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Este estudo visou conceber e validar instrumentos de apoio ao professor para 
promover o Ensino Experimental e Reflexivo das Ciências. Tais instrumentos, que 
designamos de módulos de ensino-aprendizagem, abordam grande parte dos tópicos 
curriculares do 1º ano de escolaridade da área de Estudo do Meio e são constituídos por 
um guia, com orientações pedagógicas, para o professor e fichas de registo para o aluno.  

A metodologia seguida neste estudo assumiu o carácter de investigação-acção e 
integrou uma abordagem interpretativa da investigação. A recolha de dados foi realizada 
por via da observação participante e procedeu-se ao registo da informação num sistema 
narrativo, o diário. O processo de validação dos módulos ocorreu em dois momentos 
diferentes e sequenciais: a) em contexto de formação, envolvendo 20 professores do 1º 
ciclo; b) em contexto de ensino-aprendizagem, envolvendo 4 desses 20 professores, que 
leccionavam o 1º ano de escolaridade, e respectivos alunos, cerca de 90. Nas sessões de 
formação procedia-se à discussão da versão inicial dos módulos elaborados pelo 
investigador, de modo a que os professores se pudessem pronunciar sobre as actividades 
propostas e apresentassem eventuais sugestões de alteração. Durante a sessão de 
formação, procedia-se ao registo dos incidentes mais importantes aí ocorridos e 
elaborava-se, posteriormente, o diário da sessão. Com base nesses registos, a versão 
inicial do módulo era reformulada e entregue aos professores antes de se iniciar o 
processo de ensino-aprendizagem com os alunos. A intervenção na sala de aula 
correspondeu ao segundo momento de validação dos módulos. Nessa altura, procedia-se 
novamente ao registo daquilo que de mais relevante acontecia e elaborava-se o 
correspondente diário de aula. De acordo com os diários de aula elaborados pelo 
investigador e os diários de aula que os professores também elaboravam, os módulos 
eram reformulados na versão definitiva. Os módulos, concebidos e validados, 
constituem o principal resultado deste estudo.  

No final do processo de investigação desenvolvido, os professores avaliaram os 
módulos de uma forma muito positiva, através de um inquérito individual e anónimo 
distribuído no final do ano lectivo (1998/99).  

Em jeito de reflexão final, sustentamos a convicção de que os professores carecem 
de instrumentos de apoio, validados na sala de aula, para promoverem o Ensino 
Experimental das Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico. Os módulos, que fazem parte 
deste estudo, pretendem assim influenciar as práticas pedagógicas e os processos de 
formação inicial e contínua de professores, de modo a que o Ensino Experimental das 
Ciências no 1º Ciclo seja uma realidade no nosso país.  
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II		 TTRR OODD UU ÇÇÃÃ OO   

 

 

 

 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito de um projecto de investigação, Projecto 

E	EXP – Ensino Experimental no 1º Ciclo: Aprender a Pensar1 (Sá, 1998a), e 

destina-se à apresentação de Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica. Ele 

assume a natureza de um trabalho de síntese, de acordo com a alínea b) do ponto 2 do 

artigo 58.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, e tem como objectivo geral 

construir e validar, em contexto de formação de professores e de ensino-aprendizagem, 

um conjunto de instrumentos de apoio ao professor para promover o Ensino 

Experimental das Ciências no 1º ano de escolaridade.  

A necessidade de se elaborar tais instrumentos, previstos pelo Projecto ENEXP, 

assenta nos seguintes pressupostos: 

a) continua a persistir ao longo de mais de duas décadas uma grande contradição 

entre as recomendações de natureza experimental e construtivista contidas no 

currículo do 1º Ciclo e o currículo em acção verificado nas escolas; 

b) há uma grande escassez de materiais escritos de apoio aos professores para 

implementarem as orientações curriculares; 

                                                           
1 Projecto financiado pelo Instituto de Inovação Educacional, Programa PEPT 2000, Centro de Estudos da 
Criança da Universidade do Minho e com o apoio da Direcção Regional de Educação do Norte. 
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c) a adopção do manual do aluno como manual do professor tornou-se um viés que 

não possibilita ao professor desenvolver uma abordagem metodológica 

adequada e uma clara intencionalidade educativa do ensino das Ciências deste 

nível de ensino; 

d) as instituições de formação continuam muito carentes de propostas devidamente 

testadas e validadas no contexto do nosso país, que possam influenciar a 

formação inicial dos professores e colocar num plano de efectiva relevância a 

formação para o ensino das Ciências no 1º Ciclo; 

e) nenhuma orientação de política educativa com vista à promoção do ensino 

experimental das Ciências no 1º Ciclo poderá tornar-se efectiva nas escolas, se 

os professores, as escolas e as instituições de formação não dispuserem de meios 

e instrumentos necessários para gerarem o movimento de inovação que tal 

orientação política impõe. 

 

Em termos de estrutura, este estudo está dividido em 7 capítulos:  

O primeiro capítulo visa essencialmente apresentar o enquadramento do estudo, 

apontando as motivações, os objectivos e a sua relevância para a melhoria da qualidade 

dos processos de ensino-aprendizagem das Ciências no 1º Ciclo.  

O segundo capítulo compreende o fundamento teórico para uma perspectiva de 

Ensino Experimental e Reflexivo das Ciências naquele nível de ensino, abordando: a) as 

ideias espontâneas das crianças, a natureza de tais ideias e sua perspectiva de evolução; 

b) o ensino das Ciências centrado nos processos científicos; c) a aprendizagem 

cooperativa; d) o desenvolvimento de competências de pensamento em contexto de 

conteúdos curriculares; e)  a metacognição.  
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O terceiro capítulo pretende, de acordo com os contributos teóricos revistos no 

capítulo anterior, sintetizar a perspectiva de ensino-aprendizagem veiculada pelos 

módulos de ensino-aprendizagem. 

O quarto capítulo compreende a fundamentação teórica sobre as orientações 

metodológicas adoptadas pelo projecto ENEXP: a) uma perspectiva de investigação-

acção; b) uma abordagem interpretativa da investigação. 

O quinto capítulo apresenta uma abordagem mais específica da metodologia e dos  

métodos de recolha de dados adoptados pelo projecto ENEXP na concepção e validação 

dos módulos. 

O sexto capítulo compreende a apresentação de resultados, ou seja, os módulos de 

ensino-aprendizagem que abordam tópicos curriculares da área de Ciências para o 1º 

ano de escolaridade. Neste capítulo é também apresentada a análise e interpretação dos 

resultados subjacentes ao processo de validação de cada módulo e a avaliação que os 

professores fizeram das atitudes e sentimentos dos alunos e deles próprios face à 

intervenção desenvolvida na sala de aula. Por último, são apresentados os resultados da 

avaliação que os professores fizeram sobre a qualidade dos módulos de ensino-

aprendizagem.  

O sétimo e último capítulo aponta algumas reflexões finais sobre a necessidade de 

se conceberem e validarem instrumentos de apoio ao professor para que o Ensino 

Experimental e Reflexivo das Ciências se torne efectivo no 1º Ciclo do Ensino Básico e 

sobre a possibilidade destes instrumentos influenciarem a formação de professores.  
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Desde 1975 que as Ciências da Natureza fazem parte dos programas resultantes 

das sucessivas reformas curriculares realizadas no nosso país. Os seus conteúdos 

inserem-se numa área curricular mais vasta – Estudo do Meio – para a qual concorrem 

conteúdos de várias disciplinas científicas, como a História, a Geografia, a Etnografia, 

entre outras (M.E., 1990).  

Apesar das sucessivas reformas curriculares realizadas, a única mudança visível 

introduzida com a última reforma, realizada em 1990, foi a modificação da designação 

da área curricular de Estudo do Meio Físico e Social para Estudo do Meio, e a extensão 

e reforço da componente de Ciências da Natureza, com a inclusão das Ciências Físicas 

num bloco com a designação de “À Descoberta dos Materiais e Objectos” (Sá et al., 

1999a). Neste bloco há grande insistência em desenvolver nos alunos uma permanente 

atitude de experimentação, com a introdução de conteúdos como: “Realizar 

experiências com alguns materiais e objectos, realizar experiências com a água, som, 

ar, luz, ímanes, mecânica, etc..” No bloco “À Descoberta do Ambiente $atural, 

encontram-se expressões como: levantar questões, a procura de resposta através de 

experiências, pesquisas simples, observação directa, recolha de amostras, a utilização 
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de instrumentos de observação e medida, como o termómetro, a bússola, a lupa, os 

binóculos...” Mas, em termos da prática docente, não se verificam mudanças 

significativas com vista a corporizar tais pretensões. Apesar de existirem 

recomendações explícitas no sentido de se promover uma aprendizagem construtivista e 

experimental, os princípios orientadores não oferecem informações claras e objectivas 

sobre como essa abordagem se deve realizar. Antes se resumem a questões de natureza 

estrutural e orgânica dos diversos conteúdos e remetem para o professor a competência 

de orientar todo o processo de ensino-aprendizagem, para que os alunos possam: “(...) 

organizar a informação e estruturá-la de forma a que ela se constitua em conhecimento 

(...).” Do ponto de vista dos professores a questão que se coloca é: “Como é que tudo 

isto se faz?” Ou melhor: “Que experiências realizar? Com que material? Que 

objectivos de aprendizagem deverão suportar tais experiências? Que filosofia 

pedagógica deverá estar subjacente à condução das experiências?” (Sá, 1996:34) 

São questões pertinentes e para as quais os professores não dispõem qualquer 

resposta, orientação ou formação. Assim, não é legítimo remeter para o professor a 

competência de orientar uma pretensa abordagem experimental das Ciências no 1º ciclo 

para a qual não estão preparados nem dispõem de instrumentos de apoio adequados. Tal 

exigência não pode recair simplesmente nos ombros do professor. É necessário que se 

realize um trabalho de profundidade, envolvendo a componente de formação e de 

investigação dos processos de ensino-aprendizagem, para que se possa construir e 

validar instrumentos de apoio ao professor (Sá, et al., 1999a). Charpack (1997) partilha 

desta opinião, referindo que é fundamental que se realize todo um trabalho de 

investigação que conduza à produção de instrumentos de apoio ao professor, em estreita 

colaboração com os investigadores de didáctica das ciências, para que se possa “(...) 

construir situações de ensino adaptadas às crianças na sua diversidade e fáceis de 
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estabelecer nas condições habituais de ensino (...).” Mas tal exige o desenvolvimento 

de “(...) um trabalho que falta prosseguir e ampliar” (Charpack, 1997:92). 

À luz da experiência e investigações realizadas noutros países e recentemente no 

nosso2, os principais factores que constituem obstáculos à introdução do Ensino 

Experimental das Ciências na escola primária são essencialmente: a) o insuficiente e 

inadequado nível de competências científicas e pedagógicas dos professores (Tilgner, 

1990; Harlen, 1993; Sá & Carvalho, 1997; Charpack, 1997; Sá, 1999b); b) a ausência de 

instrumentos de apoio que forneçam aos professores, em geral, uma segurança mínima 

para implementarem na sala de aula uma tal perspectiva de ensino (Sá, 1994, 1996; 

Charpack, 1997). Estes são obstáculos determinantes que minimizam o impacto de 

avultados investimentos no apetrechamento das escolas com materiais e equipamentos. 

É indispensável que o sistema de formação contínua passe a incluir a oferta de uma 

formação de qualidade sobre o Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo.  

Ao nível da formação inicial de professores, em cadeiras leccionadas no Instituto 

de Estudos da Criança da Universidade do Minho que enfatizam uma perspectiva de 

Ensino Experimental e Reflexivo das Ciências para o 1º Ciclo, tem-se verificado que os 

estudantes procuram pôr em prática aquilo que aprenderam, mas acabam por não 

encontrar nas escolas o estímulo necessário para desencadear um processo de ensino-

aprendizagem verdadeiramente inovador. Desiludidos com a realidade onde se inserem, 

muitos deles acabam por se deixar socializar nas práticas tradicionais já instaladas nas 

escolas. Este efeito resulta do processo de socialização profissional que, segundo Ponte 

(1999:59), corresponde a “um segundo momento de formação, normalmente de “sinal 

                                                           
2 No contexto educacional português, em particular no Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo, 
têm-se destacado as investigações levadas a cabo por Sá, no Instituto de Estudos da Criança da 
Universidade do Minho.  
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contrário” ao da formação inicial, com força mais do que suficiente para exercer um 

efeito dominante nas suas concepções e práticas profissionais.” 

Nos últimos anos, temos assistido a alguns sinais de mudança no discurso político 

de alguns responsáveis pela política educativa no nosso país e nas actuais orientações do 

Ministério da Educação (1998), ao colocarem uma maior relevância no ensino 

experimental das Ciências para o 1º Ciclo do Ensino Básico. Estes sinais têm sido 

acompanhados de alguns equívocos que parecem derivar de uma certa falta de 

consciência da complexidade do que é promover um ensino experimental das Ciências 

no 1º Ciclo e formar professores para o efeito3 (Sá, et al., 1999a).  

Será desejável que se venha a fazer a avaliação do real impacto dos movimentos 

recentes favoráveis ao Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo, designadamente 

no âmbito do Programa Ciência Viva do Ministério da Ciência e Tecnologia4. 

Acreditamos, porém, que o ensino das Ciências que hoje se pratica ao nível do 1º Ciclo 

no nosso país é caracterizado pelo espírito que degenerou as Lições de Coisas5 no Reino 

Unido, França e Estados Unidos, durante a primeira metade do século XX. Isto é, uma 

prática pedagógica caracterizada por um ensino das Ciências subsidiário e marginal, que 

                                                           
3 Estes sinais evidenciam uma total ausência de conhecimento sobre a complexidade que está associada à 
implementação do Ensino Experimental das Ciências. Tal processo de ensino-aprendizagem requer, por 
parte do professor, o desenvolvimento de competências científicas e pedagógicas, de modo a promover 
nos alunos aprendizagens de qualidade superior e o desenvolvimento de competências de pensamento. De 
acordo com as experiências de outros países, sustentamos que é fundamental desenvolver um trabalho de 
formação e investigação sobre os processos de ensino-aprendizagem em profundidade e em pequena 
escala, aferindo instrumentos de apoio ao professor, por forma a que possam, posteriormente, ser 
difundidos em grande escala (Sá, 1996). 
4 Desde 1997, o Ministério da Ciência e Tecnologia vem disponibilizando avultadas verbas para o Ensino 
Experimental das Ciências, designadamente no 1º Ciclo, no âmbito do Programa Ciência Viva. 
Desconhecem-se, porém, relatórios descritivos do que se tem feito e de avaliação global do impacto dos 
projectos financiados. 
5 Livro de autoria de Elizabeth e Charles Mayo (1829) com a designação de Lesson Objects - Lições de 
Coisas - que foi retomado e muito utilizado durante as primeiras décadas do século XX. No modelo das 
Lições de Coisas as crianças eram exercitadas a observar e descrever de uma forma muito simples e 
familiar as propriedades dos objectos naturais que tinham ao seu dispor. A pedagogia de ensino, 
subjacente às Lições de Coisas, degenerou na simples memorização e reprodução mecânica dos 
conteúdos dos livros, a observação directa deu lugar à observação das imagens dos objectos inseridas nos 
manuais e os objectos naturais limitavam-se aos seres vivos: animais e plantas (Sá, 1996). 
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enfatiza a transmissão e memorização da informação, e toda a retórica experimental e 

construtivista patenteada nos programas é sustentada pelos desenhos de objectos, 

animais e plantas contidos nos manuais escolares (Sá, 1996; Sá & Carvalho, 1997; Sá, 

et al., 1999a). Os manuais escolares têm sido, na opinião daqueles autores, o factor que 

mais tem influenciado o ensino das Ciências nas escolas do 1º Ciclo, constituindo 

mesmo, segundo Estrada (2000), um obstáculo ao desenvolvimento de práticas 

educativas inovadoras. Na ausência de instrumentos que apoiem as inovações 

curriculares introduzidas, os professores acabam por ver no manual a única forma de 

apoio. Neste sentido, o papel do professor fica reduzido a um mero executor e 

transmissor de informação, que se rege por uma prática instrumentalizada pela política 

editorial, e o aluno é visto como um mero reprodutor de informação contida nos 

manuais (Estrada, 2000). O resultado é traduzido, como referem Sá & Carvalho (1997), 

por uma discrepância cada vez maior entre um currículo com pretensões inovadoras e 

um currículo em acção estagnado no tempo.  

Com este panorama não será muito arriscado afirmar que a actual realidade das 

escolas do 1º ciclo não é muito diferente daquela que era encontrada à cerca de 20 ou 30 

anos atrás. A abordagem pretensamente inovadora dos currículos, contemplando 

princípios pedagógicos que acolhe contributos da Psicologia da Aprendizagem e da 

Psicologia do Desenvolvimento da Criança, não tem tido um verdadeiro reflexo na 

melhoria da qualidade das práticas pedagógicas veiculadas na sala de aula. Ao nível da 

investigação realizada no domínio da Educação em Ciências, Silva (1999) refere um 

outro factor, que do nosso ponto de vista tem também contribuído para este estado de 

coisas e que tem a ver com a separação que existe entre a investigação que se realiza e a 

prática, sendo reduzido o número de investigações com repercussões concretas na 

melhoria da qualidade das práticas educativas. Segundo aquele autor, não basta realizar 
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investigações envolvendo a colaboração dos professores. A questão é mais profunda e 

complexa e diz respeito à natureza daquilo que se investiga, para quê e para quem. A 

este propósito Shön (1992:5, citado em Silva, 1999) caracteriza a situação da 

investigação em educação, recorrendo a uma analogia que põe em evidência o dilema 

entre o rigor e a relevância:  

(...) há um dilema entre rigor ou relevância, que recai 
especialmente sobre aqueles que se consideram investigadores. Uma 
imagem topográfica ajuda a transmitir o significado deste dilema. 
Podemos imaginar uma falésia do cimo da qual se avista um pântano 
lá em baixo. Os investigadores podem escolher ficar no alto, em solo 
firme, onde podem realizar um tipo de investigação academicamente 
considerada rigorosa, incidindo contudo em problemas de cuja 
importância duvidam cada vez mais. Ou podem optar por descer ao 
pântano onde se podem dedicar a problemas que consideram 
realmente importantes, mas seguindo caminhos não rigorosos e que 
não sabem como descrever. Eles podem escolher entre o rigor em solo 
firme ou a relevância no pântano. 

 

 

Com esta citação, pretendemos sublinhar que a natureza deste estudo corresponde 

a uma clara e inequívoca opção de deixar o solo firme no cimo da falésia e descer ao 

pântano para percorrer caminhos tortuosos, mas com a forte convicção de que este 

trabalho tem em vista a renovação e melhoria da qualidade do ensino no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. É do ponto de vista de Silva a tal Didáctica que é necessário criar. Uma 

Didáctica que:  

(...) mergulhe nas realidades dos ambientes naturais de aula; 
(...) que trate efectivamente, na teoria e na prática, os processos de 
ensino-aprendizagem em aula, não os remetendo simplesmente para o 
domínio da fenomenologia; que procure a frutuosidade prática, a 
intervenção e a transformação de situações vividas; (...). (1999:97) 

 

 



______________________________________          Enquadramento do estudo _____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

10

Nos últimos anos, a nível internacional, temos assistido a um crescente interesse 

pelo Ensino Experimental das Ciências na escola primária (Harlen, 1992, 1993; Carré & 

Ovens, 1994; Holland & Rowan, 1996; Frost, et al., 1995; Qualter, 1996; Charpack, 

1997; Blatchford & Brudenell, 1999). Apesar deste interesse, continua a existir escassez 

de instrumentos de apoio ao professor devidamente validados na sala de aula, com a 

efectiva participação dos professores e alunos neste processo. É nossa convicção, aliás 

reforçada também por Estrada (2000), de que é necessário produzir instrumentos de 

apoio flexíveis que ofereçam aos professores uma base de sustentação, para que, de 

forma gradual, se apropriem da perspectiva pedagógica por eles veiculada. Trata-se  de 

um processo que pretende envolver, num primeiro momento, os professores na 

construção e validação desses instrumentos, para que, à medida que adquiram as 

competências necessárias, se possam tornar em elementos activos, autónomos e 

reflexivos e não meros elementos de aplicação e consumo.  

 

É neste contexto que surge um projecto de investigação-acção, que vem sendo 

desenvolvido desde Janeiro de 1998 numa escola do 1º ciclo na cidade de Braga: 

Projecto Ensino Experimental no 1º Ciclo: Aprender a Pensar (Projecto E	EXP6, 

Sá, 1998a). Este projecto insere-se numa linha de investigação educacional que tem 

como motivações contribuir para a renovação e melhoria da qualidade de ensino no 1º 

Ciclo do Ensino Básico e contribuir para despertar no nosso país um novo olhar para 

esse nível de escolaridade. Fazem parte dos seus objectivos três domínios distintos, 

designadamente: a) os processos de ensino-aprendizagem; b) a formação dos 

professores; c) a produção de materiais de apoio aos professores.  

 

                                                           
6 Projecto financiado pelo Instituto de Inovação Educacional, Programa PEPT 2000, Centro de Estudos da 
Criança da Universidade do Minho e com o apoio da Direcção Regional de educação do Norte. 
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Como projecto de investigação-acção tem como objectivos gerais os seguintes: 

a) promover um processo de Ensino Experimental e Reflexivo das Ciências no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, segundo uma abordagem interdisciplinar com particular 

incidência nas áreas da Matemática e Língua Portuguesa; 

b) promover competências de pensamento dos alunos em contexto de conteúdos 

curriculares de Ciências do programa do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

c) produzir instrumentos de apoio ao professor, devidamente validados em 

contexto de sala de aula, para promover o Ensino Experimental no 1º Ciclo (Sá, 

et al., 1999a).  

 

Estes instrumentos – guia do professor e fichas do aluno – pretendem promover 

uma prática compatível com os seguintes objectivos gerais de aprendizagem e atitudes 

dos alunos:  

a) desenvolver a capacidade de exprimir, fundamentar e discutir ideias pessoais 

sobre fenómenos e problemas do meio físico-natural, numa perspectiva social e 

cooperativa da aprendizagem;  

b) promover competências de processos científicos na realização de actividades 

experimentais, sujeitando as suas ideias à prova da evidência; 

c) promover a evolução de ideias pessoais em direcção a uma compreensão 

científica do meio envolvente; 

d) desenvolver competências de pensamento, por via de um permanente 

questionamento nas discussões dos diferentes pontos de vista e na realização das 

investigações; 

e) promover aprendizagens significativas na Matemática e na Língua Portuguesa 

no contexto das actividades científicas; 
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f) promover a dimensão lúdica da investigação e descoberta por forma a 

desenvolver uma atmosfera de prazer e alegria na aprendizagem; 

g) promover atitudes mais positivas face à escola, especialmente em crianças de 

perfil menos académico, provenientes de estratos sócio-económicos mais 

desfavorecidos (Sá, et al., 1999b). 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II II   ––   Contr ibu ições  teór icas  para  uma 

perspect iva  de  ens ino  exper imental  e  re f lex ivo  das  

c i ênc ias   

 

 

  

22..11..  AASS  IIDDEEIIAASS  EESSPPOONNTTÂÂNNEEAASS  DDAASS  CCRRIIAANNÇÇAASS  

 
As crianças desde muito cedo manifestam curiosidade em compreender o mundo 

que as rodeia. Sem terem, ainda, recebido qualquer instrução formal e específica, elas 

elaboram ideias e interpretações sobre muitos fenómenos que irão estudar e constroem 

significados para muitas palavras usadas em Ciência. O resultado é um conjunto de 

ideias e teorias de carácter idiossincrático, que surge da construção de significados 

pessoais de forma inconsciente em função das suas experiências de vida, do seu nível de 

conhecimentos e do domínio da linguagem (Osborne & Freyberg, 1991; Driver et al., 

1992; Driver, 1995; Porlán, 1998). O carácter pessoal destas ideias permite-lhes 

elaborar uma compreensão limitada e limitante dos conceitos científicos que mais tarde 

irão estudar (Driver, 1995; Porlán, 1998). Em muitos casos são ideias e teorias 

explicativas cujo significado difere do significado científico, mas funcionam para o 

aluno como alternativa aos conceitos científicos correspondentes (Driver et al., 1992; 

Driver, 1995; Santos 1998). 
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Estas ideias constituem um dos principais factores a ter em conta no ensino das 

Ciências, porque condicionam o sucesso das aprendizagens futuras (Driver et al., 1992; 

Driver, 1995). No entanto, apesar de, nos últimos anos, a investigação em Educação em 

Ciências ter dado particular ênfase ao levantamento dessas ideias em muitos domínios 

conceptuais específicos do conhecimento, essas investigações, materializadas num vasto 

catálogo de ideias espontâneas das crianças, não têm tido repercussões concretas do 

ponto de vista pedagógico na sala de aula.  

A investigação e a prática continuam a existir como duas entidades separadas e o 

número de investigações com implicações concretas na alteração das práticas educativas 

é muito reduzido (Silva, 1999). Isto repercute-se, inevitavelmente, nas práticas dos 

professores, que continuam a ignorar o conhecimento que os alunos constroem 

espontaneamente, através de um processo de ensino que enfatiza a transmissão directa 

dos conteúdos curriculares. Trata-se de uma visão que concebe a mente dos alunos 

como “tábuas rasas” ou “contentores vazios” nos quais tentam transvasar o 

conhecimento tal como o concebem (Driver et al., 1992; Porlán, 1998). Este modelo de 

ensino pressupõe que: a) o conhecimento a ensinar é fornecido sobre a forma de 

informação; b) esta informação é verificada pelo alunos através da observação; c) a 

informação deverá ser aplicada para que esta seja fixada (Cosgrove & Osborne, 1991).  

Piaget e Ausubel, considerados os percursores da corrente de investigação das 

concepções alternativas, colocaram em causa tal modelo, mas por razões diferentes: o 

primeiro demonstrou que as crianças constroem espontaneamente representações do 

mundo ao longo do seu desenvolvimento mental; o segundo põe ênfase no papel 

determinante que assume na aprendizagem a estrutura cognitiva, enquanto conjunto de 

ideias desenvolvidas pelas crianças para determinadas áreas particulares do 

conhecimento, considerando-a como factor decisivo e ao mesmo tempo limitante para a 
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aprendizagem de novas ideias e novos conceitos (Santos, 1998). No entanto, insiste em 

perdurar, ao nível do 1º ciclo, uma prática que é, do ponto de vista pedagógico, 

incompatível com a perspectiva de conhecer o que as crianças pensam relativamente a 

um determinado fenómeno. É a partir dessas ideias que o professor deve  promover um 

processo de ensino que privilegie a construção activa e reflexiva do conhecimento, em 

contexto de interacção social, de modo a fazê-los evoluir para ideias que se aproximam 

dos conceitos científicos, ou seja, ideias mais “científicas” (Gunstone, 1995; Sá, 1996; 

Charpack, 1997; Sá & Valente; 1998; Porlán, 1998; Silva, 1999).  

 

2.1.1. A natureza das ideias das crianças e formas de pensamento que estão 

na sua origem 

 
De acordo com Driver e outros (1992), as ideias e interpretações, que as crianças 

constroem a partir das experiências do quotidiano e que se assumem como alternativas 

aos conceitos científicos, são: a) “pessoais” – cada criança interioriza de uma forma 

muito própria aquilo que observa e interpreta, construindo os seus próprios significados; 

b) “incoerentes” – a criança pode possuir diferentes ideias e interpretações para um 

determinado tipo de fenómeno, mas, por vezes, recorre a argumentos diferentes para 

explicar situações que, do ponto de vista científico, são equivalentes. No entanto, para a 

criança estas ideias são “sensatas e coerentes” (Osborne & Freyberg, 1991); c) 

“estáveis” – mesmo depois do ensino formal estas ideias permanecem sem sofrerem 

alteração, apesar de serem contrariadas pela evidência. As crianças ignoram as 

evidências que contrariam as suas ideias e tendem a interpretá-las de acordo com as suas 

ideias iniciais (Harlen, 1993). Isto significa que estas ideias estão profundamente 

impregnadas na mente da criança, fortemente persistentes e resistentes à mudança e 
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podem persistir durante toda a vida do indivíduo (Porlán, 1998). Como são ideias muito 

estáveis (Driver et al., 1992; Driver, 1995) e esquemas conceptuais com coerência 

interna (Osborne & Freyberg, 1991; Porlán, 1998), o ensino tradicional tem poucas 

probabilidades de as modificar, uma vez que parte do pressuposto de que elas não 

existem e, consequentemente, não reconhece a necessidade de promover a sua 

transformação (Porlán, 1998). 

Nas últimas décadas, o interesse pelo levantamento de ideias intuitivas, que as 

crianças constroem espontaneamente para tópicos e conceitos particulares de Ciências, 

tem-se traduzido num elevado número de artigos publicados desde meados dos anos 70 

até meados da década de 90. Segundo Silva (1999), nesse período publicaram-se 

sensivelmente 3500 artigos e com uma tendência sempre crescente. Essas investigações, 

realizadas por diferentes investigadores em diferentes contextos, confirmam a existência 

de ideias gerais com características similares para conceitos particulares de Ciências 

largamente partilhadas pelas crianças em diferentes partes do mundo (Harlen, 1993). 

Isto significa, que na sua origem estão experiências similares que reflectem formas de 

pensar que apresentam características comuns (Driver et al., 1992; Harlen, 1993). São 

tendências do pensar que assumem um carácter espontâneo, intuitivo e inconsciente (Sá, 

1996; Santos, 1998). 

De acordo com o contributo de diferentes autores (Driver et al., 1992; Harlen, 

1993; Sá, 1996; Santos, 1998), essa forma particular de pensar reflecte, entre outras, as 

seguintes características:  

a) As crianças tendem a focalizar o seu pensamento nos aspectos que são 

directamente observáveis numa determinada situação problemática. 

b) Ao focalizarem-se em aspectos óbvios de percepção, tendem a limitar o 

pensamento a aspectos parciais de uma situação. Existe a propensão de 
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interpretar os fenómenos com base nas propriedades ou qualidades absolutas dos 

objectos, em vez de fazê-lo em termos da interacção entre elementos de um 

sistema. Este pensamento limitado, em vez de um pensamento lógico, tende a 

sugerir diferentes interpretações.  

c) As crianças tendem a focalizar mais o seu interesse e atenção nos estados de 

transição de um sistema do que nos estados de equilíbrio. Do ponto de vista das 

crianças, os estados de transição requerem uma explicação enquanto as situações 

de equilíbrio ou estáticas, onde não ocorrem modificações, não sugerem 

aparentemente nada para explicar.  

d) O seu raciocínio tende a seguir uma sequência temporal de causalidade linear, 

isto é, uma causa produz um efeito com um sentido único, da causa para o 

efeito. Esta tendência de não considerar a reversibilidade dificulta a 

compreensão da simetria das interacções entre sistemas. As crianças ao 

focalizarem-se numa possível causa para um efeito particular não tendem a 

considerar outros factores como possíveis causas desse efeito.  

e) Tendem a construir diferentes explicações com base na covariança de dois 

factores que são facilmente percepcionáveis. A cada par de factores covariado 

fazem corresponder uma explicação diferente para o mesmo fenómeno.  

f) As ideias das crianças tendem a considerar uma maior amplitude de significados 

diferentes para explicarem um determinado fenómeno. As explicações reúnem 

propriedades de diferentes conceitos científicos e facilmente transitam de um 

significado para outro de forma inconsciente. Tendem a atribuir explicações 

diferentes para situações ou fenómenos que exigem a mesma explicação e a 

mesma explicação para situações que requerem explicações diferentes. 
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g) Tendem a formar analogias das novas experiências com as experiências 

anteriores. A maior amplitude de aplicação das ideias não científicas leva a um 

reforço de tais ideias. No processo de formação de analogias as crianças são 

influenciadas pela semelhança dos contextos onde se verificam tais fenómenos. 

Deste facto, resulta a utilização de diferentes ideias para explicar situações que 

ocorrem em contextos diferente, mas que, do ponto de vista científico, requerem 

a mesma explicação. O contrário é menos comum, dado que é menos frequente 

que situações científicas distintas ocorram em contextos preceptivos idênticos.  

h) Recorrem a termos utilizados na linguagem social, que têm um significado 

científico diferente, para explicar fenómenos e objectos. Usam 

indiscriminadamente palavras sem compreenderem o seu significado, sendo este 

um factor de dificuldade a ter em conta na compreensão de determinados 

conceitos e fenómenos científicos. Os termos da linguagem social com uma 

conotação diferente ao nível científico são utilizados indistintamente consoante 

o contexto em que se encontram, em situação escolar ou na vida quotidiana. Este 

facto significa que a perspectiva pessoal e científica coexiste para além do 

ensino (Osborne & Freyberg, 1991). O mesmo acontece quando as suas ideias 

iniciais são contrariadas pela evidência, mas esta não fornece uma ideia 

alternativa que faça sentido para eles.  

 

As ideias que as crianças constroem espontaneamente confirmam as suas 

limitadas experiências e as suas limitadas formas de raciocínio (Harlen, 1993; Driver, 

1995; Porlán, 1998). No entanto, apesar dessas limitações, Sá (1996) sublinha que as 

ideias das crianças nem sempre são conflituais com as ideias científicas. Por vezes, 

existe uma linha de continuidade entre essas ideias e as ideias científicas.  
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2.1.2.  Estratégias de acesso às ideias das crianças  

 
As ideias das crianças devem constituir o ponto de partida para o desenvolvimento 

de ideias mais científicas (Ausubel, et al., 1980; Osborne & Freyberg, 1991; Harlen, 

1993; Driver 1995; Sá, 1996; Porlán, 1998; Silva, 1999). Para tal, é necessário 

conhecermos essas ideias. Caso contrário, temos poucas possibilidades, por muito hábil 

que seja o processo de ensino, de as fazer evoluir para ideias de melhor qualidade 

(Osborne & Freyberg; 1991; Harlen, 1993; Sá, 1996).  

De acordo com o contributo de diferentes autores (Osborne & Freyberg; 1991; 

Driver, et al., 1992; Harlen, 1992, 1993; Sá, 1996), sintetizamos um conjunto de 

estratégias que o professor, no ambiente de sala de aula, deverá promover para conhecer 

as ideias dos alunos, designadamente: a) interpelar os alunos com questões; b) ouvir os 

alunos nas discussões de grupo e nas discussões inter-grupos; c) observar os alunos 

durante as suas acções; d) ouvir os alunos quando confrontados com as evidências; e) 

pedir aos alunos que desenhem ou escrevam o que pensam. 

O conhecimento de tais ideias, por parte do professor, é parte integrante do 

processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, não corresponde a um momento 

específico da aula, nem tão pouco à utilização de métodos formais concebidos 

deliberadamente para esse efeito, tal como é sugerido pelo modelo Pré-teste – 

Intervenção – Pós-teste, por duas razões:   

a) A identificação dessas ideias e as estratégias utilizadas para fazê-las evoluir 

para ideias mais “científicas” não são compartimentáveis. Não é uma 

necessidade que se coloca simplesmente no início da aula, mas ao longo do 

desenvolvimento das actividades, para, a partir delas, o professor modelar a 

sua intervenção em função das necessidades sentidas em cada momento.  
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b) A identificação das ideias num momento específico impede a espontaneidade 

e estimula o medo de errar, porque poderá ser interpretado pelos alunos como 

um momento de avaliação (Sá, 1996).  

 

2.1.3.  Desenvolvimento das ideias das crianças  

 
É consensual o reconhecimento de que as ideias que as crianças constroem ao 

longo da suas experiências de vida devem ser tidas em conta no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que influenciam o desenvolvimentos dos conceitos científicos 

(Ausubel, 1981; Osborne & Freyberg, 1991; Driver et al., 1992; Harlen, 1989, 1992, 

1993; Driver, 1995; Sá 1996; Porlán, 1998; Silva, 1999). Ignorá-las significa negar 

oportunidade às crianças para pensarem sobre elas, de modo a desenvolverem e 

organizarem a sua relação com o mundo (Charpack, 1997). Neste sentido, têm sido 

propostos modelos de ensino-aprendizagem que procuram promover a substituição 

dessas ideias e teorias por outras ideias e teorias mais científicas que expliquem uma 

maior gama de fenómenos.  

A partir da década de 80 apareceram os chamados “modelos de mudança 

conceptual”. De entre estes modelos teve grande impacto o modelo de mudança 

conceptual proposto por Posner, Strike, Hewson e Gertzog (1982), que propõe duas 

fases para que ocorra a mudança conceptual: a) “a assimilação”, que corresponde à 

utilização das ideias existentes na criança para explicarem e darem sentido quando 

confrontadas com novos fenómenos; b) “a acomodação”, que corresponde a uma fase 

de mudança conceptual radical de substituição ou reorganização das suas ideias, quando 

aquelas se revelam inadequadas perante os novos fenómenos com que se confrontam. 

Para que ocorra a acomodação deveriam verificar-se as seguintes condições: a) 
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insatisfação com as ideias existentes (geralmente através de conflitos cognitivos); b) a 

nova ideia deve ser inteligível, plausível e frutuosa. 

De acordo com Sá (1996), este modelo supõe uma visão dicotómica, cujo 

objectivo da aprendizagem é promover um “salto” descontínuo entre as ideias das 

crianças e os conceitos científicos. Este modelo tem-se revelado insustentável, porque 

não basta fornecer às crianças evidências que contrariem as suas ideias para que outras 

mais concordantes com a evidência ocupem o seu lugar (Osborne & Freyberg, 1991; 

Harlen, 1992, 1993; Sá, 1994, 1996). A modificação das ideias das crianças não 

depende somente da evidência com que é confrontada, mas também do seu pensamento 

face à evidência, da natureza das suas ideias e da sua predisposição para modificá-las 

por outras mais concordantes com a evidência (Harlen, 1993). O conhecimento não é 

fornecido e feito através de pedaços soltos sem ocorrência de um processo de 

construção pessoal e social na sala de aula (Vygotsky, 1987, 1998; Sá, 1996; Porlán, 

1998; Silva, 1999). Pelo contrário, a formação de novos conceitos é um processo 

complexo, evolutivo, relacional, realizado em contexto de interacção social e que 

envolve determinadas competências e diferentes contextos (Vygotsky, 1987, 1998; 

Santos, 1998; Silva 1999; Toulmin, Vergnaud, Taber & Watts revistos em Silva, 1999). 

Segundo Silva (1999:173), a evolução de um conceito processa-se através de “(...) um 

processo psicossocial numa hélice sem fim, ao longo do qual o conceito adquire níveis 

de formulação cada vez mais elevados e progressivos, por meio de sucessivos 

refinamentos contextualizados.” Isto significa, em concordância com outros autores (Sá, 

1996; Charpack, 1997; Porlán, 1998), que o processo de evolução conceptual admite 

diferentes níveis de cientificidade, que se vão aproximando cada vez mais do conceito 

científico. 
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Assim, o modelo de “mudança conceptual” emergente na década de 80 tem dado 

lugar a uma perspectiva que passa a entender a aprendizagem como um processo de 

evolução das ideias dos alunos para ideias progressivamente mais “científicas”, em 

conformidade com uma maior gama de situações (Driver et al., 1992; Harlen, 1993; 

Osborne & Freyberg, 1991; Toulmin, 1972, revisto por Porlán, 1998, 1999; Sá, 1994, 

1996; Charpack, 1997; Sá & Valente, 1998; Porlán, 1998; Silva, 1999). 

Neste processo de evolução conceptual assumiram um papel preponderante, ao 

longo de todo o processo de intervenção pedagógica, algumas estratégias, que serão de 

seguida objecto de abordagem, designadamente:  

a) promover competências de processos científicos; 

b) promover a cooperação;  

c) promover o aprender a pensar em contexto de conteúdos curriculares.  

 

 

22..22..  OO  EENNSSIINNOO  DDAASS  CCIIÊÊNNCCIIAASS  CCOOMM  ÊÊNNFFAASSEE  NNOOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS  

 

2.2.1. Os processos científicos 

 
A partir da década de 60, desencadeou-se em diversos países, dos quais se 

destacaram o Reino Unido e os Estados Unidos da América, um movimento a favor da 

introdução da Educação Científica na escola primária. Para a origem desse movimento 

contribuíram decisivamente dois factores:  

a) uma nova perspectiva psicológica quanto à natureza da criança como agente 

activo na construção do conhecimento; 
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b) o reconhecimento de que a Educação Científica deve fazer parte da educação 

básica de todas as crianças, pelo facto de vivermos numa sociedade cada vez 

mais influenciada pela Ciência e Tecnologia (Sá, 1996). 

 

Estes factores desencadearam a necessidade de introduzir o método científico no 

ensino das Ciências. Nos anos seguintes, os seus efeitos traduziram-se no  

desenvolvimento de alguns projectos curriculares que sugeriam uma abordagem das 

Ciências com ênfase nos processos científicos, por exemplo, os projectos $uffield, 

Science 5/13, Science in Process, Warwick Process Science,– no Reino Unido (Millar, 

1995); e o projecto Science – A Process Approach, O Science – A Process Approach II 

– nos Estados Unidos da América (Sá, 1996).  

De acordo com Millar (1995), no Reino Unido, o Department of Education and 

Science Policy Statement propõe uma abordagem do ensino das Ciências com base nos 

processos científicos, argumentando que a principal característica da educação científica 

é a utilização do método científico por parte das crianças. O método científico é 

sugerido como uma série de etapas que começa com a observação, conduz, por via da 

classificação, à extracção de inferências e formulação de hipóteses e culmina no teste 

experimental. Todos os projectos anteriormente referidos comungam a ideia de 

promover um ensino das Ciências com base nos processos científicos e, para tal, 

propõem listagens mais ou menos extensas dos processos a desenvolver. A título de 

exemplo, o projecto Warwick Process Science (1986) expõe de forma explícita os 

seguintes processos científicos: observar, inferir, classificar, formular previsões, 

controlar variáveis e elaborar hipóteses. O argumento que utiliza a favor do ensino das 

Ciências com ênfase nos processos científicos é que, na actualidade, o conhecimento 
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curricular é pouco relevante, devido à grande explosão da informação e à facilidade com 

que ela pode ser acedida (Millar, 1995).  

Perante o reconhecido fracasso do modelo de ensino tradicional e a perspectiva de 

um ensino mais activo que esta nova tendência sugere, ou seja, mais concordante com 

as teorias psicológicas cognitivo-construtivistas, os currículos passaram a incorporar os 

processos científicos na abordagem das Ciências (Sá, 1996).  

Wellington (1989) enumera um conjunto da argumentos que explicam a adesão e 

simpatia por parte dos planificadores de currículos a favor de um ensino das Ciências 

com ênfase nos processos científicos: 

a) o ensino com ênfase na transmissão do conteúdo científico fracassou; 

b) o ensino das Ciências centrado nos processos científicos torna a Ciência mais 

acessível a todos os alunos;  

c) o desenvolvimento das tecnologias de informação facilitam o acesso ao 

conhecimento, tornando questionável a memorização de factos e conceitos;  

d) o conhecimento científico fica rapidamente desactualizado no tempo e deste 

modo ele não deve constituir a base da educação científica; 

e) são mais relevantes para o aluno as competências gerais e transmissíveis do que 

os conteúdos científicos.  

 

A abordagem pedagógica proposta pelos projectos curriculares anteriormente 

referidos tem sido objecto de algumas críticas, porque neles está implícita a noção de 

que os processos científicos são: a) competências gerais de aquisição do conhecimento 

independentes do conteúdo, do contexto e generalizáveis a outros domínios; b) 

competências fragmentáveis, mas que pela sua natureza não são compartimentáveis (Sá, 

1996).  
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Em oposição a esta perspectiva, Cavendish e outros (1990), Harlen (1992, 1993), 

Millar (1995) e Sá (1996) sustentam que os processos científicos são dependentes do 

conteúdo, do contexto e das ideias que as crianças transportam para a sala de aula. 

Millar (1995) refere, no entanto, que os processos científicos não têm uma especial 

ligação com a Ciência. Eles são processos de pensamento comuns a todas as disciplinas 

formais, são competências gerais da cognição humana de que nos socorremos 

diariamente. Por sua vez, Harlen (1993) argumenta, também, que as competências de 

pensamento científico não são exclusivas de uma determinada área curricular. Todavia, 

sustenta que, da mesma forma que existem processos científicos que implicam 

competências de pensamento mais gerais, também existem processos científicos que 

implicam competências de pensamento que se utilizam em actividades especificamente 

científicas.  

