma-se quando o ar 

húmido está perto do ponto de saturação e numa zona fria, o ar húmido solidifica e forma 

as nuvens baixas”. 

Registou-se um número significativo de respostas referindo a formação do nevoeiro 

em contacto com o solo. No geral, houve respostas muito interessantes, no entanto 

registou-se uma mistura de ideias que impede a diferenciação dos processos físicos 

envolvidos. 

Observa-se que a turma B apresenta melhores resultados. A turma A registou 30,0% 

de respostas CR3, enquanto a turma B não registou CR3 e CR4. 

 

Quadro XVII – Q4 do texto 3 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 64,0 

CR2 Cientificamente incompleta 6,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 30,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

A turma B referiu por exemplo: ”O nevoeiro forma-se quando as nuvens estão muito 

próximas do solo”;“Quando o ar húmido está perto do solo e há um arrefecimento 

acentuado, o vapor de água pode condensar formando nuvens e essas nuvens estão muito 
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perto do solo designam-se nevoeiro”;“O nevoeiro forma-se quando o vapor de água 

condensa”;“O nevoeiro forma-se pelo vapor de água que pode mudar as condições 

meteorológicas e quando as nuvens se aproximam do solo é considerado nevoeiro”;“O ar 

é uma mistura gasosa que tem sempre uma certa quantidade de vapor de água que pode 

condensar, formando nuvens e se as nuvens estiverem perto do solo forma-se nevoeiro”. 

 

Quadro XVIII – Q4 do texto 3 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 70,8 

CR2 Cientificamente incompleta 29,2 

CR3 Cientificamente rejeitada 0,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

No texto quatro, questão cinco (Q5), é pedido para ser referido quais as condições 

atmosféricas necessárias para a formação do orvalho. A turma A mencionou: “Tem de 

estar frio”;“Tem que haver precipitação para depois se formar o nevoeiro”;“Quando a 

água se está a evaporar e encontra uma superfície mais fria pode cair orvalho”;“O 

orvalho forma-se através das nuvens que quando se aproximam do solo, as gotas caem nas 

plantas”;“O orvalho forma-se pela transpiração das plantas”;“Tem que estar de noite e o 

ar que está húmido para quando tocar numa zona fria transforma-se em água, isto 

acontece durante a noite”;“Para se formar o orvalho à noite a temperatura desce, da 

atmosfera, cai pequenas gotas, que por sua vez vão para o solo para as plantas, carros, 

etc”. 

Observa-se que algumas ideias dos alunos estão confusas e não conseguiram adquirir 

os conceitos, pois não conseguem explicar o fenómeno físico. Contudo, era pedido quais as 

condições necessárias para este ocorrer, o que demonstra uma falta de concentração por 

parte dos alunos ao ler as questões.  

Como se pode observar no Quadro XIX, dois alunos não respondem à questão. 
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Quadro XIX – Q5 do texto 4 (Turma A) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 25,0 

CR2 Cientificamente incompleta 50,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 15,0 

CR4 Não responde 10,0 

 

A turma B referiu por exemplo: “É preciso ter nevoeiro”;“Para se formar o orvalho 

tem de haver um ambiente húmido e frio e também pode ter um ambiente onde há nevoeiro 

ou neblina”;“Tem de haver temperaturas baixas”;“A evaporação e a condensação”;“O 

tempo tem de estar frio”;“Uma atmosfera transparente, solo com superfícies frias”;“O 

vapor de água”;“Para alimentar as plantas”;“Forma-se do estado gasoso”;“O orvalho 

forma-se a partir das gotas de água quando chove as gotas de água se cair, num jardim de 

manhã cedinho vemos que o orvalho está nas plantas”. 

Pode-se referir que a maior parte dos alunos (50,0%) conseguiram perceber o 

fenómeno e outros (25,0%), ficaram com uma ligeira ideia e não conseguiram passá-la 

para o papel, como se mostra no Quadro XX. 