Por outro lado, o desempenho ao nível dos processos científicos depende das 

ideias que as crianças transportam consigo para a sala de aula (Cavendish et al., 1990; 

Harlen, 1992; Sá, 1994; 1996; Sá & Valente, 1998). Estas ideias têm repercussões na 

forma como as crianças observam e interpretam uma determinada situação, visto que 

tentam explicá-la com base nessas ideias (Harlen, 1989, 1992; Santos, 1998). Nesta 

perspectiva é fundamental promover o desenvolvimento dessas ideias, bem como o 

desenvolvimento de competências de processos científicos de modo a superar as 

limitações impostas por ideias com um limitado poder explicativo do mundo físico-

natural que as rodeia (Harlen, 1989, 1992; Sá, 1994, 1996). A perspectiva de abordagem 

dos processos científicos, proposta pelos projectos anteriores (ver página 23), presumia 

“que um conjunto de experiências sensoriais organizadas de forma algorítma dariam 

acesso ao conhecimento, por via puramente indutiva” e que “(...) devidamente 
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treinados dariam acesso a todo e qualquer sujeito a um conhecimento impessoal e 

universal” (Sá & Valente, 1998:166).  

A este propósito Sá (1996) refere que:  

a) O treino de processos científicos isolados contraria a verdadeira natureza da 

actividade científica. 

b) Os processos científicos não aparecem separados de modo a poderem ser 

vistos como adicionáveis e sequenciais. Eles integram-se e interpenetram-se, 

formando conglomerados de dois, três, quatro ou mais processos.  

No quadro das investigações realizadas por aquele autor sobre a promoção do 

pensamento científico em crianças do ensino básico exceptuam-se alguns 

processos para os quais foi possível planificar actividades focalizadas num só 

processo científico, designadamente: “observar e medir”. Os processos são 

“modos de pensar e agir integrados, com sequências variáveis (...)”.  

c) O treino dos processos científicos separados conduz a “exercícios científicos 

estereotipados” destituídos de qualquer significado pessoal para os alunos. 

Argumenta, ainda, que estes só devem ser “(...) realmente desenvolvidos no 

contexto de actividades que têm um sentido global e um significado pessoal 

para o aluno” (358-359). 

 

Igualmente Millar (1995) refere que os processos científicos não devem ser vistos 

como processos discretos e não podem ser separados do conteúdo e do contexto. Harlen 

(1992, 1993) sustenta que o desenvolvimento de competências de processos científicos 

não ocorre de uma forma independente dos conceitos e dos conhecimentos e estes não 

podem ser compreendidos sem a utilização de processos científicos. A natureza da 

actividade científica deve ser encarada numa perspectiva holística, como um todo, em 
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que os processos científicos só fazem sentido quando treinados enquanto elementos que 

constituem parte integrante de uma actividade científica genuína, que valoriza as ideias 

dos alunos e com um profundo significado pessoal para eles (Harlen, 1992; Millar, 

1995; Sá, 1994, 1996; Sá & Valente, 1998).  

Trata-se de uma perspectiva de processos científicos que confere grande 

importância à actividade física e mental, desenvolvidos na sala de aula com actividades 

experimentais de Ciências, em oposição à noção de processos científicos entendidos 

como competências gerais desenvolvidas fora do contexto natural da sala de aula e de 

conteúdos curriculares específicos (Sá, 1996; Sá & Valente, 1998).  

Assim, os processos científicos podem ser definidos “como sendo as formas de 

pensamento e procedimentos práticos que pomos em acção na tentativa de 

compreensão e conhecimento das situações do mundo físico-natural que nos rodeia” 

(Sá, 1994:45). 

 

2.2.2. Definição de objectivos de aprendizagem em termos de competências 

de processos científicos 

 
Os projectos curriculares referidos na página 23 apresentavam listagens de 

processos científicos a serem desenvolvidos na educação científica, embora com 

algumas diferenças. Harlen (1992) propõe um conjunto de 6 processos científicos a 

serem desenvolvidos na escola primária, designadamente: observar; formular hipóteses, 

elaborar previsões; investigar; interpretar resultados e tirar conclusões; comunicar. Sá 

(1994, nas actividades experimentais que planificou e implementou no 1º ciclo, propõe 

um conjunto de processos mais extenso e específico, nomeadamente: observar; inferir; 

prever; classificar; comunicar; medir; interpretar informação; levantar questões; 
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formular hipóteses; identificar variáveis; operacionalizar variáveis; planear e realizar 

investigações. 

Estes conjuntos de processos não devem ser interpretados de uma forma 

atomizada. Antes, devem ser entendidos como formas de pensamento e acção que se 

integram e interpenetram no desenvolvimento da actividade científica (Harlen, 1989, 

1993; Sá 1994).  

 

Os módulos de ensino experimental que fazem parte deste estudo dão particular 

ênfase à definição de objectivos em termos de processos científicos, como processos de 

construção do conhecimento. Assim, com base em Sá (1994), definimos um conjunto de 

objectivos aos quais corresponde cada um dos processos mais enfatizados ao longo dos 

módulos.  

 

Observar 
 

– Identifica e designa propriedades de um objecto, ser vivo ou situação, 
recorrendo a vários dos cinco sentidos. 

– Descreve mudanças observáveis nas propriedades de um objecto. 
– Distingue observações de inferências. 
– Identifica semelhanças e diferenças nos objectos, fenómenos ou seres vivos. 
– Selecciona observações relevantes aquando do estudo de um objecto, fenómeno 

ou ser vivo. 
 
 
A observação “(...) inclui a utilização dos sentidos para obter informação. Trata-

se de uma actividade mental e não de uma resposta dos órgãos sensitivos aos 

estímulos” (Harlen, 1993:58). 

Trata-se de um processo que deve ser desenvolvido de modo a que as crianças 

obtenham informações relevantes para as suas investigações (Harlen, 1989, 1993). A 

observação deve ser desenvolvida no âmbito de uma estratégia global com vista a uma 
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determinada actividade científica e o critério de relevância das observações efectuadas 

subordina-se à finalidade da actividade (Sá, 1996). Assim, “quanto mais significativas 

foram as actividades para o aluno, maior relevância terão as suas observações” (Sá, 

1996:363).  

 

Inferir 

 
– Constrói uma ou várias inferências baseadas nas observações. 
– Identifica observações que suportam uma inferência. 
– Descreve e faz observações adicionais para testar inferências. 
– Aceita, rejeita ou modifica inferências em função de observações adicionais. 
 

A inferência é um processo que está associado à observação. O desenvolvimento 

deste processo consiste em estimular a criança a construir significados das suas 

observações e a sujeitar esses significados à prova de novas observações (Sá, 1996).  

 

Prever 

 
– Prevê um fenómeno com base em experiências anteriores ou dados da 

observação. 
– Faz interpolações entre os dados da observação ou extrapolações para além 

dos dados da observação. 
– É capaz de testar uma previsão. 
– Distingue previsão de tentativa de adivinhação. 
 

 
A previsão “é uma afirmação sobre o que poderá acontecer no futuro, ou sobre o 

que poderá ser encontrado que ainda não o tenha sido, e que é baseada em alguma 

hipótese ou conhecimento prévio” (Harlen, 1992:31). Neste sentido, Sá (1996:363) 

refere também que “a previsão é a explicitação do resultado esperado ao testar-se uma 

ideia. Isto implica a submissão de uma ideia à prova da evidência.” 
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Classificar 

 
– Identifica propriedades observáveis úteis na classificação de objectos. 
– Constrói sistemas de classificação binária ou múltipla para um conjunto de 

objectos, indicando as propriedades observáveis em que se baseia a 
classificação. 

– Constrói dois ou mais sistemas de classificação para o mesmo conjunto de 
objectos. 

– Identifica propriedades em função das quais um conjunto de objectos possa ser 
seriado e constrói séries em ordem a tais propriedades. 

 
 
O desenvolvimento da competência de classificar deve ser estimulado no contexto 

de uma actividade científica genuína. Só assim é que este processo é desenvolvido e 

aprimorado, permitindo às crianças satisfazer as suas curiosidades pessoais e testar os 

materiais e objectos acerca dos quais têm dúvidas no processo de classificação. A 

classificação, tendo subjacente a identificação de semelhanças e diferenças entre os 

objectos, materiais e fenómenos, permite desenvolver o conhecimento e a compreensão, 

ou seja, os conceitos científicos (Sá, 1996).  

 

Comunicar 

 
– Descreve as propriedades de um objecto ou ser vivo, em suficiente detalhe, por 

forma a que outra pessoa o possa identificar. 
– Descreve mudanças nas propriedades de um objecto ou ser vivo. 
– Recorre a desenhos e diagramas para relatar observações e resultados de 

estudos efectuados. 
–  Constrói tabelas de dados relativos a investigações efectuadas. 
– Constrói gráficos de barras ou de pontos a partir de medições relativas a duas 

variáveis. 
 

O aspecto comunicativo da linguagem é para Vygostky (1987, 1998) um 

importante factor de desenvolvimento do pensamento da criança. A comunicação 

constitui também um meio privilegiado de exteriorização do pensamento (Harlen, 1992, 

1993). Por outro lado, falar, escrever, desenhar ou representar não permitem somente 

conhecer o pensamento das crianças; permitem também às crianças organizar e 



____________   Contribuições teóricas para uma perspectiva de ensino experimental e reflexivo das ciências_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

31

clarificar o pensamento e a compreensão (Harlen, 1989, 1992, 1993). A linguagem é um 

processo que promove a reestruturação do pensamento, através do relacionamento de 

uma ideia com outra, de modo a resolver lacunas de compreensão no emaranhado de 

ideias da criança. A clarificação pode surgir quando as crianças expõem as suas 

dificuldades com vista à resolução de um determinado problema (Harlen, 1989, 1993). 

Esta autora refere, ainda, que a comunicação no contexto da discussão de grupo permite 

às crianças verificar que as ideias que aí emergem podem ser diferentes das suas. As 

crianças têm acesso a um conjunto de ideias mais amplo e podem abandonar as suas 

durante esta fase da discussão de grupo. Quando se trata de expor o trabalho de grupo à 

turma, a discussão que se promove tem como objectivo partilhar ideias, estimular o 

interesse, expor possíveis explicações, decidir como prová-las ou comprová-las de 

outras maneiras.  

A este propósito, Sá (1996) refere que o desenvolvimento da comunicação oral e 

escrita – sob a forma de texto, gráficos, diagramas, desenho e tabelas – pressupõe 

vivências pessoalmente significativas. Isto significa que a simples apresentação de 

gráficos ou de tabelas, para que as crianças aprendam a ler os dados e a utilizar essas 

formas de registo, não constitui uma estratégia verdadeiramente estimulante e produtiva. 

A introdução destas formas de comunicação deve ser feita de acordo com as 

necessidades das crianças para registarem os dados por elas recolhidos no contexto de 

actividades em que estão intelectualmente envolvidas e com um profundo significado 

para elas. Só assim é que se poderá desenvolver a leitura e interpretação de gráficos e 

tabelas e compreender o porquê da sua utilização. Sá (1996) sustenta, ainda, que é no 

contexto de uma actividade científica verdadeiramente significativa que existe um maior 

impulso espontâneo para a comunicação, designadamente em crianças mais reservadas e 
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introvertidas, como forma de exprimir aquilo que tem significado e de gerar 

significados para quem comunica.  

 

Medir 

 
– Escolhe unidades apropriadas para medir comprimentos, volume, temperatura, 

massa e tempo. 
– Faz medições com instrumentos de medida apropriados. 
– Reconhece o erro na medição e utiliza procedimentos adequados para 

minimizar o erro. 
– Estabelece a equivalência entre diferentes unidades da mesma grandeza. 
– Faz estimativas de medida para o comprimento, área, volume e massa. 

 

Este é, porventura, um processo que requer actividades de treino específicas. 

Porém, é nas actividades científicas, que exigem a medição, que se conseguem elevados 

níveis de compreensão e desempenho neste processo (Sá, 1996). 

 

Interpretar informação 

 
– Relaciona as observações entre si por forma a estabelecer sequências ou 

identificar regularidades. 
– Identifica tendências ou regularidades nos dados da observação. 
– Identifica relações entre variáveis a partir dos dados da observação. 
– Descreve em poucas palavras informação mais relevante de uma tabela ou 

gráfico. 
– Constrói inferências a partir da informação contida numa tabela ou gráfico. 
– Extrai conclusões dos dados da investigação. 

 

Este é um processo que se utiliza após os dados terem sido recolhidos (Harlen, 

1989, 1992, 1993) e consiste em construir significados para os dados obtidos na 

actividade científica ou investigação (Sá, 1996). Mas, interpretar a informação requer a 

disposição dos dados de uma determinada forma – em gráficos ou tabelas – de modo a 

que as regularidades ou relações existentes entre eles possam ser identificadas (Harlen, 
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1992). Interpretar informação não significa concluir, tendo por base apenas alguns 

dados. Devemos evitar que as crianças façam generalizações prematuras a partir de 

evidências limitadas. É necessário promover alguma reflexão de modo a que as crianças 

sejam mais críticas na justificação das suas conclusões. A interpretação distingue-se do 

processo de formulação de inferências, visto que a elaboração de uma inferência vai 

mais além do que a simples procura de regularidades nos dados obtidos num 

determinado momento.  

Sá sustenta a necessidade de se verificarem duas condições para que ocorra uma 

motivação acrescida por parte das crianças na interpretação da informação:  

a) serem as próprias crianças a gerar esses dados nas suas actividades; 

b) serem essas actividades impulsionadas por um propósito claro em mente, a 

não perder de vista ao longo das actividades (1996:371). 

 

Para que tal se verifique, o mesmo autor acrescenta que o professor desempenha 

um papel preponderante, através da colocação de questões focalizadoras dos dados 

obtidos com vista à interpretação. A participação da criança na obtenção dos dados 

constitui uma estratégia adequada para promover o desenvolvimento de competências 

de interpretação da informação. 

 

Levantar questões 

 
– Formula questões sobre objectos, seres vivos e fenómenos. 
– Dá às questões vagas e imprecisas a forma de questões investigáveis. 
– Distingue questões investigáveis a questões que exigem o recurso a fontes de 

informação. 
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As crianças manifestam uma tendência natural para formular questões (Harlen, 

1989), em função de novas curiosidades que emergem durante as suas próprias 

actividades científicas (Sá, 1996). 

O mesmo autor refere ainda que:  

As crianças, frequentemente, fazem observações surpreendentes para o 
adulto e, igualmente, manifestam curiosidades que deixam o adulto 
perplexo por nunca ter pensado nelas. A atitude de abertura a tais 
curiosidades, no sentido de as valorizar (o professor), ajuda a criança a 
apresentá-las em forma de questões e, finalmente ajudá-la a encontrar 
resposta para elas, é a forma recomendável de o adulto incutir na criança a 
consciência do valor das suas próprias questões e desenvolver a 
competência de as formular em termos investigáveis. (Sá, 1996:365)  

 
 

Para além destes processos científicos: observar, prever, classificar, comunicar, 

medir, interpretar informação e levantar questões, Sá (1994, 1996), no âmbito das 

propostas de actividades experimentais por si planificadas para o 3º e 4º anos de 

escolaridade, propõe outros processos, por exemplo: formular hipóteses, identificar 

variáveis, operacionalizar variáveis, planear/realizar investigações. Porém, esses 

processos e respectivos objectivos de aprendizagem são demasiado ambiciosos para um 

1º ano de escolaridade. O mesmo autor partilha desta opinião e refere que as crianças do 

3º e 4º anos de escolaridade, apesar de revelarem capacidades para realizar pequenas 

investigações, têm algumas dificuldades em conceber um plano de investigação e 

executá-lo. Tal só acontece após um período prolongado de actividades de treino de 

processos científicos e em resultado de uma acção bastante sustentada por parte do 

professor, para que as crianças adquiram progressivamente autonomia de competências 

de investigação. 
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2.2.3. Os processos científicos como estratégia de promoção do pensamento e 

de evolução conceptual 

 
Na aprendizagem, entendida como um processo evolutivo que toma como ponto 

de partida as ideias das crianças tornando-as cada vez mais científicas, os processos 

científicos desempenham um papel fundamental. Segundo alguns autores (Kuhn, 1988, 

revisto em Sá, 1996; Harlen, 1992; Sá, 1996; Sá & Valente, 1998), o desenvolvimento 

de ideias científicas resulta de um processo de coordenação entre as ideias espontâneas 

das crianças e a evidência experimental. De acordo com aqueles autores, um elevado 

nível de coordenação entre a teoria e a evidência implica que as ideias das crianças e a 

evidência sejam percepcionadas como entidades distintas. No cerne desse processo de 

coordenação está o nível de competências em processos científicos (Sá, 1996).  

A identificação e discussão das ideias iniciais das crianças permitem não só à 

criança tomar consciência das suas ideias, mas também eliminar algumas contradições 

face a outras ideias de outras crianças. A elaboração de previsões é um contributo 

importante, para que a criança tome consciência de que a sua teoria e a evidência 

experimental são duas entidades distintas e não confundíveis (Sá, 1996). Sá (1996) 

explicita um conjunto de importantes razões para se incentivar as crianças a realizarem 

previsões: 

a) ajuda as crianças a tratar como entidades distintas a evidência e a teoria; 

b) reforça o processo de contraste entre evidência e teoria; 

c) facilita que a evidência tenha maior impacto na estrutura mental da criança, 

favorecendo a revisão de ideias e teorias, nos casos em que a evidência as 

contraria.  
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O desenvolvimento de melhores ideias requer que todo o processo experimental e 

investigativo seja objecto de uma permanente e sistemática reflexão (Harlen, 1993; Sá 

& Valente, 1998) e que as crianças manifestem predisposição para abandonar ou 

modificar as suas ideias face à alternativa com que são confrontadas (Harlen, 1993).  

Ridgeway & Padilla (1998) referem que todo o processo investigativo é 

indissociável de um envolvimento intelectual por parte do aluno. O seu pensamento 

deve ser estimulado e guiado a três níveis a fim de modelar os processos de 

compreensão, partindo das observações (observação) para estabelecerem relações 

(inferência) e, finalmente, desenharem conclusões que vão para além das observações 

(aplicação). Em todo este processo, a chave para estimular o pensamento é a discussão, 

fomentada pelas questões do professor e pela cooperação em trabalho de grupo 

(Ridgeway & Padilla, 1998). Assim, torna-se indispensável uma atmosfera de liberdade 

de pensamento em contexto social de sala de aula, para que as crianças possam gerar 

mais e melhores ideias e pensar de forma crítica sobre elas (Nickerson, et al., 1990; 

Smith, 1994). 

Sá (1994, 1996) sustenta que melhores níveis de desempenho de processos 

científicos geram melhores ideias, ou seja, um melhor conhecimento e compreensão. 

Mas, melhores níveis de conhecimento e compreensão geram também melhores níveis 

de desempenho ao nível dos processos. Em síntese, “processos científicos, por um lado, 

e conhecimento e compreensão, por outro, potenciam-se mutuamente numa 

interdependência geradora de melhores capacidades ao nível dos processos e mais 

elevados níveis de conhecimento e compreensão” (Sá, 1994:47).  

Os processos científicos são, assim, indissociáveis de um envolvimento intelectual 

(Kuhn, 1990; Harlen, 1993; Millar, 1995; Sá, 1996; Sá & Valente; 1998; Ridgeway & 

Padilla, 1998) e tendem a fomentar não só o aparecimento de ideias de melhor 
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qualidade, mas também a estimular e desenvolver o próprio pensamento. Um 

importante desígnio será desenvolver nas crianças uma atitude metacognitiva. A 

metacognição é indissociável dos processos de construção e desenvolvimento do 

conhecimento (Gunstone, 1995). A coordenação entre a teoria e a evidência requer por 

parte da criança a tomada de consciência das suas ideias (Harlen, 1989), no sentido de 

elaborar a partir delas uma previsão. Por outro lado, requer também consciência 

deliberada (Vygotsky (1987) para controlar a utilização dos processos científicos e 

avaliar os seus efeitos. Mediante estes resultados, a criança reconhece, avalia e decide se 

as suas ideias devem ser reconstruídas (Gunstone, 1995) em função da evidência 

experimental.  

Os processos científicos que as crianças utilizam no contexto de uma estratégia 

global para realizar uma actividade experimental são competências de pensamento que 

desenvolvem hábitos metacognitivos. As competências metacognitivas podem ser 

desenvolvidas através de um conjunto de estratégias que se aplicam a diversas situações 

e a diversos contextos, logo com grande poder de aplicabilidade. Nas actividades 

experimentais, em particular, o desenvolvimento de competências metacognitivas pode 

ser estimulado, através das seguintes estratégias que integram alguns dos processos 

científicos utilizados: planear mentalmente os processos a realizar, que inclui a 

elaboração de hipóteses, previsões e a selecção de estratégias; supervisionar 

mentalmente os processos colocados em acção; avaliar o resultado dos processos 

utilizados (Brown & DeLoache, 1985).  

 

Segundo Harlen (1989), para que as crianças desenvolvam melhores ideias, o 

ensino das Ciências deve privilegiar os seguintes aspectos:  
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a) ajudar as crianças a tornarem-se conscientes das suas próprias ideias 
e terem acesso às ideias dos outros para poderem compará-las; 

b) ajudar a criança a aplicar ideias (suas ou de outros) a um problema 
ou situação, e a comprovar a sua utilidade em situações particulares; 

c) ajudar as crianças a reflectir criticamente sobre como as ideias devem 
ser utilizadas e comprovadas, e a procurar formas mais eficazes de 
realizar essas tarefas (Harlen, 1989:122). 

 

Aquela autora refere, ainda, que se devem introduzir situações que proporcionem: 

 
d) oportunidades para que as crianças investiguem problemas e 

situações, a partir das quais se podem desenvolver ideias úteis; 
e) oportunidades para que as crianças pensem em explicações ou 

soluções alternativas e as comprovem; 
f) a introdução de aspectos que possam ser considerados como ideias 

alternativas que convém considerar, e não como respostas correctas; 
g) oportunidades para que as crianças partilhem em grupo uma tarefa ou 

problema (...); 
h) situações para que as crianças expliquem o pensamento que conduziu 

a uma solução ou ideia (...); 
i) aceitação das ideias e explicações das crianças de acordo com as suas 

limitadas experiências e formas de produzir uma evidência (...). 
(Harlen, 1989:123) 

 

 
Harlen (1992) sugere também que os professores devem ajudar as crianças a 

desenvolver competências de processos recorrendo às seguintes situações:  

a) Providenciar oportunidades para as crianças usarem as competências de 

processos na exploração de materiais e fenómenos em primeira mão. A acção 

fornece a base para o pensamento. 

b) Providenciar oportunidades para a discussão em pequeno grupo e no grupo 

turma. Estas constituem oportunidades para as crianças partilharem as suas 

ideias, ouvirem os outros, explicar e defender as suas ideias perante a evidência 

e considerar outras formas de abordar o problema. Falar e ouvir fornece a base 

de pensamento para a acção. 
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c) Estimular o pensamento crítico sobre como as actividades foram realizadas. 

Durante e depois das actividades as crianças devem discutir a forma como as 

investigações foram conduzidas e estimular acções alternativas. Elas devem 

tomar consciência dos processos que necessitam de melhorar. O professor deve 

ajudar as crianças a realizar algumas tarefas que não são capazes de realizar 

sozinhos como forma de os encorajar e não comprometer o processo de 

aprendizagem.  

d) Providenciar o acesso a técnicas necessárias para melhorar os processos, 

designadamente a observação e medição. Outras técnicas poderão ser o registo 

em tabelas, gráficos e diagramas, visto que estes são necessários para a 

comunicação. No entanto, o uso de algumas técnicas e materiais requer o 

conhecimento de como elas se utilizam. 

 

 

22..33..  AA  AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA    

 
A tradicional estrutura individualizada de ensino assenta no pressuposto de que a 

aprendizagem “é um processo individual, realizado de forma isolada, baseado em 

experiências e acções pessoais, em interacção com um interlocutor (o professor), a 

partir de situações de aprendizagem que este vai criando e doseando” (Rué, 1997:28).  

Por outro lado, a turma é entendida como um sistema social singular, “a turma 

como um todo”, favorecendo o isolamento dos alunos. Nesta estrutura o professor é o 

centro de toda a actividade, controlando toda a comunicação e apresentando o 

conhecimento como se fosse algo inquestionável (Hertz-Lazarowitz, 1995).  
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A cooperação entre os alunos é pouco promovida pelos professores, e, quando a 

utilizam, não é entendida como uma estratégia de aprendizagem activa, interactiva e 

intencionalmente implementada e regulada pelo professor (Rué, 1997). A maioria dos 

professores considera que a cooperação é um processo em que as interacções ocorridas 

originam disfunções, argumentando-se muitas vezes que “(...) se perde (ou não há) 

tempo; há pouco controlo sobre o grupo, ou sobre o que trabalha cada um; os alunos 

não sabem trabalhar em grupo; faltam materiais adequados; é difícil avaliar os 

trabalhos de cada aluno” (Rué, 1997:22-23). 

A concepção individualizada do ensino, em nosso entender, ignora ou relega para 

segundo plano aspectos essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

designadamente: 

a) o conjunto de interacções que se estabelecem na turma e os seus efeitos 

educativos ao nível cognitivo, comunicativo, social e afectivo; 

b) a noção de que a construção do conhecimento é um processo social, que 

implica a discussão e reflexão de diferentes pontos de vista; 

c) a contextualização das aprendizagens nas experiências individuais de cada 

criança.   

 

Ao ignorar estes aspectos, a escola continua a ser de natureza selectiva. Algumas 

crianças tendem a ser rotuladas e estigmatizadas por terem atingido menores índices de 

aproveitamento, estimulando o desenvolvimento de auto-conceitos negativos acerca das 

suas competências para aprender. Por seu lado, os professores não se sentem motivados 

para ensinar estes alunos, sendo fonte de perturbação no processo de ensino-

aprendizagem. As expectativas dos professores em relação a estes alunos são baixas 

(Sanches, 1994). Estas diferenças têm grande probabilidade de virem a acentuar-se e 
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muitas vezes têm origem no próprio contexto escolar, porque não são dadas a todas as 

crianças as mesmas oportunidades educativas com vista ao sucesso escolar, pessoal e 

social (Rué, 1997). Desta forma, só as crianças que tenham em casa um ambiente 

verdadeiramente estimulante do ponto de vista social, psicológico, linguístico e 

afectivo, é que se encontram melhor preparadas para progredir com segurança e com 

maiores possibilidades de sucesso escolar (Rué, 1997). 

A aprendizagem cooperativa assenta no pressuposto de que a aprendizagem não é 

simplesmente entendida como o resultado de um processo individual e específico de 

cada criança, mas fundamentalmente como o resultado das interacções que ocorrem no 

ambiente social da sala de aula (Vygotsky, 1987, 1998). 

A aprendizagem cooperativa pode ser entendida como “o uso instrucional de 

pequenos grupos em que os estudantes trabalham juntos para maximizar a sua 

aprendizagem e a dos outros” (Johnson & Johnson, 1999:73).  

Todos os métodos de aprendizagem cooperativa partilham desta ideia. No entanto, 

Slavin (1992) refere que a aprendizagem cooperativa não tem por objectivo que os 

alunos realizem algo como equipa, mas sim em aprender algo como equipa.  

 

2.3.1. Porquê a aprendizagem cooperativa? 

 
Na fase introdutória aos objectivos gerais da Organização Curricular do 1º Ciclo 

do Ensino Básico (1998), especifica-se que este nível de ensino deve fornecer uma 

formação universal, que abranja todos os indivíduos num período de nove anos de 

escolaridade, e homogénea, não estabelecendo vias opcionais diferenciadas de modo a 

evitar possíveis discriminações. Especifica, ainda, que neste nível de ensino “se 
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concretiza de uma forma mais ampla o princípio democrático que caracteriza todo o 

sistema educativo (...)” (M. E., 1998:15). 

 A estas considerações está subjacente o princípio democrático da igualdade de 

uma escola para todos, consagrado através da implementação do Programa de Educação 

Para Todos (PEPT-2000). Mas, a igualdade democrática implica conhecer as 

desigualdades e definir estratégias que possibilitem colocar todos os alunos no mesmo 

plano de igualdade de oportunidades. A questão que se coloca, provavelmente, a muitos 

professores é esta: Como lidar com a diversidade sem discriminar? Ou melhor, que 

estratégias o professor poderá utilizar para atender à diversidade e promover a igualdade 

de oportunidades? 

Para estas questões, vários autores (Bennett & Dunne, 1994; Slavin, 1992; 1995; 

1999; Rué, 1997; Johnson & Johnson, 1995, 1999; Hertz-Lazarowitz, 1995, 1999; 

Gavilán, 1999), entre outros, referem que a aprendizagem cooperativa é uma estratégia 

eficaz para atender à diversidade e obter determinados benefícios educativos que de 

outra forma dificilmente se obteriam. Slavin (1992) refere mesmo que a igualdade de 

oportunidades é um dos aspectos chave da aprendizagem cooperativa, dado que todos os 

alunos do grupo contribuem para o êxito do grupo, melhorando a sua própria actuação. 

 

Os benefícios educativos da aprendizagem cooperativa 

 
A cooperação em trabalho de grupo tem sido apontada por diversos autores como 

uma situação de aprendizagem que promove, para além do rendimento escolar dos 

alunos, outros benefícios que podem ser inseridos dentro dos seguintes domínios: a) 

cognitivo; b) comunicativo; c) social; d) pessoal (Bennett & Dunne, 1994; Hertz-
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Lazarowitz, 1995, 1999; Johnson & Johnson, 1995, 1999; Bershon, 1995; Webb, 1995; 

Rué, 1997; Slavin, 1992, 1995, 1999; Gavilán, 1999).  

Rué (1997) enfatiza o potencial educativo da cooperação, através de uma 

abordagem mais específica e que atravessa todos aqueles domínios. Para ele, a 

cooperação constitui: a) uma estratégia de desenvolvimento cognitivo; b) uma 

metodologia para a interacção; c) uma organização do trabalho que favorece hábitos 

metacognitivos; d) uma estratégia para a socialização.  

Ainda que na realidade estes aspectos sejam indissociáveis, porque todos eles 

estão interligados e se influenciam uns aos outros (Rué, 1997; Gavilán, 1999), 

tentaremos abordar cada um deles de forma separada.  

 

a) Uma estratégia de desenvolvimento cognitivo 

De acordo com Vygotsky (1987, 1998), a aprendizagem é o resultado de um 

processo social. A aprendizagem, como factor de desenvolvimento, parte do plano 

interpsicológico, entre as crianças, para o plano intrapsicológico, dentro da criança. 

Desta forma, “o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do 

individual para o social, mas do social para o individual” (Vygotsky, 1987:18). 

Todavia, Vygotsky (1998) não considera que os processos psicológicos da crianças 

sejam todos puramente sociais. Os processos elementares, tais como a atenção 

involuntária e a memória de reconhecimento, também são comuns aos animais. Porém, 

os “processos mentais superiores” são aqueles que distinguem os humanos dos animais, 

sendo somente estes influenciados pelo contexto social.  

Vygotsky (1998) sustenta que a apropriação dos processos sociais, por parte da 

criança, requer uma transformação activa, através de um processo de transformação 
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dialéctica entre aquilo que acontece na interacção social e aquilo que já é interno. 

Assim, o processo de internalização ocorre através de uma série de transformações: 

a) uma operação que inicialmente representa uma actividade externa é 
reconstruída e começa a ocorrer internamente; 

b) um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal; 
c) a transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao 
longo do desenvolvimento. (Vygotsky, 1998:75) 

 

O factor social também é visto por Piaget7 (1972, 1973, 1977) como uma 

condição de desenvolvimento. Dolle (1975), no seu livro Para Compreender Jean 

Piaget, refere que as informações aprendidas com outras crianças, pais, professores ou 

livros podem perturbar o equilíbrio das suas estruturas cognitivas, desafiando a criança 

a procurar respostas que lhe possibilitam atingir um novo e mais elevado estado de 

equilíbrio. Neste sentido, a cooperação é uma estratégia que promove o aparecimento de 

perturbações cognitivas e, consequentemente, o desenvolvimento cognitivo. No entanto, 

a influência dos factores sociais no desenvolvimento cognitivo não constitui um aspecto 

central na teoria de Piaget, a qual atribui maior relevância ao desenvolvimento das 

estruturas cognitivas, através do processo de equilibração, como factor responsável da 

sequência invariável dos estádios, e minimiza o papel da educação e dos factores 

socioculturais (Lourenço, 1994).  

Segundo Piaget (1972, 1973), o desenvolvimento cognitivo ocorre através da 

aquisição de uma série de estruturas de sequência invariável e pré-defenidas no tempo. 

A estas estruturas ou organizações, Piaget atribuiu-lhes a designação de estádios de 

desenvolvimento cognitivo (Piaget, 1972, 1973; Dolle, 1975). Cada estádio implica a 

aquisição de novas estruturas que são influenciadas pelas estruturas anteriores. Desta 

                                                           
7 Revisto também por Jean-Marie Dolle, 1975; Para Compreender Jean Piaget: Uma Iniciação à 
Psicologia Genética Piagetiana. 
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forma, a criança, ao longo do crescimento, irá apresentar um nível de desenvolvimento 

cognitivo qualitativamente diferente de estádio para estádio (Morais, 1996). A essência 

do funcionamento deste desenvolvimento assenta fundamentalmente na adaptação ao 

meio e na organização ou reorganização das estruturas internas (Piaget, 1972, 1973; 

Dolle, 1975).  

A adaptação é um processo interno, dinâmico e contínuo, através do qual a 

estrutura hereditária do indivíduo interage com o meio, de modo a adaptar-se a novas 

situações (Dolle, 1975). Trata-se de um processo de equilíbrio (equilibração) entre duas 

funções contínuas e complementares: a assimilação e a acomodação (Piaget, 

1972,1973,1977; Dolle, 1975). A assimilação é um processo de entrada, através do qual 

as experiências do exterior são incorporadas às estruturas existentes. A acomodação é 

um processo de saída, ou seja, de modificação e organização das suas estruturas, no 

sentido de se adaptar cognitivamente as exigências do mundo externo (Piaget, 1972, 

1973; Dolle, 1975; Morais, 1996). Assim, o desenvolvimento cognitivo é uma 

equilibração progressiva que se inicia com a assimilação e caminha para a acomodação, 

repetindo-se ao longo de todos os estádios de desenvolvimento. A equilibração é, então, 

“um processo auto-regulador dinâmico e contínuo (...), cuja função é produzir uma 

coordenação balanceada entre a assimilação e a acomodação (...)” (Dolle, 1975:25). 

Por sua vez, a organização refere-se ao modo como o indivíduo organiza internamente, 

em estruturas coerentes, as experiências do meio com que se confronta (Dolle, 1975, 

Piaget, 1973, 1977). Todo este mecanismo de desenvolvimento cognitivo é influenciado 

por quatro factores. Como vimos, a equilibração e as experiências físicas são dois 

desses factores, no entanto, Piaget (1972) refere outros dois: a maturação interna do 

sistema nervoso e a transmissão social. Porém, este último é para Piaget um factor que 
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se limita apenas a acelerar ou a retardar o tempo dos estádios de desenvolvimento 

cognitivo, que as crianças terão que passar (Lourenço, 1994).   

Do nosso ponto de vista, o desenvolvimento da criança não pode excluir ou 

relegar para segundo plano a interacção social. Para isso, é necessário que o professor 

crie ambientes verdadeiramente estimulantes, onde haja uma estrutura de comunicação 

e interacção social não apenas com o professor, mas também com as outras crianças (Sá, 

1994).  

A perspectiva neo-piagetiana do desenvolvimento cognitivo atribui maior 

importância às perturbações cognitivas de origem social – conflito sociocognitivo. 

Carugati & Mugny (1985), revisto por Zabal & Berrocal (1995), referem que esses 

conflitos não são puramente cognitivos, porque muitas vezes têm origem nos outros. A 

estruturação das novas ideias aparece primeiro ao nível social e depois ao nível 

intrapessoal. O conflito sociocognitivo é visto, por aqueles autores, como um factor 

privilegiado de desenvolvimento cognitivo. Mas, para que tal aconteça, sugerem que 

sejam asseguradas algumas condições: a) heterogeneidade dos níveis cognitivos das 

crianças; b) a existência de pontos de vista diferentes; c) um questionamento 

permanente.  

Um conceito chave, proposto por Vygotsky para compreender a importância da 

interacção social no desenvolvimento da criança, é o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal. Este conceito refere-se à distância entre o nível de 

desenvolvimento real da criança, determinado através da capacidade para resolver 

problemas de forma independente, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através da capacidade para resolver problemas em cooperação com a ajuda de um adulto 

ou de um colega mais capacitado (Vygotsky, 1987, 1998). 
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Para tal, é necessário que a colaboração do adulto ou de uma criança mais 

capacitada actue dentro da zona de desenvolvimento proximal da criança. Segundo 

Tudge & Rogoff (1995), Piaget defende a interacção entre iguais, argumentando que as 

discussões travadas entre crianças são mais valiosas do que entre o adulto e a criança. 

Nesta última, a interacção é assimétrica e não tende a promover uma reestruturação 

cognitiva, porque a criança tende a aceitar o ponto de vista do adulto que é o detentor do 

poder. No entanto, admite a possibilidade do adulto trabalhar de uma forma interactiva e 

cooperativa, mas só quando este admite a reciprocidade no debate crítico de diferentes 

opiniões.  

Em nosso entender, diríamos que a combinação das duas é que torna a interacção 

num processo altamente potenciador da aprendizagem e desenvolvimento. O adulto 

poderá ser o professor, a quem cabe um papel extremamente importante em todo este 

processo, estimulando e desafiando através de questões o pensamento e acção das 

crianças (Sá, 1996). Mas, as outras crianças do grupo também exercem um papel muito 

importante para atingirem em cooperação metas que de outra forma não alcançariam.  

Quando, em grupo, as crianças são confrontadas com uma determinada situação 

problemática, elas mobilizam e põem em confronto perante os outros todo o 

conhecimento que já elaboraram como resultado das suas experiências de vida. O novo 

conhecimento assimilado é contrastado com este conjunto de elementos que toda a 

pessoa desenvolve, favorecendo-se os processos intrapessoais de assimilação (Rué, 

1997). A cooperação cria, assim, oportunidades para as crianças discutirem, 

argumentarem e submeterem os seus pontos de vista à crítica dos outros. Estes são, 

segundo Slavin (1995), aspectos fundamentais que incrementam o desempenho dos 

alunos em cooperação. As crianças com mais competências de pensamento, isto é, com 
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mais e melhores ideias podem verbalizá-las e ajudar os outros a encontrarem os 

caminhos desejáveis para resolver uma determinada situação problemática, promovendo 

ocasiões para estimular e modelar efectivas estratégias de pensamento (McCarthey & 

McMahon, 1995). Damon (1984), citado em Slavin (1995), refere a importância do 

feed-back recíproco e o debate entre os pares, no sentido de se motivarem para 

abandonarem as ideias erradas e encontrarem as melhores soluções. Daí que as 

actividades de cooperação permitem às crianças de idades similares operarem dentro de 

outras zonas de desenvolvimento proximal de outros colegas, contrastando as suas ideias 

com ideias mais evoluídas e modelando aspectos procedimentais mais avançados, 

melhorando as suas performances individuais (Slavin, 1995). Assim, as crianças 

praticam habilidades que são internalizadas, sendo estas fonte de desenvolvimento 

cognitivo, para mais tarde enfrentarem as situações de aprendizagem de forma 

autónoma.  

A cooperação leva o aluno a utilizar mais frequentemente um maior nível de 

raciocínio que os outros tipos de aprendizagem, e a gerar maior número de ideias novas, 

desenvolvendo a criatividade e o pensamento crítico (Gavilán, 1999). Nesta perspectiva, 

Damon (1984, citado em Slavin, 1995), refere também que a promoção do pensamento 

crítico e da interacção conduz a criança a um processo criativo com vista a gerar mais e 

melhores ideias.  

Porém, a aprendizagem cooperativa também traz benefícios à criança mais 

desenvolvida. Sutherland (1996) refere que uma criança, ao explicar e ajudar a outra, 

pode adquirir uma melhor consciência da sua própria aprendizagem em termos 

metacognitivos e o esforço de verbalizar o seu pensamento consolida a sua própria 
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aprendizagem. Bennet & Dunne (1994) e Sá (1996) sustentam, também, que as crianças 

ao explicarem as suas ideias clarificam e reorganizam o seu pensamento.  

 

b) Uma metodologia para a interacção social 

Como vimos anteriormente, a cooperação é uma estratégia que promove e 

estimula a interacção social e consequentemente o desenvolvimento cognitivo. A 

cooperação é, assim, um processo de natureza iminentemente interactiva. Cooperar 

implica interactuar e dialogar, significa compartilhar ideias e experiências de vida, 

sujeitando-as e expondo-as às possibilidades de reelaboração por parte dos outros. 

Significa, também, desenvolver a capacidade de comunicar com um determinado 

propósito para estabelecer uma relação com os outros (Rué, 1997). Nesse processo 

interactivo, a discussão, a argumentação, a comparação e a selecção crítica das melhores 

ideias, estimulam um considerável nível de pensamento e desenvolvimento da 

compreensão (Barnes, 1976; Toulmin, 1972, revisto em Porlán, 1998; Edwards, 1992; 

Porlán, 1998; Ridgeway & Padilla, 1998; Newton, et al., 1999). A interacção social 

mobiliza o desenvolvimento de competências críticas e a criação de novas ideias ou 

novas possibilidades – pensamento criativo – que se sujeitam à apreciação crítica por 

parte dos outros (Nickerson et al., 1990). Assim, Johnson & Johnson (1999) sustentam 

que a aprendizagem cooperativa promove elevados níveis de pensamento, a criação de 

novas ideias e soluções com maior frequência, o pensamento crítico e a aplicação do 

que é aprendido para outras situações.  

 Segundo Rué (1997), as situações de cooperação em pequeno grupo são as que 

têm um maior valor educativo, tanto pela quantidade como pela qualidade das 

interacções sociais que se estabelecem. Por sua vez, Barnes (1976) sustenta que as 
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discussões no interior do grupo, na ausência do professor, ocorrem de uma forma mais 

autêntica, mais genuína, sem o natural constrangimento de “errar”.  

Rué (1997) refere, ainda, que as situações de interacção não ocorrem apenas no 

interior do pequeno grupo, elas podem ocorrer também em determinados momentos do 

trabalho ou da actividade social da sala de aula. Isto remete-nos para a importância que 

assumem as discussões desencadeadas pela comunicação à turma do trabalho 

desenvolvido no interior do grupo. As ideias ou resultados que emergem no grupo 

submetem-se ao confronto dos outros, criando-se oportunidades para a comunicação, 

discussão e reflexão de diferentes pontos de vista. Trata-se de um contexto de grande 

grupo alicerçado numa dinâmica inter-grupos dentro dos quais foram amadurecidas as 

condições para uma discussão mais geral (Sá, 1996).  

Os momentos de discussão e argumentação em grande grupo constituem também 

oportunidades para que todos os alunos beneficiem em particular do trabalho 

desenvolvido por cada grupo. A responsabilidade de cada grupo apresentar o seu 

trabalho perante a turma promove o amadurecimento do trabalho cooperativo intra-

grupo (Sá, 1996). 

A aprendizagem cooperativa proporciona, desta forma, oportunidades para as 

crianças se empenharem em tarefas discursivas, mas a sua qualidade depende de 

contextos específicos (Hertz-Lazarowitz, 1995). Segundo Ridgeway & Padilla (1998), 

as actividades que envolvem muita actividade manipulativa não promovem 

necessariamente uma melhor compreensão. Para Bennet & Dunne (1994), estas 

situações geram muita fala directamente relacionada com a acção e pouca fala abstracta. 

Em contrapartida, esta última ocorre em maior frequência em tarefas que exigem 

discussão, reflexão e resolução de problemas. No entanto, estas situações de interacção 

com vista à cooperação não ocorrem espontaneamente. Salomon & Globerson (1989), 
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revisto em Zabal & Berrocal (1995), referem que se obtém melhores resultados quando 

ocorrem algumas instruções concretas. Estas instruções reportam-nos para o papel que o 

professor poderá desempenhar, no sentido de e por via de questões, “aguçar o 

pensamento e estimular a acção da criança” (Sá, 1994:69). 

 

c) Uma organização do trabalho que favorece hábitos metacognitivos 

A perspectiva metacognitiva transmite uma importante mensagem aos 

professores: “devem tornar os alunos conscientes da sua própria aprendizagem a fim de 

melhorarem a qualidade da mesma” (Shuterland, 1996:142) 

Como referimos anteriormente, a cooperação é uma situação de aprendizagem que 

estimula fortemente as competências de pensamento (Johnson & Johnson, 1989, 1995, 

1999), dado que constitui um contexto que favorece a explicitação de ideias por parte 

das crianças e o estímulo intelectual para pensar sobre essas ideias, com vista a discutir, 

argumentar e contra-argumentar os pontos de vista que aí emergem. O facto da criança 

sentir que tem algo para oferecer e explicar mobiliza um nível mais alto de estratégias 

de pensamento (Berrocal & Zabal, 1995). A explicitação do pensamento, por parte da 

criança, clarifica e melhora as suas ideias e, consequentemente, o seu nível de 

pensamento. O esforço de expor e argumentar os seus pontos de vista obriga a criança a 

estruturar a linguagem e a repensar as suas ideias de modo a eliminar as suas próprias 

contradições (Sá, 1994). Ainda segundo este autor (Sá, 2000b), a tomada de consciência 

por parte da criança das contradições do seu pensamento constitui um elemento 

extremamente importante na promoção do seu raciocínio lógico. A ausência de um 

pensamento lógico não significa que as crianças não tenham apreço pela lógica, mas 

antes tem a ver com a ausência de consciência das suas próprias contradições. Neste 

sentido, Sá (2000b) sustenta que esta tomada de consciência passa pelo 
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desenvolvimento de competências metacognitivas. O desenvolvimento destas 

competências pode ser estimulado através da interpelação por parte do professor, por 

via de questões que estimulem a reflexão e/ou através do confronto dos pontos de vista 

das crianças quer em discussões de grupo quer em discussões de turma. Pela via do 

confronto e discussão dos seus pontos de vista, as crianças melhoram a qualidade das 

suas ideias ainda antes de qualquer evidência experimental (Sá, 1996). 

Solomon (1994) refere que as discussões promovem o aparecimento de diferentes 

ideias e encorajam os alunos a pensar sobre elas. Assim, começam a desenvolver 

hábitos de questionamento do seu próprio conhecimento e a consciencializarem-se da 

subjectividade do seu pensamento (Santos, 1998). Esta tomada de consciência face a 

pensamentos divergentes de outras crianças implica uma auto-interrogação, semelhante 

aos diálogos internos de Vygotsky (1998). É aqui que, na opinião de Gunstorne (1994) e 

Santos (1998), reside um importante elo de ligação entre a metacognição e a perspectiva 

de mudança conceptual, porque um erro de que se tem consciência é fonte de 

aprendizagem. Mas, para que isto aconteça é necessário promover boas discussões. Uma 

boa discussão não consiste apenas em explorar o que os alunos dizem mas o significado 

daquilo que dizem. O professor deve encorajar a criança a explicitar e clarificar as suas 

ideias (Sá, 1994, 1996; Santos, 1998), através de questões estimuladoras do pensamento 

e acção (Sá, 1994, 1996). Todavia, para além da tomada de consciência das suas 

próprias ideias, o desenvolvimento de hábitos metacognitivos permite às crianças: “(...) 

reflectir e exercer um determinado controlo sobre o que fazem, durante o exercício das 

suas próprias actividades” (Rué, 1997:36). 

As crianças, à medida que trabalham entre si em cooperação, vão desenvolvendo 

competências de auto-regulação, de controlo sobre a sua própria aprendizagem (Slavin, 

1992) e, consequentemente, vão diminuindo o seu grau de dependência do professor, o 
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que corresponde ao desenvolvimento de uma maior autonomia pessoal (Rué, 1997). 

Abordaremos este assunto em maior detalhe mais à frente, aquando da metacognição.  

 

d) Uma estratégia para a socialização 

Os efeitos positivos da aprendizagem cooperativa estendem-se também à 

socialização das crianças (Vygostky, 1987; Slavin, 1992, 1995; Sanches, 1994; Bennett 

& Dunne, 1994; Zabal & Berrocal, 1995; Rué, 1997; Johnson & Johnson, 1999; Hertz-

Lazarowitz, 1999; Gavilán, 1999). 

Segundo Pinto (1997:45), “ a socialização consiste num processo através do qual 

os indivíduos apreendem, elaboram e assumem normas e valores da sociedade em que 

vivem, mediante a interacção com o seu meio mais próximo (...).” 

 

A cooperação é um processo iminentemente social destinado a alcançar 

determinados objectivos que são comuns ao grupo e, como tal, promove o 

desenvolvimento de relações interpessoais mais positivas (Slavin, 1992, 1995; Rué, 

1997; Johnson & Johnson, 1989, 1999; Hertz-Lazarowitz, 1999; Gavilán, 1999). De 

acordo com Slavin (1992), as crianças expressam uma maior aceitação dos seus colegas, 

evitando-se a segregação e facilitando-se a integração de crianças de diferentes origens 

étnicas. Este aspecto tem estado subjacente ao desenvolvimento de alguns projectos de 

intervenção para fomentar a integração de crianças árabes e judias em Israel (Hertz-

Lazarowitz, 1999).  

O trabalho cooperativo facilita, também, a integração de crianças com 

dificuldades de aprendizagem, aumentando o seu rendimento escolar e a auto-estima de 

todas elas. As crianças manifestam sentimentos mais positivos em relação a si mesmas, 

sentindo-se mais capazes e mais valiosas quando trabalham em grupo. 
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Consequentemente, aumenta o gosto pela escola, desenvolvem normas sociais entre os 

colegas a favor do bom rendimento académico, diminuem o sentimento de altruísmo, 

etc. (Slavin, 1992).  

Estes e outros aspectos são, também, sustentados por Rué (1997), visto que a 

relação de cooperação fomenta o estabelecimento de interacções e contrastes a partir de 

e sobre a diversidade social existente no grupo: diversidade de valores; a 

interculturalidade; a relação com crianças com deficiências ou com dificuldades de 

aprendizagem. A cooperação proporciona um espaço de socialização onde os alunos 

aprendem uns com os outros, a partir da sua participação pessoal, cultural, afectiva e 

cognitiva, e exerce uma importante função na promoção de atitudes e valores positivos 

ou a inibição de atitudes negativas nos elementos do grupo. 

Zabal & Berrocal (1995) reforçam alguns daqueles pontos de vista, ao referirem 

que a aprendizagem cooperativa promove: a) o entusiasmo das crianças e a motivação 

para com as tarefas escolares e a escola; b) a auto-estima e o controlo da agressividade; 

c) a descentralização de habilidades sociais e comportamentos altruístas; d) a 

predisposição para manifestar simpatia, amizade e carinho para com as outras crianças 

do grupo e para cooperar com elas noutras situações de aprendizagem. 

Assim, o contexto educativo proporcionado pela aprendizagem cooperativa 

assume um carácter de mediação, um artefacto socialmente construído, um veículo de 

promoção para o desenvolvimento social e pessoal (Vygotsky, 1987,1998).  

A cooperação e a interacção, que se estabelecem no interior dos grupos, 

constituem factores importantes que incrementam o desenvolvimento social e pessoal, 

visto que 

Fazer parte de um grupo é sentir-se protegido, ser membro de 
um colectivo que oferece segurança e afecto. Significa desenvolver, 
como fruto das interacções com os outros, uma identidade pessoal, 
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através da apropriação de crenças, emoções e motivações presentes no 
colectivo. 

Estabelecer as relações interpessoais apropriadas, construir o 
próprio modelo pessoal, mostrá-lo em público, através das diferentes 
actuações, funções e papéis desempenhados, e reelaborá-lo em função 
das avaliações recolhidas, tudo isto acontece em qualquer situação de 
grupo. (Harré et. al, 1985, citados em Rué, 1997:37) 

 

 

2.3.2. Factores que influenciam o trabalho cooperativo 

 
Se os benefícios da aprendizagem cooperativa são mais ou menos consensuais, o 

mesmo não se pode afirmar em relação aos factores que influenciam o bom 

funcionamento do grupo e, consequentemente, o rendimento escolar. É aqui que a 

investigação sobre a aprendizagem cooperativa tem concentrado os seus esforços 

(Sanches, 1994). No entanto, não pretendemos entrar em aspectos que têm suscitado 

alguma divergência e controvérsia, entre os autores que se têm dedicado à investigação 

sobre a aprendizagem cooperativa, para explicar os factores que influenciam os efeitos 

da mesma. Sustentamos, porém, de acordo com a nossa experiência na sala de aula e 

com a revisão teórica efectuada, que o bom funcionamento do grupo pressupõe, em 

concordância com Johnson & Johnson (1999) e Slavin (1999), a existência de um 

objectivo partilhado por todos os elementos do grupo. A consecução deste objectivo 

comum depende do contributo dado por cada elemento do grupo. Para isto, é necessário 

promover um outro elemento, partilhado por Johnson & Johnson (1999) e Slavin (1992, 

1995), que é o sentimento de responsabilidade individual para com o êxito do trabalho 

de grupo e da sua própria aprendizagem, através de um efectivo envolvimento e 

participação.  
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A interiorização de um objectivo comum depende também fortemente do 

sentimento de responsabilidade de apresentação do trabalho à turma. O fenómeno de 

emulação inter-grupos promove um maior compromisso individual de cada elemento 

para que ocorra um bom funcionamento intra-grupos (Sá, 1996). Para além deste 

aspecto, entendemos, também, tendo em conta a natureza da intervenção desenvolvida, 

que existem outros aspectos importantes a ter em consideração para o bom 

funcionamento do grupo:  

 

a) O tamanho dos grupos 

 
As investigações têm sido realizadas na sua grande maioria com grupos de 

trabalho pequenos (Sanches, 1994; Webb, 1995; Slavin, 1992, 1995, 1999; Hertz- 

Lazarowitz, 1995, 1999; Johnson & Johnson, 1989, 1995, 1999; Rué, 1997; Gavilán, 

1999), variando o seus tamanhos entre 3 a 6 elementos. Segundo Gavilán (1999), 

quanto maior for o tamanho do grupo mais complexa se torna controlar o fluxo de 

comunicação que se estabelece. 

 Subjacente ao modo como foram abordados os benefícios da aprendizagem 

cooperativa está a constituição de grupos de forma heterogénea, designadamente quanto 

às competências cognitivas, sexo, etnias, etc.. A maioria dos autores é concordante com 

esta posição (Sanches, 1994; Slavin, 1992, 1995, 1999; Johnson & Johnson, 1995; 

1999; Webb, 1995; Barreiros, 1996; López, 1997; Rué, 1997; Gavilán, 1999; Hertz-

Lazarowitz, 1995, 1999).  

Segundo Slavin (1992), todos os estudos efectuados têm apontado vantagens 

específicas para todas as crianças, quer sejam crianças de rendimento alto, médio ou 

baixo, quer sejam rapazes ou raparigas, quer sejam, ainda, crianças de diferentes etnias. 
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Não existem, segundo Slavin (1992), investigações cujos resultados apoiem a tese de 

que a aprendizagem cooperativa possa prejudicar as crianças de rendimento escolar 

mais elevado. Todos os alunos obtêm melhores resultados do que quando estão 

dispostos na forma tradicional de organização (individualizada) e progridem em 

proporção tanto os alunos de capacidades médias como baixas. Os resultados obtidos 

são mais evidentes para aqueles que possuem capacidades médias e baixas do que altas. 

Porém, estes últimos não obtêm prejuízos pelo facto de estarem incluídos nos grupos. 

Estes progrediram mais do que os alunos de capacidades idênticas em condição 

individual (Slavin, 1992; Webb, 1995; Johnson & Johnson, 1989, 1999).   

Webb (1995) refere que os alunos que mais beneficiam com o trabalho de grupo 

são aqueles que oferecem e recebem explicações detalhadas. A necessidade de pedir 

ajuda, receber uma ajuda adequada e a sua adequada aplicação na resolução de uma 

situação problemática são factores importantes que contribuem para o sucesso da 

aprendizagem em grupo. Afirma, também, que nos grupos heterogéneos ocorrem 

mutuamente explicações com maior frequência do que nos grupos homogéneos. 

Barreiros (1996) sustenta que a heterogeneidade garante o aparecimento de 

diferentes pontos de vista, promovendo-se, assim, o aparecimento de conflitos 

cognitivos. 

Sanches (1994), reportando-se a Good & Marshall (1984), refere que os grupos 

heterogéneos têm um rendimento escolar mais positivo do que os grupos homogéneos. 

E acrescenta que  

(...) os alunos com mais baixo rendimento não aprendem forçosamente 
melhor quando separados dos outros; pelo contrário, o que esses alunos 
precisam é de mais oportunidades para aprender com os colegas que 
possuem maior desenvolvimento. (Sanches, 1994:33) 
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Contudo, Good & Marshall (1984), citados em Sanches (1994), são de opinião 

que a heterogeneidade em grupos com um número elevado de alunos pode dificultar o 

trabalho de gestão do professor.  

Em oposição à formação de grupos homogéneos, Sanches (1994) sustenta que os 

alunos podem ser homogéneos relativamente a uma determinada capacidade mas muito 

diversos em relação a outras capacidades. 

Lopéz (1997) partilha desta opinião e levanta algumas questões bastante 

pertinentes para reflexão, tais como: não aprendemos nós com os nossos colegas mais 

velhos? Não aprendemos nós dos nossos colegas mais capazes? Não há alunos com 

grandes capacidades em determinadas áreas do que noutras?  

No grupo existem alunos com diferentes capacidades, mas todos têm algo para 

oferecer e algo para receber.  

 

c) A natureza das actividades  

 
A natureza das actividades, propostas para trabalho de grupo, tem sido 

considerada por alguns autores como um factor de mediação muito importante para o 

sucesso das aprendizagens dos alunos. Alguns sustentam que a cooperação constitui 

uma situação de aprendizagem eficaz para a resolução de problemas complexos 

(Sharon, 1995; Bershon, 1995; Sanches, 1994) e para a aprendizagem de conceitos 

exigentes (Slavin, 1995). Neste sentido, Hertz-Lazarowitz (1995) refere que o uso de 

competências académicas mais complexas ocorre frequentemente em contexto de uma 

aprendizagem interactiva. 

Rué propõe alguns aspectos que as actividades devem conter para poderem ser 

desenvolvidas de forma cooperativa:  
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a) recolher e tratar diversos tipos de informação; b) coordenar, 
comparar e analisar, estabelecer relações e chegar a sínteses; c) 
resolver problemas; d) confrontar pontos de vista e valores; e) 
desenvolver e demonstrar modelos conceptuais, de procedimentos e de 
processos; f) organizar e elaborar esquemas de actuação, explicações e 
princípios; g) abstrair, fazer previsões e avaliar (1997:40). 

 

 
d) O papel do professor 

 
A cooperação em trabalho de grupo não é algo que aconteça espontaneamente por 

forma a obterem-se resultados positivos na aprendizagem (Sá, 1994; López, 1997; Rué, 

1997; Gavilán, 1999; Johnson & Johnson, 1999). Salomon & Globerson (1989), citados 

em Zabal & Berrocal (1995), referem que é necessário dar algumas orientações 

concretas sobre como os elementos do grupo devem interactuar entre si. É necessário 

promover a qualidade das interacções, a gestão do trabalho de grupo, os 

comportamentos e atitudes que estimulem a cooperação entre as crianças e manter o 

grupo no caminho dos objectivos que lhes foram propostos (Rué, 1997). 

Alguns professores pensam que os alunos já possuem essas capacidades para 

trabalhar em grupo. No entanto, isso não corresponde à verdade. É necessário que o 

professor promova deliberadamente os comportamentos e atitudes necessárias, para que 

os alunos adquiram as competências de trabalho cooperativo (Gavilán, 1999). Isto não 

acontece de um momento para o outro. Requer arte e engenho por parte do professor 

(Sá, 1994, 1996). Mas também requer algum tempo, esforço e uma atenção constante 

por parte do professor.  

A partir da intervenção de ensino-aprendizagem das Ciências, tendentes a 

promover o pensamento científico dos alunos do 1º ciclo, Sá (1994) concluiu o seguinte, 

quanto ao papel que o professor deverá desempenhar em relação ao trabalho de grupo:     
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a) quando o trabalho de grupo tem um propósito bem determinado, ele 
deve ser tornado bem claro para todos os alunos em discussão 
plenária de turma; 

b) frequentemente os grupos sentem uma certa inércia no início do seu 
trabalho, ficando sem saber o que fazer, apesar do esforço de 
clarificação que tenha sido feito. O professor precisa de estar atento, 
embora aparentemente distante, para identificar os grupos que 
precisam de ajuda e aproximar-se no sentido de, por via de questões 
potenciadoras da reflexão/acção, desencadear a actividade; 

c) no desenvolvimento das actividades, há que observar e ouvir, 
focalizando a atenção ora num ora noutro grupo, por forma a poder 
decidir quando e como intervir junto de um deles, ora para reorientar 
a tarefa no rumo correspondente ao propósito inicial, ora para ajudar 
os alunos a avançar e aprofundar as suas investigações; 

d) o professor tem a responsabilidade de decidir do momento em que o 
trabalho de grupo deve ser terminado. O momento adequado será 
aquele em que globalmente os alunos tiverem concluído a tarefa, ou 
então quando considerar que há sinais generalizados de cansaço, 
desinteresse e falta de atenção (1994:40). 

 

 

22..44..  OO  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDEE  PPEENNSSAAMMEENNTTOO::  

AAPPRREENNDDEERR  AA  PPEENNSSAARR  

 

2.4.1.  Porquê ensinar as crianças a pensar? 

 
Nos últimos anos, várias investigações têm dado conta que grande parte dos 

alunos que chegam ao ensino superior é incapaz de pensar de forma profunda, coerente 

e abstracta. Para além destas, revelam outras carências de vária ordem, por exemplo, ao 

nível da escrita e da compreensão de alguns conhecimentos básicos, colocando em 

causa o nível de exigência em certas áreas curriculares, tais como a Matemática e as 

Ciências (Nickerson, et al., 1990). Esta constatação exige uma profunda reflexão e 

coloca à escola um repto fundamental, para além de promover a aprendizagem de 

conteúdos, processos e atitudes: ensinar os alunos a pensar.  
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A realidade do mundo em que vivemos, cada vez mais competitiva, exige que 

“(...) os indivíduos sejam mais críticos, analíticos, inovadores, capazes de resolver 

problemas, com bom domínio da expressão oral e escrita, e capazes de aprender no 

lugar de trabalho” (Bruer, 1995:18). A escola continua desfasada desta realidade, ao 

privilegiar, de uma maneira geral, a memorização de factos e conceitos, que só são 

eficazes se os alunos forem avaliados com base nessa informação e durante um curto 

espaço de tempo. Estas aprendizagens são muitas e realizadas de uma forma superficial, 

ou seja, sem a ocorrência de uma profunda reflexão (Gaspar, 1987). A escola continua a 

não oferecer às crianças oportunidades para pensarem de uma forma crítica e criativa, 

negligenciando a responsabilidade de desenvolver competências de pensamento que 

permitam ao aluno obter melhores níveis de conhecimento e compreensão (Schauble & 

Glaser, 1990). Subjacente a esta prática existe um pouco a noção de que as 

competências de pensamento são desenvolvidas espontaneamente como um subproduto 

do ensino formal (Hamers & Overtoom, 1998). Este aspecto é profundamente 

contrariado pelas recentes contribuições da psicologia cognitiva (Kuhn, 1990; Schauble 

& Glaser, 1990; Nickerson, et al., 1990; Bruer, 1995). Desta forma, as crianças com 

dificuldades de aprendizagem estariam, à partida, em desvantagem, porque o produto da 

aprendizagem – o conhecimento – seria dificilmente adquirido e muito menos o 

subproduto – as competências de pensamento. É à escola que compete ensinar às 

crianças a pensar e a pensar de uma forma mais eficaz, desenvolver um processo de 

ensino-aprendizagem que promova a reflexão, que permita obter novos e melhores 

conhecimentos, novas aplicações, em síntese, uma aprendizagem de qualidade superior. 

Como refere Bruer (1995), se Isaac Newton não sentisse o estímulo necessário para 

reflectir sobre o porquê das maçãs caírem das árvores, talvez, ainda hoje, não 

tivéssemos conhecimento de tal teoria e das suas aplicações. Se a escola não estimular 
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as crianças a pensar sobre as coisas, não estamos a desenvolver nelas essa competência, 

nem o esforço para aplicarem o que sabem a novas situações de aprendizagem, nem a 

criarmos um ambiente de aprendizagem verdadeiramente estimulante que promova a 

interacção e ofereça a todos as mesmas oportunidades para pensarem (Bruer, 1995).  

O desenvolvimento das competências de pensamento deve ser, assim, parte 

integrante do processo de ensino-aprendizagem em contexto dos conteúdos curriculares, 

não só em situações de dificuldades de aprendizagem mas também em situações 

normais, por forma a que os alunos obtenham melhores níveis de compreensão e, 

consequentemente, ampliem o sucesso da aprendizagem escolar (Valente et al., 1987; 

Maclure & Davies, 1994; Bruer, 1995; Hames & Hovertoom 1998; Doly, 1999;  Bazin 

& Girerd, 1999; Yanni-Plantevin, 1999; Grangeat, 1999). Trata-se de promover 

aprendizagens mais eficazes, mais profundas, mais duráveis e com grande probabilidade 

de serem aplicadas a novas situações de aprendizagem. As crianças com dificuldades de 

aprendizagem retirariam grandes benefícios da estimulação explícita do pensamento e 

as que não fazem parte deste grupo deveriam ser estimuladas a pensar de uma forma 

mais eficaz em situações concretas de ensino-aprendizagem.  

A responsabilidade de promover um ensino intencional e sistemático das 

competências de pensamento não pode ser simplesmente atribuída à escola. A ausência 

de um consenso entre os investigadores da psicologia cognitiva sobre se o pensamento 

pode ou não ser desenvolvido e qual a melhor forma de o fazer tem contribuído para que 

os professores, na generalidade, não tenham retirado grandes benefícios dessas 

contribuições teóricas. Kuhn (1990) aponta algumas razões para esta situação: a) a 

tendência dos investigadores da psicologia cognitiva e do desenvolvimento estudarem o 

pensamento fora dos contextos escolares e das situações concretas do quotidiano; b) 

uma maior ênfase nos produtos do que nos processos de pensamento; c) a excessiva 
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focalização nas formas de pensamento específicas de certos domínios do conhecimento 

em detrimento daquelas que se estendem a todos os domínios; d) uma maior ênfase na 

identificação de competências cognitivas em idades muito precoces, formas mais 

implícitas, do que nas formas mais explícitas da inteligência e, consequentemente, mais 

consonantes com aquelas que o professor deverá promover na sala de aula. Contudo, 

Kuhn (1990) refere que esta situação tem modificado nos últimos anos, através da 

existência de conhecimentos, tanto de natureza teórica como empírica, com incidência 

directa e relevante no ensino das competências de pensamento.  

 

O interesse crescente pelo ensinar as crianças a pensar tem-se materializado em 

inúmeros programas e projectos de investigação e intervenção nesse domínio em 

diversos países. Alguns autores (Novais & Cruz, 1987; Valente, et al., 1987; Sá, 1994, 

1996; Bruer, 1995; Hamers & Overtoom, 1998) apontam essencialmente duas ordens de 

razão que movem o interesse pelo ensinar as crianças a pensar: 

 

a) Mudanças muito rápidas que têm ocorrido na sociedade fazem com que haja 

um desfasamento crescente entre as competências que a sociedade exige e as 

que a escola veicula. A crescente complexidade da sociedade implica desafios 

mais complexos, o que significa que os alunos devem estar preparados para 

resolver os problemas que essa crescente complexidade impõe. A rápida 

expansão da quantidade de conhecimentos e informação exige que as crianças 

pensem eficazmente e de forma autónoma para puderem identificar, avaliar, 

fundamentar opções e resolver novos problemas com base na nova 

informação de que dispõem. 
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b) Fracas capacidades de pensar são apontadas como uma das causas de 

insucesso escolar – no presente e no futuro. O ensino continua a ser 

interpretado como um processo de transvasamento de conhecimentos e os 

alunos como o depósito desse transvase. Os conhecimentos são, muitas vezes, 

descontextualizados de um profundo significado para os alunos, retendo estes 

apenas uma compreensão geral e não adquirindo as competências de 

pensamento necessárias para adquirirem uma melhor compreensão e serem 

capazes de aplicarem essas competências eficazmente na resolução de 

problemas com que são confrontados no dia-a-dia. 

 
 
 

2.4.2. Serão as competências de pensamento passíveis de serem treinadas na 

sala de aula?  

 

Os principais contributos da psicologia, na primeira metade do século XIX,  sobre 

a natureza da inteligência foram obtidos segundo o modelo factorial, psicométrico ou 

diferencial (Valente et al., 1987; Beltrán, et al., 1987; Almeida, 1988; Morais, 1996). 

Esta abordagem entendia a inteligência como “algo essencialmente hereditário, estável, 

complexo e passível de quantificação” (Morais, 1996:5). As preocupações dominantes 

eram construir instrumentos para medir ou avaliar as capacidades intelectuais, 

diferenciar os indivíduos mediante as suas realizações intelectuais e, através da análise 

dessas diferenças, identificar os factores explicativos da inteligência (Valente, et al., 

1987; Almeida, 1988; Morais, 1996). A investigação colocou assim maior ênfase na 

avaliação dos produtos do que nos processos de pensamento que concorrem para a 

realização das tarefas de aprendizagem (Kuhn, 1990). O aspecto primordial destas 

abordagens era “a existência – ou avaliação – e não o funcionamento da inteligência” 
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(Morais, 1996:5). Os resultados assim obtidos não permitiam explicar se a inteligência 

podia ou não ser passível de modificação.  

No entanto, os estudos iniciados por Binet e prosseguidos depois por Piaget 

centraram-se mais na compreensão da inteligência e seu funcionamento do que na sua 

quantificação (Beltrán, et al., 1987; Almeida, 1988; Roazzi, et al., 1991; Morais, 1996). 

Os estudos de Piaget viriam a abrir caminho, a partir dos anos 50, a uma nova 

abordagem da inteligência: a perspectiva desenvolvimental. Assim, aquele autor 

concebia a inteligência 

(...) não como algo estável mas em progressão; não para diferenciar 
indivíduos num dado momento mas para os compreender ao longo do 
crescimento; não como um dado adquirido mas como uma construção do 
indivíduo com o meio que o rodeia, é não falar mais em inteligência mas 
em desenvolvimento cognitivo. (Morais, 1996:11)  
 

A inteligência, segundo a abordagem desenvolvimental, não era vista como algo 

estável e inato, mas como um fenómeno em desenvolvimento, construído pelo indivíduo 

em interacção com o meio (Dolle, 1975, Beltrán, et al., 1987; Roazzi, et al., 1991; 

Morais, 1996). Para Piaget, a inteligência pressupõe uma estrutura interna organizada de 

acções e pensamentos que vai variando de complexidade à medida que a criança 

interactua com o meio (Dolle, 1975; Flavell, 1975; Beltrán, et al., 1987).  

Este desenvolvimento da inteligência é tido como universal, passando por vários 

estádios de desenvolvimento. Cada estádio pressupõe o desenvolvimento de uma 

estrutura cognitiva qualitativamente diferente da anterior, seguindo uma ordem 

crescente de estruturação e de sequência invariável (Almeida, 1988; Morais, 1996). 

Neste processo de desenvolvimento cognitivo uma das principais críticas apontadas a 

Piaget tem sido a reduzida influência do papel da aprendizagem e dos factores 

socioculturais (Lourenço, 1994). Porém, a perspectiva neo-piagetiana rejeita a ideia de 
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universalidade dos estádios de desenvolvimento, em parte como consequência da 

possibilidade da aprendizagem poder acelerar o desenvolvimento cognitivo, bem como 

da subdivisão dos estádios e da existência de maiores diferenças individuais nas 

estruturas cognitivas dos indivíduos (Hamers & Overtoom, 1998). No desenvolvimento 

cognitivo começa a ganhar consistência o efeito da aprendizagem. Este aspecto é 

particularmente enfatizado por Vygotsky (1987, 1998). O desenvolvimento do 

pensamento é segundo Vygostky uma consequência da aprendizagem: a aprendizagem 

leva ao desenvolvimento. Mas, o desenvolvimento do pensamento leva, também, a 

melhores níveis de aprendizagem. Nesta sinergia, a interacção com outras crianças mais 

desenvolvidas, ou com o professor, e o domínio da linguagem são factores 

determinantes para o desenvolvimento do pensamento. Um conceito chave desta teoria é 

a chamada Zona de Desenvolvimento Proximal (ver página 46). 

 

Enquanto na Europa ganhava cada vez maiores contornos a perspectiva 

desenvolvimental, nos Estados Unidos começava a emergir, depois da perspectiva 

factorial, psicométrico ou diferencial, uma outra abordagem da inteligência – a 

perspectiva cognitivista. Esta é caracterizada pelos seguintes aspectos: a) maior ênfase 

na definição da inteligência do que na sua quantificação por meio de testes; b) maior 

ênfase nos processos cognitivos subjacentes à realização intelectual do que nos produtos 

finais dessa realização; c) maior ênfase na operacionalização desses processos, visando, 

em termos práticos, a possibilidade de neles intervir (Almeida, 1988).  

As abordagens anteriores contribuíram para que actualmente haja um 

conhecimento mais aprofundado do que é a inteligência e uma melhor compreensão dos 

processos cognitivos que intervêm na realização de uma dada tarefa. Tais abordagens,  
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(...) ao permitirem uma análise funcional do comportamento cognitivo dos 
sujeitos e ao valorizarem o papel decisivo que nele exercem os conteúdos 
ou tarefas curriculares, a metodologia de ensino utilizada e as 
experiências individuais, fornecem novas perspectivas para uma efectiva 
intervenção ao nível do comportamento cognitivo, mormente no seu 
desenvolvimento. (Almeida, 1988:19) 
 

Contudo, as diferentes abordagens da inteligência não têm seguido 

desenvolvimentos paralelos. Alguns autores têm realizado “esforços de sistematização e 

integração, a partir de uma evolução que procura o cruzamento, a complementaridade 

com conceitos e preocupações que não eram à partida, as suas” (Morais, 1996:37). 

Neste caso é exemplo a teoria triádica de Sternberg e a teoria das inteligências 

múltiplas de Gardner (Almeida, 1988; Morais, 1996).  

Embora se admita nas abordagens desenvolvimental e cognitivista que os aspectos 

biológicos são factores condicionantes, os seus contributos sugerem que as diferenças 

individuais encontradas se situam mais ao nível da capacidade de organizar e gerir as 

competências de pensamento (Valente, et al., 1987). Assim, a ideia de uma “inteligência 

estável e não ensinável dilui-se”, podendo afirmar-se que é possível a modificabilidade 

da inteligência e, consequentemente, ensinar a pensar de uma forma mais eficaz 

(Valente, et al., 1987:4).  

Nesta perspectiva, o desenvolvimento das competências de pensamento depende: 

a) da forma como as crianças organizam e utilizam os processos de pensamento em 

interacção com o conhecimento que já possuem (Schauble & Glaser, 1990; Valente, et 

al., 1987; Smith, 1994; Bruer, 1995); b) do contexto onde as estratégias de pensamento 

ocorrem (Okagaki & Sternberg, 1990), incluindo a dimensão social (Damon, 1990); c) 

da tomada de consciência e avaliação dos processos de pensamento que as crianças 

executam, bem como dos produtos finais obtidos (Valente, et al., 1987; Bruer, 1995).  
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2.4.3. Diiferentes perspectivas de ensinar a pensar  

 
A possibilidade da modificabilidade cognitiva, através “da identificação de 

situações deficientes de aprendizagem (...); da instrução de processos mentais que o 

acto inteligente de aprender implica; e da elevação da qualidade dos processos 

cognitivos existentes nos alunos (...)” (Valente, et al., 1987:5), tem sustentado o 

aparecimento e desenvolvimento de programas de treino cognitivo. Tais programas, ao 

integrarem alguns dos contributos teóricos das diferentes abordagens anteriormente 

referidas, tornam-se de difícil classificação (Morais, 1996). No entanto, Nickerson e 

outros (1990)8 propõem uma classificação detalhada dos programas existentes, mas 

reconhecem que as suas diferenças são tão numerosas como as suas semelhanças. 

Apesar das diferentes formas de ensinar a pensar propostas por esses programas, alguns 

autores (Valente, et al., 1987; Maclure & Davies, 1994; Hamers & Overtoom, 1998), 

classificam-nos em torno de uma questão que nos parece central: ensinar a pensar fora 

dos conteúdos curriculares ou dentro dos conteúdos curriculares.  

A primeira sustenta que é possível ensinar explicitamente as competências de 

pensamento através de actividades e exercícios não contextualizados nos conteúdos 

curriculares. Como referem Hamers & Overtoom (1998), trata-se de áreas de conteúdo 

pobre. Nesta perspectiva, as competências de pensamento assumem uma natureza mais 
                                                           
8 Nickerson e outros (1990) classificam os programas de ensinar a pensar em cinco abordagens: a) 
abordagem das operações cognitivas. Nesta abordagem as dificuldades de pensamento resultam de uma 
insuficiência na utilização de diferentes processos cognitivos, como, por exemplo, a comparação, a 
classificação, a inferência, etc.; b ) abordagem de orientação heurística. Nesta abordagem enfatiza-se o 
desenvolvimento de heurísticos, estratégias ou técnicas para resolver problemas; c) abordagem do 
pensamento formal. Esta abordagem sustenta-se no facto de se constatar que muitos estudantes que 
chegam às universidades são incapazes de pensar de forma abstracta (em termos piagetianos o 
pensamento das operações formais). Assim, o objectivo destes programas é promover nos estudantes a 
passagem do estádio das operações concretas para pensarem em termos de operações formais; d) o 
pensamento por meio da linguagem e da manipulação de símbolos. Nesta abordagem reconhece-se que o 
desenvolvimento do pensamento requer o desenvolvimento de competências linguísticas e de 
manipulação de outros símbolos; e) pensar sobre o pensamento. Esta abordagem parte do pressuposto de 
que uma melhor compreensão dos processos de pensamento melhorará a competência de pensar. 
Para conhecer os programas que se enquadram dentro de cada abordagem ver Nickerson e outros 
(1990:178-349). 
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ou menos universal, desenvolvidas em contextos não curriculares que podem ser 

generalizadas às áreas curriculares. 

Por sua vez, a segunda sustenta que o programa curricular deve ter como 

objectivo promover competências de pensamento, através de estratégias que procurem 

melhorar as competências de raciocínio, de resolução de problemas e de análise, 

transformando o ensino habitual dos conteúdos curriculares, de modo a estimular o 

pensamento e fortalecer as competências intelectuais dos alunos. Nesta abordagem, 

existe a noção de integração no currículo das competências de pensamento as quais 

poderão ser ensinadas em áreas particulares do currículo, ou seja, em áreas de conteúdo 

rico. 

 

Estas diferentes formas de ensinar a pensar devem-se, em parte, à ausência de um 

consenso sobre como estimular explícita e eficazmente as competências de pensamento. 

Alguns autores (Valente, et al., 1987; Bruer, 1995; Hamers & Overtoom, 1998) referem 

que os defensores da primeira abordagem sustentam-se nas seguintes razões: 

a) não se justifica o treino das competências de pensamento no âmbito das 

disciplinas curriculares, porque é notável a transferência destas competências 

para uma gama muito variada de situações; 

b) os professores e alunos ficariam muito sobrecarregados ao terem que promover 

simultaneamente a aprendizagem dos conteúdos curriculares e a aprendizagem 

das competências de pensamento. 

 

Por sua vez, os defensores da segunda abordagem argumentam que a 

aprendizagem das competências de pensamento em contextos não curriculares é 

ineficaz. Desta forma, tais competências devem ser estimuladas e desenvolvidas a partir 
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de contextos naturais, ou seja, a partir da prática escolar e em contexto de cada área 

curricular (Valente, et al., 1987; Kuhn, 1990; Schauble & Glaser, 1990; Maclure & 

Davies, 1994; Berrocal & Almaraz, 1995; Hamers & Overtoom, 1998), porque grande 

parte das competências de pensamento é dependente do conteúdo, do contexto e das 

ideias que as crianças possuem sobre um determinado tópico curricular (Valente, et al., 

1987; Schauble & Glaser, 1990; Okagaki & Sternberg, 1990; Damon, 1990; Harlen, 

1989; 1992; Bruer, 1995; Millar, 1995; Berrocal & Almaraz, 1995; Sá, 1996; Hamers & 

Overtoom, 1998).  

O desenvolvimento de competências de pensamento não deve ser entendido como 

uma espécie de treino intensivo e separado do currículo, cujo objectivo é apetrechar os 

alunos com estratégias, heurísticos, ou qualquer outro tipo de truque complexo e 

abstracto (Berrocal & Almaraz, 1995), para melhorar o pensamento e a aplicabilidade a 

um maior número possível de áreas do conhecimento. Neste sentido, as competências 

de pensamento são vistas como uma espécie de caixa negra que, quando acedida e 

devidamente manipulada, permite aos alunos obter, de uma forma impessoal, todo e 

qualquer conhecimento (Sá, 1996). Valente e outros (1987:6) fundamentam o seu ponto 

de vista com base em elementos de natureza teórica e empírica, que sugerem que “(...) 

os alunos aprendem mais eficazmente a utilização e o controlo dos processos cognitivos 

quando ensinados directamente no âmbito das disciplinas do currículo (...).” 

E aponta as seguintes razões: 

a) o acto de pensar relaciona-se, de uma forma particularmente 
estreita, com os campos específicos do conhecimento; 

 
b) quando confrontado com situações que desconhece, quem aprende 

tenta sempre interpretá-las e pensar sobre elas com recurso ao 
que já conhece, o que faz supor como justificado o ensino das 
competências de pensamento em contextos específicos, familiares a 
quem aprende; 
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c) estudos recentes sobre a resolução de problemas no contexto de 
domínios específicos do conhecimento têm demonstrado a 
existência de interacções fortes das estruturas do conhecimento e 
dos processos cognitivos. (Valente, et al., 1987:13) 

 

Do nosso ponto de vista, as competências de pensamento devem ser estimuladas e 

desenvolvidas em contexto dos conteúdos curriculares ensinados na sala de aula, através 

de actividades genuínas, estimulantes e significativas. Só assim é que as actividades 

assumem um profundo significado para o aluno, através de um envolvimento intelectual 

e socio-afectivo na resolução dos problemas com que são confrontados (Valente, et al., 

1987; Kuhn, 1990; Schauble & Glaser, 1990; Berrocal & Almaraz, 1995; Sá, 1996; Sá 

& Valente, 1998).  

Valente e outros (1987), no âmbito do projecto Dianoia, assumem como objectivo 

estimular e desenvolver não só as competências de pensamento de natureza específica, 

circunscritas a determinadas áreas curriculares, mas também competências de 

pensamento mais gerais, passíveis de serem aplicadas a outras situações de 

aprendizagem.  

Neste sentido, Novais & Cruz (1987) referem que é necessário conhecer dois 

aspectos importantes que, pela sua natureza, são indissociáveis: a) as competências de 

pensamento que são estimuladas e desenvolvidas com o ensino das Ciências; b) as 

competências de pensamento que são necessárias desenvolver para promover uma 

melhor compreensão das Ciências. Segundo aqueles autores, as actividades de Ciências 

envolvem a utilização de competências de pensamento muito diversas: umas são básicas 

e outras complexas. As básicas, tais como identificar, comparar, distinguir, agrupar, 

descrever, etc. são desenvolvidas com a Ciência, mas não são competências de 

pensamento que têm uma particular afinidade com as Ciências. Elas são competências 

de pensamento específicas que podem ser estimuladas e desenvolvidas noutras áreas 
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curriculares. As complexas são competências de nível mais elevado e geral, e são 

particularmente desenvolvidas com a actividade científica, tais como o pensamento 

crítico, o pensamento criativo e a resolução de problemas, mas sempre reguladas pela 

metacognição (Novais & Cruz, 1987). Assim, as competências básicas referidas por 

Novais & Cruz (1987) são competências de pensamento específicas que concorrem para 

o desenvolvimento de competências de pensamento mais complexas que podem ser 

desenvolvidas em áreas específicas mais favoráveis ao treino dessas competências. A 

resolução de problemas no contexto de uma actividade científica significativa e genuína, 

como competência de natureza mais geral e complexa, implica conhecer, organizar, 

gerir e controlar determinadas competências de pensamento básicas muito 

diversificadas, designadamente: recolher informação, comparar, classificar, interpretar, 

descrever, inferir, generalizar, etc.. Os processos de pensamento básicos interactuam de 

uma forma combinada para criar procedimentos e estratégias de pensamento mais 

complexas para resolver determinadas situações (Bruer, 1995).  

Neste contexto, torna-se premente promover um ensino intencional e sistemático 

das competências de pensamento. Estas competências podem ser estimuladas e 

desenvolvidas, por forma a que a criança pense eficazmente, adquirindo consciência e 

controlo dos seus próprios processos de pensamento em constante interacção com a 

acção durante a aprendizagem dos conteúdos curriculares (Valente, et al., 1987). Um 

instrumento poderoso para atingir esse desígnio é estimular o pensar sobre o pensar, ou 

seja, a metacognição (Gaspar, 1987; Valente, et al., 1987). 

Estimular sistematicamente os alunos a pensar implica alterações profundas no 

processo de ensino-aprendizagem (Hamers & Overtoom, 1998). Por parte do professor, 

exige-se um questionamento permanente e intencional, em contexto de interacção, 

cooperação e experimentação (Schauble & Glaser, 1990; Sá, 1996), no sentido dos 
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alunos adquirirem uma consciência deliberada (Vygotsky, 1987), para poderem 

controlar e regular a sua actividade cognitiva – as competências metacognitivas 

(Valente, et al., 1987; Doly, 1999). Por parte dos alunos, implica a quem delas se 

apropria pensar melhor sobre o seu próprio conhecimento e sobre o conhecimento que 

aprende, ou seja, “permitem saber quando sabe, saber o que sabe, saber o que precisa 

de saber, e saber a utilidade de dar passos activos para modificar o seu estado de 

conhecimento” (Valente, et al., 1987:7). Desta forma, o desenvolvimento de 

competências de pensamento é promovido através da utilização de estratégias 

metacognitivas aplicadas no currículo (Cruz, 1987; Gaspar, 1987; Valente, et al., 1987; 

Gurstone, 1995; Bruer, 1995; Doly, 1999; Bazin & Girerd, 1999; Grangeat, 1999; 

Yanni-Plantevin, 1999). 

 

2.4.4. A transferência de competências de pensamento para outros contextos 

e outras áreas curriculares 

 
A promoção de competências de pensamento em contextos curriculares 

específicos, como um dos principais objectivos da educação (Buron, 1993; Hamers & 

Overtoom, 1998), tem suscitado alguma discussão sobre uma outra questão: a 

transferência. A este termo está associada a ideia geral de que uma determinada 

habilidade ou matéria adquirida num contexto específico poderá ser aplicada a 

contextos e situações diferentes daquele onde foi ensinada ou contribuir para a 

aprendizagem de novas habilidades ou novas matérias (Nickerson, et al., 1990; Buron, 

1993; Bruer, 1995). Em relação a esta questão, Bruer (1995) refere que as competências 

de pensamento uma vez aprendidas num determinado contexto específico podem ser 

aplicadas a outras situações de aprendizagem. Ensinar a pensar de forma eficaz, “(...) 
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através das disciplinas curriculares, beneficiam-se outros aspectos da existência 

humana: outras formas de resolver problemas em contextos diferentes” (Maclure & 

Davies, 1994:11).  

Sá (1994) partilha da mesma opinião e refere que as competências de pensamento 

desenvolvidas em contexto de actividades científicas permitem desenvolver 

simultaneamente competências de pensamento e acção, aplicáveis a outras áreas 

curriculares e a diversas situações da vida presente e futura.  

Aquele autor, sustentando-se em Kuhn (1988), Valente (1989) e Mayer (1992), 

refere que começa a existir um certo consenso em torno da transferência. Assim, a 

transferência de competências depende:  

a) do treino de competências em contextos disciplinares específicos e 
não ensinados de uma forma geral e abstracta;  

b) do grau de afinidade entre o contexto de aprendizagem e o novo 
contexto apresentado;  

c) da diversidade dos contextos em que as competências são 
aplicadas e desenvolvidas;  

d) do desenvolvimento de competências metacognitivas no processo 
de aprendizagem (Sá, 1996:90). 

 

Porém, Nickerson e outros (1990) referem que uma competência adquirida num 

contexto nunca se aplica directamente a outro, havendo necessidade de alguns ajustes 

significativos que poderão ser susceptíveis de provocar obstáculos. Por outro lado, a 

transferência para outros contextos e situações implica, por parte de quem transfere, a 

aprendizagem de novas habilidades e novos conhecimentos. 

Aqueles autores (Nickerson, et al., 1990) referem, ainda, que o problema da 

transferência deve ser encarado de modo a que o professor ajude o aluno a tomar 

consciência da sua importância. Para alcançar esse objectivo propõem as seguintes 

estratégias: a) estimular explicitamente o aluno a aplicar as competências a outros 

contextos; b) propor exercícios que estabeleçam conexões com contextos mais distantes; 
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c) propor situações e problemas diferentes, para que o aluno tome consciência da ampla 

gama de aplicabilidade que pode ter uma determinada competência.  