 

Quadro XX – Q5 do texto 4 (Turma B) 

 Classificação das respostas % 

CR1 Cientificamente aceite 50,0 

CR2 Cientificamente incompleta 25,0 

CR3 Cientificamente rejeitada 25,0 

CR4 Não responde 0,0 

 

b) Conclusão da Análise dos Resultados dos Questionários 

A seguir será apresentada uma análise de comparação entre os resultados obtidos no 

pré e pós questionário. O gráfico à esquerda, Figura 24, refere-se ao pré questionário e o 

gráfico à direita, Figura 24, refere-se ao pós-questionário.  

Sendo a Q1 do texto 1 uma questão que pedia justificação, nota-se que em ambas as 

turmas houve melhoria, sendo mais significativa a registada na turma A. A turma B 
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registou CR3 e CR4 no pós-questionário. É de realçar que sendo turmas de 5ºano, os 

alunos não estão habituados a justificar afirmações. 

 

 
Figura 24 – Q1 do texto 1 (valores comparativos do pré e pós questionário: turma A e B) 

 

 A Q2 do texto 1 registou resultados imprevistos para a turma B, como se mostra na 

Figura 25. Sendo uma questão com alguma ambiguidade os resultados obtidos mostram 

que os alunos da turma A desenvolveram competências e construiram muito bem o seu 

conhecimento. 

 Os alunos da turma B parece não ter entendido a questão, houve a manutenção do 

CR1 e um deslocamento de respostas de CR2 para CR3 e CR4. 

 

 
Figura 25 – Q2 do texto 1 (valores comparativos do pré e pós questionário: turma A e B) 

 

 

 Na questão Q3 do texto 2 os alunos tinham de usar a sua imaginação com base no 

conhecimento conhecido. Os resultados obtidos são indicados na Figura 26. A turma B 

consegue ser mais imaginativa nas suas respostas e os alunos que não tinham respondido, 

alguns já responderam no pós questionário. É de realçar que a turma A regride a nível das 

respostas cientificamnete corretas mas evolui nas respostas cientificamente incompletas. 
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Figura 26 – Q3 do texto 2 (valores comparativos do pré e pós questionário: turma A e B) 

 

 Na questão Q4 do texto 3 os alunos tinham de explicar como se forma o nevoeiro. Os 

resultados obtidos são ilustrados na Figura 27. Em termos gerais podemos afirmar que a 

turma A regrediu e a Turma B registou uma evolução bastante positiva. De facto os 

resultados sugerem que a turma B melhorou bastante na compreensão e na interpretação de 

um fenomeno fisico que afeta a região onde habitam.  

 

 
Figura 27 – Q4 do texto 3 (valores comparativos do pré e pós questionário: turma A e B) 

 

 A questão Q5 do texto 4 pede aos alunos que expliquem as condições atmosfericas 

para a  formação do orvalho. Os resultados obtidos mostram que ambas as turmas 

evoluiram, pois no pós-questionário já se registaram respostas CR1. Contudo os resultados 

mostram que a turma B evoluiu de forma muito positiva, com uma ausencia de CR1 inicial 

para 50% de CR1 final, assim como de 50% de CR2 para 25% de CR2.  Porém além de ter 

diminuido a nível CR3, respostas cientificamente rejeitada, ainda há alunos que não 

demonstram ter percebido o fenómeno.  
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Figura 28 – Q5 do texto 4 (valores comparativos do pré e pós questionário: turma A e B) 

 

 Na generalidade podemos concluir que os resultados comparativos do pré e do pós 

questionário sugerem que a utilização do método construtivista favorece o 

desenvolvimento de competências e a construção do conhecimento dos alunos.  
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CAPÍTULO 5 
Considerações Finais 
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5.1. Introdução 

O construtivismo assumiu no campo da Educação em Ciência um estatuto de tal 

modo generalizado que pode ser considerado atualmente o seu paradigma. A variedade de 

posições teóricas e metodológicas em seu torno poderá encontrar unidade nos seguintes 

critérios: a)Identificar as ideias dos alunos; b)criar oportunidades para os alunos 

explorarem as suas ideias e testar a sua solidez na explicação dos fenómenos, 

acontecimentos e previsões; c) fornecer estímulos para os alunos desenvolverem as suas 

ideias; d)apoiar a reconstrução das suas ideias e pontos de vista (Hodson e Hodson, 1998). 