A maioria dos autores revistos sugere que, para ocorrer transferência da 

aprendizagem, é necessário promover o desenvolvimento de competências 

metacognitivas, de modo a permitir ao aluno tomar consciência daquilo que sabe, o que 

deve realizar, como e quando realizar (Valente, et al., 1987; Nickerson, et al., 1990; 

Buron, 1993; Berrocal & Almaraz, 1995; Bruer, 1995; Hamers & Overtoom, 1998; 

Doly, 1999; Yanni-Plantevin, 1999). Um exemplo bem elucidativo e muito comum, 

referido por Buron (1993), é o facto dos alunos do 1º ciclo perante um determinado 

problema, perguntarem normalmente ao professor se o problema é de somar ou de 

subtrair. Isto significa que o aluno conhece os algoritmos da adição e subtracção, mas 

não sabe quando os deve aplicar. É, assim, necessário promover a tomada de 

consciência por parte dos alunos das aprendizagens adquiridas, de modo a poderem 

seleccionar as estratégias necessárias e gerirem a sua actividade cognitiva com vista a 

incrementarem a transferência. Segundo Yanni-Plantevin (1999), os alunos têm muitas 

dificuldades em mobilizar aquilo que sabem para novas situações que lhes são 

propostas. Não conseguem desenvolver um pensamento metacognitivo que lhes permita 

estabelecer a interacção entre o pensamento e a tarefa a realizar. 

  

22..55..  AA  MMEETTAACCOOGGNNIIÇÇÃÃOO    

 

2.5.1. O Conceito de metacognição 

 
O termo metacognição foi utilizado e definido pela primeira vez por J. H. Flavell 

no início da década de 70. Segundo Flavell, a metacognição  
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(...) diz respeito aos conhecimentos que um indivíduo possui sobre os seus 
próprios processos e produtos cognitivos ou aspectos relacionados com 
eles. Refere-se também ao controlo activo e consequente regulação e 
orquestração desses processos (...), com vista a atingir um fim ou 
objectivo concreto. (1976:232) 

 
 

De acordo com esta definição, a metacognição é constituída por duas 

componentes fundamentais para atingir um determinado objectivo: o conhecimento 

sobre a cognição e a auto-regulação da cognição. Outros autores (Brown & DeLoache, 

1985; Gaspar, 1987; Brown, 1987; Nickerson, et al., 1990; Buron, 1993; Bruer, 1995; 

Doly, 1999) fazem também referência a estas duas componentes.  

 

Para Flavell (1972), o conhecimento sobre a cognição (conhecimento 

metacognitivo) refere-se ao conhecimento sobre os produtos (saber que eu sei) e 

processos da cognição (saber como funcionam os processos mentais). Trata-se de 

conhecimentos que incidem sobre o conhecimento – metaconhecimentos – que nós 

temos acerca do mundo, dos outros, de nós próprios enquanto sujeitos aprendizes, das 

tarefas, estratégias a utilizar para fazer face a uma determinada situação.  

Por sua vez, a regulação da cognição é, segundo Flavell (1976), realizada através 

de experiências metacognitivas, que são experiências conscientes e pertinentes de 

natureza afectiva e cognitiva, que permitem ter a sensação de saber, compreender, 

relembrar ou resolver. São tomadas de consciência que podem condicionar o 

desempenho cognitivo, durante o desenrolar da actividade ou face a novas situação de 

aprendizagem, mas que, a qualquer momento, podem evocar os metaconhecimentos 

armazenados na memória. 

Segundo Brown (1987), o conhecimento da cognição refere-se à componente 

estática da metacognição, enquanto a regulação da cognição se refere à componente 

dinâmica ou processual. Ainda de acordo com Brown (1985), estas duas componentes 
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têm características diferentes. Assim, o conhecimento da cognição é caracterizado por 

ser verbalizável, estável, falível e desenvolvido mais tarde (late-developing), enquanto, 

a regulação da cognição é relativamente instável, raramente verbalizável e relativamente 

independente da idade. De acordo com Brown & DeLoache (1985), as dificuldades de  

auto-regulação da actividade cognitiva podem ocorrer tanto em crianças como em 

adultos. Estas dificuldades “(...) não têm necessariamente a ver com a idade mas com a 

inexperiência face a novas situações problemáticas” (Brown & DeLoache, 1985:280).  

Brown (1987), ao contrário de Flavell (1972), coloca maior ênfase na componente 

processual da metacognição, através da definição de alguns processos que podem ser 

estimulados e desenvolvidos, designadamente: a) a planificação da actividade mental, 

que inclui a previsão dos resultados das próprias acções e a selecção de estratégias com 

vista ao objectivo previsto; b) a monitorização, que consiste em supervisionar e 

comprovar a eficácia da actividade mental; c) a avaliação dos resultados obtidos em 

função do objectivo inicialmente definido. Brown & DeLoache (1985) chamam a estas 

competências “as características básicas do pensamento eficiente”. Uma vez 

aprendidas em matérias específicas, estas competências podem ser aplicadas a outras 

situações de aprendizagem. 

Porém, a formulação da metacognição nestas duas dimensões não significa que 

elas sejam estanques, pelo contrário, elas são complementares e intimamente 

relacionadas (Brown, 1987; Buron, 1993). Buron (1993) refere que o conhecimento da 

cognição é necessário, mas não é uma condição suficiente para que haja regulação da 

actividade cognitiva.  
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2.5.2. Porquê promover a metacognição na sala de aula? 

 
Nos últimos anos tem havido um interesse crescente pela metacognição em meio 

escolar. Deficientes desempenhos ao nível das competências de auto-regulação 

cognitiva têm sido apontados como um dos principais factores que afectam o 

rendimento escolar (Brown & DeLoache, 1985; Valente, et al., 1987; Nickerson, et al., 

1990; Buron, 1993; Bruer, 1995; Doly, 1999; Yanni-Plantevin, 1999).  

Segundo Brown & DeLoache (1985), as dificuldades de aprendizagem, face a 

novas situações ou novos problemas, não têm a ver com a ausência de competências 

mas com “(...) deficiências em termos de uma participação auto-consciente e uma auto-

regulação inteligente das suas acções”. Wong (1985, citado em Doly, 1999) partilha da 

mesma opinião, referindo que os alunos com fraco rendimento escolar não sabem 

colocar em acção os processos de controlo por via dos quais regulam a sua actividade 

cognitiva em direcção ao fim pretendido. Isto significa que é necessário ensinar os 

alunos a auto-regularem a sua actividade cognitiva, de modo a tornarem-se conscientes 

dos seus próprios processos cognitivos e a traduzirem essa consciencialização em 

estratégias funcionais que lhes permitam alcançar o objectivo pretendido e aplicar essas 

competências a novas situações de aprendizagem.  

Assim, de acordo com o contributo de alguns autores (Brown & DeLoache, 1985; 

Gaspar, 1987; Nickerson, et al., 1990; Buron, 1993; Bruer, 1995; Doly, 1999; Yanni-

Plantevin, 1999; Grangeat, 1999), sintetizamos um conjunto de aspectos a favor da 

metacognição na sala de aula, como forma de promover o sucesso escolar9, visto que:  

a) promove a transferência de competências de pensamento para novas situações 

de aprendizagem;  

                                                           
9 Segundo Bouffard-Bouchard (1994, citado em Doly, 1999), a diferença entre criança com sucesso e sem 
sucesso escolar deve-se mais a deficiências do tipo metacognitivo do que cognitivo. 
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b) permite estimular e desenvolver competências de pensamento e fomentar, 

consequentemente, aprendizagens de melhor qualidade;  

c) permite aos alunos utilizarem estratégias de forma consciente e regularem de 

forma autónoma os seus próprios processos de aprendizagem;  

Este é, na opinião de Doly (1999), o aspecto que caracteriza os alunos com 

sucesso escolar: eles são simultaneamente autónomos e transferidores. 

d) permite desenvolver nos alunos um conceito positivo de si próprios.  

 

Este último aspecto é, de acordo com Buron (1993) e Doly (1999), 

particularmente relevante, porque influencia a conduta dos alunos, as suas atitudes e as 

suas próprias expectativas de sucesso na aprendizagem. Muitas vezes, os alunos não 

têm um bom conceito de si, não se conhecem, não confiam neles, desistem depressa e 

ficam à espera de ajuda externa. Se o aluno tem um bom conceito de si, uma auto-

estima positiva, então sente-se mais motivado, é mais perseverante e, 

consequentemente, este estado reflecte-se positivamente no rendimento escolar. A 

motivação depende do modo como os alunos se conhecem quando enfrentam 

determinadas situações escolares. Experiências de insucesso tendem normalmente a 

gerar nos alunos sentimentos negativos face à escola, e o insucesso tem maiores 

probabilidades de ocorrer. Um aluno metacognitivo é em si mesmo um aluno motivado, 

um aluno persistente. Pressley e outros (1990) referem que “(...) um aluno 

metacognitivamente desenvolvido geralmente conhece o esforço que uma tarefa requer, 

possui recursos para realizá-la, tem consciência de que o esforço conduz a um 

rendimento superior e, por conseguinte, está motivado” (citado em Buron, 1993:135). 
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2.5.3. O papel do professor no desenvolvimento de competências 

metacognitivas 

 
As competências metacognitivas são, segundo Brown & DeLoache (1985), 

competências de auto-regulação e de auto-questionamento. O desenvolvimento destas 

competências requer, por parte do aluno, a tomada de consciência de que elas são úteis e 

aplicáveis a novas situações. Esta tomada de consciência é fundamental para que essas 

competências possam ser reutilizadas noutros contextos (Doly, 1999). Para tal, é 

necessário que se verifiquem algumas condições, designadamente que:  

a) o sujeito disponha de conhecimentos metacognitivos sobre ele 
próprio, a tarefa e a estratégia e que os possa utilizar para 
controlar a sua actividade;  

b) o sujeito seja ajudado a antecipar, planificar a tarefa e, sobretudo, 
a operar tomadas de consciência durante a sua gestão para 
compreender o que faz (...);  

c) o sujeito efectue ele próprio um trabalho de avaliação e de 
reelaboração da estratégia utilizada;   

d) (...) em vez de dar a estratégia ao sujeito e de o treinar nela, (...), 
se faça com que ele a construa a partir da tomada de consciência 
das suas próprias estratégias, da sua utilização em situações-
problema e da sua eficácia (Doly, 1999:42) . 

 

As competências metacognitivas não são algo que se adquire espontaneamente. 

Como vimos anteriormente, as crianças não têm consciência daquilo que sabem nem de 

como devem fazer. Esta tomada de consciência tem uma origem social, em contexto de 

interacção social, que ocorre em situações de cooperação com outros colegas mais 

desenvolvidos (mais metacognitivos) ou com o professor (Brown & DeLoache, 1985; 

Vygotsky, 1998). As situações de interacção social reguladas por um mediador 

desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento de competências 

metacognitivas que, de outra forma, a criança não conseguiria alcançar.  
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O papel do professor, como mediador, é fundamental para ajudar a criança a 

tornar-se consciente da sua actividade cognitiva, para gerir, regular, seleccionar 

estratégias funcionais e conscientes e avaliar o resultado dessa actividade em função do 

fim pretendido (Brown & DeLoache, 1985; Gaspar, 1987; Santos, 1998; Doly, 1999). 

Brown & DeLoache (1985) referem que a criança tende a ser inicialmente passiva não 

só por desconhecer os objectivos pretendidos como também por ter dificuldades em 

auto-questionar-se, de modo a determinar e monitorizar os passos que deve dar para 

alcançar esses objectivos.  

Assim, sistematizámos e fundamentámos alguns aspectos, que foram 

particularmente enfatizados durante a intervenção pedagógica realizada neste estudo, 

relacionados com o papel do professor. Porém, estes aspectos não esgotam o papel do 

professor.   

 

A- Colocar questões  

 

A colocação de questões, por parte do professor, é, na opinião de Sá (1996), um 

elemento fundamental para fomentar na sala de aula um contínuo fluxo de pensamento e 

acção que de outra forma tenderia a não ocorrer. Segundo Sá (1996), estas questões 

podem ser de vários tipos, assumindo cada tipologia uma determinada finalidade: a) 

identificação e clarificação das ideias dos alunos; b) reflexão dos alunos sobre as suas 

próprias ideias; c) incitamento à acção; d) abertura a novas possibilidades; e) 

observação e reflexão sobre a evidência experimental; f) evocativas de situações 

familiares para introduzir novas ideias; g) mobilizadoras de ideias adquiridas para novas 

situações; h) estabelecer relações entre os dados da evidência, os dados da evidência 

com as ideias iniciais, as acções com os seus efeitos, as ideias com outras ideias. 
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Para Doly (1999), as questões do professor permitem monitorizar a actividade 

cognitiva da criança com o propósito de ajudá-la a fazer aquilo que não é capaz de 

realizar sozinha, de modo a tornar-se consciente daquilo que sabe e como deve fazer. A 

tipologia de questões propostas por Sá (1996) está em consonância com aspectos 

referidos por outros autores (Santos, 1998; Doly, 1999) acerca do papel do professor. 

Elas pretendem fazer com que os alunos:  

a) Explicitem os metaconhecimentos que estão disponíveis na memória. Trata-se 

de saberes que devem ser “compreendidos mais como intuições que o 

indivíduo possui sobre ele próprio, os seus saberes e competências, 

estratégias e tarefas do que como verdadeiros conhecimentos (...)” (Doly, 

1999:24).  

b) Tomem consciência das suas próprias contradições. Segundo Brown (1987), o 

conhecimento da cognição é passível de ser verbalizado. Verbalizar o 

pensamento permite organizar e clarificar o próprio pensamento e dar-se conta 

das suas contradições. Esta tomada de consciência implica não só a reflexão 

sobre o conhecimento, para poderem discutir, argumentar e contra-argumentar 

com os outros, mas também sobre os processos de pensamento. Desta forma, 

as crianças vão gradualmente adquirindo uma consciência crítica por forma a 

controlarem a sua actividade cognitiva. 

c) Focalizem a sua atenção nos elementos pertinentes das actividades, de modo a 

tomarem consciência da actividade para compreenderem e controlarem a 

tarefa. 

d) Compreendam e explicitem aquilo que realizam para controlarem e corrigirem 

os erros em função do objectivo e da avaliação das acções realizadas. 
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e) Realizem alguns processos que não são capazes de realizar sozinhos, como 

forma de os encorajar e comprometer durante o processo de aprendizagem.  

 

B- Conceder tempo de resposta 

 
O tempo de resposta a conceder aos alunos é, também, um factor importante a ter 

em atenção. Normalmente os alunos tendem a ser impulsivos nas suas respostas (Doly, 

1999). O professor deverá promover a reflexão, o que implica, por parte da criança, um 

esforço de pensamento sobre aquilo que vai dizer ou de planificação mental daquilo que 

vai realizar. Por outro lado, para poder controlar, gerir e regular as estratégias de 

pensamento face a uma determinada tarefa é também necessário tempo. Mas, conceder 

tempo não significa somente antes da resposta ou tarefa; significa também depois da 

resposta e das acções realizadas, porque este segundo tempo permite melhorar a 

explicitação e a reformulação (se for este o caso) da resposta ou das acções realizadas 

(Santos, 1998). 

 

C- Promover a cooperação em trabalho de grupo  

 

Segundo Vygotsky (1987), o uso da linguagem em situações de interacção social 

constitui um elemento de mediação fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento da criança. A realização de determinadas situações problemáticas em 

cooperação cria excelentes oportunidades para o uso da linguagem, a fim de planearem 

e executarem acções com vista à sua resolução (Bershon, 1995). Do ponto de vista de 

Vygotsky (1987), o desenvolvimento do pensamento acompanha a tarefa de resolução 

dessas situações problemáticas em cooperação, partindo da interacção social em 



____________   Contribuições teóricas para uma perspectiva de ensino experimental e reflexivo das ciências_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

84

situações de cooperação e culminando quando a criança transfere a fala desenvolvida 

para a esfera das suas funções psíquicas interiores. 

Bershon (1995) refere que, nas situações de aprendizagem cooperativa, as 

crianças adquirem o significado de novas palavras, estruturam a fala e regulam o 

vocabulário de modo a estruturarem as suas actividades durante a resolução de 

problemas. Toda esta interacção que ocorre no interior do grupo envolve a comunicação 

e regulação mútua entre as crianças, entre as crianças e o professor ou entre crianças 

com diferentes níveis de desenvolvimento. Finalmente, esta linguagem que resulta da 

interacção torna-se interior, dando lugar aos diálogos internos que acompanham as 

acções das crianças, servindo de guia mental para as ajudar a ultrapassar as dificuldades, 

à medida que as acções se vão tornando progressivamente mais claras e apropriadas 

para resolver situações mais complexas (Vygotsky, 1987).  

Segundo Cole (1985), citado em Berhson (1995), quando as crianças incrementam 

a utilização de competências intrapsicológicas (fala interior), alcançam um novo nível 

de competências para a interacção social (fala social). Bershon (1995), reportando-se a 

Vygotsky, refere que numa nova abordagem a um novo problema a fala social, que a 

criança utiliza, incorpora a fala que foi interiorizada durante a abordagem ao problema 

anterior. O vocabulário torna-se mais enriquecido e a linguagem mais desenvolvida para 

verbalizar e defender os seus pontos de vista.  

Durante a interacção promovida pelo professor em contexto de trabalho 

cooperativo, aquilo que a criança sabe e como deve fazer, face a uma determinada 

situação de aprendizagem, torna-se público – pensar em voz alta. Os conhecimentos, a 

planificação e a supervisão dos processos cognitivos são partilhados com os outros 

elementos do grupo (Bruer, 1995). A criança começa a tomar consciência dos processos 

cognitivos que são colocados em acção para poder supervisioná-los e controlá-los. Por 
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outro lado, o seu pensamento, ideias e estratégias, podem ser submetidos à reflexão e à 

apreciação crítica dos outros, do professor e dos outros grupos durante as discussões 

plenárias de turma (Rué, 1997).  

 

D- Fomentar o pensamento crítico e criativo 

 

Segundo Harlen (1992), o professor deve providenciar oportunidades para que as 

crianças possam discutir quer em pequeno grupo quer em grande grupo – grupo turma. 

Estas discussões constituem momentos de aprendizagem que permitem às crianças 

partilhar, explicar e defender as suas ideias perante a evidência – o pensamento crítico – 

e gerar outras possibilidades de abordar o problema – o pensamento criativo. Durante e 

depois das actividades, as crianças devem pensar criticamente sobre como as 

investigações foram conduzidas e estimuladas a gerarem novas acções alternativas, de 

modo a tomarem consciência dos processos que necessitam de melhorar. A necessidade 

de argumentar implica, por parte da criança, pensar de forma crítica sobre o seu 

pensamento para poder contra-argumentar. As situações de cooperação estimulam as 

competências de pensamento e, em particular, as competências de pensamento crítico e 

criativo (Bruer, 1995).  

Segundo Nickerson e outros (1990) e Smith (1994), o pensamento crítico e 

criativo não são duas formas distintas de pensamento. Ambos convergem para a 

obtenção de um produto criativo. O pensamento crítico “é uma condição necessária, 

mas não suficiente, da criatividade (...), ou seja, a criatividade exige um pensamento 

crítico” (Nickerson, et al., 1990:110).   

O pensamento criativo gere uma vasta gama de possibilidades – parte criativa, 

enquanto o pensamento crítico faz a selecção dessas possibilidades – parte não criativa. 

O produto criativo é o resultado deste processo de combinação dos dois tipos de 
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pensamento, em que o segundo – pensamento crítico – é necessariamente uma parte do 

primeiro – pensamento criativo. Desta forma, o criativo tem que ser crítico, mas o 

crítico pode não ser criativo. No entanto, de acordo com Nickerson e outros (1990) e 

Smith (1994), o pensamento crítico pode estimular a criação de novas possibilidades, ou 

seja, estimular a criatividade mediante uma selecção crítica. 

Para Smith (1994), pensar critica e criativamente10 implica algumas condições: a) 

o domínio do conhecimento; b) estarem dispostas a pensar; c) dominarem a linguagem; 

d) a ausência de autoridade. 

Esta última condição é de extrema importância para que a criança possa pensar de 

forma crítica e criativa. Para tal, é necessário que o professor promova uma atmosfera 

de aula em que cada opinião seja respeitada e levada a sério (Santos, 1998). É 

necessário promover boas discussões, sem constrangimentos, sem medo de errar, sem 

um clima de autoritarismo por parte do professor. Só desta forma se poderá promover 

um ambiente que fomente a criação sistemática de ideias, de novas possibilidades que 

serão submetidas à apreciação crítica dos outros e de nós próprios. É, também, 

importante que o professor procure o confronto entre pontos de vista diferentes, de 

modo a verificar a incoerência das ideias das crianças; mas também que procure 

estabelecer conexões entre pontos de vista consistentes, que aparentemente parecem 

diferentes (Santos, 1998). 

 

 

                                                           
10
 Smith (1994) tem uma perspectiva bastante crítica em relação às expressões pensamento crítico e 

pensamento criativo, preferindo-lhe chamar pensar criticamente e pensar criativamente. Para ele, aquelas 
expressões – pensamento crítico e pensamento criativo – sugerem duas formas de pensamento diferentes 
de tantas outras. Quem pensa criativamente e criticamente não tem um cérebro diferente das outras 
pessoas, apenas desempenha melhor essas actividades do que outras. Não existem nenhumas 
características inatas e específicas que permitam explicar essas formas de pensar. As pessoas não criam 
nem seleccionam possibilidades para preencher determinados requisitos efémeros, designadamente, de 
qualidade e de originalidade. 
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E- Incentivar a leitura e os registos escritos 

 

A Leitura 

 

À medida que as crianças vão adquirindo progressivamente as competências 

básicas de leitura, o professor deverá promover alguma reflexão sobre aquilo que a 

criança leu. Muitas vezes os alunos lêem de uma forma mecânica sem apreenderem o 

significado daquilo que leram. É necessário que o professor fomente essa reflexão, no 

sentido da criança adquirir gradualmente o hábito de se autoquestionar (Doly, 1999). 

Este autoquestionamento permite, durante a actividade de leitura, exercer o controlo e 

autoregulação sobre aquilo que realizou, de modo a apreender o significado daquilo que 

leu (Yussen, 1985). Palincsar & Brown (1984, citado em Bruer, 1995) referem que a 

compreensão da leitura implica por parte da criança: a) entender que o objectivo da 

leitura é construir significados a partir dos símbolos escritos; b) activar os 

conhecimentos existentes; c) focalizar os seus processos cognitivos nas principais ideias 

do conteúdo; d) avaliar o significado construído em função da sua coerência interna; e) 

supervisionar o processo anterior para verificar se ocorreu compreensão. No entanto, a 

leitura requer o conhecimento do significado das palavras. Ao professor compete 

fornecer-lhe esse conhecimento, para que os alunos possam gradualmente apreender o 

seu significado. 

 

Os registos escritos   

 

Os registos escritos constituem um elemento importante no desenvolvimento de 

competências metacognitivas, à medida que as crianças apreendem as competências 

básicas da escrita. Para Vygstsky (1987), a escrita é também um elemento 
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preponderante no processo de desenvolvimento do pensamento e da aprendizagem, 

visto que exige estar consciente das operações mentais que executa, numa inter-relação 

permanente com a fala interior. A linguagem escrita tem, assim, motivos mais 

conscientes e intelectualizados do que a linguagem oral, exige um comportamento mais 

distante, mais reflexivo das necessidades imediatas, porque temos que criar ou 

representar uma determinada situação. Salema (1987), reportando-se Sigel (1984), 

refere que a estruturação da linguagem escrita exige um esforço de distanciamento, por 

parte do indivíduo, para planificar a comunicação e reconstruir a informação; mas 

também, de antecipação e de previsão. Cooper & Matsuhashi (1983, citado em Buron, 

1993) referem que a escrita é uma acção deliberada e, por isso mesmo, implica 

desenvolver planos de acção para gerir e controlar o pensamento e a nossa actuação.   

A escrita é, assim, um acto que implica pensar sobre o que se vai escrever, 

organizar as ideias, estabelecer relações entre elas e seleccionar as palavras mais 

adequadas (Salema, 1987; Bruer, 1995). Neste sentido, é um meio pelo qual se exprime 

o pensamento, porque permite não só verificar as ideias iniciais da criança, como 

também verificar se o resultado da actividade cognitiva deu lugar a uma representação 

mental coerente e correcta.  

De acordo com alguns autores (Salema, 1987; Nickerson, et al., 1990; Buron, 

1993), a escrita não constitui somente um meio de representar o pensamento, mas 

também uma excelente estratégia para ensinar a pensar, porque: a) exige que se pense 

com um determinado propósito; b) exige explorar algo que nos é desconhecido. 

Desta forma, a escrita não deve ser entendida como um mero exercício rotineiro, 

mecânico e passivo, que implica escrever algo que já foi pensado, organizado e redigido 

por outros (Buron, 1993). Segundo Vygotsky (1987), a escrita não é uma actividade que 

se adquire de forma puramente mecânica. Ela implica o desenvolvimento de funções 
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internas muito complexas. Mas, também, não deve ser imposta do exterior. De acordo 

com Vygotsky (1998), a escrita imposta às crianças não a envolve na essência da 

própria escrita. Ela deverá ser entendida pela criança como uma necessidade interior em 

contexto de actividades significativas e relevantes para a sua vida (Vygotsky, 1987; 

Bruer, 1995; Sá, 1996). Só assim a criança tem consciência do objectivo da escrita e da 

necessidade de controlar os processos mentais que estão implicados no acto de escrever 

(Buron, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________                             Uma perspectiva de ensino experimental e reflexivo das ciências_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

90

 

 

 

CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II II II   ––   Uma perspec t iva  de  ens ino  ex per imenta l  

e  re f lex ivo  das  c iênc ias   

 

 

 

33..11..  AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEE  EENNSSIINNOO--AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  VVEEIICCUULLAADDAA  PPEELLOOSS  

MMÓÓDDUULLOOSS    

 
Antes de mais é necessário clarificar o verdadeiro sentido que damos à expressão 

Ensino Experimental. Esta expressão comporta um sério risco de ser entendida como a 

simples manipulação de materiais e objectos, observação e experimentação de factos e 

fenómenos naturais. Como já foi referido anteriormente, as actividades que envolvem 

muita actividade física não promovem necessariamente uma melhor compreensão do 

que outros métodos de ensino (Ridgeway & Padilla, 1998). Tal como a entendemos, 

possui um significado mais amplo, incluindo também a estimulação explícita das 

competências de pensamento. As crianças, neste processo de ensino, são estimuladas e 

envolvidas numa permanente reflexão sobre aquilo que dizem e fazem. Trata-se de uma 

abordagem, onde  

(...) as actividades experimentais não são simples manipulações, executadas 
de forma mecânica por imitação ou seguindo instruções fornecidas pelo 
professor ou contidas num manual. Pelo contrário, são acções com uma 
forte intencionalidade, fortemente associadas aos processos mentais do 
aluno. É essa combinação de pensamento e acção que conduz a 
aprendizagens de superior qualidade. (Sá, 1998b:1)  
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Uma aprendizagem relevante e significativa só poderá ocorrer quando, associado 

a tais manipulações, houver um envolvimento intelectual e sócio-efectivo por parte da 

criança (Sá & Carvalho, 1997), isto é, quando as crianças forem estimuladas a reflectir 

num processo de interacção que envolve as acções físicas e a mente (Blatchford & 

Brudenell, 1999), para que possam discutir e argumentar em contexto de interacção 

social (Ridgeway & Padilla, 1998; Porlán, 1998; Newton, et al., 1999). A natureza da 

abordagem pedagógica, que os módulos veiculam, pretende, assim, associar ao aspecto 

intelectual o aspecto físico e lúdico, através do desenvolvimento de competências de 

pensamento e reflexão.  

Como forma de distanciamento em relação a outros tipos de abordagem, usamos 

no título deste estudo a expressão “Ensino Experimental e Reflexivo”. 

 

A filosofia de ensino-aprendizagem, subjacente à natureza da intervenção e 

veiculada nos módulos de ensino-aprendizagem, acolhe as contribuições teóricas 

revistas no capítulo anterior, designadamente: a) a perspectiva de evolução conceptual a 

partir das ideias das crianças; b) a perspectiva de construção social da aprendizagem em 

contexto de cooperação e interacção social; c) a abordagem da educação científica 

centrada nos processos científicos; d) a aplicação de estratégias de ensinar a pensar aos 

conteúdos curriculares, como forma de promover o desenvolvimento das competências 

de pensamento e de evolução conceptual, sempre reguladas pela metacognição. 

Sustentamos, assim, uma perspectiva de ensino-aprendizagem das Ciências que 

coloca grande ênfase nos processos de construção do conhecimento e na qualidade do 

pensamento reflexivo em contexto social de comunicação e cooperação (Sá & Varela, 

no prelo).  
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É uma perspectiva pedagógica que entende a aprendizagem como um processo 

evolutivo e gradual das ideias que a criança constrói, em resultado da sua experiência de 

vida, para ideias com maior poder explicativo de determinados problemas ou fenómenos 

físico-naturais e adopta as seguintes estratégias: a) uma atmosfera de alegria, prazer e de 

liberdade de comunicação, condição fundamental para que haja um efectivo 

envolvimento pessoal e intelectual nas situações de aprendizagem; b) a explicitação, 

discussão e confronto de diferentes ideias e modos de pensar da criança entre si e com o 

adulto, em contexto de cooperação. Este constitui um aspecto fundamental para que 

ocorra a criação de mais e melhores ideias – criatividade – e a selecção crítica dessas 

ideias – pensamento crítico; c) a sujeição das ideias e teorias pessoais da criança à prova 

da evidência com o recurso aos processos científicos, regulados por uma sistemática 

reflexão sobre aquilo que dizem e aquilo que fazem – metacognição; d) um processo de 

permanente reflexão, por via de um questionamento sistemático por parte do adulto, 

tendente à estimulação e promoção de competências de pensamento em contexto natural 

de sala de aula e de conteúdos curriculares; e) a realização de registos das suas 

observações e dados da evidência, como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem; f) a avaliação crítica do grau de conformidade das suas ideias, 

expectativas e previsões com as evidências experimentais que produzem; g) uma 

abordagem interdisciplinar do ensino das Ciências (Sá & Valente, 1998; Sá, 2000b; Sá 

& Varela, no prelo). 

Não se trata apenas de uma perspectiva de ensino marcada exclusivamente pela 

construção de significados de natureza iminentemente pessoal e sustentada pela prova 

empírica, mas também de um processo marcado pela construção social do 

conhecimento. Em contexto de cooperação, a partilha de experiências, a explicitação, a 

discussão, a argumentação e a reflexão colectiva desempenham um papel fundamental 
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(Ridgeway & Padilla, 1998; Porlán, 1998; Newton, et al., 1999), para que ocorra um 

processo generativo de significados – criatividade. Num clima democrático, consciente 

e sem constrangimentos, tais significados são sujeitos à negociação e selecção crítica – 

pensamento crítico – por parte das outras crianças e do professor, para que se 

estabeleçam consensos mais alargados em contexto de discussão e argumentação 

plenária (Nickerson, et al., 1990; Smith, 1994; Porlán, 1998; Porlán, 1999). É, assim, 

uma perspectiva de ensino que parte 

(...) de problemas relevantes e de ideias pessoais que os descrevem e os 
interpretam para ir construindo, através de um processo de contraste 
crítico com outras ideias e com fenómenos da realidade, um conhecimento 
escolar socializado e compartilhado através de processos de mudança e 
evolução conceptual. (Porlán, 1998:101, sustentando-se em García & 
García, 1989, e Porlán, 1991) 

 
 

Mas este não é um processo que ocorre espontaneamente de forma a que as 

crianças, ou entre elas, construam sozinhas o conhecimento. O professor assume um 

papel fundamental, para que ocorra, na sala de aula, um contínuo fluxo de pensamento e 

acção numa atmosfera de comunicação e interacção social. Para que tal aconteça, é 

necessário que o professor detenha uma clara intencionalidade pedagógica e o domínio 

de competências de questionamento, para que, nos momentos de particular dificuldade, 

forneça o estímulo intelectual necessário para fazer evoluir as crianças para níveis de 

conhecimento e compreensão cada vez mais elevados (Sá, 2000a), bem como para 

desencadear as discussões de diferentes pontos de vista de modo a atingirem melhores 

desempenhos ao nível do grupo. Através das perguntas do professor, a criança obtém o 

estímulo necessário para falar, explicar, argumentar, experimentar, interpretar, 

comunicar, registar e discutir com os colegas os seus pontos de vista (Charpack, 1997). 

As crianças são incentivadas pelo professor que lhes confere oportunidades para pensar 

sobre uma questão que lhes é colocada ou sobre a resolução de uma determinada 
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situação problemática. Segundo Sá (1996), a uma pergunta da criança o professor deve 

responder com nova pergunta. Assim, a criança não só adquire uma compreensão de 

qualidade superior, mas também as competências mentais que lhe permitiram adquirir 

esse conhecimento. Como refere Charpack (1997:83), “o conhecimento do verdadeiro 

inclui o conhecimento do caminho que conduz ao verdadeiro.” 

Este processo de ensino-aprendizagem implica um renovado papel por parte dos 

alunos e por parte do professor. Num documento distribuído aos professores 

participantes no Projecto ENEXP (Sá, 1998b), numa das sessões de formação, 

procurou-se clarificar a natureza desses papéis, através do seguinte quadro:  

 

Quadro 1 – O papel do aluno e do professor durante o processo de ensino-
aprendizagem. 

ALU	OS PROFESSORES 

Explicitam as suas ideias e 
modos de pensar 

Valoriza as ideias; formula questões; concede 
tempo; incentiva; procura descodificar o 
significado das palavras dos alunos. 

Comunicam, discutem, 
argumentam e contra-
argumentam em pequeno e em 
grande grupo. 

Estimula a discussão e cooperação circulando 
pelos grupos; dinamiza a discussão de grande 
grupo; promove sínteses após um processo de 
maturação cognitiva. 

Reflectem e questionam-se 
sobre as ideias: a) 
submetendo-as à crítica no 
confronto com os outros; b) 
submetendo-as à prova da 
evidência experimental. 

Promove a discussão horizontal; orienta os 
alunos através de questões, focalizando a 
atenção em materiais, no sentido de os induzir a 
planearem e executarem procedimentos 
práticos/experimentais (vai ajudando à medida 
das necessidades dos alunos). 

Inventam ideias para resolver 
questões ou interpretar 
resultados contrários às suas 
expectativas (criatividade). 

Estimula os alunos a apresentarem as suas 
explicações, incitando-os à reflexão de grupo; 
focaliza a atenção da turma em boas ideias e 
fomenta a discussão das mesmas no sentido de 
as melhorar. 

Consolida as aprendizagens 
através do registo, do relatório 
oral e escrito. 

Ajuda e incentiva a fazerem registos e relatórios, 
apontando os erros, formulando questões para 
reflexão. Solicita que um ou outro apresente à 
turma a sua síntese e introduz questões e/ou 
clarificações a ter em conta por todos os alunos. 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   II VV   ––   Uma metodologia  de  invest igação-acção  

de  natureza  in terpre ta t iva   

 

 

 

44..11..  AA  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO--AACCÇÇÃÃOO  

 

4.1.1. Perspectiva histórica 

 

Durante a primeira metade do século XIX, a investigação educativa foi dominada 

pela utilização do método científico importado das Ciências Naturais (Olson, 1991; 

Cohen & Manion, 1994). O método científico é caracterizado pelas seguintes etapas: a) 

identificação do problema; b) formulação de uma hipótese; c) recolha e análise dos 

dados; d) elaboração de conclusões com base nos dados recolhidos e sua análise; e) 

aplicação das conclusões noutros contextos (Olson, 1991).  

Este método enquadra-se no paradigma positivista da investigação, também 

designado por paradigma quantitativo, empírico-analítico, racionalista (Arnal, et al., 

1994), tradicional (Olson, 1991) ou standard (Erickson, 1989). O termo positivismo 

está associado historicamente ao filósofo francês do século XIX Augusto Comte11 e 

                                                           
11 Augusto Comte explica o positivismo em função da sua Lei dos três estados, através dos quais a mente 
humana se desenvolve: o estado teológico, o metafísico e o estado positivo final. No primeiro estado 
tentava-se explicar o comportamento em termos espirituais ou sobrenaturais. O estado metafísico é uma 
versão modificada do estado anterior, explicando o comportamento em termos de abstracções, essências 
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postula a possibilidade de se obter um conhecimento positivo, ou seja, um 

conhecimento autêntico e objectivo baseado na observação e experimentação (Cohen & 

Manion, 1994; Lessard-Hébert, et al., 1994). Os pressupostos teóricos sobre a 

concepção do mundo e o modo de conhecê-lo são apresentados pelo positivismo nos 

seguintes termos: a) o mundo natural tem existência própria, independentemente de 

quem o estuda; b) o mundo está governado por leis e generalizações que permitem 

explicar, prever e controlar os fenómenos naturais, podendo ser descobertas e descritas 

de forma objectiva; c) o conhecimento obtido é objectivo e factual, baseado na 

experiência e é válido para todos os contextos geográficos e temporais; d) utiliza a via 

hipotético-dedutiva como um processo metodológico válido para todas as ciências; e) 

defende que na natureza existe um certo grau de uniformidade e ordem (Arnal, et al., 

1994).  

Estes pressupostos de investigação foram tomados de empréstimo das ciências 

Naturais pela Psicologia, aceitando-os como pressupostos paradigmáticos de obtenção 

do conhecimento humano (Erickson, 1989). No entanto, o campo de aplicação, onde 

esta perspectiva de investigação tem vindo a revelar pouco êxito, tem sido precisamente 

no estudo do comportamento humano, devido à complexidade da natureza humana e à 

intangibilidade dos fenómenos sociais que contrastam com a ordem e regularidade 

existente no mundo natural (Cohen & Manion, 1994). O objecto de estudo do 

paradigma positivista, aplicado às Ciências Sociais, tem sido definido precisamente em 

termos de comportamento observável dos actores sociais e assenta no pressuposto de 

que existe uma uniformidade de relações entre o comportamento e o seu significado, 

comparável à uniformidade existente na natureza (Erickson, 1986). 
                                                                                                                                                                          
ou forças, considerando os seres despersonalizados do estado teológico precedente. O estado positivo 
final prescinde do estado teológico e metafísico e envolve-se na observação e na razão para entender o 
comportamento. Neste estado, a explicação move-se através da descrição científica (Cohen & Manion, 
1994). 
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A partir da década de 40, começaram a surgir alguns sinais de mudança em 

relação à perspectiva positivista da investigação. As ideias de Dewey (1929) 

constituíram um factor decisivo para o aparecimento do movimento progressista que 

levaria, nos anos seguintes, ao desenvolvimento da investigação-acção: o carácter 

democrático da educação; a aprendizagem através da acção; a necessidade do professor 

estar envolvido em projectos de investigação; o seu pensamento crítico e reflexivo 

(Cohen & Manion, 1994; Arnal, et al., 1994). Estas ideias de Dewey inspiraram os 

trabalhos de John Collier12 a quem é atribuída a origem da expressão investigação-acção 

(action research) (Arnal, et al., 1994;  Olson, 1991).  

Mas se a atribuição do termo investigação-acção se deve a John Collier, o 

desenvolvimento e aplicação deste conceito deve-se ao psicólogo social Kurt Lewin –

1946 (Olson, 1991; Kemmis & McTaggart, 1992; Bravo, 1992; Arnal, et al., 1994; 

Silva, 1996). Nos seus estudos articulavam-se duas perspectivas metodológicas 

aplicadas às Ciências Sociais: a positivista e a fenomenológica. Tratava de combinar 

esta perspectiva metodológica com o objectivo de provocar uma determinada mudança 

social. Pretendia colocar a investigação ao serviço da acção e a acção ao serviço da 

investigação com a finalidade de melhorar as condições sociais (Bravo, 1992; Arnal, et 

al., 1994; Silva, 1996). Para Lewin, a situação adquire tanta importância como o 

comportamento. Assim, um fenómeno só pode ser compreendido de uma forma 

integrada, envolvendo o objecto e a situação. Isto requer simultaneamente uma 

abordagem qualitativa e quantitativa o mais rigorosa possível. Para estudar a dinâmica 

das interacções de grupo foi necessário considerar dois aspectos fundamentais: o 

cognitivo (subjectivo) e o comportamental (objectivo) que requerem uma combinação 

de métodos (Silva, 1996).  

                                                           
12 Comissário para os assuntos índios, nos Estados Unidos, entre 1933 e 1945 (Olson, 1991). 
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O principal promotor das ideias de Lewin na área da educação viria a ser Stephen 

Corey13 (1949), fazendo emergir o interesse pela investigação-acção por parte dos 

investigadores, por forma a melhorar as práticas educativas e reduzir o fosso existente 

entre a prática e a investigação (Olson, 1991; Kemmis & McTaggart, 1992; Arnal, et al., 

1994). Mas, a par desse interesse, foram surgindo algumas críticas à investigação-acção 

pela sua falta de rigor, pela impossibilidade de generalização dos resultados obtidos 

numa amostra limitada e em contextos específicos (Olson, 1991) e pela ausência de uma 

fundamentação teórica precisa e coerente (Arnal, et al., 1994; Carr, 1996). Para além 

destas críticas, a investigação-acção viria a sofrer uma reintepretação pelo paradigma de 

investigação dominante na altura, o positivista, convertendo-a, como refere Carr 

(1996:134), “em pouco mais do que um conjunto de técnicas de resolução de problemas 

práticos.” O interesse pela investigação-acção viria, assim, a desvanecer no final dos 

anos 50 nos Estados Unidos. No entanto, ressurgiria em meados da década de 60 e 

princípios de 70 em vários países, principalmente no Reino Unido, em função do 

fracasso da metodologia de investigação positivista (Cohen & Manion, 1994; Olson, 

1991; Elliott, 1996; Carr, 1996). Silva (1999) refere mesmo que tal tipo de investigação 

educacional vinha sendo qualificada de inconclusiva, estéril e inadequada quanto ao 

objectivo de elucidar os professores sobre a melhor forma de actuar no processo de 

ensino-aprendizagem. O positivismo, impotente para resolver os problemas dos 

professores,  acabaria por incrementar cada vez mais o fosso existente entre a prática e a 

teoria, dado que esta última era exclusiva da elite académica. Este período, entre a 

década de 40 e 70, ficou marcado pela separação institucionalizada entre a teoria e a 

prática (Carr, 1996).  
                                                           
13 Corey  realizou, através do Horace Mann-Lincoln Institute of School Experimentation da Universidade 
da Colômbia, vários projectos de investigação dos quais resultaria a publicação de obras bastante 
significativas para a investigação-acção educativa, como: Action Research to Improve School Practices; 
Curriculum Development through Action research. 
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Na década de 70, viria a ressurgir, no Reino Unido, um movimento a favor da 

investigação-acção em contexto de cooperação entre professores e investigadores. O seu 

objectivo era promover reformas curriculares baseadas na escola. Nestas reformas 

curriculares estava implícita uma nova concepção de aprendizagem, 

(...) a aprendizagem como a produção activa do significado, e não como 
reprodução passiva do mesmo. Os seus resultados já não se avaliam em 
relação com a maior ou menor coincidência entre as entradas 
informativas e critérios predeterminados de saída, mas em termos das 
qualidades intrínsecas que se manifestam. (Elliott, 1996:23) 

 

O processo de ensino-aprendizagem requer, assim, uma prática reflexiva por parte 

dos professores sobre os processos de construção do conhecimento. Nesta perspectiva, o 

mesmo autor refere que “a pedagogia é um processo reflexivo. A base das avaliações do 

ensino é constituída pelos dados do processo mais do que o produto” (Elliott, 1996:24). 

Impulsionados por estas ideias, Stenhouse e Elliott desenvolveram projectos 

curriculares14 baseados nos princípios da investigação-acção, focalizando o seu interesse 

na reflexão sobre as perspectivas dos participantes (Carr, 1996). Assim, a investigação-

acção que ressurgiu no Reino Unido apresentava-se “como (...) uma forma de 

investigação que permitia ao professor clarificar e desenvolver os seus valores 

educativos mediante a reflexão sistemática sobre a sua prática na aula” (Carr, 

1996:134).  

A investigação-acção descrita por Elliott15 interpretava a docência como uma 

actividade essencialmente teórica e a investigação como um processo reflexivo, através 

do qual os professores examinavam a sua prática pedagógica (Carr,1996). Deste modo, 

a investigação-acção promovia a reunificação da teoria e prática separadas pelo 

                                                           
14 O El Humanities Curriculum Project, através da abordagem de uma prática curricular reflexiva, e o El 
Ford Teaching Project, através de uma perspectiva em que os investigadores são formadores de 
professores (Elliott, 1996). 
15 Quando em 1978 publicou o livro: What is action research in schools? (Carr, 1996). 
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positivismo. A investigação-acção rapidamente se converteu num movimento ao qual 

aderiram não só professores como também formadores de professores, investigadores e 

numerosas instituições educativas e organismos de investigação de diversos países 

(Carr, 1996). Esta metodologia de investigação educativa viria assim a ramificar-se em 

diversos contextos geográficos, como: França, Suíça, Alemanha, Estados Unidos e 

Austrália (Arnal, et al., 1994); e a adquirir diversas abordagens conceptuais, 

significando na actualidade coisas diferentes para diferentes pessoas (Carr, 1996). 

 

4.1.2.  O conceito e características da investigação-acção  

 

A investigação-acção como metodologia de investigação educativa tem sido 

extremamente difícil de ser conceptualizada em termos precisos e com rigor. A sua 

grande diversidade de interpretações tem originado diferentes modalidades cuja 

utilização tem variado com o tempo, contexto geográfico e social, níveis de participação 

– quer do investigador quer do professor – e objectivos da investigação (Cohen & 

Manion, 1994; Bravo, 1992; Arnal, et al., 1994). Sustentando-se em Pini (1981), Arnal 

e outros (1994:247) referem que a investigação-acção “(...) admite vários usos e 

interpretações e carece de critérios claros e concretos para delimitar a grande 

variedade de orientações metodológicas que a reclamam para si.”  

Várias expressões têm sido utilizadas para designar modelos de investigação 

equivalentes à investigação-acção ou como uma variante da mesma, designadamente 

“investigação na aula; o professor investigador; investigação colaborativa; 

investigação participativa; etc.” (Arnal, et al., 1994). Ainda segundo este autor, a 

investigação-acção como metodologia de investigação educativa tem manifestado um 

carácter flexível ao longo do tempo, incorporando novas tendências da investigação 



____________                        Uma metodologia de investigação-acção de natureza interpretativa_ ____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

101

educativa que vão emergindo. Ela é vista como um metaconceito que inclui uma gama 

muito variada de abordagens e estratégias de investigação que se colocam em oposição 

ao método tradicional positivista. Porém, apesar da grande dificuldade de definir a 

investigação-acção, encontrámos na literatura algumas definições, por exemplo a 

proposta por Kemmis & McTaggart:  

A investigação-acção é uma forma de indagação introspectiva 
colectiva empreendida por participantes (alunos, professores e 
investigadores) em situações sociais com o objectivo de melhorar a 
racionalidade e a justiça das suas práticas sociais ou educativas, assim 
como a compreensão dessas práticas e das situações em que têm lugar 
(por exemplo, aulas ou escolas). (1992:9) 

 

A grande diversidade de abordagens, que comporta, apresenta, em comum, 

segundo alguns autores (Bravo, 1992; Cohen & Manion, 1994; Kemmis & McTaggart, 

1992), algumas características que podem ser resumidas da seguinte forma:  

a) é situacional – o diagnóstico e a solução de um determinado problema ocorre 

num contexto específico; 

b) é participativa – envolve vários elementos;  

c) é autoavaliadora  – os efeitos das acções são constantemente avaliados; 

d) é formativa – os elementos implicados no processo de investigação beneficiam 

dos resultados obtidos; 

e) desenvolve-se através de pequenos ciclos de planificação num processo cíclico e 

sequencial, que envolve  acção, observação e reflexão. A acção é fonte de dados 

que são objecto de reflexão e as conclusões retiradas da reflexão são 

posteriormente objecto de acção imediata;  

f) a investigação é entendida como um processo contínuo onde o conhecimento 

está sistematicamente a ser criado; 
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Para além destas características, Kemmis & McTarggat (1992) referem, ainda, 

que:  

g) a investigação-acção propõe-se melhorar a prática educativa através de 

mudanças introduzidas e aprender a partir das consequências dessas mudanças; 

h) é criadora de comunidades autocríticas de pessoas que participam e colaboram 

em todas as fases do processo de investigação; 

i) induz as pessoas a teorizar sobre as suas práticas; 

j) exige que as práticas, as ideias e as suposições sejam submetidas à prova; 

k) concebe de uma forma ampla e flexível aquilo que pode constituir provas ou 

dados, o que implica registar e analisar aquilo que ocorre; 

l) exige um diário pessoal para registo dos dados e das reflexões que se elaboram 

acerca do processo de investigação; 

m) é um processo político - implica mudanças que afectam outras pessoas, gerando 

às vezes uma certa resistência à mudança; 

n) implica a realização de análises críticas da situação em que opera; 

o) as mudanças são introduzidas em pequena escala e precedem progressivamente 

mudanças mais amplas; 

p) começa com pequenos grupos de colaboradores, expandindo-se gradualmente a 

um número maior de pessoas; 

q) permite criar registos das melhorias introduzidas e das nossas próprias melhorias 

(actividades e práticas; linguagem e discurso; relações e formas de organização; 

desenvolvimento da investigação); 

r) permite dar uma justificação racional da nossa prática educativa perante outras 

pessoas, porque podemos mostrar de que forma as provas obtidas e a reflexão 
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crítica realizada nos ajudaram a elaborar uma argumentação desenvolvida, 

comprovada e examinada criticamente a favor daquilo que fizemos. 

 

4.1.3.  Objectivos da investigação-acção 

 

Os objectivos da investigação-acção educacional são definidos por Cohen & 

Manion (1994) em cinco amplas categorias: a) resolver problemas diagnosticados em 

contextos específicos ou melhorar um conjunto de circunstâncias; b) formar professores 

em serviço, elevando o seu autoconhecimento; c) introduzir inovações no processo de 

ensino-aprendizagem, num sistema que normalmente se inibe à inovação e mudança; d) 

melhorar as comunicações entre os professores e os investigadores, diminuindo, assim, 

o fosso existente entre a prática e a teoria; e) adoptar, em alternativa aos princípios do 

positivismo, uma abordagem subjectiva, interpretativa e crítica para resolver os 

problemas na sala de aula.  

Nestes objectivos propostos por Cohen & Manion (1994) e nas características 

referidas no subtítulo anterior estão implícitas três áreas de objectivos referidos por 

outros autores (Esteves, 1986; Goyette & Lessard-Hébert, 198816; Bravo, 1992; Elliott, 

1996): a) de investigação; b) de formação; c) de inovação. 

 

Investigação, porque é um processo sistemático de gerar conhecimento sobre uma 

determinada situação ou realidade, que é desenvolvido na e pela acção, numa relação 

dialéctica entre a acção e a reflexão.  

Formação, porque permite o desenvolvimento de competências em todos os 

elementos envolvidos, incluindo o investigador. O valor formativo da investigação-

                                                           
16 Citado em Bravo, 1992; La investigación-acción in Bravo & Eisman (1992), Investigación Educativa. 
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acção reflecte-se quer ao nível individual quer ao nível social, porque se aprendem 

formas de criar conhecimento: aprende-se a aprender; transformam-se atitudes, 

capacidades e valores; melhoram-se as estratégias de resolução de problemas; 

desenvolvem-se competências de observação, análise e crítica. 

Inovação, porque a investigação-acção permite introduzir inovações no processo 

de ensino-aprendizagem. Como referem Cohen & Manion (1994), a investigação-acção 

constitui um meio de introduzir inovações num sistema em andamento e que 

normalmente se inibe à inovação. A necessidade de introduzir mudanças inovadoras no 

processo de ensino-aprendizagem, para alcançar determinados objectivos, activa esta 

forma de investigação e reflexão na e sobre a prática.  

Para Elliott (1996), o principal objectivo da investigação-acção é melhorar a 

prática em vez de criar conhecimento, isto é, a produção e utilização do conhecimento 

subordinam-se a este objectivo e estão condicionadas por ele. 

O seu objectivo (da investigação-acção) consiste em proporcionar 
elementos que sirvam para facilitar o juízo prático em situações concretas 
e a validade das teorias e hipóteses que cria não dependem de provas 
científicas verdadeiras, mas da sua utilidade para ajudar as pessoas a 
actuar de modo mais inteligente e acertado. $a investigação-acção as 
teorias não se validam de forma independente para serem aplicadas logo 
na prática, mas através da prática. (Elliott, 1996:88) 

 

 

44..22..  UUMMAA  AABBOORRDDAAGGEEMM  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVAA  DDAA  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  

 

O termo interpretativo é adoptado por Erickson (1989) para se referir ao conjunto 

de abordagens da investigação observacional participante: etnografia; estudo de casos; 

interaccionismo simbólico; fenomenologia; ou simplesmente abordagem qualitativa. A 

adopção deste termo é justificada com base em três razões: a) é mais inclusivo do que 
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algumas das abordagens anteriores; b) evita confundir estas abordagens como 

essencialmente não quantitativas, uma vez que a quantificação é possível no âmbito da 

investigação interpretativa; c) a semelhança destas abordagens partilha de um aspecto 

chave, o interesse pelos significados que os actores conferem às acções que executam 

no contexto social.  

A utilização de métodos quantitativos não é excluída por Erickson no âmbito da 

investigação interpretativa, e a adopção deste termo pretende designar as investigações 

que consideram como objecto de estudo os significados imediatos e locais das acções do 

ponto de vista dos actores.  

 

4.2.1. Principais diferenças entre o paradigma positivista e o paradigma 

interpretativo 

 

 De acordo com os pressupostos teóricos do paradigma positivista revisto no 

ponto 4.1.1. (ver páginas 95-99), encontramos em Erickson (1986) as principais 

diferenças entre aquele paradigma e o paradigma interpretativo. Segundo aquele autor, a 

principal diferença existente entre as duas perspectivas reside na natureza da 

causalidade dos processos sociais. A uniformidade da natureza, utilizada pelos 

positivistas para explicar as relações causais entre entidades individuais, pressupõe uma 

uniformidade de relações entre comportamento e significado, permitindo ao observador 

reconhecer o significado de um comportamento sempre que ele se reproduz. Este autor 

critica fortemente esta perspectiva, que parte do pressuposto de que 

Se pode dizer que os animais e os átomos manifestam condutas, e que 
o fazem com bastante uniformidade em circunstâncias similares. Também 
se pode dizer que os seres humanos adoptam condutas e observa-se que o 
fazem de modo relativamente uniforme em circunstâncias similares. 
(Erickson, 1989:212) 
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Face a este pressuposto, a investigação educacional positivista adoptou, entre a 

década de 50 e 70, uma visão metafórica sobre a aula e o sistema escolar onde a noção 

de mente está ausente: “a metáfora da aula como algo similar a uma caixa de Skinner e 

a metáfora dos sistemas escolares e a sociedade como algo semelhante a uma máquina 

de grande tamanho, internamente diferenciada” (Erickson, 1989:213).  

Segundo a perspectiva interpretativa, os seres humanos constroem significados 

para os objectos físicos e para os comportamentos. Estes significados podem ser 

diferentes para objectos e comportamentos aparentemente similares. A uniformidade do 

real é apenas aparente. Assim, o autor considera fundamental estabelecer uma distinção 

entre comportamento e acção: “(...) uma distinção analítica crucial para a investigação 

interpretativa é a distinção entre comportamento, ou seja, o acto físico, e a acção, que é 

o comportamento físico mais as interpretações de significado do actor e daqueles com 

quem este interactua” (Erickson, 1989:214). Desta forma, na investigação interpretativa 

o objecto de análise é a acção, que inclui a mente e não o comportamento físico isolado 

e destituído de qualquer significado.  

 

Outro aspecto que distingue as duas perspectivas é o facto da investigação 

interpretativa focalizar também o seu interesse no contexto social onde a interpretação 

de significados ocorre. Esta é outra crítica fundamental que Erickson aponta à 

perspectiva positivista ou standard, por ignorar todo o conjunto de interacções sociais, 

que ocorrem em contexto de sala de aula e que influenciam a construção de significados 

por parte dos actores sociais, ao estabelecer categorias predeterminadas de 

comportamento segundo as quais se efectua a observação. Ao abordar a questão do 

rendimento escolar, a perspectiva interpretativa considera que aquele aspecto é 
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fortemente influenciado pela construção do conhecimento em contexto social de 

aprendizagem.  

Erickson sustenta, ainda, que a construção de significados no contexto social de 

sala de aula pode ter um carácter tanto local como extralocal. Quando um conjunto de 

indivíduos interactua no tempo, constrói significados locais e específicos que partilha, 

conferindo a esses significados um carácter particular e distintivo desse conjunto de 

indivíduos: uma microcultura distintiva. Assim, em duas salas de aula, apesar da sua 

aparente similitude, existem diferentes microculturas. Uma pequena diferença existente 

poderá provocar uma grande diferença em termos de aprendizagem. Por outro lado, os 

significados locais podem no plano temporal ser constantemente modificados em tempo 

real: “a vida renova-se continuamente, mesmo para os factos habituais mais 

repetitivos” (Erickson, 1998:219). Em oposição a esta perspectiva, a investigação 

positivista parte do pressuposto que aquilo que acontece numa amostra representativa 

pode generalizar-se a outras, independentemente do local e do tempo.  

Os significados podem também ter, ainda, uma origem extralocal, ou seja, podem 

ser influenciados pela cultura, pela percepção dos interesses ou restrições associadas ao 

contexto social mais amplo – sociedade – relativamente ao contexto onde foram criados.  

 

4.2.2.  Duas posições paradigmáticas: dicotomia ou complementaridade 

 
A investigação educativa tem sido caracterizada ao longo dos tempos por debates 

em torno das duas abordagens metodológicas anteriormente referidas: o paradigma 

positivista (de cariz quantitativo) e o interpretativo (de cariz qualitativo) (Arnal, et al., 

1994). Perante este debate, os investigadores tomam duas posições diferentes: a) uma 
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que assume a existência de uma dicotomia ou incompatibilidade; b) outra que opta pela 

complementaridade (Lessard-Hébert, et al., 1994; Arnal, et al., 1994). 

Erickson (1989) opta pela primeira perspectiva, defendendo que os pressupostos 

teóricos das duas abordagens de investigação, positivista/behaviorista e interpretativa, 

são descontínuas. No entanto, salienta que esta situação não significa a existência de 

uma competição paradigmática. Um novo paradigma não vem substituir o velho.  

Os paradigmas não morrem, antes tendem a coexistir. O próprio Erickson admite 

a ausência de um consenso entre os investigadores intrepretativos acerca dos 

procedimentos e seus fundamentos teóricos. Perante esta posição dicotómica de 

Erickson, outros autores (Everton &  Green, 198617; Miles & Huberman, 198418; 

Newman & Benz, 1998) defendem uma posição de continuidade, ou seja, uma posição 

de complementaridade entre os dois paradigmas. Para Newman & Benz (1998), a 

perspectiva qualitativa versus perspectiva quantitativa é uma falsa dicotomia, porque 

grande parte das investigações adoptam uma combinação interactiva de métodos 

qualitativos e quantitativos. Porlán (1998) refere que esta posição salvaguarda a 

objectividade e o rigor da investigação quantitativa e, por outro lado, incorpora a 

tendência interpretativa, cujo objectivo é garantir que a investigação educativa se centre 

em problemas práticos, tal como são vividos na sala de aulas pelos professores e alunos. 

Esta posição de complementaridade paradigmática impede a delimitação de barreiras 

vistas como obstáculos à sua liberdade de movimentos e progressos metodológicos de 

natureza prática, com que actualmente os investigadores se confrontam (Lessard-

Hébert, et al.,1994). 

                                                           
17 Autores citados pelo próprio Erickson (1989). 
18 Autores citados em Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (1994). 
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44..33..  AA  VVAALLIIDDAADDEE  DDAA  IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  QQUUAALLIITTAATTIIVVAA  DDEE  NNAATTUURREEZZAA  

IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVAA    

 
Na investigação qualitativa a questão da validade não se refere tanto aos dados, 

mas sim às inferências que extraímos a partir deles (Creswell & Miller, 2000), ou seja, 

se estamos a interpretar os resultados de forma credível (Kirk & Miller, 1986). No 

entanto, a questão da validade deve ser também colocada acerca do processo de recolha 

de dados, isto é, sobre as observações realizadas (Kirk & Miller; 1986; De Ketele & 

Roegiers, 1999). Assim, analisaremos a questão da validade nestas duas dimensões: a) 

validade dos métodos de recolha de dados; b) validade das inferências retiradas a partir 

dos dados obtidos. 

 

4.3.1. Validade dos métodos de recolha de dados  

 
A validade dos dados recolhidos é, segundo De Ketele & Roegiers (1999), o 

processo através do qual o investigador se assegura que aquilo que quer recolher, o que 

recolhe e o modo como recolhe se adequam aos objectivos da investigação. Para validar 

o processo de recolha de informações aqueles autores propõem três etapas, que se 

desenvolvem sequencialmente:  

a) Verificar a pertinência das informações recolhidas, o que implica, por parte de 

quem recolhe, conhecimento teórico, experiência e capacidade de reflexão. A 

experiência do investigador refere-se: ao grau de familiaridade com o domínio; ao 

conhecimento crítico da literatura científica; aos contactos com outras pessoas 

competentes; à cooperação com outras pessoas integradas no estudo. Trata-se, no 
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entender de Erickson (1986), de uma questão de pertinência e de consistência entre 

os dados recolhidos e o objectivo da investigação19.  

b) Verificar a validade das informações, ou seja, se ela reflecte a realidade. A 

validade de uma informação deve basear-se no princípio da triangulação das 

observações provenientes de várias fontes com diferentes estatutos na investigação. 

A triangulação é um procedimento de validade na investigação qualitativa (Padgett, 

1998; De Ketele & Roegiers, 1999; Creswell & Miller, 2000).  

c) Verificar a fidelidade dos procedimentos de recolha de dados. Trata-se de 

verificar se os mesmos dados seriam obtidos noutras circunstâncias, ou seja, se os 

novos dados recolhidos são equivalentes aos precedentes.  

 

Este último aspecto é particularmente difícil de obter nos estudos qualitativos, 

uma vez que se desenvolvem em contextos particulares. O critério de fidelidade de um 

método de recolha de dados, entendida pela investigação quantitativa como a obtenção 

persistente dos mesmos dados sobre uma mesma realidade, independentemente das 

circunstâncias da sua aplicação (Kirk & Miller, 1986; Krippendorff, 1990), não faz 

sentido na investigação qualitativa (Padgett, 1998). Segundo Padgett (1998), a 

fidelidade é um critério de rigor, associado ao paradigma positivista, que permite 

replicar os dados obtidos ou as inferências extraídas desses dados. Na investigação 

qualitativa, a repetição dos resultados não é um objectivo, nem é possível a recriação 

das condições originais onde os resultados foram obtidos. Por outro lado, os estudos 

qualitativos são menos concordantes com a recolha estruturada de dados, baseados em 

instrumentos preconcebidos, mas antes, em sistemas narrativos, que privilegiam a 
                                                           
19 Erickson (1989) faz referência a alguns obstáculos que poderão surgir na interacção entre os dados 
recolhidos e os objectivos da investigação: a) número insuficiente de provas; b) diversidade inadequada 
de tipos de provas; c) interpretação incorrecta das provas; d) insuficiência de provas inválidas; e) análise 
inadequada de casos divergentes. 
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interpretação e análise dos significados inerentes às acções dos sujeitos (Erickson, 1989; 

Padgett, 1998; Creswell & Miller, 2000). Porém, Kirk & Milles (1986) referem que a 

investigação qualitativa deveria prestar mais atenção à fidelidade. No entender daqueles 

autores, a fidelidade na investigação qualitativa depende essencialmente da explicitação 

clara dos procedimentos de observação.  

 

4.3.1.1. A observação participante 

 
De acordo com Erickson (1989), a investigação interpretativa para desempenhar 

um papel significativo na investigação educacional deverá assentar nos seguintes 

pressupostos quanto à natureza do processo de ensino-aprendizagem: a) a aula como um 

meio social e culturalmente organizado; b) o ensino apenas como um dos aspectos do 

meio de aprendizagem reflexiva; c) a natureza (e o conteúdo) das perspectivas de 

significado dos alunos e professores como elementos intrínsecos ao processo educativo. 

Isto implica não só uma observação participante e interpretativa, enquanto metodologia 

de investigação, mas também: a) uma participação intensiva e a longo prazo por parte 

do investigador no contexto natural da sala de aula; b) um cuidadoso e sistemático 

registo do que acontece nesse contexto; c) uma posterior reflexão sobre o conteúdo dos 

registos efectuados e a elaboração de uma descrição mais detalhada (Erickson, 1989).  

Outros autores (Esteves, 1986; Elliott, 1996; De Ketele & Roegiers, 1999; 

Padgett, 1998; Creswell & Miller, 2000) referem que, numa investigação qualitativa de 

natureza interpretativa, o investigador deve ser um observador participante. A 

observação é, na opinião de De Ketele & Roegiers (1999), um processo que requer 

simultaneamente atenção voluntária e inteligência, orientado por um objectivo e 

dirigido a um objecto para recolher inferências sobre ele. 
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A observação participante é uma técnica que está associada aos sistemas 

narrativos de registo de dados no âmbito de investigações de natureza interpretativa 

(Erickson, 1989; Lessard-Hébert, et al., 1994). Neste processo, o investigador está 

envolvido na realidade social da sala de aula para observar não só os comportamentos, 

os sentimentos, as emoções dos alunos e o contexto em que têm lugar, mas também 

interpretar os significados desses comportamentos para compreender toda a dinâmica do 

processo de ensino-aprendizagem. Ele não é visto como um “outsider”, como alguém 

estranho que observa do exterior (Lessard-Hébert, et al., 1994). Este envolvimento tem 

sido criticado pelos investigadores quantitativos que utilizam o argumento de que o 

investigador manipula a situação que pretende estudar. No caso da investigação-acção é, 

entre outros, objectivo assumido que o investigador promova modificações na realidade 

a estudar (Esteves, 1986). 

Segundo Costa (1986), as interacções sociais que se estabelecem (em educação 

correspondem às interacções entre investigador-professor, investigador-aluno, 

professor-aluno e aluno-aluno) devem ser tidas em consideração para melhor 

compreender a realidade. Trata-se de, por via das interacções que se criam, fazer chegar 

a informação sobre as realidades sociais (educativas) que pretendemos conhecer. Costa 

(1986) refere, assim, que a interferência não deve ser entendida simplesmente como um 

obstáculo ao conhecimento, mas sim um veículo do conhecimento.  

Por outro lado, De Ketele & Roegiers (1999) referem que um dos critérios de 

validade da observação participante é permitir a recolha de dados em situação natural, 

ou seja, num contexto que é familiar aos alunos. Quando a situação é natural, estes 

autores enumeram algumas vantagens:  

a) as propriedades da situação determinam o comportamento e 
tornam-no significativo; 
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b) a situação natural permite melhorar a validade e o estudo da 
generalização; 

c) permite eliminar certas propriedades da situação e acrescentar 
outras desejáveis, afim de clarificar ou de perseguir um objectivo 
de verificação; 

d) é interessante para fazer surgir mais frequentemente os 
comportamentos raros, estes são geralmente os mais 
significativos; 

e) torna mais equivalente as situações para estudar (intra e inter-
investigações); 

f) permite, consoante os casos, perseguir objectivos precisos, tais 
como: aumentar o repertório comportamental, influenciar a 
amplitude dos resultados, evocar uma nova resposta, esconder o 
facto da observação, amplificar uma resposta emergente, verificar 
a generalidade de um resultado, etc.. (De Ketele & Roegiers, 
1999 :180-181) 

  

  

4.3.1.2.  O método de registo: diário de aula  

 
Os diários de aula constituíram no nosso estudo o principal método de registo de 

dados. Ele é referido por vários autores (Erickson, 1989; Bravo, 1992; Kemmis & 

MacTagart, 1992; Elliott, 1996; Porlán, 1998; Sá, 1999b; Creswell & Milles, 2000) 

como sendo um método aplicado à investigação interpretativa. Este método é designado 

por Erickson (1989) de “sistema narrativo”. Neste sistema, Erickson (1989) refere que: 

a) o registo não obedece a um conjunto de categorias de observações previamente 

fixadas; b) as observações registadas são de acordo com o critério de relevância do 

observador e têm um carácter de amostragem; c) os registos são elaborados utilizando 

uma linguagem simples. 

Os diários incluem, para além da informação resultante da observação dos 

incidentes críticos mais relevantes para as questões em estudo e a descrição do contexto 

em que ocorrem (Erickson, 1989; Kemmis & MacTaggart, 1992), todo um conjunto de 

informações que dizem respeito a “sentimentos, reacções, reflexões, interpretações, 
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hipóteses e explicações” (Kemmis & McTaggart, 1992). O conteúdo do diário visto 

nesta perspectiva é corroborado por Sá, dado que os diários que tem elaborado, no 

âmbito das investigações que tem realizado, contêm os seguintes elementos:  

a) elementos relativos às tarefas e modos de organização; b) às 
acções do professor, dos alunos e do próprio investigador; c) aos 
sentimentos e atitudes dos diversos actores; d) outros significados 
inferidos considerados relevantes; e) comentários interpretativos que 
ocorrem na própria aula ou no momento de escrita. (1999b:292) 

  

Ainda, segundo o mesmo autor (Sá, 1999b), os atributos de qualidade de um 

diário de aula são:  

a) a qualidade de amostragem em relação aos acontecimentos que 
iluminam as questões em que se move o investigador; b) a sua 
consistência interna e validade, o que requer abundância de detalhes 
concretos sobre agentes e acções como forma de validar inferências e 
permitir a identificação de padrões e regularidades; c) a credibilidade 
que consegue transmitir ao leitor em relação aos factos narrados (...); d) 
o poder interpretativo que consegue evidenciar, deixando margem para 
que um leitor externo possa aferir a validade de tal interpretação. (293) 

 

 

A qualidade de amostragem pode não ser compatível com a consistência/validade 

se nos reportarmos a uma só aula. Sá (1999b; no prelo) refere que a preocupação em 

obter uma amostra representativa pode originar uma grande quantidade de 

acontecimentos descritos de forma superficial. Por sua vez, a consistência/validade 

implica que o investigador se envolva nesses acontecimentos de forma profunda e em 

maior detalhe (Sá, 1999b; Sá, no prelo). Assim, este autor refere que o critério de 

consistência/validade deve prevalecer, adquirindo-se a qualidade da amostragem através 

da diversidade de acontecimentos que ocorrem durante o processo de ensino-

aprendizagem em que são cobertos pela sequência formada por todos os diários de 

aulas.  
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4.3.1.3. Factores de validade dos métodos de observação e registo de 

dados 

 
Creswell & Milles (2000) referem que é a própria perspectiva do investigador que 

determina alguns critérios de validade dos métodos de recolha de dados. De acordo com 

os contributos de alguns autores revistos (Costa, 1986; Erickson, 1989; Padgett, 1998; 

Sá, 1999b; Sá, no prelo; Creswell & Milles, 2000), sistematizamos um conjunto de 

critérios para assegurar a validade dos dados recolhidos em contexto ensino-

aprendizagem. Assim, é necessário que o investigador:  

a) detenha um conhecimento teórico profundo e uma sólida preparação 

metodológica para se focalizar nas observações pertinentes; 

b) seja submetido a um trabalho de treino prévio no contexto da situação a 

estudar, tendo em vista reduzir potenciais efeitos de constrangimento nos 

indivíduos provocados pela sua presença;  

c) tenha uma participação intensiva e a longo prazo no contexto natural da sala 

de aula. A permanência por longos períodos de tempo do investigador tende a 

reduzir os efeitos de constrangimento, tornando-se mais aceite, e a evitar que 

as observações e interpretações sejam determinadas por preconcepções e 

opiniões ou por simpatia para com alguns sujeitos. É na perspectiva de Padgett 

(1998) necessário manter uma certa distância emocional que requer, por parte 

do investigador, alguma autodisciplina;  

d) promova na sala de aula um bom ambiente de trabalho, através de uma atitude 

de grande abertura e de diálogo; 
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e) utilize um nível de linguagem adequado aos alunos, de modo a que eles 

possam compreender as perguntas do investigador para exteriorizarem 

informações fidedignas;  

f) descreva os acontecimentos que surjam no terreno de uma forma profunda, 

densa e detalhada, de forma a expor os resultados de uma forma credível, para 

que um leitor externo ao lê-los se sinta envolvido e transportado para o 

contexto da situação investigada; 

g) reflicta sobre o conteúdo dos registos efectuados.  

 

4.3.2. A validade das inferências retiradas a partir dos dados obtidos 

 
Segundo De Ketele & Roegiers (1999), a inferência refere-se ao sentido que os 

investigadores dão à informação recolhida. A validade das inferências é, na perspectiva 

de Kirk & Milles (1986), a ligação inferencial que se constrói entre os dados recolhidos 

durante a observação e aquilo que eles pretendem dizer.  

De acordo com De Ketele & Roegiers (1999), a inferência pode ocorrer em dois 

momentos, consoante os casos: a) durante a fase de tratamento dos dados; b) durante a 

recolha dos dados. A primeira é indispensável e a segunda pode ou não ocorrer. Porém, 

na investigação de natureza interpretativa, a segunda também é indispensável, ou seja, a 

validade dos dados recolhidos é realizada ainda na fase de recolha de dados (Erickson, 

1989; Kirk & Miller, 1986; Sá, 1999b; Sá, no prelo). A presença do investigador no 

terreno aumenta consideravelmente as possibilidades de validar as inferências, através 

das interacções que estabelece com os sujeitos. A sua presença permite verificar, no 

momento, possíveis contradições entre as interpretações inferidas pelo investigador e os 

significados atribuídos pelos sujeitos (Kirk & Milles, 1986), porque estes poderão ser 
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objecto de interpelação pelo investigador para descodificar e interpretar os significados 

daquilo que dizem e fazem (Sá, 1999b). Newman & Benz (1998) enfatizam a 

importância desta interpelação, por via de um questionamento que visa validar os 

significados dos dados recolhidos. Segundo Kirk & Milles (1986), a validade dos 

significados atribuídos pelos sujeitos às suas acções passa por uma interacção pessoal a 

longo prazo entre o investigador e os sujeitos a observar. A duração da observação 

constitui, assim, um factor de validade determinante que está, por sua vez, também 

associada à proximidade entre o investigador e  o grupo. 

No entanto, a validação da informação, como refere De Ketele & Roegiers (1999), 

também é realizada a posteriori. Alguns autores (Lessard-Hébert, et al., 1994; Padgett, 

1999; Creswell & Miller, 2000) apontam algumas estratégias para aumentar a 

credibilidade, o rigor e a validade dos estudos de natureza qualitativa. Assim, 

destacamos aquelas que foram por nós utilizadas e que na opinião de Creswell & Miller 

(2000), correspondem aos procedimentos de validade mais acessíveis e usados nos 

estudos qualitativos, tais como:     

a) A triangulação, entendida como o confronto das inferências realizadas por 

diferentes investigadores face a um mesmo problema. Os resultados obtidos, de 

forma independente por outros investigadores em situações idênticas, não devem 

ser totalmente contraditórios. Os próprios registos dos investigadores, sob a forma 

de narrativa, têm múltiplos aspectos que podem ser objecto de confronto e 

validação. 

b) A permanência prolongada no terreno permite obter uma maior pluralidade de 

inferências e validar os significados dessas inferências, através da interpelação dos 

sujeitos realizada pelo investigador. 
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c) A colaboração entre todos os participantes envolvidos na investigação 

(investigadores, professores e alunos) permite aumentar a credibilidade dos 

resultados obtidos e inferências realizadas, numa atitude de respeito e apoio e não 

de marginalização.    

d) A descrição rica e sistemática dos procedimentos utilizados em todas as etapas é, 

igualmente, um factor que reforça a validade da investigação. Uma narrativa rica e 

detalhada das observações aumenta a credibilidade e plausibilidade perante um 

leitor externo quanto às inferências realizadas.  
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CCAA PPÍÍ TTUU LL OO  VV  ––   M etodo log ia  do  Projec to  E	EXP   

 

 

 

A definição da metodologia é uma questão fundamental que se coloca a qualquer 

investigador. Essa questão foi colocada em particular ao Projecto Ensino Experimental 

no 1º Ciclo: Aprender a Pensar (Projecto E	EXP, Sá, et al., 1999a), no âmbito do 

qual este estudo foi desenvolvido. O Projecto ENEXP adopta uma metodologia de 

investigação que assume o carácter de investigação-acção e integra-se no quadro teórico 

da investigação interpretativa. 

A metodologia deste estudo está dividida em três dimensões: a) metodologia de 

concepção e validação dos módulos de ensino-aprendizagem; b) avaliação das atitudes 

dos alunos face à intervenção pedagógica; c) avaliação da qualidade dos módulos. 

 

 

55..11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  CCOONNCCEEPPÇÇÃÃOO  EE  VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  DDEE  

EENNSSIINNOO--AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  

 
A concepção e validação dos módulos de ensino-aprendizagem desenvolveu-se 

em três fases diferentes: a) construção de uma comunidade de investigação-acção; b) 

metodologia de construção e implementação dos módulos de ensino-aprendizagem; c) 

método de recolha e análise dos dados. 
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5.1.1. Construção de uma comunidade de investigação-acção 

 
Os resultados dos projectos desenvolvidos, a partir da década de 60 a nível 

internacional, com vista a promoverem uma abordagem construtivista e experimental do 

ensino das Ciências, não corresponderam aos objectivos inicialmente definidos. Tal 

situação deveu-se, em parte, aos instrumentos produzidos, para apoiarem o professor 

nesse processo de ensino, não terem o carácter de produtos implementados e validados 

no contexto de ensino-aprendizagem. 

Considerando a experiência desses países, o Projecto E	EXP (Sá, 1998b) tem 

como um dos seus principais objectivos produzir e validar instrumentos de apoio ao 

professor, devidamente testados em contexto de sala de aula, para promover o ensino 

experimental e reflexivo no 1º Ciclo. Para isso, no ano zero do projecto – ano de 97/98 

– foi necessário construir uma comunidade de investigação-acção, envolvendo 4 

formadores/investigadores do IEC-UM20, 20 professores de uma escola do 1º ciclo da 

cidade de Braga21 e cerca de 360 alunos (Sá, 1998b). 

Para constituir essa comunidade de investigação-acção, foi desenvolvida, na 

escola do 1º ciclo, uma acção de formação que teve como objectivo não só permitir a 

familiarização da equipa de formadores/investigadores com a realidade da escola, os 

alunos e os professores, mas também promover nestes últimos as competências 

necessárias para desenvolver na sala de aula uma abordagem experimental das Ciências. 

Esta estratégia de formação adopta o princípio de que, para as crianças vivenciarem um 

tal processo de ensino, é necessário que os professores se submetam a um processo 

idêntico em contexto de formação. Tal como sugere Ponte (1999:63), “os professores (e 

                                                           
20 Inicialmente a equipa era constituída por 4 formadores/investigadores do Instituto de Estudos da 
Criança da Universidade do Minho. Actualmente a equipa é constituída por 2 formadores/investigadores 
coadjuvados por uma professora do 1º ciclo destacada para o projecto. 
21 Escola n.º 9 do 1º Ciclo do Ensino Básico de Maximinos. 
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futuros professores) aprendem por processos basicamente análogos aos processos 

usados pelos alunos. O que é muito diferente é o objecto fundamental da sua 

actividade.” Assim, a acção de formação decorreu do seguinte modo:  

a) Os professores, em cada sessão de formação, realizavam as actividades previstas 

para os alunos, manipulando os mesmos materiais, de modo a explorarem e 

discutirem as suas próprias ideias, submetê-las à prova da evidência, planeando 

experiências, recolhendo dados e analisando-os de forma crítica. Ao formador 

competia orientar todo este processo experimental, simulando de forma explícita 

o papel que os professores deveriam assumir com as crianças. 

b) Após cada sessão de formação, os professores orientavam nas suas turmas as 

actividades experimentais realizadas em contexto de formação, adaptando-as ao 

nível de escolaridade dos seus alunos.  

c) Na sessão de formação seguinte promovia-se um período de reflexão e discussão 

entre os diferentes professores sobre a condução das actividades na sala de aula 

(Sá, et al., 1999a).  

 

Em função dos relatos orais proferidos pelos professores, em contexto de 

formação, e dos relatos escritos das suas aulas contidos em dossier individuais, 

verificou-se que as competências pedagógicas preconizadas por tal processo de ensino 

ficaram aquém das expectativas. A grande maioria dos professores incutia nas aulas um 

exercício de demonstração experimental com a ajuda dos alunos:  

Os registos dos alunos eram geralmente estandardizados; eram muito 
escassos os exemplos em que se pôde concluir que houve trabalho de 
grupo genuíno; era frequente atribuir-se às crianças respostas e 
conhecimentos que não lhes eram acessíveis – face ao processo 
experimental e à sua maturidade intelectual – e que eram transcrições 
textuais do que ocorreu na sessão de formação (Sá, et al., 1999a:452).  

 



____________                                                         Metodologia do Projecto ENEXP_ ____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

121

Esta experiência demonstrou que a formação de professores do 1º ciclo para o 

ensino experimental das Ciências é de grande complexidade, por duas ordens de razão: 

a) exige-se dos professores competências científicas que não dispõem; b) exige-se um 

processo de ensino-aprendizagem inovador, ou seja, uma profunda mudança nas suas 

práticas pedagógicas. Assim, ficou corroborada a convicção de que é necessário 

produzir instrumentos validados na sala de aula que sirvam de apoio ao professor para 

implementar um ensino experimental e reflexivo das Ciências no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

 

5.1.2. Metodologia de construção e implementação dos módulos  

Os sujeitos e a calendarização 

 
 No ano seguinte, ano lectivo de 98/99, os sujeitos envolvidos no processo de 

formação/investigação foram os mesmos do ano zero, com a particularidade de, neste 

ano, estarem mais directamente envolvidos, no processo de investigação, os professores 

que leccionavam o 1º ano de escolaridade, que foram 4, e as respectivas turmas, num 

total de cerca de 90 alunos.  

Numa fase inicial do processo, a componente de Ciências da Natureza da área 

curricular de Estudo do Meio, do programa do 1º ano de escolaridade, foi organizada 

em nove tópicos, conforme o quadro seguinte, por forma a que se pudesse construir e 

implementar um módulo que abordasse um tópico curricular por mês em termos de 

formação e de ensino-aprendizagem.  
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Quadro 2   

Calendarização das sessões de formação por tópicos curriculares para o ano 

lectivo de 1998/99. 

Mês Bloco do Estudo do Meio Módulo de Ensino 

Experimental 

Outubro 1998 À Descoberta de Si Mesmo O seu corpo 

Novembro 1998 
À Descoberta de Si Mesmo 

A saúde do seu corpo 

Dezembro 1998 À Descoberta de Si Mesmo A segurança do seu corpo 

Janeiro 1999 À Descoberta do Ambiente Natural Os animais do seu ambiente 

Fevereiro 1999 À Descoberta do Ambiente Natural As plantas do seu ambiente 

Março 1999 À Descoberta do Ambiente Natural Os aspectos físicos do meio 

Abril 1999 À Descoberta dos Materiais e Objectos Materiais e objectos de uso 

corrente 

Maio 1999 À Descoberta dos Materiais e Objectos Experiências com água 

Junho 1999 À Descoberta dos Materiais e Objectos Experiências com som 

 

  

A construção e implementação dos módulos de ensino-aprendizagem 

 
O processo de construção e validação dos módulos – guias do professor e fichas 

do aluno – desenvolveu-se através de um processo dinâmico em que se articulavam de 

forma interdependente três níveis que correspondem a três momentos diferentes e 

sequenciais. Nestes participavam vários intervenientes, conforme o organigrama 

seguinte: (1) a Universidade – equipa de investigadores; (2) a Escola do 1º Ciclo – 

professores e investigadores; (3) a sala de aula – investigador, professor e alunos.  
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Figura 1 - Os três momentos do processo de construção e validação dos módulos. 

  

O organigrama anterior poderá sugerir que o processo de construção e validação 

dos módulos foi um processo desenvolvido em três momentos estanques. Não foi essa a 

natureza do processo, antes assumiu um carácter dinâmico e interdependente, 

desenvolvendo-se numa espiral de investigação-acção (Kemmis & MacTaggart, 1992) 

que contemplou, conforme mostra o esquema seguinte, diversas fases, designadamente: 

a) elaboração da proposta inicial do módulo22; b) discussão, intervenção, reflexão e 

observação em contexto de formação; c) intervenção, observação e reflexão em 

contexto de ensino-aprendizagem.  

 

 

  

                                                           
22 De acordo com o ponto de vista de Erickson (1989), acolhido por nós, a observação participante não se 
inicia sem nenhum plano de partida, surgindo a investigação de uma forma mais ou menos intuitiva. Todo 
este processo é iniciado com a elaboração de um plano geral de acção (Kemmis & MacTaggart, 1992; 
Elliott, 1996;  De Ketele & Roegiers, 1999) bastante flexível (Kemmis & MacTaggart, 1992) - o módulo - 
para que se possa alterar em função de possíveis limitações identificadas, posteriormente, em contexto de 
formação e de ensino-aprendizagem na sala de aula.  

    
Investigadores                elaboram 
  

Proposta - Guia do professor  

 
Investigadores      orientam e observam 
   
  

Discussão do guia e  
realização de actividades 

experimentais 

1.  	o I.E.C. - Universidade do Minho  

2.  	a Escola  

Professores  
        +                ensinam e observam 
Investigadores              
 

Processo de  
Ensino-aprendizagem 

3. 	a sala de aula 
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Figura 2- O processo de construção e validação dos módulos visto em espiral. Adaptado de Kemmis 

& MacTaggart (1992). 

 

De acordo com o esquema anterior o processo desenvolveu-se do seguinte modo: 

A- 	a Universidade, os investigadores elaboravam por mês uma proposta inicial – 

módulo: guia do professor e correspondente ficha do aluno – para cada tópico 

curricular da componente de Ciências. O guia do professor e respectivas fichas do 

aluno eram entregues aos 20 professores envolvidos com uma semana de 

antecedência em relação à data da sessão de formação, por forma a que tivessem 

tempo para os lerem e reflectirem sobre eles. 
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B- 	a Escola, as sessões de formação ocorriam mensalmente com uma duração de 3 

horas, para que os professores fossem envolvidos e pudessem dar o seu contributo 

na construção do módulo. A sua leitura e reflexão antecipada imprimiam uma 

dinâmica de formação que estimulava a discussão e reflexão em torno das propostas 

de actividades apresentadas pelos investigadores ou em torno de actividades 

alternativas propostas pelos próprios professores. O processo de construção dos 

módulos foi assim um processo dinâmico que incluiu a participação conjunta e 

activa de todos os intervenientes envolvidos: investigadores, professores e alunos. 

Em consonância com Estrada (2000), os professores tiveram, em todo o processo, 

uma participação activa e responsável e em nada compatível com a ideia de uma 

participação limitada à simples aplicação e consumo de propostas de ensino-

aprendizagem produzidas por outros.  

Quando necessário, os 20 professores, em grupo, eram orientados na 

realização de algumas actividades experimentais previstas para os alunos. Um 

investigador dinamizava a sessão de formação enquanto os restantes observavam 

todo o processo sem impedimento de participarem na discussão, cabendo ao 

investigador que elaborou a proposta inicial do módulo o registo dos incidentes mais 

importantes e posterior elaboração do correspondente diário da sessão (ver anexo I: 

diário da sessão de formação referente ao módulo 5: “Os seres vivos”0). Tendo por 

base os resultados da discussão e reflexão colectiva, registados no diário da sessão 

de formação, a proposta inicial do guia do professor e respectiva ficha do aluno 

eram reformuladas, antes do processo de ensino-aprendizagem subsequente ser 

desencadeado na sala de aula. Logo que a proposta inicial estivesse reformulada era 

entregue aos 20 professores da escola do 1º ciclo. 
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C- 	a sala de aula, implementava-se o módulo validado em contexto de formação. 

Cada turma do 1º ano de escolaridade (num total de 4 turmas) era  acompanhada por 

um investigador – docentes universitários e uma professora do 1º ciclo, que 

coadjuvava a equipa do projecto e já bastante familiarizada com a perspectiva 

pedagógica contemplada pelos módulos. A data das aulas de implementação – 

intervenção – de cada módulo era combinada em contexto de formação entre o 

investigador que acompanhava a turma e o respectivo professor, de modo a que as 

aulas das 4 turmas envolvidas no processo de intervenção não ocorressem em 

simultâneo. Esta estratégia possibilitou aos investigadores envolvidos no projecto 

tirarem partido dos contributos recolhidos pela intervenção que ocorria em primeiro 

lugar. Desta forma, o investigador que assumia a implementação em primeiro lugar 

poderia transmitir aos restantes investigadores algumas informações sobre eventuais 

dificuldades ocorridas, no sentido de incorporar no processo possíveis 

reestruturações que viriam a ser implementadas posteriormente na sala de aula, 

permitindo ultrapassar essas dificuldades ou seleccionar actividades alternativas. O 

número de intervenções na sala de aula correspondia ao número de aulas previstas 

no módulo, 3 ou 4 intervenções por mês, conforme os casos, com uma duração de 

cerca de hora e meia.  