Assim, os professores deverão de um modo deliberado e estruturado, obter uma imagem 

clara do que os alunos já sabem e compreendem, de modo a poderem envolver os alunos 

em atividades delineadas para que confrontem as suas ideias e os ajudem a recolher 

informação que lhes permita dar-lhes novos significados. 

De acordo com Bertrand (1998), a pessoa constrói o seu conhecimento pela via do 

exame crítico dos seus conhecimentos atuais e das suas experiências. Portanto, evolui na 

sua perceção da realidade. 

 A evolução chegou ao ensino e o professor já modifica a sua tática de ensino, utiliza 

os média e a tecnologia. 

 Conforme Vieira e Vieira (2005) afirmam, as estratégias de ensino e aprendizagem 

assumiram um papel importante como elemento constitutivo do processo educativo, 

fundamentalmente para propiciar a realização de aprendizagens por parte dos alunos. 

 O professor é que decide, no método construtivista, quais são as ideias dos alunos 

que são merecedoras de estudo. “… o professor estabelece a noção de que as ideias são 

complicadas e merecedoras de tempo e atenção, e de que todos os alunos são capazes de 

formular ideias interessantes” (Fosnot, 1999). 

 Os professores acreditam na exploração e que esta leva a uma compreensão da 

ciência. Mas, este tem de escolher a estratégia que proporcione: a mais ativa participação 

dos alunos; um elevado grau de realidade ou concretização; e um maior interesse pessoal 

ou envolvimento do aluno (Vieira e Vieira, 2005). 

 Nesta investigação, os alunos também decidiram o que queriam apreender e até onde 

queriam alargar os seus conhecimentos. Principalmente no método construtivista, quando 

se realiza a elicitação de ideias, estes já sugerem os conteúdos que querem apreender e que 

têm algumas noções. 
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5.2. Implicações do estudo  

Atualmente existe uma preocupação com o processo educacional, bem como, uma 

busca constante de novas metodologias e técnicas que possam auxiliar crianças e jovens a 

aprender, despertando maior interesse e tornando o ensino mais aprazível (Novak e Gowin, 

1996). 

Os resultados obtidos nesta investigação poderão ter implicações para os 

professores, a Educação, em geral, e para a Educação em Ciência no 2º Ciclo, em 

particular. Sendo fidedigno que a autora – investigadora irá voltar a aplicar este estudo. 

O objetivo desta investigação era testar metodologias de ensino e levar os alunos a 

questionarem os fenómenos físicos observáveis no seu dia a dia e o impacto destes no 

estudo das Ciências em contexto de sala de aula. Ao longo deste estudo pode-se afirmar 

que em determinados assuntos o ensino por transmissão/construtivismo pareceu ter mais 

sucesso que o construtivismo e vice-versa. Na realidade, deve-se ter em conta os hábitos de 

trabalho dos alunos. Os alunos estão habituados à memorização, não tem atividades de 

raciocínio, isto leva a que seja mais fácil obter melhores resultados.  

Em termos de competências, no geral, constata-se que os alunos adquiriram-nas, em 

ambas as turmas. 

 Após a recolha, tratamento e análise dos dados constatou-se que os resultados 

obtidos no estudo foram bastante diferenciados e com algumas surpresas, pois seria de 

esperar obter melhores resultados a nível do ensino construtivista.  

No capítulo 4, item b) Conclusão da Análise dos Resultados dos Questionários, a 

turma A registou melhores resultados que a turma B, no que concerne a Q1 do texto 1. 

Neste caso pode-se referir que o ensino por transmissão parece ter mais sucesso. Contudo é 

de salientar que tal nem sempre aconteceu, como por exemplo na questão Q3 do texto 2, 

Q4 do texto 3 e Q5 do texto 4. As Figuras 26, 27 e 28 mostram seguramente o êxito do 

método construtivista na apreensão das competências. 

Constatou-se, em termos globais, que os alunos foram motivados no que respeita à 

participação e à aquisição de competências, valores e atitudes. 