Na fase inicial do desenvolvimento do projecto, os investigadores, trabalhando 

em parceria com o professor da turma, desempenhavam o papel de observadores 

participantes, podendo, em qualquer altura da aula, assumir um papel mais activo na 

orientação das actividades experimentais previstas. No entanto, nas primeiras aulas 

verificou-se que os professores se sentiam muito inseguros, seguindo de uma forma 

rígida o plano de ensino-aprendizagem. Apropriar a natureza da perspectiva 

pedagógica proposta não significava seguir rigidamente o plano. Para isto, era 
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necessário que o professor se libertasse do guião no sentido de interpretar as 

orientações metodológicas em termos metacognitivos, ou seja, com 

intencionalidade, autonomia, flexibilidade e criatividade (Sá, 2000a). O que se 

pretendia era que o professor utilizasse o guia do professor como um instrumento de 

apoio para, a partir dele, promover uma prática pedagógica inovadora por forma a 

valorizar as ideias dos alunos, promover a discussão e cooperação, formular 

questões estimuladoras do pensamento e acção, confrontar as ideias dos alunos com 

a evidência experimental, etc.. Como refere Estrada (2000), para tirar o máximo 

proveito de projectos inovadores é necessário que eles sejam postos em 

funcionamento de forma autêntica, porque só assim se podem considerar valiosas as 

ideias que melhor funcionam na sala de aula, e não como um exercício retórico, 

rígido e instrumentalizado. Confrontados com esta circunstância, os investigadores 

assumiram progressivamente a condução da intervenção nas 4 turmas, por forma a 

tirar o máximo partido das competências dos alunos, desempenhando os professores 

um papel de colaboração com os investigadores. Apesar dos investigadores estarem 

bastante familiarizados com a perspectiva pedagógica, a sua adequada interpretação 

foi validada por um terceiro investigador, o coordenador do projecto, que fez 

algumas observações das intervenções desenvolvidas pelos investigadores ao longo 

de todo o processo de  implementação dos módulos na sala de aula. 

Durante a intervenção, os investigadores procediam ao registo, num pequeno 

bloco de notas, daquilo que de mais relevante acontecia durante o processo de 

ensino-aprendizagem, de modo a que no fim de cada intervenção pudessem elaborar 

o correspondente diário de aula (ver anexo II: Diário de aula referente ao módulo 5 

– “Os seres vivos”). 
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C- 	a Universidade, antes de se iniciar um novo ciclo, procedia-se ao confronto dos 

registos efectuados pelos investigadores e das suas avaliações acerca de como 

decorreu o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com estes dados e com as 

reflexões escritas, que os professores entregavam na sessão de formação seguinte, e 

as reflexões orais proferidas em contexto de formação, procedia-se à 2ª 

reformulação do guia do professor e da ficha do aluno na sua versão definitiva. 

Desta forma, a elaboração do módulo na versão definitiva foi resultado de um 

processo sucessivo de revisões preliminares que ocorreram em dois contextos, de 

formação e de ensino-aprendizagem, e para o qual concorriam os dados de 

observação e as diferentes perspectivas de avaliação dos diferentes investigadores.  

 

A'- Processo idêntico era repetido na elaboração de uma nova proposta – módulo: guia 

do professor e ficha do aluno – sobre outro tema curricular calendarizado.  

 

5.1.3. Método de recolha e análise dos dados 

 
No processo de validação dos módulos, o método de recolha de dados incluiu a 

observação participante e o registo da informação num sistema narrativo.  

Este processo desenvolveu-se em dois momentos de observação participante diferentes, 

em que se procedeu ao registo de dados de natureza qualitativa, o diário da sessão de 

formação e o diário de aula.  

Assim, durante as sessões de formação e durante as aulas de implementação dos 

módulos, o investigador anotava em palavras-chave (Sá, 1999b) os incidentes críticos 

mais relevantes (Erickson, 1989, Kemmis & MacTaggart, 1992; Sá, 1999b). Depois, 

logo a seguir à sessão de formação e à aula de implementação dos módulos, escrevia em 
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linguagem simples os respectivos diários, de forma a tirar partido da recordação ainda 

fresca dos acontecimentos, tendo por base os registos elaborados nos dois contextos. No 

diário de aula utilizou-se, ainda como forma de orientação e suporte de memória para 

reconstituir a aula, o guia do professor que está incluído no módulo (Sá, 1999b; Sá, no 

prelo). 

Os diários da sessão de formação eram elaborados apenas pelo investigador,  

enquanto, os diários de aula eram elaborados pelo investigador e pela professora do 1º 

ciclo, que integrava a equipa do projecto, no âmbito das turmas que tinha a seu cargo. 

Os professores das turmas do 1º ano de escolaridade envolvidos também elaboravam 

reflexões escritas23 para cada um dos dois momentos anteriormente referidos. Na posse 

desses diários e reflexões, o investigador procedia à análise interpretativa de conteúdo, 

confrontando os diferentes registos e observando os pontos de vista de diversos ângulos, 

quer do ponto de vista dos professores quer do ponto de vista do investigador. Em 

função do resultado dessa análise, os módulos, guia do professor e ficha do aluno, eram 

reformulados. A primeira reformulação ocorria após a análise dos diários de formação, 

acolhendo os contributos dos professores em contexto de formação. A segunda 

reformulação ocorria após a análise dos diários de aula do investigador e da professora 

coadjuvante e da análise das reflexões escritas dos professores referentes ao processo de 

implementação do módulo na sala de aula. 

 

 
                                                           
23 Os professores elaboravam, em cada momento de validação dos módulos, reflexões escritas, que 
tinham como objectivo, para além da recolha de dados, promover a reflexão sobre os processos de ensino-
aprendizagem antes, durante e depois da intervenção (Porlán & Martín, 1991; Elliott, 1996; Porlán, 1998; 
Estrada, 2000; García, 2000). Nas sessões de formação, os professores expunham os acontecimentos 
vividos na sala de aula, tendo por base as reflexões escritas que elaboravam, fomentando-se, assim, a 
troca de pontos de vista. De acordo com Porlán & Martín (1991), quando a partilha dos acontecimentos 
vividos ocorre num contexto mais amplo, a compreensão desses acontecimentos e problemas passa para 
um nível superior, porque eles deixam de ser exclusivos e passam a ser partilhados e, portanto, mais 
objectivos do que aquando da sua identificação. 
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Pressupostos de validade 

 
O processo de validação dos módulos de ensino-aprendizagem, levado a cabo 

neste estudo, insere-se no paradigma da investigação interpretativa. De acordo com 

Ceswell & Miller (2000), os critérios de validade de uma investigação dependem da 

posição paradigmática que o investigador assume e dos procedimentos que realiza em 

função da perspectiva da sua investigação. Assim, a investigação conduzida, em 

consonância com outras investigações conduzidas na sala de aula (Sá, 1996; Sá & 

Valente, 1998), adoptou os seguintes pressupostos como principais condições de 

validade da investigação sobre os processos de ensino-aprendizagem (Sá, et al., 1999a; 

Sá & Varela, no prelo): 

1. O investigador foi previamente treinado na recolha de dados e consequente escrita 

dos diários de aula. Este processo requereu um período de maturação que implicou: 

a) o estudo de alguma literatura sobre este método, leitura de alguns exemplos de 

diários e correspondente análise de conteúdo, referentes a outras investigações; b) a 

elaboração dos diários das sessões de formação e revisão crítica realizada pelo 

coordenador do projecto, permitindo ao investigador familiarizar-se 

progressivamente com este método de registo, clarificar algumas questões e 

focalizar-se nas observações relevantes para a investigação, no sentido de obter 

elevada validade e consistência interna neste método de recolha de dados (Sá, 

1999b; Sá, no prelo).  

2. O ambiente de sala de aula foi o mais natural possível, articulando-se o professor e 

investigador de forma cooperante no processo de ensino-aprendizagem. Assim, o 

investigador, sendo um observador participante, não é visto como alguém externo, 

passível de provocar constrangimentos. À medida que o investigador vai ganhando a 
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confiança dos alunos, estes vão libertando-se de eventuais constrangimentos, e 

aquilo que eles dizem reflecte aquilo que é por eles pensado. Este envolvimento é 

um factor de validade dos dados recolhidos, visto que, ao torna-se parte integrante 

do processo de ensino-aprendizagem, permite ao investigador observar os 

acontecimentos do ponto de vista dos alunos, inferir o significado daquilo que dizem 

e fazem e validar, no momento, as inferências realizadas através de uma interacção 

sistemática com os sujeitos. 

3. A observação participante teve em conta a natureza contínua e interactiva do 

processo de ensino-aprendizagem bem como a natureza holística do processo 

(Qualter, 1990). Desta forma, o método de recolha de dados utilizado não constituiu 

um processo cumulativo de factos e acontecimentos discretos e descontextualizados 

que ocorrem na sala de aula.  

4. A observação participante, intensiva e prolongada no tempo de turmas em situação 

de ensino-aprendizagem é mais fecunda do ponto de vista da compreensão e 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem do que a observação de 

grandes amostras num curto período de tempo. A investigação baseada nesta forma 

de investigação não nos permite elucidar com a devida profundidade as questões 

fundamentais relativas ao ensino e aprendizagem.  

5. A investigação que toma como objecto de estudo os processos gerais de ensino e 

aprendizagem, supostamente generalizáveis para qualquer contexto, fornece-nos um 

conhecimento muito superficial de todo o processo de ensino-aprendizagem e de 

aplicação prática muito limitada. A presente investigação subordina-se ao processo 

generativo de significados específicos dos conteúdos curriculares a serem ensinados 

em contexto de sala de aula. 
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5.2. AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AATTIITTUUDDEESS  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  FFAACCEE  ÀÀ  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  

PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA   

 
A avaliação das atitudes incidiu particularmente no modo como os alunos 

vivenciaram a aprendizagem e como reagiram e evoluíram perante algumas estratégias 

utilizadas durante a intervenção.  

 

5.2.1. Algumas considerações sobre a relevância das atitudes dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem  

 
É consensual o reconhecimento da importância das atitudes na aprendizagem. 

Essa importância tem-se tornado bem patente e de forma bem explícita através da sua 

introdução nos currículos, ainda que por vezes não haja por parte dos professores um 

propósito intencional e deliberado para as promover.  

No programa curricular da área de Estudo do Meio do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

destacam-se as seguintes considerações que envolvem algumas atitudes:  

a) Desenvolver (...) atitudes de autoestima e autoconfiança e de valorização da 
sua identidade e das suas raízes (Bloco: À descoberta de si mesmo). 

 
b) A curiosidade infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e os 

alunos encorajados a levantar questões e a procurar respostas para elas 
através de experiências e pesquisas simples (Bloco: À descoberta do 
ambiente natural). 

 
c) (...) desenvolver nos alunos uma atitude de permanente experimentação com 

tudo o que isso implica: observação, introdução de modificações, apreciação 
dos efeitos e resultados, conclusões (Bloco: À descoberta dos materiais e 
objectos). 

 
 
 
As atitudes podem ser definidas 
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(...) como uma predisposição interior da pessoa que se traduz em reacções 
emotivas moderadas que são assimiladas e, depois, experimentadas 
sempre que a pessoa é posta perante um objecto (ideia ou actividade). 
Estas reacções emotivas levam-na a aproximar-se desse objecto (a ser 
favorável) ou a afastar-se dele (a ser desfavorável). (Morissette & 
Gingras, 1994:65) 

 

Desta forma as atitudes que os alunos revelam na sala de aula revestem-se de 

extrema importância, constituindo, por vezes, factores que poderão limitar ou facilitar o 

sucesso das aprendizagens (Harlen, 1989). Algumas atitudes poderão ser incompatíveis 

e mesmo conflituais com a aprendizagem do conhecimento científico. Outras poderão 

ter efeito contrário, isto é, estimular e reforçar uma reacção de profundo envolvimento 

afectivo e intelectual e, consequentemente, contribuir para um estado de predisposição 

geral que leva a criança a aproximar-se daquilo que é objecto de aprendizagem.  

Segundo Harlen (1992), quando as atitudes manifestadas pela criança são 

negativas ou indesejáveis face ao objecto de aprendizagem, poderá gerar-se um reforço 

de tais atitudes. Se a criança manifesta um sentimento de incompetência na execução de 

uma tarefa, tenderá a produzir uma reacção de ausência de esforço na tentativa de a 

executar. A ausência de esforço provoca insucesso e concomitantemente o sentimento 

de incompetência é reforçado. 

As atitudes constituem um factor muito importante a ter em conta no processo de 

ensino-aprendizagem. Todavia, elas não são inatas e imutáveis, antes são flexíveis, 

adaptáveis e alteráveis, isto é, podem ser ensinadas e promovidas na sala de aula. 

(Harlen, 1989, 1992; Alcántara, 1990). Importa, então, promover situações de 

aprendizagem que tendam a inibir ou a modificar as atitudes negativas ou indesejáveis. 

O desenvolvimento de atitudes positivas face aos objectos de aprendizagem deve ser 

considerado pelo professor como parte integrante do processo de ensino, pois estas 
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permitem que as crianças se mantenham receptivas a novas tentativas de sucesso mesmo 

quando fracassam (Sá, 1994). 

  

5.2.2. As reflexões escritas dos professores 

 
A avaliação das atitudes e sentimentos dos alunos, face à intervenção, foi 

realizada com base nas reflexões escritas que os 4 professores do 1º ano de escolaridade 

envolvidos entregavam após a intervenção referente a cada módulo de ensino-

aprendizagem ter ocorrido nas suas turmas. Este constituiu, assim, o principal método 

de recolha de dados.  

Ao longo do processo de implementação, os  professores entregaram um total de 

30 reflexões distribuídas pelos vários módulos, conforme o quadro que a seguir se 

apresenta. 

 

Quadro 3  

$úmero de reflexões por módulo entregues pelos professores 

	.º de reflexões por módulo e por professor 

              Módulos 
Professores 

 
M1 

 
M2 

 
M3 

 
M4 

 
M5 

 
TOTAL 

A 3 2 2 3 3 13 

B 0 2 2 0 3 7 

C 0 0 1 3 2 6 

D 0 1 1 2 0 4 

Total por módulo 3 5 6 8 8 30 
 

Os comentários incluídos nas reflexões assumiram um carácter completamente 

livre e espontâneo. À partida, as reflexões escritas pelos professores tinham 

simplesmente como objectivo promover a reflexão sobre a processo de ensino-

aprendizagem que ocorreu nas suas turmas. Mas, com o desenrolar de todo o processo, 
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decidimos analisá-las por forma a encontrar elementos que validassem a qualidade da 

intervenção desenvolvida e consolidassem alguns dados de natureza observacional que 

iam emergindo com o decorrer do processo de intervenção pedagógica.  

A avaliação sustentou-se na análise interpretativa dos dados de natureza 

qualitativa extraídos das reflexões escritas pelos professores. As categorias de análise 

foram estabelecidas em função da natureza dos comentários tecidos pelos professores 

nas reflexões. Assumimos como factores de validação das categorias de itens 

estabelecidas o confronto dos dados provenientes de diversas fontes: a) as reflexões dos 

4 professores durante a mesma intervenção levada a cabo em turmas diferentes e ao 

longo das sucessivas intervenções; b) os dados recolhidos pelo investigador durante as 

discussões travadas com os professores nas sessões de formação; c) as observações 

realizadas durante a intervenção pedagógica pelo investigador e pela professora do 1º 

ciclo que coadjuvava a equipa do projecto. 

É certo que o investimento do investigador focalizou-se essencialmente no 

processo de validação dos módulos de ensino-aprendizagem. Contudo, o investigador 

estava em condições de validar os comentários dos professores face às atitudes 

manifestadas pelos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem.  

  

  

55..33..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  QQUUAALLIIDDAADDEE  DDOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  

  
No final do ano lectivo e depois do processo de implementação e aferição dos 

módulos, foi elaborado um inquérito, individual e anónimo, ao qual responderam em 

contexto de formação os 20 professores intervenientes no projecto. Do inquérito fez 

parte um conjunto de 8 questões referentes à avaliação que os professores fizeram dos 
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módulos de ensino experimental e reflexivo. Para cada questão os professores deveriam 

expressar a sua opinião numa escala de 5 níveis: 1- Sim, totalmente; 2- Bastante; 3- 

Razoavelmente; 4- Pouco; 5- $ada.  Em cada questão havia, também, um espaço em 

branco para poderem expressar de forma mais completa o seu ponto de vista, tecer 

algumas críticas e apresentar sugestões.  

A seguir apresentam-se as questões formuladas no inquérito:   

1. Os módulos de ensino-aprendizagem contêm uma informação clara de estímulo ao 

pensamento e acção das crianças, no sentido de elas se tornarem agentes activos na 

construção do seu conhecimento? 

2. A informação científica destinada ao professor, contida no início dos módulos, é 

adequada, acessível e suficiente? 

3. Globalmente os módulos são estimulantes e de agradável leitura? 

4. Os módulos abrem perspectivas inovadoras de ensino aos professores? 

5. Os módulos são instrumentos que ajudam os professores que os lêem a pensar e 

reflectir sobre as suas práticas? 

6. Os guias do professor e as fichas do aluno completam-se e articulam-se de forma 

adequada? 

7. As fichas do aluno são um complemento importante às actividades experimentais 

para consolidação e melhoria da qualidade das aprendizagens? 

8. A participação dos professores na construção dos módulos foi devidamente 

valorizada pelos formadores? 
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CCAA PPÍÍ TTUU LL OO  VVII   ––   Resul tados    

 

 

 

66..11..  OOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  DDEE  EENNSSIINNOO--AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  DDAASS  CCIIÊÊNNCCIIAASS  PPAARRAA  OO  11ºº  

AANNOO  DDEE  EESSCCOOLLAARRIIDDAADDEE  

 
Durante o ano lectivo de 1998/99, foram concebidos e validados, entre outros24, 

cinco módulos de ensino experimental reflexivo que constituem os resultados deste 

estudo. O processo de concepção e validação dos módulos é parte integrante do 

Projecto E	EXP: Ensino Experimental no 1º Ciclo - Aprender a Pensar. Os 

módulos estão divididos por aulas que abordam temas específicos da componente de 

Ciências da Natureza da área curricular de Estudo do Meio do 1º ano de escolaridade.  

 

O quadro seguinte mostra-nos o número de aulas correspondente a cada módulo, o 

tema curricular abordado e o tempo de intervenção despendido na sala de aula.  

 

 

 

 

                                                           
24 Para além dos 5 módulos que constam deste estudo foram ainda concebidos e validados no ano lectivo 
de 1998/1999 mais 3 módulos, perfazendo um total de 8 módulos que cobrem a maioria dos conteúdos 
programáticos de Ciências da Natureza da área curricular de Estudo do Meio. 
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Quadro 4   

$úmero de aulas por módulo, tema curricular e tempo de intervenção na sala de aula. 

Módulos Aula n.º Tema Tempo 
 
1 

1 A minha identificação 1h. 30 min. 

2 O meu corpo:   - n.º de meninos e meninas; 
- os olhos; 

 

2h 

3 - o cabelo; 
-  

1h. 30 min. 

 
2 

1 - a altura; 2h  

2 - o peso. 2h  

3 1 Os meus gostos e preferências 1h. 30 min. 

2 A saúde do meu corpo 1h. 30 min. 

 
 
 
4 

1 Realizar experiências com alguns materiais e 
objectos:   - a origem dos materiais; 

- os objectos; 

1h. 30 min. 

2 - materiais sólidos e líquidos; 1h. 30 min. 

3 - a textura dos materiais. 2h 

 
5 

1 Os seres vivos: animais e plantas; 2h 

2 Constituição da semente: feijão 
 

2h 

3 Germinação da semente 
 

1h. 30 min. 

Totais 13  22h. 30 min 

 

 

6.1.1. Estrutura dos módulos 

 
Para cada tema curricular abordado, os módulos de ensino-aprendizagem são 

constituídos por:  

a) uma ficha de registo para o aluno;  

b) um guia para o professor com orientações pedagógicas para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

A ficha do aluno é um instrumento de registo que se integra no processo de 

aprendizagem, ou seja, permite ao aluno fazer registos no decurso do próprio processo 

de ensino-aprendizagem, em articulação com as orientações pedagógicas contidas no 
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guia do professor. Estas vão fazendo sempre referência ao processo de exploração da 

ficha do aluno. 

O guia do professor está estruturado de acordo com os seguintes elementos: a) 

informação científica para o professor, quando necessária; b) objectivos de 

aprendizagem; c) material necessário à realização das actividades; d) orientações para o 

processo de ensino-aprendizagem; e) conexões com a Matemática, Língua Portuguesa e 

Educação e Expressão Artística. 

 

a) Informação científica para o professor 

 
A informação científica para o professor só é incluída nos módulos quando o tema 

a abordar o justifique, isto é, sempre que os conteúdos a tratar exijam por parte do 

professor um conhecimento científico mais profundo. A inclusão de informação 

científica para o professor só se justificou na 2ª aula do módulo 5: “Os seres vivos”. 

Nesta aula é abordada a constituição da semente e o processo de germinação.  

 

b) Objectivos de aprendizagem  

 
Os objectivos de aprendizagem são formulados em termos de competências de  

processos de construção do conhecimento25 que os alunos deverão desenvolver para 

atingirem melhores níveis de conhecimento e compreensão.  

De acordo com Sá (1996), esta forma de definir os objectivos pretende significar 

que: 

                                                           
25 Utilizámos a expressão competências de processos de construção do conhecimento e não processos 
científicos, porque, de acordo com Harlen (1992), as competências de processos pressupõe um conjunto 
de acções físicas e formas de pensamento. Por outro lado, alguns processos científicos não são específicos 
das ciências, mas antes, são formas de pensamento que se utilizam diariamente e que são comuns a outras 
áreas do conhecimento (Millar, 1995).  
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– competências em processos por um lado, e conhecimento e compreensão 
por outro lado, potenciam-se mutuamente numa interdependência 
geradora de melhores competências em processos e mais elevados níveis 
de conhecimento e compreensão; 

 

– a ênfase nos processos, (...), não é redutível ao indutivismo científico no 
plano da aprendizagem; a reconhecida interdependência entre processos 
e conhecimento e compreensão sustenta uma concepção da 
aprendizagem em que indução e dedução são modos de pensamento 
igualmente importantes a desenvolver pela criança; 

 

– os processos não são entendidos como fragmentos de pensamento e 
acção discretos, sujeitos a exercícios de treino específicos.(...) os 
processos científicos estão quase sempre incorporados no contexto de 
resolução de problemas ou realização de investigações globais. (p. 145) 

 

 

c) Material necessário à realização das actividades 

 
O material necessário para as aulas está definido por turma e por grupo. A 

definição do material nestas duas vertentes tem a ver com o facto de existirem aulas em 

que não é possível atribuir a cada grupo o material a utilizar na aula. Por vezes, existe 

material que é utilizado por todos os grupos na realização da mesma actividade como, 

por exemplo, a balança utilizada para medir o peso dos alunos. Quando assim é, o 

material aparece definido por turma.  

Para desenvolver as actividades não são necessários materiais complexos e 

dispendiosos. Os materiais utilizados são de natureza simples e sempre que possível de 

uso corrente, utilizados no dia-a-dia, reutilizáveis e familiares às crianças (Sá, 1996; 

Charpack, 1997). Assim,  

“é garantida, tanto quanto possível, uma interpretação dos fenómenos 
por observação directa, sem necessidade de recurso a complexas 
descodificações do seu funcionamento. Materiais e equipamentos 
sofisticados, além de caros, não são os mais adequados para uma boa 
educação científica na escola primária”. (Sá, 1996:146) 
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Em alguns módulos é sugerido aos alunos que providenciem alguns materiais que 

irão utilizar na aula seguinte, no sentido de se comprometerem e responsabilizarem 

perante as actividades (Sá, 1996). 

 

d) Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 

 
Ao longo das orientações pedagógicas propostas nos módulos estão inseridas de 

uma forma cadenciada, marcando ciclos de aprendizagem, as competências de 

processos de construção do conhecimento que os professores deverão promover, em 

contexto de aprendizagem dos conteúdos curriculares abordados. A título de exemplo 

apresentamos um conjunto dessas competências, de uma situação particular de 

aprendizagem, referente a experiências com materiais e objectos de uso corrente – 

módulo n.º 4:  

 

 

Esta informação é de extrema importância para o professor. Antes de se inteirar da 

actividade, permite-lhe antever e tomar consciência das competências de processos que 

deverá estimular nos alunos. Esta tomada de consciência permite ao professor estruturar 

a sua acção pedagógica, orientando de forma intencional a sua intervenção na sala de 

aula.  

Com a explicitação destas competências não se pretende transmitir a ideia de um 

conjunto de processos e formas de pensar discretos e sequencializáveis (Sá, 1994; 1996; 

Millar, 1995; Harlen, 1989, 1993). Pelo contrário, as competências de processos são 

parte integrante de uma estratégia global de resolução de um problema. Nesse sentido, 

não aparecem como competências estanques que podem ser treinadas de uma forma 

Observar ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Identificar ♦♦♦♦ Classificar  ♦♦♦♦ Registar 
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separada, podendo ser adicionáveis e sequencializáveis (Valente, et al., 1987, 1991; 

Kuhn, 1990; Maclure & Davis, 1994; Sá, 1994, 1996; Millar, 1995). Antes, formam 

conglomerados de vários processos que se integram e interpenetram no quadro de uma 

estratégia global, em que são estimulados e desenvolvidos em contexto de 

aprendizagem de conteúdos curriculares (Sá, 1994, 1996). Ao mesmo tempo, a sua 

inclusão em diversos contextos e conteúdos curriculares aumenta o seu potencial de 

aplicabilidade.  

Nas orientações pedagógicas são, ainda, incluídas algumas ideias que os alunos 

referem sobre um determinado tópico. O conhecimento dessas ideias resultou do 

processo de validação dos módulos, aquando da sua implementação na sala de aula. A 

função que assumem, por um lado, é fornecer informação ao professor para explorar e 

identificar tais ideias nos seus alunos, por exemplo:   

Porque estão a crescer mas não se dão conta, há crianças que pensam que só se 
cresce à noite enquanto dormem, quando fazem anos, quando comem ou quando é 
$atal. (Módulo n.º 2) 

 

Por outro lado, pretende-se estimular o professor a promover actividades e 

analogias que constituam oportunidades para os alunos melhorarem a qualidade das 

suas ideias (Sá, 1996), por exemplo, tendo em vista desenvolver nos alunos o 

conhecimento de que crescem continuamente é introduzida a seguinte analogia:  

É como encher um frasco com água. Se abrirmos a torneira vemos o nível da água 
a subir dentro do frasco e em pouco tempo ele fica cheio. Se deixarmos a água cair no 
frasco às pingas, parece-nos que o nível da água está sempre na mesma. Mas como 
estará o frasco com água no dia seguinte? Certamente estará cheio pelo que se pode 
concluir que o nível da água subirá um bocadinho por cada pinga que caia, embora 
pareça que não (Módulo n.º 2). 
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e) Conexões com a Matemática, Língua Portuguesa e Educação e Expressão Artística 

 
No fim de cada módulo de ensino-aprendizagem, aparecem três quadros que 

colocam em evidência um conjunto de conexões que se podem estabelecer com outras 

áreas curriculares, designadamente: a Matemática, a Língua Portuguesa, a Educação e 

Expressão Artística.  

O ensino das Ciências no 1º ciclo, apesar de estar contemplado no currículo, 

continua a ser relegado pelos professores para segundo plano. Os professores 

argumentam, por vezes, com a falta de tempo para cumprir os programas. Subjacente a 

este argumento permanece a ideia de que existem competências prioritárias – a leitura, a 

escrita e o cálculo – que ficam prejudicadas quando são abordadas na sala de aula outras 

áreas curriculares (Sá, 1994). A reforçar ainda mais esta ideia estão as recentes provas 

de avaliação aferida do 1º Ciclo do Ensino Básico, introduzidas pelo Ministério da 

Educação no ano lectivo de 1999/2000, ao contemplarem simplesmente as áreas 

curriculares da Língua Portuguesa e da Matemática. A ausência de uma prova no 

domínio das Ciências faz com que os professores se sintam de certa forma legitimados a 

privilegiar na sala de aula as áreas curriculares que vão ser objecto de avaliação final, 

em detrimento do ensino das Ciências. Isto traz inevitavelmente consequências 

negativas não só na formação científica dos alunos, como também no despertar o gosto 

e interesse pela Ciência, numa sociedade cada vez mais dominada pela Ciência e 

Tecnologia. Tais consequências poderão contribuir ainda mais para o engrossar das 

preocupações, numa altura em que têm sido divulgados relatórios internacionais que nos 

colocam na cauda dos países com menores níveis de literacia científica.  

As conexões com a Língua Portuguesa e a Matemática pretendem transmitir a 

ideia de que as actividades de Ciências constituem um meio privilegiado para o 
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desenvolvimento dessas áreas curriculares. Esta concepção é claramente sustentada por 

algumas investigações e por recomendações resultantes do encontro de especialistas 

sobre o ensino das Ciências na escola primária, promovido pela UNESCO em 1983. 

Segundo Harlen (1983, 1993), as competências no âmbito da Matemática, 

designadamente: a compreensão dos números, das ordens de grandeza, dos processos de 

medida, etc., são consideravelmente desenvolvidas e reforçadas quando as crianças as 

aplicam na resolução de problemas reais que emergem das actividades de Ciências. Da 

mesma forma, estas actividades suscitam situações que estimulam as crianças a falar, 

para descrever, interpretar e discutir o resultado das observações, utilizam palavras 

novas, escolhem os termos que melhor se adaptam para explicar, planear, ordenar as 

suas ideias, fazer registos escritos, etc.. Sá (1994, 1996) refere, também, que a 

comunicação é estimulada quando as crianças vivem experiências de aprendizagem 

verdadeiramente significativas para si, como são as actividades de Ciências. Crianças 

geralmente apagadas e/ou desinteressadas mostram-se bastante activas e comunicativas 

durante o desenvolvimento deste tipo de actividades. A este propósito, Harlen (1983) 

refere que as actividades científicas, para além de promoverem o desenvolvimento 

científico e matemático, promovem também o desenvolvimento da linguagem das 

crianças. Esta autora refere que as crianças ao discutirem entre elas utilizam uma 

linguagem mais elaborada do que em situações intencionais que o professor propõe para 

a desenvolver.  

A perspectiva pedagógica que os módulos veiculam enfatiza, assim, uma 

abordagem interdisciplinar das Ciências. Esta ênfase está em consonância com o 

inquérito filosófico do currículo sustentado por Fisher. 

A abordagem filosófica pode ser enriquecedora para a ciência não só 
nos processos de planificação e avaliação das actividades, mas também no 
estabelecimento de relações das actividades científicas com outros 
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domínios do currículo e com as experiências da vida quotidiana. Sem estas 
pontes e relações com experiências pessoalmente significativas para as 
crianças a ciência torna-se pouco relevante para elas e, em vez de as 
ajudar a dar sentido ao mundo que as rodeia torna-se um corpo de 
conhecimentos que lhes é imposto. (Fisher, 1998:215) 

 

 

66..22..  VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  DDEE  EENNSSIINNOO--AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  

 
O processo de validação dos módulos de ensino-aprendizagem desenvolveu-se em 

dois momentos diferentes: a) num primeiro momento, em contexto de formação, 

envolvendo investigadores e professores, procedeu-se a uma análise prévia do módulo; 

b) num segundo momento, envolvendo o investigador, o professor e os alunos, 

procedeu-se à sua implementação/validação em contexto de ensino-aprendizagem. Com 

base nos resultados obtidos, nestes dois momentos do processo de validação, procedeu-

se à reformulação da versão inicial dos módulos. Tais resultados contemplam dois tipos 

de informação: 

a) fundamentos para as alterações introduzidas à versão inicial do módulo em 

resultado dos dois momentos de validação anteriormente referidos;  

b) introdução no módulo de dados relativos ao processo de implementação, como 

ideias dos alunos, estratégias por eles adoptadas, sugestões para o professor de 

modo a ajudar os alunos na superação de eventuais dificuldades, bem como 

referências às atitudes manifestadas pelos alunos. 
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6.2.1. Módulo 1: A minha identificação e o meu corpo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      A minha identificação 
 
�  Nome   
 
�  Morada 
 
 
 
� Esta é a minha fotografia 
 

 
 
 
 
 

 

      � �� �� 

 
� Tenho                                                                                     anos 
                          5                   6                         7                          8 
 

 

� Sou menino                                            Sou menina 
    ( sexo masculino       )                                ( sexo feminino       )  

Quem sou eu? 
 

BLOCO I  -  À DESCOBERTA DE SI MESMO 

FICHA DO ALUNO N.º 1 



____________                                                                               Resultados_ ____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

147

                        O meu corpo 
 
 
– Quantos meninos e meninas há na minha turma? 
 
 
� Na minha turma há vários meninos e meninas: 
 
 
 
 
 
                             
      20 
           
 

 
                                 
 
                                  
                            
 
 
 
           
            
 
        
      10 
                                           
                                               
 
 
 

                                               
                                         Meninos                                        Meninas 
 
 

N.º de meninos e meninas 
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– Que cores de olhos há na minha turma? 
 
– E os meus de que cor são?  
 
 
 
� Pinto os olhos com as cores que há         Os meus olhos são: 

     na minha turma:  

 
 
 
 

      Pretos 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Castanhos 
 
 
 
 
 
 
 
       Azuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Verdes 
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– Que cores de cabelo há na minha turma? 
 
–  E o meu de que cor é?  
 
 
 
� Pinto as cores de cabelo que há                      O meu cabelo é: 

    na minha turma:  

 
 
 
     Pretos 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Castanhos 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Loiros 
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� Na minha turma há cabelos de diferentes cores: 
 
 
 
 
 
 
 
20                 
 
 
 
 
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Preto                   Castanho                    Loiro 
 
 
 
 
 

N.º de alunos com cabelo preto, castanho e loiro 
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– Que tipos de cabelo há na minha turma? 
 
– E o meu como é? 
 
 
� Pinto os tipos de cabelo que há na                 O meu cabelo é: 

     minha turma:    

                   

 

 
 
 
        Lisos 
 
 
                                        
        
 
  
 

 
      Ondulados 
 
 
 
       
        
 
 
 
       Encaracolados 
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1ª Aula 
 

 

Objectivos de aprendizagem 

 
– Refere alguns elementos de identificação: nome, morada, idade e sexo. 
– Sugere como utilizar um caixilho para recortar a sua fotografia com uma 

determinada forma e tamanho. 
– Delimita um quadrado na sua fotografia com auxílio do caixilho. 
– Recorta a sua fotografia e cola-a no quadrado da ficha. 
 

 
 
Material por aluno 
 

– Ficha individual de registo. 
– Uma fotografia.  
– Caixilho de cartolina. 
– Cola. 
– Tesouras. 
– Esferográfica. 
– Lápis de cor. 

 
 
 

Recomendação 
 

 

Solicite antecipadamente aos alunos uma fotografia tipo passe. Cole numa folha 
de papel A4 todas as fotografias dos alunos, tire uma fotocópia a cores, se possível, e 
recorte as fotografias fotocopiadas. No final devolva as fotografias que solicitou aos 
alunos para fotocopiar. 
 
 
 
 

1 – A minha identificação. 

BLOCO I  -  À DESCOBERTA DE SI MESMO 

GUIA DO PROFESSOR 	.º 1 
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Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 

As crianças, nestas idades, já conhecem alguns elementos de identificação, 
designadamente: nome, morada, idade, sexo, etc.. Conhecem igualmente algumas 
características físicas herdadas do pai e da mãe, que permitem distinguir-se uns dos 
outros. 

Pretende-se, assim, com esta actividade que as crianças sejam capazes de estruturar 
esses elementos de identificação de modo a desenvolverem um melhor conhecimento de 
si próprios e dos outros.  

  

                            0 o m e  e  M o r a d a  

  

  

Antes de distribuir as fichas de registo, promova um pequeno diálogo com os 
alunos,  levando-os a dizer o seu nome e a sua morada. Um a um vá-lhes perguntando: 

 
– Qual é o teu nome?  
– E a tua morada? 

 
Após este diálogo, distribua as fichas, para que os alunos escrevam o seu nome, e 

vá acompanhando as tentativas de registo daqueles que manifestarem dificuldades. 
Grande parte dos alunos não conhece completamente a sua morada e aqueles que 
conhecem não a conseguem escrever. Perante esta situação, sugere-se que os alunos 
deixem em branco o local de registo da morada para quando tiverem conhecimento 
desses elementos e dominarem a escrita. Poderão voltar à ficha para os registar e ao 
mesmo tempo tomarem consciência dos progressos realizados. 

 
 

                              F o t o g r a f i a  

  

  
Forneça a cada aluno a fotocópia da sua fotografia. Promova alguma reflexão e 

discussão, no sentido dos alunos revelarem as suas ideias em relação à seguinte questão: 
 
– Que devemos fazer para que a fotografia possa ser colada dentro do quadrado 

da ficha? 
 
 
 
 
 

Comunicar 

Observar ♦♦♦♦ Sugerir ideias ♦♦♦♦ Inferir ♦♦♦♦ Recortar 

 
             – Esta é a minha fotografia 
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Conceda algum tempo, para que os alunos possam reflectir e discutir, e, ao mesmo 
tempo, vá ouvindo as ideias que vão explicitando. Uma tentativa provável é sobrepor a 
fotografia no quadrado da ficha. Será então oportuno perguntar-lhes: 

 
– Será que a fotografia tem a mesma forma e o mesmo tamanho que o quadrado 

da ficha? 
 
Na ausência de outras ideias, introduza o caixilho de cartolina como eventual 

sugestão da solução, uma vez que o seu interior é um quadrado igual ao da ficha. 
 
– Como é que o caixilho nos pode ajudar? 
 
Se necessário sugira que o coloquem sobre o quadrado, levando-os a reconhecerem 

que o interior do caixilho coincide com os limites do quadrado da ficha. 
Introduza, então, nova questão: 
 
– Que podemos fazer, usando o caixilho e o lápis? 

 
Espera-se que a sobreposição do caixilho na fotografia facilite a resolução do 

problema, ou seja, o caixilho sobreposto na fotografia permitirá delimitar o quadrado 
que será posteriormente recortado. 

Alguns alunos tendem a colocar o conjunto, fotografia e caixilho, em cima do 
quadrado da ficha. Outros sugerem que terão que cortar as extremidades da fotografia 
que não são cobertas pela sobreposição do caixilho, em virtude da fotografia ser de 
tamanho e forma diferente do caixilho. Suscite a reflexão sobre estas ideias por forma a 
que sobreponham o caixilho na fotografia, de modo a que o rosto fique o mais centrado 
possível e que contornem o caixilho por dentro com a ajuda de um lápis. Desta forma, 
ficará marcado na fotografia o contorno por onde irão recortar com a tesoura. Esteja 
atento durante a fase de recorte. Existem alunos que ainda não têm suficiente destreza 
manual e coordenação visual-motora que lhes permita obedecer às linhas de contorno 
para recortarem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Esta actividade tem um potencial educativo mais elevado do que pode 
aparentar. As crianças são estimuladas a pensar, desenvolvem competências de 
coordenação espacial, competências de coordenação visual-motora, 
familiarizam-se com diferentes formas geométricas, transformam um 
rectângulo num quadrado, desenvolvem destrezas psicomotoras na utilização 
de utensílios do quotidiano. Por isso, conceda tempo necessário para que as 
crianças realizem a actividade de forma gradual e com efectiva participação 
delas. 
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                        I d a d e  e  S e x o  

  

 
 

– Que idade tem cada um de vocês? 
 
Conceda o tempo necessário, para que os alunos digam as suas idades e procedam 

ao registo das mesmas, colocando na ficha de registo uma cruz (x) na alternativa 
correspondente. Naturalmente o registo é individual, embora seja desejável que os 
alunos comuniquem entre si com vista à compreensão do processo de registo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Depois de todos os alunos fazerem o registo das suas idades, converse com as 

crianças sobre a sua identidade sexual. Faça-os pensar sobre os sinais utilizados na sua 
distinção (      ,      ). 

 
– Onde é que cada um de vocês deve fazer uma cruz na ficha para dizer se é 

menino ou menina? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 Comunicar ♦♦♦♦ Registar 

 
              

�   � �   � � 
� 
 

Tenho                                                            anos           
anos                          5                    6                       7                          8 

 
              

 �   Sou menino                         Sou menina 
    ( sexo masculino     )                 ( sexo feminino     ) 
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2ª Aula 
 

 

Objectivos de aprendizagem 
  
– Conta o número de meninos e meninas existentes na turma. 
– Regista o número de meninos e meninas num gráfico de barras. 
– Identifica várias cores de olhos na turma. 
– Lê e interpreta a informação expressa no gráfico de barras: 

- Número de meninos e meninas. 
- Número total de alunos. 

 
 
 
Material por aluno 

 
– Ficha individual de registo. 
– Um espelho pequeno. 
– Lápis de cor. 

 
 
 
Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
  
  
  
                                      0 . º  d e  M e n i n o s  e  M e n i n a s  

  

 
 
Pretende-se que os alunos contem e registem o número de meninos e meninas 

existentes na sala. 
 
– Quantos meninos há na sala? 
– E quantas meninas há? 
 
Solicite aos alunos do sexo masculino que se levantem e, simultaneamente, peça a 

um deles que chegue à frente para contar os meninos que estão na sala. Proceda de igual 
forma para com as meninas e registe no quadro esses números. Os alunos que procedem 

2 – O meu corpo: 
– 	úmero de meninos e meninas; 
– Os olhos. 

 Observar ♦♦♦♦ Contar ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Interpretar 
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à contagem tendem a não se contar a si próprios. Faça-os compreender que quem conta 
também é parte integrante do conjunto dos meninos ou das meninas. 

Desenhe, no quadro, sem as figuras, o gráfico seguinte  que se encontra na ficha de 
registo, para que os alunos possam, posteriormente, registar esses dados. 
 
 

  

                                                                                                      2200  

  

                                                                                        

                                                                                      1100  

  

                                                                                        

                                                                                                                Meninos          Meninas 

 
 
– Qual é a coluna onde vamos marcar com cruzes (x) o número de meninos? 
– E qual a coluna onde vamos marcar o número de meninas? 
 

       Explique que cada cruz (x) colocada num quadrado representa um (a) menino (a). 
Inicie a marcação das quadrículas com uma cruz (x), sugerindo depois aos grupos que 
continuem a tarefa de registo. Circule pelos grupos e vá observando se os registos estão 
a ser correctamente concretizados, caso contrário, introduza algumas questões que 
ajudem a clarificar o processo de registo. 
        

– Quantos meninos há na sala? 
– E meninas?  
– Então, quantas cruzes (x) tens que fazer na coluna dos meninos?  
– E na coluna das meninas? 
 
Chame um aluno ao quadro para proceder ao registo final no gráfico aí desenhado. 

Pretende-se que os grupos sejam confrontados com esse registo para poderem observar 
e corrigir eventuais erros que tenham cometido. 

 
– O que representa cada cruz? 
– O que representa esta coluna? 
– E esta? 
– Então, há mais meninos ou meninas? 

 
 
 
 
 
 

N.º de meninos e meninas 
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                                        O l h o s  

  

  

A fim de confrontar as crianças com outro elemento  de  identificação, a cor dos 
olhos, coloque-lhes a seguinte questão: 

 
– Que cores de olhos existem dentro de cada grupo? 
 
A identificação desta característica implica uma observação mais cuidada, pelo que 

convirá que os alunos disponham de um pequeno espelho. Grande parte dos alunos não 
tem a noção de que a cor dos seus olhos é dada pela coloração que tem a íris. 

 
– Será que os vossos olhos são por todo ... (pretos, castanhos, azuis ou verdes)? 
– Quantas partes distintas conseguem identificar nos vossos olhos? 
– Onde é que está a cor dos olhos?  
– Ora vejam os vossos olhos ao espelho. 
  
Depois desta actividade, através da qual os alunos tomaram consciência da 

estrutura da parte visível do globo ocular, estarão em condições de identificar a cor dos 
olhos. Após esse processo de observação, formule algumas questões: 

 
– Quem tem olhos pretos? 
– E castanhos? 
– E azuis? 
– E verdes? 
 
Os alunos deverão pintar na ficha as cores identificadas na turma e registar a cor 

dos seus olhos.  
 

  

  

  

  

  

  

  

Observar ♦♦♦♦ Registar ♦♦♦♦ Comunicar 

 
  
� Pinto as cores de olhos que há na minha turma:                         Os meus olhos são: 
                     
                   Pretos 
                   Castanhos 
                   Azuis 
                   Verdes 

No olho, os alunos deverão identificar três zonas distintas: a) pupila, abertura 
circular escura e transparente ao centro do olho, por onde entra a luz que permite a 
visão; b) íris, diafragma musculoso que dá a cor ao olho e que controla a dimensão 
da pupila; c) esclerótica, parte restante da córnea de cor branca.  
 