Nunca nos podemos esquecer que o professor também foi, durante muitos anos, um 

aluno, o que por muitas vezes leva a que este imite o seu professor. Como se diz, a 

experiência é que leva à evolução e aperfeiçoamento da técnica de lecionação do professor. 
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Fosnot (1999) citando Hutcheson e Ammon (1986), corrobora esta afirmação, pois 

ela refere que os candidatos a professores foram eles próprios alunos, durante muitos anos, 

em salas de aula onde era frequente os professores fazerem palestras, construíram uma 

visão e aprendizagem como a aquisição de factos, regras e atitudes específicas que são 

apanhadas por exposição, e uma visão do papel do professor no processo como aquele que 

mostra e diz aos alunos o que eles necessitam saber.  

A investigação está em constante evolução e para tal, tenta-se descobrir métodos que 

contribuam para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

A utilização de materiais didáticos, assim como a metodologia de trabalho utilizada, 

nesta investigação poderá contribuir para: ampliar e sintetizar o conhecimento já existente; 

testar a sua veracidade, interesse e motivação dos alunos; estimular a curiosidade e gosto 

pelo estudo. Porém, o professor pode falhar na aplicação ou escolher os materiais didáticos 

errados, como referido por Vieira e Vieira (2005),“…os professores falham na escolha 

racional e fundamentada de estratégias de ensino adequadas ao objetivo ou competência 

visada, bem como na sua implementação.”  

Sendo aplicado corretamente dentro da sala de aula proporcionará muitos benefícios, 

pois pode promover a motivação, a capacidade de compreensão, a memorização e a 

cooperatividade.  

Segundo Fosnot (1999) é necessário que o fenómeno sobre o qual se pede aos 

estudantes para pensar seja interessante, que valha o envolvimento do seu tempo e da sua 

atenção. Além disso, deverá oferecer uma série de caminhos para exploração, várias 

hipóteses de abordagens. O professor terá que ouvir cuidadosamente as interpretações que 

os estudantes fazem dos dados, prestando particular atenção a eventuais dificuldades, 

atrapalhações e perplexidades por parte dos indivíduos.  

 Contudo, podemos salientar algumas implicações: 

 a nível da sala de aula; 

 a nível das metodologias; 

 a nível das atitudes dos alunos; 

 a nível da motivação; 

 a nível do conhecimento. 
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5.3. Limitações do Estudo  

No decurso da investigação, existiram algumas limitações que vão ser agora 

prontamente expostas. Todos os estudos têm alguma incerteza, apesar de se tentar sempre 

executar com a maior rigorosidade. Assim sendo, reconhece-se a existência de algumas 

limitações como: 

- a nível temporal; 

- a complexidade da situação de observadora participante;  

- impossibilidade de efetuar registos vídeo de todas as atividades, de forma 

a facilitar a recolha de dados relevantes;  

- as emergentes dos instrumentos utilizados; 

- a nível do interesse dos alunos; 

- a nível de conhecimentos dos alunos; 

- a nível da concentração dos alunos; 

- colaboração dos alunos. 

Segundo Fosnot (1999), é importante fazer a distinção entre providenciar 

experiências aos estudantes e apoiar a sua compreensão em desenvolvimento.  

O professor também pode ser uma limitação quando toca aos seus conhecimentos, 

pois podemos ter um leque de conhecimentos mas não somos possuidores de todos. É 

necessário que as convicções dos professores sejam esclarecidas, debatidas e desafiadas. 

Os professores necessitam de entrar em experiências de aprendizagem que contestem as 

teorias tradicionais, em experiências onde possam estudar as crianças e a sua construção de 

significado, bem como em trabalhos de campo onde possam fazer experiencias em 

conjunto.   

 Vieira e Vieira (2005) citando Bordenave e Pereira (1991, p.127) referem que a 

natureza diferenciada das aprendizagens, «não existe um método melhor que outro para 

todas as ocasiões». 
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5.4. Perspetivas Futuras 

Seguidamente serão apresentadas algumas sugestões para futuras investigações e 

testar a veracidade dos resultados obtidos nesta investigação. Salienta-se que os resultados 

obtidos apesar de serem interessantes e encorajados para a aplicação do método 

construtivista não devem ser generalizados dado o tamanho da amostra. Deste modo 

propõe-se: 

  - voltar a aplicar este estudo em turmas diversificadas; 

  - a preparação do professor  é fundamental para o sucesso da aplicação dos 

materiais e da exploração das atividades/estratégias; 

  - aperfeiçoamento do método e instrumentos utilizados; 

  - análise do percurso futuro dos alunos, de modo a verificar se adquiriram 

todos os conceitos; 

  - aplicação de outros métodos de ensino e resolução de problemas; 

  - multidisciplinariedade. 
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Anexo I: Questionário 
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Anexo II: Ficha de trabalho 
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Anexo III: Ficha de Avaliação 
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Anexo IV: Trabalhos dos alunos 

 

Fenómenos físicos  

Os fenómenos físicos são aqueles onde as propriedades da matéria não se alteram , e onde 

não haja mudança na sua constituição atômica: derretimento do gelo, ebulição, dissolução de sal ou 

açucar em água, são fenômenos físicos, pois mantém suas propriedades intactas. 

  

 

 

 

 
Como se forma a chuva? 
A chuva forma-se da seguinte forma: 

1º - A água, quando é aquecida, evapora e se transforma em vapor de água; 

2º - Este vapor de água mistura-se com o ar e, como é mais leve, começa a subir; 

3º - Formam-se as nuvens carregadas de vapor de água (quanto mais escura é a nuvem mais 

carregada de vapor de água condensado está); 

4º- Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frias, o vapor de água condensa, 

transformando-se novamente em água; 

5º - Como é pesada e não consegue sustentar-se no ar, a água acaba caindo em forma de 

chuva. 

 

Como se forma o granizo? 

O granizo forma-se pelos seguintes passos: 

- Nuvens pesadas formam-se com a união de temperaturas altas e um alto índice de 
humidade relativa do ar.  

- No interior dessas nuvens, ocorrem intensas correntes de ar, ascendentes e 
descendentes, onde a temperatura fica abaixo de -80°C (oitenta graus negativos).  

- O vapor de água da atmosfera é empurrado para as regiões mais altas das nuvens, onde 
a temperatura é bem menor, e se congela. 

Estado Sólido 

 

Estado Liquido  

  

Estado Gasoso 

 

     Fusão  

Condensação  Solidificação 

 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/agua.htm
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- Congelado, o vapor ganha um peso maior que a gravidade, que a nuvem não consegue 

suportar, precipitando em forma de gelo. É a chuva de granizo.  
 

Como se forma o nevoeiro? 
O nevoeiro forma-se quando o vapor da água presente na atmosfera passa do estado gasoso 

para o estado líquido. Por tanto aquela névoa, que por vezes parece caminhar, não é nada mais do 

que um aglomerado de gotículas, ou melhor, uma nuvem que se forma muito próximo da 

superfície terrestre. 

O nevoeiro é algo muito parecido com aquela fumaça que se forma no banheiro quando 

tomamos banho quente. O que vemos na casa de banho é, também, uma porção de gotículas de 

água flutuando no ar. 

Só há duas formas pelas quais os nevoeiros aparecem: acrescentando vapor no ar - como no 

caso do banho quente - e pelo resfriamento do ar - como ocorre nas noites em que a temperatura se 

apresenta bem mais baixa que a do dia.                    
 

Como se forma a neve? 

O ar quente do solo, quando se encontra com o ar frio acima e condensa o vapor, forma as 

nuvens. As gotículas de água nas nuvens, que sempre estão em movimento dentro dela, juntam-se e 

formam maiores gotas de água, que tanto podem cair na forma de chuva ou na forma de neve, 

dependendo sempre da temperatura do interior da nuvem. 

A neve forma-se quando as nuvens contêm temperatura abaixo de 0ºC (zero graus), quando 

o vapor é transformado em cristais de gelo ou flocos. É assim que ela cai, mais se a nuvem estiver 

com temperatura acima de 4ºC (quatro graus), ela derreterá e transformar-se-á em chuva.  

A neve que cai com temperatura abaixo de 0ºC (zero graus) tem cor branca e brilhante de 

alto poder refletor, enquanto a que já caiu a algum tempo fica com um tom amarelado. Nas regiões 

agrícolas, onde a temperatura do solo é elevada, a neve é importante para proteger as raízes das 

plantas e nas regiões de montanhas, a neve é importante para manter o fluxo dos rios. 
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O que é o granizo?    
Precipitação atmosférica formada por pequenos glóbulos de gelo resultantes da 

congelação das gotas de água ao atravessarem uma camada de ar frio; chuva de pedra. 
As pedras tem um tamanho que varia desde o de uma ervilha até o de uma batata. Já se 
registrou uma pedra de granizo que media 44,5cm de circunferência e pesava 800g. 
Tempestades violentas de granizo são perigosas para as pessoas, os animais e as 
colheitas. 