                           Pupila 
                                  Íris                                                          Esclerótica 
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3º Aula 
 

Objectivos de aprendizagem 
 

  
– Identifica diferentes características de cabelo na turma: cor e tipos de cabelo  

(encaracolado ou liso). 
– Conta e regista o número de alunos com cada cor de cabelo no gráfico de 

barras. 
– Lê e interpreta a informação expressa no gráfico de barras: 

- Número de alunos com cabelos de cada cor. 
- Cor de cabelo mais/menos numerosa. 
- Total de alunos com cabelo preto e castanho. 

 
 
 
Material por aluno 
 

 
– Ficha individual de registo. 
– Lápis de cor. 

 
 
Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 

              C a b e l o  

 
 
 
 
 
No sentido de tomarem consciência de que existem outras características do seu 

corpo que poderão ser usadas para serem identificados, peça aos grupos que 
identifiquem as cores de cabelo existentes na turma. 

 
 
– Quais são as cores de cabelo que existem na turma? 

 
Conceda algum tempo para discutir eventuais divergências de opinião que poderão 

surgir.  
Solicite aos alunos que pintem nos desenhos da ficha as cores de cabelo 

identificadas, designadamente preto, castanho e loiro.  

Observar ♦♦♦♦ Contar ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Registar ♦♦♦♦ Pintar 

2 – O meu corpo: 
– O cabelo. 
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Depois de pintarem os desenhos, peça-lhes que registem a cor do seu cabelo na 
quadrícula correspondente. 

 
 

  

  

 
– Que cores de cabelo é que vocês vêem aqui na sala? 
– Vamos agora contar quantos meninos existem na turma com cada cor de 

cabelo.  
– Quantos meninos com cabelos pretos temos na turma? 
– Quantos meninos com cabelos castanhos? 
– E quantos meninos com cabelos loiros? 
 
Solicite aos alunos que têm cabelo preto que se levantem e peça a um deles que 

chegue à frente para os contar. Proceda de igual forma para as outras cores de cabelo e 
vá registando no quadro o número de alunos com cabelos pretos, castanhos e loiros. 
Para colmatar as dificuldades de registo desses números no gráfico, desenhe-o no 
quadro, sem as imagens, e proceda de modo semelhante ao que foi feito no gráfico 
anterior para com o registo do número de meninos e meninas. 

 
 

 

                                                                                    
                                    20 
 
 
                                  
                                   10 
 
 
 

                                                     Preto         Castanho         Loiro  
                
 
                 T i p o s  d e  C a b e l o  
 
 
 
 
 
Coloque-lhes uma nova questão: 
 
– Além da cor, que outra característica poderemos nós utilizar para distinguir os 
   vários cabelos? 

 
 

N.º de alunos com cabelo preto, castanho e loiro 

Observar ♦♦♦♦ Inferir ♦♦♦♦ Registar 

 �  Pinto as cores de cabelo que há na minha turma:                              O meu cabelo é: 

                 Pretos 

                 Castanhos 

                 Loiros 
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Deixe durante algum tempo a questão em aberto, a fim de estimular a reflexão e 
discussão. Acabarão por surgir respostas referindo características não hereditárias, 
como, por exemplo: o comprimento do cabelo, o tipo de corte do cabelo, etc.. Perante 
esta situação, deverá salientar que a característica que se pretende não depende do gosto 
nem vontade deles, mas sim, das características que foram herdadas dos pais.  

Conduza a discussão que possa surgir, de modo a encontrarem a solução desejada. 
Se necessário, recorra a três alunos, um com cabelo liso, outro com cabelo ondulado e 
outro com cabelo encaracolado, e vá introduzindo questões mais focalizadoras. 

 
– Que diferença existe entre o cabelo do ... e do ... ? 
 
Os alunos chegarão à solução pretendida. 
 
– Então, que tipos de cabelo existem na turma? 
– E como é o cabelo de cada um de vocês?  
 
Solicite aos alunos que pintem na ficha os tipos de cabelo existentes na turma e 

identifiquem o seu. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pinto os tipos de cabelo que há na minha turma:                          O meu cabelo é: 
 
                               Lisos 
                 
                               Ondulados 
 
                               Encaracolados 
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Conexões com: 
 
♦ A Matemática : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

♦ A Língua Portuguesa: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
♦ A Expressão e Educação Plástica: 

  
  
  
  

  
 
 
 
 

– Formar conjuntos de alunos conforme as suas características físicas: meninos 
e meninas; cor dos olhos; cor e tipo de cabelo. 

– Efectuar a contagem do conjunto de meninos e meninas e dos conjuntos de 
cada cor de cabelo.  

– Estabelecer relações segundo a forma e espaço entre um caixilho de 
cartolina, uma fotografia e um quadrado. 

– Reconhecer o limite interior e exterior do caixilho.  
– Desenhar um quadrado contornando um caixilho pelo seu interior. 
– Registar informação num gráfico de barras. 
– Ler e interpretar informação contida em gráficos de barras. 

Comunicação oral 

– Comunicar oralmente os diferentes elementos de identificação: nome, 
morada, idade, sexo, cor dos olhos, cor e tipo de cabelo. 

– Sugerir e discutir ideias em pequeno e grande grupo: 
- quanto ao procedimento a ter para que, com a ajuda de um caixilho 

de cartolina, uma fotografia possa ser recortada de modo a ser colada 
dentro de um quadrado; 

- quanto ao tipo de cabelo, liso e encaracolado, existente na turma. 
 

Comunicação escrita 

– Familiarizar-se com o registo escrito do seu nome, da sua morada e de outros 
elementos de identificação. 

– Fazer a correspondência entre palavras e cores ou símbolos. 
 

– Pintar os desenhos sugeridos ao longo da actividade; 
– Explorar as possibilidades de alguns materiais: sobrepondo, contornando, 

recortando, colando.  
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6.2.2. Processo de validação do módulo 1  
 

6.2.2.1. Alterações à versão inicial sugeridas pelos professores em contexto de 

formação  

 
Em contexto de formação pretendeu-se que os professores emitissem as suas 

opiniões, e eventuais sugestões, sobre os módulos que lhes foram antecipadamente 

entregues para leitura e reflexão com vista à sua melhoria.  

 

A identificação  

Quem escreve o nome e a morada na ficha do aluno, o professor ou o aluno? 

 
Inicialmente era suposto que os elementos de identificação, nome e morada, 

fossem escritos pelos professores, na ficha do aluno, antes de iniciarem o processo de 

ensino-aprendizagem referente à primeira aula deste módulo. Este registo era realizado 

pelos professores, por se tratar de alunos do 1º ano de escolaridade que ainda não 

dominavam a escrita. Porém, os professores foram de opinião que a maioria dos alunos, 

nessa altura do ano, já sabia escrever o seu nome: “eles já sabem escrever o nome, nem 

que seja com letra de imprensa, que é como vêm habituados do ensino pré-escolar.” 

Assim, entendemos que o módulo deveria ser reformulado no sentido de sugerir que 

fossem os próprios alunos a escrever o nome na ficha e não o professor, como 

inicialmente foi proposto.  

O registo da morada dos alunos na ficha desencadeou uma discussão mais 

profunda, colocando em confronto diferentes pontos de vista. Estava agora em causa o 

objectivo que se pretendia atingir com o registo desse elemento de identificação. Nas 

orientações metodológicas do módulo, esse objectivo era referenciado da seguinte 
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forma: “Assim, vão começando (os alunos) a familiarizar-se com a escrita destes 

elementos e com as letras que os compõem.” O registo da morada, logo de início pelo 

professor, não cumpria o objectivo previsto, porque, uma vez concluído, a ficha era 

arquivada e os alunos não mais teriam acesso a ela.  

Este argumento fez abandonar essa ideia e pensar numa situação alternativa. 

Surgiu a seguinte sugestão: “Os alunos poderiam registar, apenas, o nome e deixavam a 

morada em branco. Mais tarde, quando soubessem a sua morada e escrever melhor, 

voltariam novamente à ficha para registarem a morada. A ficha adquiria assim uma 

função mais dinâmica, podendo ser utilizada não só num determinado momento, mas 

também em momentos posteriores, reflectindo uma perspectiva evolutiva do progresso 

dos alunos.” 

Perante esta sugestão, o módulo sugere agora que seja o aluno a registar o seu 

nome e, mais tarde, quando o professor verificar que ele consegue registar a morada, 

deve retornar à ficha do aluno. 

 

Como recortar a fotografia para que possa ser colada no quadrado que lhe é 

destinado na ficha? 

 

O aluno, para colar a sua fotografia na ficha, tem que transformar a forma 

rectangular da fotografia num quadrado de dimensões iguais ao que existe na ficha do 

aluno e destinado a esse fim. Para isso, deve sobrepor um caixilho de cartolina, cujo 

interior é um quadrado igual ao da ficha, na fotografia. Depois de centrar o mais 

possível o rosto, contorna com uma esferográfica o interior do caixilho, para que 

posteriormente possa recortar a fotografia seguindo a contorno marcado. Em todo este 
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processo o professor vai estimulando o pensamento do aluno no sentido de encontrar a 

solução desejada.  

Esta  proposta de actividade foi a que levantou maior discussão e aquela que fez 

emergir maior número de sugestões de alteração. Ao aparecerem no interior dos grupos 

algumas dessas sugestões ou quando estas eram transmitidas aos restantes grupos, por 

vezes acabavam por se dissiparem. Foi o que aconteceu com uma proposta que sugeria a 

colagem em simultâneo do conjunto, caixilho e fotografia, directamente na ficha do 

aluno. Esta sugestão mostrou-nos que alguns professores ainda não compreendiam o 

verdadeiro alcance educativo desta actividade nem a filosofia de ensino que lhe estava 

subjacente. Com efeito, não valorizavam o processo de construção da solução, mas sim 

a solução como produto final a fornecer aos alunos sem perda de tempo. Não 

compreendiam que esta actividade preconizava um envolvimento particularmente activo 

por parte do aluno, onde o pensamento e os procedimentos que os alunos ponham em 

prática se influenciavam mutuamente, de modo a construírem gradualmente a solução 

quanto à utilização do caixilho – delimitar um quadrado na fotografia, com o rosto 

centrado, para posterior recorte.  

No entanto, surgiu a seguinte sugestão: “por que é que os alunos não contornam 

também por fora o caixilho? Assim, faziam a moldura na ficha e depois, como os alunos 

gostam de pintar, poderiam pintá-la.” 

Esta sugestão foi consensualmente rejeitada, porque a largura das paredes do 

caixilho, depois de pintada pelos alunos, tornar-se-ia no elemento mais relevante, 

relegando a fotografia para segundo plano.  
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Como registar no gráfico de barras o número de meninos e meninas? 

 

O registo, na ficha do aluno, do número de meninos e meninas existentes na turma 

implica a colocação de uma cruz (x) nas quadrículas inseridas em duas colunas de um 

gráfico. Uma dessas colunas é destinada ao registo do número de meninos e a outra ao 

registo do número de meninas.  

Os professores, em alternativa ao registo com a cruz (x), sugeriram a pintura das 

quadrículas da barra. Com esta forma de registo deixavam de ser visíveis os limites 

inferior e superior das quadrículas e retirava-se à actividade a noção de contagem do 

número de alunos em função do sexo. As barras do gráfico tornavam-se contínuas. No 

entanto, outra solução foi avançada: “pintavam as quadrículas das barras de cores 

diferentes, consoante o número de meninos ou meninas.” Algumas dúvidas emergiram 

quanto às competências de coordenação visual-motora que os alunos evidenciavam 

nesta idade para que pudessem pintar as quadrículas sem sair do seu contorno. Por outro 

lado, o tempo de envolvimento na pintura, quadrícula a quadrícula, faria dissipar 

também a noção de contagem. 

Com estas reflexões, chegámos à conclusão que o processo de registo proposto 

inicialmente era o mais adequado, bastando ao aluno colocar simplesmente uma cruz (x) 

por cada menino e menina da turma na coluna correspondente do gráfico.  

 

Que desenhos utilizar para que os alunos possam registar a cor do cabelo? 

 
Na versão inicial da ficha do aluno, o registo da cor do cabelo era realizado num 

desenho que apenas ilustrava o contorno do cabelo sem estar inserido no contexto 

figurativo de um rosto. O desenho proposto para o registo era o seguinte:  
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Os professores entenderam que esta forma de representar o cabelo poderia suscitar 

aos alunos dificuldades em visualizar o que realmente representavam esses desenhos e 

desviar a sua atenção para outros significados. Assim, foi sugerido que o registo da cor 

do cabelo deveria ser realizado no contexto de um rosto. Por outro lado, esta sugestão 

também era coerente com os desenhos de registo propostos nas actividades anteriores, 

cujos elementos a realçar, os olhos e a forma do cabelo, estavam inseridos num rosto.  

 

6.2.2.2. Alterações decorrentes do processo de implementação do módulo na 

sala de aula  

 
A intervenção correspondente a este módulo de ensino esteve a cargo da 

professora da turma. No início do processo de intervenção pedagógica era nossa 

pretensão que o investigador fosse fundamentalmente um observador. Contudo, com o 

desenrolar do processo de implementação referente a este módulo, verificámos que os 

professores desvirtuavam a perspectiva pedagógica veiculada no módulo, acabando o 

investigador por assumir a condução das aulas dos módulos seguintes.  

Durante as aulas relativas a este módulo de ensino-aprendizagem, constatámos 

dificuldades de implementação de algumas propostas de actividades. Mais tarde, na 

sessão de formação seguinte, tais dificuldades viriam a ser também referidas pelos 

professores que leccionaram as mesmas aulas nas restantes turmas envolvidas do 1º ano 

de escolaridade.  

 



____________                                                                               Resultados_ ____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

168

A- A identificação 

O nome e a morada 

 
Os alunos não conseguiram identificar na ficha de registo o local onde deveriam 

escrever o seu nome. A palavra que identificava esse lugar era a expressão “chamo-

me”. Os alunos estavam mais familiarizados com a palavra “nome”. Esta era a palavra 

que aparecia frequentemente nas fichas com que diariamente trabalhavam. 

A escrita da morada, que já tinha sido objecto de reflexão e discussão na sessão de 

formação, veio, durante a implementação do módulo, consolidar o argumento de que os 

alunos de um modo geral não conhecem a sua morada. Ainda assim, alguns alunos 

demonstraram conhecê-la, outros apenas parte dela e outros, a maioria, não tinham 

qualquer referência sobre o local onde viviam, apenas sabiam que viviam na cidade de 

Braga. Estes elementos só os conseguiram transmitir oralmente, mantendo-se a opção 

de deixar o registo da morada em branco para mais tarde voltarem novamente à ficha do 

aluno, quando eles possuíssem esse conhecimento e dominassem a escrita.  

 

A fotografia 

 
A actividade que envolve a fotografia do aluno pretende dar resposta ao seguinte 

problema: que devemos fazer para que a fotografia possa ser colada dentro do 

quadrado da ficha? Esta foi uma questão com a qual os alunos foram confrontados de 

forma a promover-se um efectivo envolvimento intelectual na construção da resposta 

para o problema. Durante a actividade, os alunos denotaram bastantes dificuldades em 

compreender a função do caixilho e em contornar a fotografia com o seu auxílio (ver 

páginas 146 e 153). Apesar dessas dificuldades, concluiu-se que a actividade constitui 

um excelente problema para o desenvolvimento de competências de pensamento e para 
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o treino das competências de coordenação visual-motora. A realização da actividade por 

parte dos alunos deve ser bastante sustentada pela acção do professor. 

 As fotografias foram substituídas por fotocópias a fim de se evitar a sua 

danificação e facilitar a visualização do contorno realizado com o lápis ou esferográfica. 

O papel fotográfico, devido ao seu brilho, tornava mais difícil a visualização desse 

contorno.  

 

A idade  

 
Quanto ao registo individual da idade dos alunos, que inicialmente se pensava não 

constituir qualquer obstáculo, revelou-se insuficiente o número de opções de registo (5, 

6 e 7 anos) que a ficha do aluno continha. Em quase todas as turmas existiam alunos 

com idades superiores a 7 anos, não dispondo estes de qualquer opção para registarem a 

sua idade. Assim, colocou-se na ficha do aluno mais uma alternativa de registo para os 

alunos com 8 anos de idade.  

 

A contagem do número de alunos nos gráficos 

 
A contagem do número de alunos registados nos gráficos implicava a contagem 

até 20 ou mais. Alguns alunos não detinham esse conhecimento e a maioria só conhecia 

os números até 10. Este facto não desencadeou nenhuma reformulação do guia do 

professor, achando-se, mesmo, uma excelente oportunidade para os professores 

promoverem essa capacidade de contar.  
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A cor dos olhos 

 
Em relação à cor dos olhos, verificámos que os alunos ainda não tinham 

consciência da estrutura da parte visível do globo ocular: pupila, íris e esclerótica. Por 

isso, não tinham a noção de que no olho apenas existe uma parte colorida, acabando por 

pintar na totalidade os desenhos dos olhos na ficha. Para evitar esta situação sugere-se 

agora que seja o próprio aluno a identificar a cor e a parte colorida dos seus olhos com o 

recurso a um pequeno espelho. Trata-se de, por via da observação do próprio olho, 

identificar no desenho a parte que deve ser pintada. Inicialmente esta actividade de 

identificação da cor dos olhos era realizada por observação dos colegas de grupo, sem 

recorrer a um espelho.   

 

B- Outras considerações 

O número de aulas e a cadência temporal de intervenção 

 
Inicialmente era previsto que as actividades propostas fossem desenvolvidas 

durante duas aulas de 1 hora e 30 minutos cada. Porém, de forma a conceder mais 

tempo aos alunos para reflexão e discussão das actividades em que estavam envolvidos, 

os professores que implementaram as aulas foram de opinião que o número de aulas 

deveria passar para 3.  

A cadência temporal dos momentos de intervenção, que já tinha sido por nós 

objecto de reflexão, sofreu também alteração. Concluiu-se que as actividades não 

deviam ser objecto de uma intervenção intensiva num curto espaço de tempo, porque o 

efeito cumulativo que se conseguia era mais reduzido quando havia um período 

intensivo e depois um longo período de tempo sem a ocorrência de intervenção. Assim, 
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passou a adoptar-se uma cadência mais regular, com períodos de intervenção mais 

curtos, mais frequentes e espaçados.  

 

O tamanho da letra, dos desenhos, dos gráficos e a estrutura do módulo 

  
As alterações anteriores introduzidas no módulo foram o resultado do processo de 

implementação desenvolvido na sala de aula. No entanto, foi premente a necessidade de 

se introduzir outras alterações, em resultado da maturação do processo que veio a 

ocorrer mais tarde e que produziu efeitos retroactivos. Referimo-nos designadamente: a) 

ao tipo e tamanho de letra, a qual deveria ser o mais parecida possível com aquela que 

os alunos estão habituados a ver nos manuais escolares; b) à dimensão dos desenhos, 

gráficos e quadrículas de registo, por se tratar de um trabalho muito minucioso para os 

alunos; c) à divisão do módulo por aulas; d) à correspondente divisão por aulas dos 

objectivos e do material necessário às actividades.  
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6.2.3. Módulo 2: O meu corpo – a altura e o peso 
 
 

 

 

Nome:                                                                             Data: ___/___/___ 

 

 
 
 

                              Altura 
 

– Como serei eu? Alto, médio ou baixo?... 
� Eu sou: 

                   
          

                     Baixo                  Médio                  Alto 

 
– Quantos alunos são mais baixos e mais altos do que eu? 
 

� Os mais baixos do que eu são:                                      �  E mais altos são: 
 

 

           

                                                                         

 

                          alunos.                                                   alunos. 

Estou a crescer? E os outros? 

BLOCO I  -  À DESCOBERTA DE SI MESMO 

FICHA DO ALUNO N.º 2 
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– Quanto mede o aluno mais baixo e o mais alto? 
 

� O aluno mais baixo mede                      cm; 
 

� E o mais alto mede                      cm. 
 

                             Peso 

 

 

– Quanto é que eu peso? 
 

� Eu peso                        Kg. 
 
 

– E os outros quanto pesam? 

 

� Na minha turma o aluno mais leve é o ...  

                                                                   ���� E o mais pesado é o <

  

 

 

___________que pesa _______Kg. 

 

___________que pesa _______Kg. 
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1ª Aula 
 
 

Objectivos de aprendizagem 

– Reconhece que o seu corpo se modifica à medida que cresce: aumenta de peso, 
de altura, etc.. 

– Sugere como utilizar fitas de cartolina para conhecer a altura. 
– Identifica na turma alunos com diferentes alturas. 
– Agrupa os alunos em função das alturas. 
– Identifica o aluno mais alto e o mais baixo. 
– Compara a sua altura com a dos outros colegas. 
– Lê e interpreta a informação expressa num gráfico. 

 

Material por: 
a) turma 

– Um jarro com água. 
– Um frasco de café. 
– Um painel de esferovite. 
– Fita métrica. 

 

b) aluno 
– Ficha de registo.  
– Uma fita de cartolina. 
– Uma etiqueta. 
– Um marcador.

Recomendação: 
 

Para a implementação desta aula deverá providenciar, antecipadamente, uma placa 
de esferovite e fitas de cartolina de comprimento suficiente para medir a altura dos 
alunos. O número de fitas de cartolina será igual ao número de alunos existentes na 
turma.  

 

 

 

 

BLOCO I -  À DESCOBERTA DE SI MESMO 

GUIA DO PROFESSOR 	.º 2 

2 – O meu corpo : 
– Altura. 
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Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 

As crianças encontram-se em pleno crescimento e como tal o seu corpo vai 
sofrendo algumas modificações: aumento de altura, aumento de peso, etc.. 
 
 

 
 

 
– Como é que eram quando nasceram? 
– O que tem acontecido ao vosso corpo? 

 
Conduza a reflexão e discussão que estas questões pretendem suscitar, de modo a 

que as crianças tomem consciência de que o seu corpo sofre modificações à medida que 
crescem.  

 
– Será que, neste momento, todos os meninos e meninas aqui na sala estão a 

crescer? 
 
Porque estão a crescer mas não se dão conta, há crianças que pensam que só se 

cresce à noite enquanto dormem, quando fazem anos, quando comem ou quando é 
Natal. Promova alguma discussão entre os alunos se tais ideias surgirem. 

 
– Se vocês estão a crescer neste momento por que razão não nos apercebemos 

do crescimento? 
 
Faça-os compreender que crescemos muito lentamente e por isso não damos conta 

das diferenças de altura num curto espaço de tempo. 
 
É como encher um frasco com água. Se abrirmos a torneira vemos o nível da água 

a subir dentro do frasco e em pouco tempo ele fica cheio. Se deixarmos a água cair no 
frasco às pingas, parece-nos que o nível da água está sempre na mesma. Mas como 
estará o frasco com água no dia seguinte? Certamente estará cheio pelo que se pode 
concluir que o nível da água subirá um bocadinho por cada pinga que caia, embora 
pareça que não. 

Utilizando um jarro com água e um frasco de café, demonstre e explore a situação 
experimental anterior. 

 
 
 

                     A l t u r a  
 
 

 
Pretende-se que os alunos conheçam as suas alturas e comecem a familiarizar-se 

com o processo de medir. 

Comunicar ♦♦♦♦ Inferir 

Sugerir ideias ♦♦♦♦ Inferir 
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Como as crianças ainda não conhecem as unidades de comprimento do sistema 
métrico, utilize fitas de cartolina, correspondendo a altura de cada aluno à altura de uma 
fita a fixar, posteriormente, no painel de parede. 

 No final do ano lectivo, deverá proceder-se a nova “medição”, para se 
compararem as alturas e os alunos verificarem quanto cresceram. 

Introduza as fitas de cartolina e proponha às crianças a seguinte questão: 
 
– Como é que estas fitas nos poderão ajudar a conhecer a altura de cada um de 

vocês? 
 

Com vista a um levantamento de propostas de solução, conceda o tempo 
necessário para reflexão e discussão em grupo. No final solicite aos grupos que 
exponham as suas ideias para discussão de forma a encontrarem uma resposta para a 
questão. Na ausência de uma  resposta e antes de dar a solução correcta, dirija-se para a 
parede e fixe uma fita. 

 
– E agora como é que eu posso conhecer as vossas alturas? 
– Para fazermos uma medição correcta da altura, deverão vocês estar descalços 

ou com sapatos? Porquê? 
 
Depois de os alunos compreenderem o processo de medição, passar-se-á à 

medição da altura de cada um dos alunos. Antes disso, forneça uma fita a cada aluno, 
devendo estes passar a ilustrá-las com toda a liberdade possível. Explique-lhes que 
assim cada um ficará a saber qual é a sua fita. Quando os alunos estiverem já absorvidos 
nessa actividade livre, inicie a medição dos alunos um a um. 

Chame um aluno de cada vez e encoste-o à sua fita, que deverá estar encostada à 
parede, descalço, com o corpo direito e virado para a frente. Coloque um livro ou uma 
régua assente na cabeça do aluno que está a medir e marque com um marcador, mas não 
corte a fita, para que no final do ano possa utilizá-la para realizar nova medição. No 
final poderá escrever na fita o nome do aluno.  

À medida que os alunos vão conhecendo as suas alturas e concluam as ilustrações 
das fitas, peça-lhes que as dobrem pela marca da sua altura e, posteriormente, coloque-
as de uma forma aleatória e na vertical no painel de esferovite ou no painel de corticite 
que eventualmente exista na parede da sala de aula.  

 
 
 
                                                                                  
Através da observação e fazendo comparações entre as fitas colocadas 

anteriormente de forma aleatória no painel de parede, os alunos deverão ordená-las por 
ordem crescente e apurar quem são os alunos baixos, médios e altos, quem é o aluno 
mais alto e o mais baixo. Por último, pretende-se que cada aluno identifique e 
quantifique os colegas que são mais baixos e mais altos do que ele próprio.  

 
Focalize a atenção dos alunos no painel contendo as fitas desordenadas e 

promova, em discussão de turma, a reflexão necessária para que possam colocá-las por 
ordem crescente. Introduza algumas questões: 

 

Observar ♦♦♦♦ Registar ♦♦♦♦ Interpretar ♦♦♦♦ Inferir  
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– Qual é a fita do aluno mais baixo? 
– Qual das fitas é que deverá ser colocada a seguir? 
 
Continue com este processo até ordenar as fitas por ordem crescente de alturas. 

Concluída esta actividade, cada aluno deverá fixar-se na sua própria barra que está no 
painel.  

 
– Como é cada um de vocês? Baixo, médio ou alto? 
 
Esta questão poderá suscitar algumas dúvidas. No entanto, como os alunos têm 

idades sensivelmente iguais, o gráfico resultante, depois das fitas estarem ordenadas, 
tem grande probabilidade de apresentar uma estrutura que evidencie a maior parte dos 
alunos com alturas sensivelmente iguais, alguns ligeiramente mais baixos e outros mais 
altos. Assim, ficam definidos os três conjuntos e dissipadas as eventuais dúvidas. Se no 
gráfico não forem facilmente perceptíveis estes conjuntos, promova alguma reflexão de 
turma por forma a definir qual será o conjunto dos mais baixos, dos médios e dos mais 
altos da turma  
 

Conceda o tempo necessário para que os alunos possam discutir e reflectir de 
modo a inferirem se são baixos, médios ou altos, comparativamente a todos os 
elementos da turma. 

Distribua as fichas de registo e incentive os alunos a escreverem na primeira folha 
da ficha o nome e a data. Depois, deverão efectuar o registo da sua altura através da 
colocação de uma cruz (x) na quadrícula correspondente.  
 
 
 

 

 
 
 

Vá interagindo com eles no sentido de continuarem a explorar o conteúdo do 
gráfico, valorizando sempre eventuais aspectos que possam referir. 

 
– Quantos alunos são baixos? 
– Quantos são médios? 
– E altos? 
– Quem é o mais baixo? 
– E o mais alto? 
– O ... é mais baixo ou mais alto do que o ...? 

 
Coloque à turma de uma forma aberta as duas questões que se seguem: 

 
– Quantos alunos são mais baixos do que cada um de vocês?  

 

   
 
 
 
          
 
 

� 

 
  Eu  sou: 

 Baixo          Médio           Alto 
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Chame à frente um aluno e explore, a título de exemplo, a sua posição no gráfico. 
Conceda o tempo necessário para que todos os alunos tomem como referência as suas 
fitas e verifiquem quantos são mais baixos do que cada um.  

 
– E quantos são mais altos? 

 
Circule pela sala e verifique se registam correctamente esses números nos 

respectivos espaços. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
– Quanto mede o aluno mais baixo da turma? 
– E o mais alto? 
 
Meça esses alunos com a fita métrica e registe no quadro os seus nomes e 

respectivas alturas para que, posteriormente, possam colocar esses elementos nos 
rectângulos da ficha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� O aluno mais alto mede             cm. 
 

� E o mais baixo mede              cm. 

Medir ♦♦♦♦ Registar 

   
 
 
 
          
 
 

� Os mais baixos do que eu são:                          � E mais altos são: 

                          alunos.                                                                      alunos. 
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2ª Aula 
 
 

Objectivos de aprendizagem 

– Reconhece que o seu corpo aumenta de peso à medida que cresce. 
– Familiariza-se com o instrumento utilizado na pesagem de cada aluno – a 

balança. 
– Formula previsões quanto ao aluno mais pesado e mais leve da turma. 
– Faz a leitura do seu peso na escala numérica da balança. 
– Regista o seu peso na ficha. 
– Compara os alunos quanto ao peso. 
– Regista o peso do aluno mais leve e do aluno mais pesado.  

 

Material por turma 

– Fichas individuais de registo. 
– Balança. 

 

Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 
 
             P e s o   

 

 
 
 

 Pretende-se que os alunos formulem previsões sobre quem é o aluno mais pesado 
e o aluno mais leve da turma, e que cada aluno conheça o seu peso.  

 
– Quem é que vocês acham que será o aluno mais pesado da turma? 
– E quem será o mais leve? 
 
Em trabalho de grupo, os alunos deverão observar os seus colegas e formular as 

suas previsões. Em caso de dúvida poderão referir mais do que um aluno para cada 
previsão. Registe no quadro as previsões de cada grupo quanto ao aluno mais pesado e 
quanto ao aluno mais leve. 

 

Medir (peso) ♦♦♦♦ Registar ♦♦♦♦ Contar 

2 – O meu corpo : 
– peso. 

 



______________________________________ ____________Resultados_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

 

180

– Vejamos o aluno considerado mais pesado. Quem é que tem mais “votos” para 
ser o mais pesado? 

– O que vos faz pensar que ... é o mais pesado? 
– E o que vos faz pensar que ... é o mais leve?  

 
Para que possam confirmar ou não as previsões elaboradas sobre quem é o mais 

pesado e o mais leve da turma, introduza nova questão: 
 
– Como é que podemos saber qual o menino mais pesado e qual o mais leve?  
 
Na ausência de uma resposta imediata por parte dos alunos que evidenciem 

dificuldades, introduza a balança. 
 
– Como se chama este instrumento? 
– Para que serve? 
– Então, o que podemos fazer com ele? 
 
Os alunos facilmente compreenderão que o peso poder-se-á medir se utilizarmos 

uma balança como aquela que lhes foi mostrada. 
Solicite aos alunos de cada grupo que venham um de cada vez à frente da sala 

para se iniciar a pesagem. Todos os alunos devem ser pesados e não somente os alunos 
que foram apontados como os mais pesados e os mais leves. Enquanto vai pesando cada 
aluno, mantenha os restantes ocupados com outras actividades, designadamente a 
pintura dos desenhos da ficha ou outras actividades que considere oportunas e 
adequadas.  

 
– O  ...  pesa  ...  quilogramas. 

 
Escreva no quadro os nomes dos alunos do grupo e, à medida que vão passando 

pela balança, registe à frente de cada um o seu respectivo peso.  
 
– Quem é, então, o aluno mais pesado? 
– Quanto pesa? 
– E o mais leve quanto pesa? 
 
Promova, em discussão de turma, novas explorações e interpretações dos pesos 

que estão registados no quadro.  
 
– Quem pesa mais de 27 Kg? 
– E menos? 
– Quem são os meninos que têm o mesmo peso? 
– O que podemos dizer em relação ao peso do(a) ... e do(a) ...? 
 
Terminada a exploração, ajude os alunos a identificar no quadro o seu peso e a 

registá-lo no rectângulo da ficha.  
Focalize a atenção dos alunos para o peso do aluno mais pesado e mais leve. 
 
– No desenho da ficha, onde deveremos escrever o nome do aluno mais pesado? 
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– E onde deveremos registar o peso desse aluno?  
– E o peso do aluno mais leve? 
 
Oriente a atenção dos alunos para a figura do baloiço e faça-os identificar qual das 

duas crianças sentadas é a mais pesada. Estimule-os a fundamentarem as suas ideias. 
Aplique a figura à situação concreta verificada na turma, utilizando o peso do aluno 
mais pesado e do mais leve.  

 

 
 
 

 
 

 
No final, se não optou por ocupar durante a pesagem os alunos com a pintura dos 

desenhos da ficha, poderá, para acabar a actividade de uma forma agradável, sugerir-
lhes que os pintem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� Eu peso              Kg. 
 
 
� Na minha turma o aluno mais leve é o  ...  
 

� E o mais pesado é o ...  
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Conexões com: 
 
 
♦ A Matemática : 

 

 

 

 

 

 

♦ A Língua Portuguesa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♦ A Expressão e Educação Plástica: 
 

 

 

– Efectuar conjuntos de alunos conforme as suas alturas (baixos, médios e 
altos). 

– Contar os alunos baixos, médios e altos.  
– Colocar as fitas por ordem crescente de alturas. 
– Ler e escrever números. 
– Estabelecer algumas relações de grandeza: pesado/leve; alto/baixo. 
– Comparar os alunos quanto ao peso e à altura. 
– Desenhar e recortar um rectângulo em papel. 
– Ler e interpretar informação contida no gráfico da altura.   
– Fazer inferência quanto à relação de grandeza do peso de duas crianças em 

função do desequilíbrio do baloiço em que estão sentadas.  

Comunicação oral 

– Intervir, exprimindo-se com progressiva clareza durante as interacções 
desencadeadas sobre: 

-  as modificações que sofre o seu corpo à medida que cresce; 
-  as alturas dos alunos; 
-  o seu peso. 

– Sugerir e discutir ideias em pequeno grupo e apresentá-las à turma, quanto 
ao: 

- procedimento a desenvolver para que, através de barras de cartolina, 
possam conhecer as suas alturas; 

- critério a utilizar na identificação dos alunos baixos, médios e altos; 
- modo como podemos conhecer o peso de cada menino e menina. 

 
Comunicação escrita 

 
– Efectuar o registo escrito do nome e da data. 
– Escrever o nome do aluno mais pesado e do aluno mais leve da turma. 
– Contactar com a informação escrita contida na ficha, no gráfico de barras e 

no quadro da sala de aula.  

– Construir gráficos, ordenando e colocando barras de cartolina no painel de 
parede. 

– Ilustrar as barras de cartolina com vários motivos: círculos, flores, riscos, 
etc..  

– Pintar as imagens da ficha. 
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6.2.4. Processo de validação do módulo 2 
 

6.2.4.1. Alterações à versão inicial sugeridas pelos professores em contexto de 

formação.  

 
A discussão deste módulo em contexto de formação evidenciou uma vez mais a 

ausência de uma leitura prévia por parte da maioria dos professores, apesar dos 

módulos terem sido entregues na escola com uma semana de antecedência. Era 

suposto que, durante as sessões de formação, se desencadeassem discussões com 

vista a emergirem ideias concretas sobre possíveis alterações. Foi necessário 

confrontar os professores com a sua insuficiente participação e alertá-los para que 

esta forma de trabalhar não era estimulante e produtiva. Esta chamada de atenção 

teve um efeito muito positivo, originando nos professores uma grande preocupação 

de afirmação e entrega, em discussão de grupo, no sentido de contribuírem para a 

melhoria das actividades propostas neste módulo e nos módulos subsequentes.  

 

Medição da altura 

Como medir a altura dos alunos: com barras de cartolina ou com uma fita métrica?  

 
Inicialmente era suposto que, na primeira aula deste módulo, aquando da medição 

da altura dos alunos, se utilizassem barras de cartolina ao invés da fita métrica, pelo 

facto dos alunos ainda não conhecerem as unidades do sistema métrico e não 

vislumbrarem, nesta altura, o significado de um valor numérico. Amadurecida a ideia, 

chegámos à conclusão de que a preparação das barras de cartolina acarretaria muito 

trabalho para os professores. Pretendeu-se, então, encontrar uma solução que não 

exigisse muito tempo ao professor na preparação das barras e ao mesmo tempo desse 
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uma certa autonomia de manuseamento na sala de aula, de modo a permitir a execução 

da tarefa com alguma facilidade. A solução encontrada, depois de muita reflexão, foi a 

utilização de fitas normalmente empregues nos laços dos embrulhos das prendas de 

Natal, mas com uma largura de cerca de 4 a 5 centímetros.  

 

Que unidade de medida deverá ser utilizada para medir o aluno mais alto e o aluno 

mais baixo? 

 
A actividade de medição da altura dos alunos prevê também a medição, com a fita 

métrica, do aluno mais alto e do aluno mais baixo da turma. A unidade de medida 

utilizada é o centímetro (cm) de modo a evitar a utilização de números decimais.  

Aquando da elaboração da ficha do aluno, existiu da nossa parte alguma indecisão 

quanto à inclusão do símbolo convencional de centímetro (cm) à frente dos rectângulos 

destinados ao registo da altura do aluno mais alto e do aluno mais baixo da turma. Esta 

indecisão permaneceu até à sessão de formação, sendo aí remetida para os professores. 

A opinião generalizada destes foi que se deveria manter por forma a que os alunos 

começassem a familiarizar-se com esse símbolo (cm).  

 

Medir primeiro a altura dos alunos e ordená-los depois por ordem crescente ou 

ordená-los primeiro por ordem crescente e medir a altura dos alunos depois? 

 
A versão inicial do guia do professor sugeria que, após a medição da altura, os 

alunos se colocassem encostados à parede por ordem crescente de alturas, ostentando as 

barras de cartolina na mão. Da discussão desta proposta emergiu uma outra, mas de 

sentido contrário, isto é, antes dos alunos conhecerem as suas alturas deveriam colocar-
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se por ordem crescente de alturas e assim, começando no mais pequeno e acabando no 

maior, proceder-se-ia à medição. A decisão final quanto à escolha de uma destas 

alternativas foi remetida para a fase de implementação na sala de aula no sentido de se 

verificar qual delas seria a melhor opção. 

 

Medição do peso 

Como deverá o aluno registar o seu peso e o peso dos seus colegas? 

 
Numa primeira proposta, a actividade de pesagem previa que, à medida que os 

alunos fossem conhecendo o valor numérico correspondente ao seu peso, o professor 

escreveria no quadro os nomes dos alunos e registaria à frente de cada nome o 

respectivo peso. Entendeu-se, porém, que o registo proposto na ficha do aluno tornar-se-

ia difícil, porque os alunos teriam que: a) registar o nome dos colegas de grupo e o 

respectivo peso; b) identificar os nomes dos seus colegas de grupo na listagem colocada 

pelo professor no quadro; c) o respectivo valor numérico correspondente ao peso de 

cada um. Sugeriu-se, então, que o aluno registasse simplesmente o seu próprio peso na 

ficha. Esta sugestão não suscitou grande adesão por parte dos professores, 

argumentando eles que tal opção não permitiria aos alunos comparar os diferentes 

valores numéricos correspondentes ao peso de cada aluno do grupo, no sentido de 

estabelecerem relações de ordem de grandeza e ordenarem os números. Para ultrapassar 

esta dificuldade encontrou-se a seguinte solução: em vez de se colocar a listagem de 

todos os alunos no quadro de uma forma aleatória, colocar-se-ia apenas o nome dos 

alunos de cada grupo à medida que fossem passando pela balança. Desse modo, os 

alunos focalizavam apenas a sua atenção nos elementos do seu grupo.  
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Depois do registo numérico do peso do aluno no rectângulo existente na ficha, os 

alunos teriam que registar, também, o seu peso e o peso dos seus colegas de grupo num 

gráfico de filas de círculos, fazendo corresponder um quilograma a cada círculo. No 

gráfico atribuía-se relevância ao facto de os alunos serem estimulados a estabelecerem 

correspondências de três elementos: o nome, o peso expresso pelo número de círculos e 

o peso expresso numericamente. Nas duas formas de representação do peso havia um 

crescendo de abstracção ao passar-se da representação através de círculos para a 

representação numérica, puramente simbólica. 

Os professores colocaram muitas objecções a esta forma de registo, devido à sua 

elevada complexidade. O registo envolvia o peso do aluno e o peso de todos os seus 

colegas de grupo através de duas formas diferentes de representação. Esta forma de 

registo requeria, por parte do aluno, uma destreza manual muito apurada para proceder 

ao preenchimento do número de círculos que correspondesse ao seu peso e ao peso de 

cada colega de grupo e posterior contagem, para além da dificuldade anteriormente 

referida de identificação no quadro desses elementos. Para simplificar o processo de 

registo, ficou acordado que o professor, a título ilustrativo, procedesse ao registo do 

peso de um aluno para que todos se inteirassem do tipo de registo que iriam efectuar no 

gráfico. Acordou-se também que o gráfico de círculos deveria ser ampliado.  

 

6.2.4.2. Alterações decorrentes do processo de implementação do módulo na 

sala de aula  

 
As reflexões apresentadas pelos professores, na sessão de formação 

imediatamente a seguir às aulas de implementação do módulo, foram muito ricas em 

termos de discussões travadas e contributos avançados para possíveis alterações.  
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A-  Medição da altura 

Ocupar os alunos durante o processo de medição das alturas 

 
Na intervenção levada a cabo na sala de aula verificou-se que se tornou demasiado 

complicado controlar os alunos que esperavam a sua vez para efectuar a medição da sua 

altura. Foi sugerido que estes deveriam estar ocupados com a realização de outras 

tarefas. 

Após a intervenção do primeiro investigador, travávamos sempre algumas 

conversas sobre o que de mais relevante tinha acontecido na aula. A experiência do 

primeiro a intervir servia de lição para os seguintes.  

Perante a dificuldade que o primeiro investigador sentiu em controlar os alunos 

durante a medição das alturas, os restantes investigadores foram para a sala de aula 

precavidos com algumas actividades. Estas destinavam-se a ocupar os alunos durante o 

processo de medição, designadamente: a moldagem do corpo humano em plasticina e 

desenhos para pintarem de acordo com os elementos de identificação estudados nas 

últimas aulas. Estas estratégias surtiram efeito visto que, enquanto uns se pesavam os 

outros encontravam-se ocupados a executar tais tarefas. Todavia, depois de as 

concluírem, a tendência para a desordem manifestava-se. Assim, entendeu-se que seria 

importante manter os alunos ocupados com outras actividades, ficando a escolha destas 

ao critério dos professores, não esquecendo, de qualquer forma, os exemplos de 

actividades anteriormente referidos: desenhos, pinturas e trabalhos em plasticina. 
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Ordenar por ordem crescente as barras correspondentes às alturas dos alunos e não 

os alunos.  

 
Das duas actividades alternativas de medição da altura dos alunos, colocadas à 

consideração dos professores na sessão de formação anterior e remetidas posteriormente 

para a fase de implementação na sala de aula, aquela que evidenciou resultados mais 

satisfatórios foi a que contemplava, numa primeira fase, a colocação dos alunos por 

ordem crescente e só depois por essa mesma ordem se efectuava a medição da altura. A 

outra alternativa, que contemplava numa primeira fase a colocação das barras das 

alturas por ordem crescente e, posteriormente por essa ordem, sugeria que os alunos se 

encostassem à parede, originava mais defeitos do que virtudes. Esta proposta apresentou 

grande dificuldade de realização no contexto da sala de aula, porque, depois de os 

alunos conhecerem a sua altura, acabavam por se calçar, falseando a correspondência 

entre a ordenação crescente dos alunos encostados à parede da sala de aula e a 

ordenação das barras no painel de parede, gerando grande confusão.  

Após termos verificado estas dificuldades, não sentimos grande entusiasmo em 

contemplar no módulo quer uma ou outra proposta. Este sentimento, baseado também 

na observação das reacções manifestadas pelos professores, viu a sua confirmação nas 

reflexões escritas que estes entregaram no final da implementação do módulo. Algumas 

dessas reflexões enfatizaram, novamente, algumas dificuldades, designadamente: a) a 

fraca percepção que os alunos tinham em saber quem era a seguir a quem durante a 

ordenação; b) a falta de espaço na sala de aula; c) a excitação que estes factos 

provocaram. 