 

Como se forma o granizo ? 
O granizo forma-se quando pequenas partículas de elo caem dentro da nuvem, 

recolhendo a humidade. E essa humidade se congela e as partículas são levadas para 
cima, pelo ar, aumentando seu tamnho. Isso acontece várias vezes até que a partícula se 
transforme em, granizo, que tem o peso suficiente para cair na terra. 

 

O que é a neve? 

 
Flocos brancos que caem do céu: neve fina. 

 

Como se forma a neve? 
Ela é formada nas camadas mais altas das nuvens, quando a temperatura lá em cima está 

abaixo de zero. As gotas de água congelam-se e transformam-se em flocos de neve. Isso é comum 

em grandes altitudes, mas nem sempre a neve chega ao chão. À medida que os flocos se 

aproximam do solo, a temperatura aumenta e os derrete. Nas montanhas é comum nevar mesmo 

com a temperatura perto dos 4 graus, pois as baixas temperaturas à grandes altitudes impedem que 

a neve se derreta. 

 

O que é o nevoeiro? Como se forma o nevoeiro? 
Quando uma massa de ar experimenta resfriamento à superfície, nevoeiros podem ser 

formados. Nevoeiro é um tipo de nuvem estratiforme que se forma na superfície ou muito 

próximo a ela, e que afeta seriamente a visibilidade. É como se a base de uma nuvem 

estratiforme estivesse muito baixa e em algumas situações é possível identificar gotinhas de 

água boiando na atmosfera. Por isso, existe muita preocupação por parte dos órgãos 

gerenciadores dos meios de transportes aéreos, marítimos e rodoviários, pois muitas vezes, o 

nevoeiro é situação precursora de acidentes graves e até mesmo fatais.  

Por outro lado, a correta exploração do conteúdo de água líquida de um nevoeiro pode trazer 

benefícios às atividades humanas, como por exemplo no Chile, que se coleta cerca de 7000 

litros de água por dia através de 50 coletores de 48 m2 de área da base.  

Por sua estreita associação com inversões de temperatura e por sua tremenda importância nos 

transportes, segurança pública e atividades humanas em geral, os nevoeiros merecem uma 

séria consideração como propriedade da massa de ar. Para os propósitos desta discussão, 

nevoeiros podem ser definidos como uma camada de nuvem estratiforme ocorrendo na 

superfície ou muito próximo a ela.  

Nuvens estratiformes são características da parte mais baixa da atmosfera quando uma 

inversão térmica bem desenvolvida existe ou quando há uma camada aproximadamente 

isotérmica. Se o ar localizado abaixo for suficientemente húmido, uma camada estratiforme 

irá se formar, com topo à altura da base da inversão. Para que a formação se dê como 

nevoeiro, a base da inversão deve estar próxima à superfície. Uma inversão térmica de 

superfície ou muito próximo a ela é meramente uma expressão de resfriamento por baixo e 

isto é portanto característico de massas de ar que são originariamente mais quentes do que a 
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superfície sobre a qual ela está passando ou está em repouso. O problema de investigar a 

formação de nevoeiro consiste em determinar as circunstâncias nas quais o resfriamento de 

massas de ar na superfície, num contexto de alta humidade, pode ocorrer.  

 

O que é a chuva? 
Gotas de água que caem do céu: ****uma chuva torrencial. 
Tudo o que cai em grande quantidade: uma chuva de estrelas. 
O que é a chuva? 
Chuva é um fenómeno meteorológico que consiste na precipitação de 

gotas de água no estado líquido sobre a superfície da Terra. A chuva 

forma-se nas nuvens. Nem todas as chuvas atingem o solo, algumas 

evaporam-se enquanto estão ainda a cair, num fenómeno que recebe o 

nome de virga e acontece principalmente em períodos/locais de ar 

seco. A chuva tem papel importante no ciclo hidrológico. A 

quantidade de chuvas é medida usando um instrumento chamado pluviómetro, de funcionamento 

simples: a boca de um funil de área conhecida faz a coleta das gotas de chuva e as acumula em um 

reservatório colocado abaixo do funil. Um observador vem no tempo de amostragem (1 vez por 

dia, 4 vezes por dia etc.), e com uma pipeta com escala graduada, mede o volume de água 

acumulado no período. Por exemplo, ele pode ter medido que caiu 25 mm por metro quadrado nas 

últimas 24 horas. Para maior precisão no registo das alturas de chuvas utiliza-se um aparelho 

denominado de pluviógrafo que registar num gráfico as alturas de precipitações em função do 

tempo. A este gráfico denomina-se pluviograma. 

 

Fenómenos Físicos 
 

Os fenômenos físicos são aqueles onde as propriedades da matéria não se alteram (ponto de 

fusão, ebulição, etc), e onde não haja mudança na sua constituição atômica: derretimento do gelo, 

ebulição, dissolução de sal ou açucar em água, são fenômenos físicos, pois mantém suas 

propriedades intactas, bem como a composição química. No caso da dissolução do sal (NaCl) em 

água, a molécula de sal é quebrada em Na
+
 e Cl

-
, quando a água evaporar, esses ícones e ânions vão 

se juntar novamente e reconstituir o sal.  

A evaporação é um fenômeno físico, pois com a ação da luz solar, os átomos que 

constituem a água (H2O) vão ficar com um maior estado de agitação, causando a sua separação e a 

consequente evaporação. Em uma pressão maior, seria necessário muito mais energia (calor, luz 

solar) para causar essa separação. Não há qualquer alteração nas propriedades do elemento, e o 

precesso é reversível. 

    .      O fogo 

1. A fusão do gelo 

2. A ebulição da Água 

3. O acender de uma lâmpada, entre outros... 

4. Cortar o papel com uma tesoura 

5. Copo que quebra; 

6. água oxigenada que borbulha ao entrar em contacto com um ferimento. 

São os que se relacionam com a luz, o som, o magnetismo, a eletricidade etc. Eles não alteram a 

composição nem as propriedades químicas das substâncias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(meteorologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nuvem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hidrol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pipeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pluviograma
http://www.infoescola.com/quimica/fenomenos-fisicos/
http://www.infoescola.com/quimica/ion/
http://www.infoescola.com/quimica/fenomenos-fisicos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ebuli%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada
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São também aqueles em que não ocorre mudança química na matéria (Química). É toda transformação 

da matéria que ocorre sem a formação de novas substâncias. Exemplos: 

 A fusão do gelo, 

 A ebulição da Água, 

 Cortar o papel com uma tesoura 

 Copo que quebra;  

Um fenómeno físico não altera a identidade química da substância envolvida. Este é um fenómeno físico. 

                     
http://www.dicio.com.br/granizo/ 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081009123243AAs3O5o 

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060609111702AAT9f8o 

http://www.lexico.pt/neve/ 

http://www.lexico.pt/nevoeiro/ 

http://www.master.iag.usp.br/ensino/Sinotica/AULA11/AULA11.HTML 

http://www.lexico.pt/chuva/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva 

http://www.infoescola.com/quimica/fenomenos-fisicos/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno_f%C3%ADsico 

http://blogmail.com.br/a-termometria 

http://www.bragancanet.pt/agua/natur.htm 

http://www.bragancanet.pt/agua/ 
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http://www.lexico.pt/neve/
http://www.lexico.pt/nevoeiro/
http://www.master.iag.usp.br/ensino/Sinotica/AULA11/AULA11.HTML
http://www.lexico.pt/chuva/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://www.infoescola.com/quimica/fenomenos-fisicos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno_f%C3%ADsico
http://blogmail.com.br/a-termometria
http://www.bragancanet.pt/agua/natur.htm
http://www.bragancanet.pt/agua/


 122 

 



 123 

 
 

 

 



 124 

 
 

 

 

 

 

 

 



 125 

 



 126 

 



 127 

 



 128 

 
 



 129 

 
 

Aluno J  

 



 130 

 



 131 

Anexo V: Mapas de Conceitos 
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