Em algumas reflexões, notámos uma maior preocupação com a necessidade de se 

encontrar novas soluções do que em apontar as dificuldades sentidas. Uma professora, 
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na reflexão por si elaborada, sugeriu a reformulação das actividades nos seguintes 

termos:    

a) os elementos de cada grupo viriam à frente, um de cada vez, para serem 

medidos; 

b) as fitas utilizadas na medição seriam colocadas aleatoriamente no painel de 

esferovite depois de estarem devidamente identificadas, quer com o nome do 

aluno escrito pelo professor quer com motivos vários desenhados pelos alunos; 

c) a ordenação das fitas, da altura menor para a maior, com vista à construção do 

gráfico seria realizada em discussão de turma. 

 

Pareceu-nos uma boa sugestão e que ia de encontro às preocupações expostas 

anteriormente pelos professores. A sugestão proposta pela professora continha ainda 

actividades que tendiam a colmatar a dificuldade de identificação das barras dos alunos 

e outras situações que constituíram dificuldades e desencadearam acesas discussões. 

Assim, sugeria que: “deveriam ser utilizadas barras de cartolina, porque as fitas 

utilizadas não têm consistência e desprendem-se facilmente da esferovite”. 

Agora, com a substituição das fitas utilizadas nos laços dos embrulhos das 

prendas de Natal pelas barras de cartolina, a identificação da barra do aluno é sugerida 

como actividade que se destina a ocupar o tempo durante o qual os alunos estão à espera 

para serem medidos. A actividade consiste na ilustração da sua barra de cartolina com 

motivos vários: bolas, flores, riscos, etc., para depois, a partir da barra de cada aluno, 

contarem os alunos mais baixos e mais altos do que eles. 

Perante tudo isto, considerámos que a sugestão deveria ser acolhida porque 

permite alcançar os objectivos inicialmente traçados e reduzir as dificuldades 
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encontradas nas propostas anteriores. Esta proposta não foi testada no seu formato final 

na sala de aula, mas temos que ter em mente que ela surgiu como resultado de todo um 

processo evolutivo de implementação/validação e discussão/reflexão para o qual 

convergiram as contribuições que foram emergindo da implementação de propostas 

anteriores menos conseguidas.  

 

Construir um gráfico com as alturas dos alunos utilizando barras de cartolina 

 
A construção do gráfico de barras é o resultado da ordenação, em discussão de 

turma, das barras dos alunos do mais baixo para o mais alto. No entanto, a utilização das 

barras, neste caso as fitas dos laços das prendas de Natal que foram sugeridas na sessão 

de formação anterior e utilizadas na sala de aula, para medir os alunos permitiram 

clarificar algumas questões de funcionamento da actividade na sala de aula: 

a) a medição da altura dos alunos requer a colaboração de um aluno, para além 

do professor; 

b) após a medição os alunos começam a brincar com as barras, acabando por 

trocá-las com os colegas; 

c) as barras ao serem cortadas não poderão ser novamente usadas para medir os 

alunos no final do ano escolar conforme o previsto no módulo; 

d) as barras, quando afixadas com alfinetes no painel de parede, acabam por 

rasgar nos locais onde se espetaram os alfinetes. 

 

Estes aspectos estão agora ultrapassados, porque em resposta a cada uma das 

dificuldades foram acolhidas as seguintes sugestões:  
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a) A medição e construção do gráfico da altura dos alunos não é da exclusiva 

competência do professor. Antes, constitui um processo que implica uma 

participação activa, construtiva e cooperativa por parte de todos os alunos e, 

como tal, é de inegável vantagem a participação e colaboração de outros 

alunos, para além daquele que está a ser medido.  

b) Os alunos, enquanto esperam para serem medidos e mesmo depois de serem 

medidos, estão ocupados a ornamentar as suas barras. Desta forma, impede-se 

que haja tempos “mortos” que possam constituir motivo de distracção. 

Impede, também, que as barras possam ser trocadas, porque a ornamentação 

constituirá uma marca pessoal que distinguirá cada barra de todas as outras. 

c) As barras serão todas do mesmo tamanho e não serão cortadas mas sim 

dobradas para trás pela marca que corresponde à altura de cada aluno. Isto 

permite realizar, no final do ano e na mesma barra, nova medição e 

“visualizar” o crescimento que tiveram durante o ano. 

d) As barras serão de cartolina, porque têm maior consistência e firmeza quer 

durante o seu manuseamento quer durante a sua afixação no painel de parede. 

As barras constituíram sempre fonte de apreensão por parte dos 

investigadores, ainda que inicialmente se tenha cogitado a possibilidade das 

barras de cartolina. Os investigadores concluíram, nessa altura, que a sua 

concepção traria um acréscimo de trabalho para os professores, podendo a 

actividade tornar-se pouco atractiva e estimulante. No entanto, foram os 

próprios professores a sugerirem essa alternativa, o que levou os 

investigadores a aceitarem que a concepção das barras em cartolina por parte 

do professor não constitui qualquer tipo de entrave à realização da actividade. 
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Todos estes aspectos convergiram para que a actividade de medição da altura dos 

alunos fosse melhorada, de modo a evidenciar uma estrutura mais funcional e mais de 

acordo com as competências que os alunos evidenciam nestas idades, com as 

consequentes vantagens educativas que daí advêm.  

 

B-  Medição do peso 

O registo do peso 

 

O gráfico concebido para os alunos registarem o peso continha várias linhas de 

círculos. Pretendia-se que os alunos, através do registo, fizessem corresponder um 

quilograma do seu peso a cada círculo. Este gráfico, em resultado da avaliação realizada 

na sala de aula, acabou por ser retirado da ficha de registo. O gráfico revelou-se 

inadequado quer ao nível da sua estrutura quer ao nível das competências que eram 

exigidas aos alunos. Apresentava um número de círculos inferior ao número de 

quilogramas do peso da maioria dos alunos e implicava o desenvolvimento de um 

raciocínio que estabelecia uma correspondência biunívoca entre o número de círculos e 

o número de quilogramas referentes ao peso de cada aluno. Esta relação de 

correspondência entre a representação pictórica do peso, através do preenchimento de 

círculos, e a representação simbólica, através de algarismos, revelou que o registo era 

muito complexo para os alunos por várias ordens de razão: a) pressuponha a contagem e 

registo de números que, ainda, não conheciam, acabando por realizar um registo 

mecanicista; b) requeria um elevado nível de abstracção ao passarem do registo 

pictórico ao simbólico; c) requeria, também, um elevado nível de coordenação visual-

motora que lhes permitisse preencher convenientemente os círculos do gráfico, apesar 

destes terem sido ampliados, e, quando o conseguiam, acabavam por perder a noção de 
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contagem; d) havia manifestamente um aumento muito significativo na complexidade 

do registo comparativamente com a estrutura e registo nos gráficos do módulo anterior, 

que eram de barras.  

Tendo em conta estas considerações, elaborámos uma nova actividade que viria a 

ser discutida e reflectida em contexto de formação com os professores e implementada 

por um dos investigadores que ainda não tinha tido oportunidade de testar a proposta 

inicial. Nesta actividade manteve-se a pesagem de todos os alunos e adoptou-se como 

principal argumento, reforçado pelos professores, o facto dos alunos em trabalho de 

grupo realizarem previsões sobre quem é o aluno mais pesado e o mais leve da turma. 

Ao professor compete-lhe desempenhar uma função de coordenação e de ajuda aos 

alunos durante todo o processo de medição e leitura do peso na balança. O tipo de 

registo a fazer na ficha do aluno é de menor complexidade do que aquele que era 

exigido no gráfico de círculos proposto inicialmente e privilegia mais a comparação do 

que a quantificação numérica. Assim, os alunos, depois de confirmarem ou não as 

previsões elaboradas em trabalho de grupo, recorrendo à pesagem do aluno mais pesado 

e mais leve, identificam e comparam, no baloiço colocado na ficha, quem é o aluno 

mais pesado e o mais leve, e onde devem registar o valor numérico correspondente ao 

peso de cada um.  
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6.2.5. Módulo 3: Os meus gostos e preferências 
 

 
 
 

  

Nome:                                                                                                                                                              Data:  ______//______//______  

 
 
 

 

                         F r u t o s  
 
 
 

– Dos frutos que trouxemos qual é aquele de que gosto mais? 
 

 

� Marco com um X o fruto de que gosto mais: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
– Que outros frutos conhece o meu grupo? 
 
 
� No meu grupo conhecemos                         frutos. 
 
 
 

  Banana             Pêra              Laranja               Kiwi               Maçã 

 

Eu gosto ... 
 

BLOCO I  -  À DESCOBERTA DE SI MESMO 

FICHA DO ALUNO N.º 3 



____________________

____________________

 

– Como será o interio
 
– O que tenho que faz
 
 
� Desenho o interior d
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              H i g i e n e  A l im en t a r  

 

 

– Quais os frutos que posso comer com casca? Porquê? 
 
� Marco com um X os frutos que posso comer com casca: 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             H i g i e n e  do  c o r p o  
 

 
– Quantas vezes, durante o dia, costumo lavar os dentes? 
 
� Marco com um  X  o número de vezes que lavo os dentes durante 

o dia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      

      �           �           �           	          
          �          
 
 

 Banana            Pêra           Laranja              Kiwi               Maçã 

Cuido do meu corpo... 
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                                                                                                                               1ª Aula 

 
 
 

Objectivos de aprendizagem 
 

 
– Faz observações com vista a caracterizar os frutos. 
– Regista o fruto da sua preferência. 
– Refere frutos diferentes daqueles que estão desenhados na ficha. 
– Prevê como será o interior do fruto de que gosta mais.  
– Faz observações e desenha o interior do fruto. 
– Reconhece os perigos da utilização de objectos cortantes. 

 
 
 
 
Material por grupo 
 
 

– Fichas individuais de registo. 
– Bananas, peras, laranjas, kiwis e maçãs. 
– Uma faca por turma. 

 
 
 
 
Recomendação 
 
 

Deverá solicitar, antecipadamente, aos grupos que tragam frutos diferentes: um 
grupo traz bananas, outro peras, outro laranjas, outro kiwis e outro maçãs, de 
preferência vermelhas. Para os alunos provenientes de famílias economicamente  mais 
carenciadas ou para colmatar eventuais esquecimentos, deverá o professor levar alguns 
dos frutos referidos anteriormente. 
 
 
 
 

1 – Os meus gostos e preferências. 

BLOCO I  -  À DESCOBERTA DE SI MESMO 

GUIA DO PROFESSOR 	.º 3 
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Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 
 

As crianças, desde muito cedo, começam a manifestar gostos e preferências sobre 
diversos objectos, frutos, músicas, jogos e brincadeiras, cores, animais, etc.. A tomada 
de consciência de gostos e preferências contribui para que as crianças desenvolvam o 
conhecimento de si. Propomos actividades sobre gostos e preferências nas quais as 
crianças vão utilizar frutos. 

 

 

                          F r u t o s  
 
 
 
 

 
Cada grupo tem em cima da mesa um conjunto de exemplares de um mesmo tipo 

de fruto: bananas, peras, laranjas, kiwis, maçãs. A actividade começa pela observação. 
No entanto, os alunos deverão, também, manifestar a sua preferência em relação a todos 
os frutos que os grupos trouxeram. 

 

– Cada grupo vai observar o fruto. Vamos ver qual é o grupo que é capaz de dizer 
mais coisas acerca do seu fruto. 

 

Conceda o tempo necessário para que os grupos possam observar os frutos e 
discutir sobre as suas características. Após o trabalho de grupo, solicite que se 
pronunciem sobre as características observadas. Cada grupo deverá, através do seu 
porta-voz, caracterizar o seu fruto, referindo-se ao nome, árvore que lhe deu origem, 
cor, forma, tipo de casca, etc.. Tenha em mente algumas questões para os estimular a 
falar sobre o seu fruto.  

 

– Como se chama o fruto? 
– Qual a árvore que lhe deu origem? 
– Que cor é que tem? 
– E a forma? 
– Como é a casca? (lisa/ rugosa, com ou sem pêlos, etc.) 
– E o tamanho, é maior ou menor que o punho de uma mão? 
 
Os alunos tendem a referir outros aspectos que não são contemplados nestas 

questões. Valorize esses aspectos de modo a que cada grupo faça uma caracterização do 
seu fruto o mais completa possível. 

 

Seguidamente, é suposto que cada grupo tenha na sua mesa não vários exemplares 
de um mesmo fruto mas um exemplar de cada fruto. Para isso, é necessário que os 
grupos procedam à troca dos frutos. Trata-se de um problema que exige reflexão. 
Talvez seja necessário solicitar ao porta-voz de cada grupo que coloque o conjunto de 

Observar ♦♦♦♦Comunicar ♦♦♦♦ Identificar ♦♦♦♦ Registar 
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frutos iguais do seu grupo na secretária. Ter-se-á, então, cinco conjuntos: um de 
bananas, um de peras, um de laranjas, um de kiwis e um de maçãs. Perante esta 
situação, faça pensar os alunos sobre como deverão proceder para que cada grupo passe 
a ter um exemplar de cada fruto.  

 

– O que é que deverão fazer para ter no grupo um conjunto de frutos diferentes?  
 

Os alunos deverão compreender que cada grupo tem de “pegar” num fruto de cada 
conjunto para formar conjuntos de frutos diferentes. Ajude os alunos a serem 
mentalmente activos na construção desta estratégia. 

 

Passemos aos gostos e preferências dos alunos. 
 

– Dos frutos que trouxeram qual é aquele de que gostam mais? Porquê? 
 

Ouça as razões das suas preferências e, no final, distribua as fichas aos alunos 
para colocarem uma cruz (x) na quadrícula do fruto de que gostam mais. Alguns alunos 
manifestam a preferência por mais do que um dos frutos representados. Nesse caso 
deverão colocar mais do que uma cruz (x).  

 

 

 

 

 

 

 

– Que outros frutos é que vocês conhecem? 
– Vamos ver qual é o grupo que é capaz de dizer mais frutos. 
 

Proponha-lhes o seguinte jogo: 
 

1- durante algum tempo de trabalho de grupo, os alunos deverão pensar em 
diferentes frutos;  

2- após esse tempo, circule pelos grupos e registe numa folha de papel todos os 
frutos em que pensaram;  

3- depois escreva no quadro os frutos que cada grupo referiu;  
4- conta-se o número de frutos de cada grupo e ganhará aquele que referir o 

maior número.  
 

 

Faça-os contar o número de frutos que cada grupo referiu.  
 

� Marco com um X o fruto de que gosto mais: 

 Banana        Pêra        Laranja           Kiwi           Maçã 
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– Qual é o grupo que disse mais frutos? 
– Vamos, então, contar os frutos.  

 

Agora, os alunos deverão registar na ficha o número de frutos que identificaram 
no grupo. 

 

� No meu grupo conhecemos               frutos. 

 

 

 

 

 

Os alunos deverão observar e desenhar o interior do fruto da sua preferência.  
 

– Como será por dentro o fruto de que gostam mais?  
 

Da sua experiência de vida os alunos têm ideias mais ou menos claras acerca de 
como é o interior de cada fruto. Faça-os falar sobre isso.  

 

Na sequência das suas ideias estimule-os a realizar uma actividade prática.  
 

– O que devemos fazer para saber como é realmente o fruto por dentro?  
 

Algumas crianças dizem que é necessário descascar. Interessa então fazê-las 
reflectir sobre as limitações desse procedimento.  

 

– Se descascarmos uma maçã ficamos a saber como é o seu interior?  
– Então o que temos que fazer? 
– Se retirarmos a casca de um ovo cozido conseguiremos observar a gema? 
 

É de esperar, agora, que os alunos sugiram cortar o fruto ou compreendam a 
necessidade de o fazer. Para isso precisarão de uma faca. Faça-os compreender que 
ainda são muito novos e, como tal, não devem usar objectos cortantes.  

 

–  Por que razão não devem utilizar a faca? 
 

Promova alguma discussão na turma, para que os alunos explicitem o que pensam 
e tomem consciência de que a utilização de objectos cortantes por parte de crianças é 
causa de alguns acidentes domésticos.  

Circule pelos grupos e vá cortando os frutos pelo seu eixo na vertical. Incentive-os 
a observar atentamente o seu fruto para que o possam desenhar na ficha. 

 

Comunicar ♦♦♦♦ Sugerir ideias ♦♦♦♦ Desenhar 

 



_____   _____________

____________________

 

 

 

 

 

 

No final, faça os alun
Para tal, os alunos poderã
desenham pormenores que p
professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Desenho o interior do frut
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 no interior do fruto. 
. É que, por vezes, 
is atenta por parte do 
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2ª Aula 

 

Objectivos de aprendizagem 
 
 
– Faz inferências quanto aos cuidados de higiene a ter com os frutos comidos com 

casca. 
– Infere a necessidade de lavar as mãos antes e depois das refeições. 
– Observa o estado dos dentes após a mastigação de uma bolacha de chocolate. 
– Infere a necessidade de lavar os dentes após as refeições. 
– Regista o número de vezes que lava os dentes durante o dia.  
 
 
 
Material por turma 
 
 
– Fichas individuais de registo. 
– Cinco bananas, cinco peras, cinco laranjas, cinco kiwis e cinco maçãs. 
– Dois pacotes de bolachas de chocolate. 
– Cinco espelhos. 
 
 
 
Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 

 

 

A finalidade desta aula é promover nas crianças a consciência da necessidade de 
hábitos saudáveis e de higiene do seu corpo. 

 

 

                 H i g i e n e  A l i m e n t a r  

 

 

 

 

Os alunos, através de uma observação cuidada e estimulados por algumas 
questões, deverão inferir que os frutos que são consumidos com casca têm que ser 
previamente lavados. 

 
– Quais são os frutos que podem ser comidos com casca? 

Observar ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Classificar ♦♦♦♦ Inferir ♦♦♦♦ Registar 

2 – A saúde do meu corpo. 
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– E nos outros frutos o que temos que fazer para os comer?  
– Por que razão não comemos uma laranja com casca? 
 

As respostas dos alunos têm em conta não só o aspecto gustativo, a casca é azeda 
sabe mal, mas também a espessura da casca: a casca é grossa. Associam a espessura da 
casca ao facto de os frutos se comerem ou não com casca: frutos de casca grossa não se 
podem comer com casca; frutos de casca fina podem-se comer com casca. Incite os 
grupos a realizarem dois conjuntos: os que podem ser comidos com casca para um lado 
e os que não podem para outro.  

 

– O que devemos fazer antes de comer os frutos com casca? Porquê? 
 

As explicações dos alunos tendem a apontar para alguns malefícios que poderão 
resultar da ingestão de frutos não lavados, nomeadamente doenças, porque as cascas, se 
não forem lavadas, poderão conter micróbios ou bichinhos. 

 

– Então, quais são os frutos que devem ser lavados antes de serem comidos? 
 

Os alunos devem registar na ficha esses conjuntos, marcando com uma cruz (x) os 
frutos que deverão ser lavados antes de serem comidos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              H i g i e n e  d o  c o r p o  

 

 

 

 

Pretende-se, através de um conjunto de questões, levar os alunos a 
compreenderem que as mãos deverão ser lavadas antes e depois das refeições. 

 

Comece por colocar aos alunos as seguintes questões: 
 
– Com que partes do corpo pegam nos frutos? 

 
 � Marco com um X os frutos que devem ser lavados antes de comidos: 

: 

Comunicar ♦♦♦♦ Inferir 

Banana      Pêra        Laranja           Kiwi        Maçã 
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– Então, o que é que deverão fazer antes de comerem algum alimento ou alguma 
refeição? 

– E, no final das refeições, não será também necessário lavar as mãos? Porquê? 
 

Conduza esta interacção e reflexão no sentido das crianças concluírem que 
deverão lavar sempre as mãos antes e depois das refeições. 

 

 

 

 

Alerte-os para outras regras e cuidados a ter com a higiene do seu corpo, 
designadamente a higiene dentária. 

 

– Se vocês comessem os frutos que têm na mesa como é que ficariam os vossos 
dentes? 

 

Depois de ouvir os alunos, proponha a situação seguinte para verificarem que os 
seus dentes ficarão sujos. 

 

– E se comessem uma bolacha de chocolate? 
 

Conceda aos alunos tempo e oportunidade para explicitarem as suas ideias. 
Distribua uma bolacha a cada aluno e peça-lhes que a comam. No final, proponha-lhes 
que observem os seus dentes, através de um pequeno espelho a fornecer-lhes nesta 
altura. Desta forma, pretende-se que comecem a apurar a capacidade de observação e, 
ao mesmo tempo, ao serem confrontados com as observações realizadas, possam inferir 
que, após as refeições, terão que lavar os dentes, porque ficaram sujos.  

 

– Como é que os vossos dentes ficarão após as refeições? 
– Então, o que deverão fazer?  
 
Ao utilizar a palavra refeições poderá, a partir dela, promover uma nova 

aprendizagem. Procure que os alunos, em grupo, discutam sobre quantas e quais são as 
refeições que existem ao longo do dia, de modo a concluírem quantas vezes deverão 
lavar os dentes durante o dia.  

 
– Quantas refeições existem durante o dia? 
– Quais são? 
– Se, após as refeições, os dentes ficam sujos, quantas vezes durante o dia 

deverão lavar os dentes? 
 

O número de refeições diárias que os alunos tendem a referir não é consensual, 
variando entre 3 e 6 refeições. Alguns alunos consideram simplesmente o pequeno-
almoço, almoço e jantar e outros alunos, com hábitos diferentes, consideram, para além 

Observar ♦♦♦♦  Inferir ♦♦♦♦  Registar 
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destes, o lanche da parte da manhã, o lanche da parte de tarde e o copo de leite que 
bebem antes de deitar. Todavia, importa que compreendam que o número de refeições 
terá de corresponder ao número de vezes que deverão lavar os dentes, para que estes 
sejam fortes e saudáveis. 

 

– Por que será tão importante lavar os dentes após as refeições? 
 

Estimule os grupos a reflectir sobre esta questão e promova depois a discussão das 
respostas que cada grupo referir. Nas respostas verificará que os alunos têm consciência 
de que, se não adquirirem o hábito de lavar os dentes, eles ficam sujos, podres e com 
comida entre os dentes.  

 

– Quantas vezes costumam lavar os dentes durante o dia? 
 

A questão poderá provocar algum constrangimento aos alunos que nunca lavam 
ou que raramente lavam os dentes. Sugira, então, que registem simplesmente essa 
informação na ficha, colocando uma cruz (x) na quadrícula correspondente ao número 
de vezes que lavam os dentes durante o dia.. 

 

 

 

 

                            �            �             �            	           
           �             

 

 

– Quem já foi ao dentista? Porquê? 
 

Faça-os compreender que a falta de higiene dentária origina a deterioração dos 
dentes, sendo esta uma das razões que nos faz ir ao dentista.  

 

Além da lavagem das mãos e dos dentes, poderá propor aos alunos que sugiram 
outras regras de higiene do corpo. No final, promova nos grupos alguma reflexão sobre 
a importância dessas regras de higiene do corpo, desencadeando, posteriormente, uma 
discussão plenária onde possam, através do seu porta-voz, expor as ideias surgidas no 
grupo e serem confrontados com as ideias dos outros colegas. 

 

 

 

 

 

� Marco com um X o número de vezes que lavo os dentes durante o dia: 
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Conexões com: 

♦ A Matemática : 
  

  

  

  

 

 

♦ A Língua Portuguesa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ A Expressão e Educação Plástica: 
 

 

 

 

– Efectuar a contagem dos frutos existentes na turma e dos frutos que cada 
grupo conseguir enumerar.  

– Ler e escrever números. 
– Formar conjuntos de frutos de acordo com algumas características. 
– Efectuar a correspondência entre o número de refeições existentes durante o 

dia e o número de vezes que os dentes devem ser lavados. 
– Ler e interpretar a informação contida na figura referente ao número de 

vezes que lavam os dentes durante o dia.  

Comunicação oral 

– Enumerar oralmente características do seu fruto. 
– Exprimir as suas preferências em relação aos diferentes frutos.  
– Explicitar, reflectir e discutir ideias em pequeno e grande grupo, quanto: 

- à razão da não utilização de objectos cortantes; 
- ao que devem fazer antes de comerem os frutos com casca; 
- ao que devem fazer depois de comerem algum alimento ou refeição e à 

razão de tais procedimentos.  
– Descrever o desenho do interior do fruto realizado pelo aluno. 
– Regular a participação dos grupos recorrendo a um porta-voz. 
 
Comunicação escrita 

 
– Escrever na ficha o nome e a data. 
– Localizar na ficha os registos a efectuar a partir dos enunciados de natureza 

escrita e simbólica. 
– Contactar com a informação escrita contida na ficha. 

– Pintar frutos de acordo com a sua cor. 
– Desenhar na ficha o interior de um fruto cortado longitudinalmente.  
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6.2.6. Processo de validação do módulo 3 
 
 

6.2.6.1. Alterações à versão inicial sugeridas pelos professores em contexto de 

formação 

 
Os professores, durante a sessão de formação, participaram activamente nas 

discussões que se desencadearam sobre as propostas de actividades que fazem parte 

deste módulo de ensino experimental. A atitude que assumiram foi diferente daquela 

que tinham manifestado nas sessões de formação anteriores. Demonstraram uma atitude 

de maior empenho na apreensão do conteúdo do módulo em trabalho de casa, 

traduzindo-se na sessão de formação numa maior apetência para a análise, discussão e 

reflexão de diferentes pontos de vista, tendentes à sugestão de possíveis alterações ou 

modificação de algumas actividades propostas.  

As impressões que transpareceram, aquando da exposição das suas opiniões 

pessoais sobre o módulo, foram muito positivas não só em relação ao conteúdo, mas 

também em relação à forma como se encontrava estruturado. Os professores 

consideraram o módulo bastante interessante, por fomentar uma participação muito 

activa por parte do aluno. 

 

A-  Os gostos e preferências 

As características dos frutos devem ser enumeradas oralmente ou por escrito?  

 

Era suposto que cada grupo, tendo ao seu dispor um conjunto de frutos iguais, 

mas diferentes de grupo para grupo, iria enumerar e expor à turma, através do porta-voz, 

as características dos frutos encontradas em discussão de grupo. A exposição dessas 

características levantou algumas dúvidas, nomeadamente se a proposta do módulo 
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contemplava simplesmente a exposição oral ou também o registo escrito a efectuar no 

quadro pelo professor.  

O facto dos frutos serem diferentes de grupo para grupo implicava que cada um 

expusesse à turma características também diferentes, tornando-se muito complicado 

quer para o aluno quer para o professor registar todas as características inerentes ao 

fruto que cada grupo tinha na mesa. E, por conseguinte, essa tarefa de exposição e 

registo das características dos frutos acabava por se tornar morosa, cansativa e 

desmotivadora. A discussão deste aspecto, em colaboração com os professores, permitiu 

concluir que a actividade deveria ficar simplesmente reduzida à interacção verbal 

resultante da exposição das características dos frutos. Assim, os alunos deixam de 

proceder ao registo escrito dessas características e passa-se agora a privilegiar-se o 

desenvolvimento de competências de comunicação oral na sala de aula. Segundo os 

professores, os alunos do primeiro ano de escolaridade tendem a elaborar frases 

incompletas para aquilo que pretendem comunicar. Este é um objectivo que 

pretendemos desenvolver com a referida reformulação, incrementando e estimulando a 

construção de frases completas quando pretendem transmitir à turma as características 

dos frutos. Segundo Vygotsky (1987, 1998), a criança, através da comunicação oral, 

desenvolve a percepção das funções comunicativas da linguagem, constituindo esta um 

importante factor de desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, a promoção da 

oralidade está bem patente na questão com que se inicia a actividade: Vamos ver quem é 

capaz de dizer mais coisas sobre o seu fruto.  
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O nome da árvore que originou cada fruto deverá ser referido pelos alunos? 

 
Numa das questões que o módulo propõe, os grupos são estimulados a referir a 

árvore que originou o fruto com que estão a trabalhar. A questão desencadeou alguma 

reflexão e debate, considerando-se que seria difícil para os alunos provenientes de 

meios urbanos conhecer as árvores que originaram os frutos, dado que não têm um 

contacto tão directo e regular com a Natureza. De qualquer forma, a estimulação do 

pensamento sobre como se chamam as árvores que originaram os frutos que têm na 

mesa, poderá constituir uma excelente oportunidade para promover esse conhecimento, 

caso os alunos não o possuam.  

 

Estimular o pensamento dos alunos para referirem nomes de frutos que conhecem ou 

fornecer desenhos para identificar alguns frutos? 

 

Neste módulo é proposto que os alunos, em trabalho de grupo, refiram nomes de 

frutos que conhecem, para além daqueles que estão representados na ficha do aluno. Em 

reacção a esta proposta, foi sugerido que seria mais vantajoso colocar na ficha do aluno 

uma grande diversidade de imagens de frutos, para que os alunos os identificassem. Esta 

sugestão pareceu-nos mais pobre do ponto de vista cognitivo, porque os alunos 

simplesmente identificavam e não eram estimulados a mobilizarem o seu conhecimento 

do quotidiano. Com tal sugestão, iríamos limitar o pensamento dos alunos em função 

dos frutos que lhes são apresentados.  

A actividade manteve-se nos termos em que foi inicialmente apresentada porque: 

a) estimula a capacidade de pensar por forma a que os grupos consigam expor à turma o 

maior número de frutos; b) desencadeia um sentido de responsabilização dos alunos no 
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trabalho de grupo; c) promove uma saudável emulação entre os grupos em função do 

jogo que implica a enumeração do maior número de outros frutos.  

 

Quem corta os frutos com a faca, o aluno ou o professor? Discutir ou não, com base 

nessa acção, algumas regras de segurança do seu corpo? 

 

Os alunos devem elaborar previsões sobre como será o interior do fruto de que 

gostam mais. Para os confrontar com as previsões por si elaboradas, sugere-se que o 

professor corte os frutos longitudinalmente com uma faca, sendo recomendado que os 

alunos não devem utilizar tal utensílio. Esta proposta, que já tinha sido objecto de amplo 

debate entre os investigadores aquando da sua elaboração, suscitou, na sessão de 

formação, nova discussão que viria a tornar-se bastante proveitosa e estimulante.  

Na ficha do aluno estava inserido um símbolo que alertava para a não utilização 

da faca. Este símbolo acabou por ser retirado da ficha, porque se admitiu que poderia 

ser vantajosa a utilização da faca por parte dos alunos, de modo a desenvolverem essa 

destreza. Porém, entendemos que os alunos não deveriam utilizar objectos cortantes de 

modo a evitarmos eventuais acidentes.  

A partir da acção de corte dos frutos, o módulo propunha a abordagem de 

aspectos relacionados com a segurança do seu corpo. Essa parte foi retirada, porque, por 

um lado, não havia coerência com o título, “gostos e preferências”, e, por outro lado, 

ficava-se com a ideia de que a abordagem do tópico, “segurança do seu corpo”, era um 

pouco forçada e desenquadrada.  
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B-  A saúde do seu corpo 

Representar simbolicamente ou não, no gráfico do número de lavagens dos dentes, a 

alternativa correspondente a zero lavagens? 

 

A ficha do aluno contém uma figura para o registo do número de vezes que os 

alunos lavam os dentes durante o dia. A figura dispõe de 6 alternativas de registo que 

vão de zero até cinco lavagens por dia. O número de lavagens para cada alternativa é 

representado simbolicamente pelo número de escovas desenhadas em paralelo. A 

alternativa que correspondia a zero lavagens era representada por uma cruz colocada em 

cima da imagem de uma escova. Esta representação suscitou aos professores a ideia de 

que a cruz por cima do desenho da escova poderia ser entendida como um sinal de 

proibição de lavagem dos dentes, à semelhança da situação anterior: a cruz por cima da 

faca pretendia significar proibição. A pertinência de tal sugestão fez com que a opção de 

registo ficasse simplesmente com o número e a quadrícula para o aluno proceder ao 

registo, caso seja essa a sua situação. 

 

C- Outras sugestões  

O tamanho e o tipo de letra deve ou não ser imediatamente alterado? 

 

A vontade de alterar na ficha do aluno o tipo e tamanho de letra já tinha sido 

expressa de forma consensual pelos professores numa das sessões de formação 

anteriores. No entanto, não era consensual o momento em que tal alteração deveria 

ocorrer. Alguns argumentos indicavam que deveria ser efectuada após as férias da 

Páscoa, porque os alunos ainda não sabiam ler e, como tal, não se justificava proceder 

imediatamente à referida alteração. Outros argumentaram que a reformulação deveria 
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acontecer a partir deste módulo e com efeitos retroactivos em relação aos anteriores. A 

discussão em torno do tipo e tamanho da letra da ficha do aluno consolidou um aspecto 

por nós já detectado durante as discussões dos módulos e que se prende com o facto de 

os professores colocarem demasiada ênfase em aspectos que, para nós, não têm grande 

relevância. Este aspecto é um exemplo do que acabamos de referir, porque nos manuais 

escolares do 1º ano encontramos diferentes tipos de grafismos. No entanto, esta 

alteração acabou por ocorrer a partir desta sessão de formação.  

 

Será o número de aulas suficiente? E as aulas serão muito extensas?  

 
O número de aulas inicialmente previsto para este módulo, que eram duas, foi 

considerado insuficiente pelos professores. Tratava-se de uma objecção para a qual não 

poderíamos dar uma resposta concreta, pelo que foi remetida para a fase de 

implementação do módulo, no sentido de se aferir, em contexto de aprendizagem, se 

este número seria ou não suficiente. Caso contrário, o número de aulas seria alargado e, 

consequentemente, diminuir-se-ia o tempo de intervenção de cada aula.  

A divisão das aulas foi também objecto de reformulação. A primeira aula passou a 

incluir no final a actividade de desenho e pintura do interior dos frutos. Assim, a aula 

termina de forma agradável, indo de encontro aos gostos e preferências dos alunos, e 

permite diminuir a extensão da segunda aula.  
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6.2.6.2. Alterações decorrentes do processo de implementação do módulo na 

sala de aula  

 
Durante as aulas de implementação deste módulo de ensino experimental, não 

surgiu nenhum aspecto que suscitasse necessidade de alterações. Houve uma reacção  

bastante positiva por parte dos professores e dos alunos em relação às actividades 

propostas no módulo. Conseguiu-se obter uma resposta concreta para a questão que 

ficou pendente na sessão de formação e que se refere ao número de aulas que o módulo 

deve conter.  

Apesar da inexistência de alterações, facto que revela o amadurecimento do 

processo de concepção dos módulos em função de todo o percurso realizado até aqui, as 

reflexões dos professores e investigadores que participaram directamente nas aulas de 

implementação foram surpreendentes. Aí se deu conta de que os alunos superaram as 

expectativas iniciais, designadamente o número de frutos que cada grupo conseguiu 

enumerar, a riqueza e o pormenor dos desenhos do interior dos frutos realizados e o 

potencial educativo que está associado ao trabalho de grupo proposto para algumas das 

actividades. 

 

O número de aulas 

 
O desenvolvimento do processo de implementação na sala de aula permitiu 

constatar que as objecções colocadas em relação à suficiência ou insuficiência do 

número de aulas acabaram por se dissipar. O número de aulas inicialmente previsto, 

duas de 1h e 30 m, foi suficiente para promover na sala de aula o processo de ensino 
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experimental e reflexivo que se pretendia com as propostas de actividades contidas no 

módulo. 

 

A enumeração dos frutos que conhecem  

 
A enumeração de nomes de frutos, para além daqueles com que os alunos estavam 

a trabalhar – banana, pêra, laranja, kiwi e maçã – constituiu uma actividade que superou 

todas as expectativas. Os alunos corresponderam de uma forma muito positiva, 

chegando um grupo a enumerar 23 frutos. Perante estes resultados, os professores 

reconheceram que o trabalho de grupo e a emulação inter-grupos contribuiram de forma 

decisiva para que isso tivesse acontecido. É, ainda, de realçar o papel educativo desta 

actividade como forma de:  

a) estimular o pensamento dos alunos para a elaboração de previsões acerca de 

como será o interior do fruto que têm na mesa e posterior confrontação dessas 

previsões com o que realmente observaram no interior dos frutos;   

b) promover a sistematização e reorganização desse conhecimento;  

c) desenvolver capacidades de observação, o que exigiu observações mais 

focalizadas, dando lugar a um processo de alternância entre observação do 

interior do fruto e a observação do desenho. 

 

O desenho do interior de um fruto 

 
Os alunos evidenciaram uma grande capacidade para desenharem com esmerado 

detalhe o interior dos frutos. Atente-se no seguinte comentário proferido por uma 

professora: “Correu tudo bem, à partida estava céptica quanto ao desempenho dos 
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alunos ao desenharem o interior do fruto e de facto verifiquei que saíram coisas 

formidáveis. A casca dos frutos de cor diferente, as sementes do kiwi, ...”   

Como investigador também eu me surpreendi com os desenhos que realizaram e 

em concreto com muitos pormenores que, para a maioria de nós, passariam 

despercebidos, designadamente os minúsculos pontos pretos que se encontram ao longo 

da parte interna da banana. 

 

Alegria, interesse e participação  

 
As aulas têm sido vividas intensamente pelos alunos, manifestando atitudes que 

exteriorizaram essencialmente comportamentos de alegria, interesse e participação na 

realização das actividades. Neste módulo, existiu um outro motivo de interesse que teve 

a ver com o facto de os alunos serem incumbidos de providenciar junto do seu agregado 

familiar os frutos que iriam utilizar nas aulas, o que incrementou a responsabilidade, a 

motivação e o envolvimento pessoal. As palavras proferidas por uma professora 

traduzem aquilo que acabamos de dizer: “foi com muita alegria e empenho que os 

alunos trouxeram os frutos que lhes foram previamente pedidos”.  

Com esta experiência, achámos que seria benéfico envolver mais os alunos neste 

aspecto, responsabilizando-os, em futuras ocasiões, por providenciarem algum material 

de uso corrente necessário às actividades. Corroboramos o ponto de vista de Sá (1994, 

1996), segundo o qual os alunos, quando incumbidos de providenciarem algum 

material, “revelam um espírito de colaboração que ultrapassa as melhores 

expectativas”. E acrescenta aquele autor que a questão do material necessário para o 

desenvolvimento das actividades não é, para os professores, um “obstáculo 
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intransponível”. A responsabilização incutida aos alunos para providenciarem 

determinados materiais de uso corrente, não reutilizáveis, poderá também contribuir 

para sensibilizar e alertar os pais em relação à natureza da intervenção pedagógica 

realizada na escola e ao valor educativo que está associado às actividades de Ciências 

que os alunos aí realizam.  

 

O trabalho de grupo 

 
O trabalho de grupo foi outro factor ao qual os professores atribuíram um efeito 

particularmente positivo na aprendizagem dos alunos, referindo-se a ele quer na sessão 

de formação seguinte quer nos depoimentos entregues sobre a intervenção desenvolvida 

na sala de aula. Este facto constituiu para nós um indicador de que os professores 

começavam a ter uma noção mais clara das potencialidades deste processo de ensino-

aprendizagem e, em particular, da aprendizagem cooperativa. Vejamos, a título 

ilustrativo, alguns comentários transcritos das reflexões dos professores: 

– “Foi muito interessante verificar que os alunos, apesar de traquinas, estão a 
ficar em pleno conscientes do trabalho de grupo e da socialização que resulta 
dessa estratégia.” 

 
– “Gostei de observá-los e certificar-me em concreto que vale a pena apostar em 

actividades experimentais em que haja permuta de conhecimentos e actividades 
de cooperação.” 

 
– “(...) é admirável verificar as melhorias comportamentais dos crianças, 

relativamente à actividade de grupo. $ão fora o interesse que os conteúdos 
programáticos têm, e já valeria a pena ter aderido ao projecto só pelo facto 
das crianças assimilarem, e aplicarem, as regras para o bom funcionamento do 
grupo.” 
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6.2.7. Módulo 4: Realizar experiências com alguns materiais e objectos 
 
 
 
 
 

  
Nome:                                                                            Data: ______//______//______  

  

 
 
 

                      Ma t e r i a i s  
 
 

– Dos materiais que tenho na mesa, quais são os naturais e os 

artificiais?  

 

� Contorno de verde o conjunto dos materiais naturais e de 

vermelho o conjunto dos  materiais artificiais.  
 
 
 
                                     
                           Plasticina  

      Cortiça                                                    Areia 

                          Plástico            Leite 

                       

 

        
         Sal  
                               Madeira                          Açúcar  
  
          

– Qual é o conjunto que tem mais materiais? 
 

� É o conjunto dos materiais ________________ e tem 

__________  materiais. 

BLOCO V - À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJECTOS 

FICHA DO ALUNO N.º 4 

O mundo dos materiais e objectos... 
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                       Ob j e c t o s  
 
 

– Que podemos fazer com cada material? 
 
 

� Podemos fazer... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
                     

 
 
– Com a                             ••••                                                •••• 
 
 
 
 
– Com a                             ••••                                               ••••                                  

    
 
                                                                                        

                                                                                                 
– Com o                             •••• 
                                                                                               •••• 
 
 
 
– Com a                             ••••                                                          
                                                                                               •••• 
               
 
                                                                                
– Com a                             ••••                                                   
 
               
                                                                                               •••• 
                                                                                    
– Com o                             •••• 
              
 
                                                                                    
                                                                                               ••••  
– Com o                             ••••                                                         
 
 
 
 
– Com o                             ••••                                               •••• 
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                       Só l i d o s  e  l í q u i d o s   
 
 
– Será que um líquido forma gotas? 

– E um sólido?  

 
� Coloco um X no quadrado correcto.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Os líquidos   _____________                gotas. 
 
 
� Os sólidos  _______   formam              gotas. 
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                       T e x t u r a   
 
 
– Dos materiais que estão dentro das caixas, quantos acertará 

o meu grupo? 

 

� Quando um colega apalpar o 1º material escondido na caixa 

e falar sobre ele, marco um X num dos quadrados da 1ª 

coluna; quando o colega falar do 2º material marco na 2ª 

coluna; e assim sucessivamente.  

 
 
  
                                                                               
                                                                              

                                                                               Cortiça 

 

 
                                                    Madeira 

 

                                                      

                                                        

                                                      Lixa  

 

                                                     

 

                                                  Plasticina  

  
 

                                                      

                                                   Tecido 
 
 
 
 
 
� Eu acertei em               materiais.     

 

 1ª     2ª    3ª     4ª     5ª 
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– Como serão os materiais vistos com a lupa?  
 
� Desenho o tecido visto com a lupa. 
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1ª Aula 
 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 

– Observa, compara e agrupa os materiais. 
– Conhece a origem de diferentes materiais. 
– Classifica os materiais em naturais e artificiais. 
– Faz inferências quanto à necessidade de alguns materiais serem 

transformados para se fazerem objectos.  
– Identifica o material ou materiais de que são feitos alguns objectos. 
– Produz objectos de plasticina. 
  

 
 
 
Material por grupo 
 

– Fichas individuais de registo. 
– 1 tabuleiro. 
– Pequenas quantidades de sal, açúcar e areia. 
– Uma barra de plasticina. 
– Um pedaço de madeira e cortiça. 
– Um copo com leite. 
– Um pouco de plástico. 
 

 
 
 
Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 
 

Os materiais e objectos fazem parte do quotidiano da criança. O seu 
manuseamento, cuidada observação, classificação, realização de experiências e 
discussão, suscitada pela exploração dos mesmos, permitem desenvolver conhecimentos 
sobre as suas características, possíveis transformações e a utilidade que têm nas nossas 
vidas. 

 

1. Realizar experiências com alguns materiais e objectos de uso corrente. 

BLOCO V  -  À DESCOBERTA DOS MATERIAIS E OBJECTOS 

GUIA DO PROFESSOR 	.º 4 
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                      M a t e r i a i s      
 

 
 
 
 

 
Pretende-se que os alunos identifiquem os materiais e os agrupem de acordo com 

a sua origem: naturais e artificiais. São considerados materiais naturais os materiais 
cujas matérias-primas de que são feitos provêm da natureza e as transformações que 
sofrem, por via industrial, não originam um novo material com características diferentes 
das matérias-primas que o originaram, como o açúcar, por exemplo. Por sua vez, os 
materiais artificiais, apesar de serem produzidos com matérias-primas extraídas da 
Natureza, são sujeitos a combinações e transformações que originam um material 
sintético com características diferentes dos materiais que os originaram. Passamos, 
assim, a ter um material completamente novo, produzido artificialmente, razão pela qual 
não existem na Natureza como, por exemplo, o plástico.  

 

Forneça aos grupos os materiais num tabuleiro, para que livremente os possam 
explorar e com eles se familiarizarem.  

  
– Vocês conhecem os materiais que têm no tabuleiro?  
– Como é que se chamam? 
 
Constatou-se que os alunos têm dificuldades em identificar a cortiça. 

Habitualmente as crianças familiarizam-se com a cortiça já depois de tratada e não sob a 
forma de material em bruto, a casca do sobreiro. Muitos referem que é lenha ou 
madeira. Convém, então, estimulá-los a pensar sobre a amostra de cortiça, referindo 
exemplos de objectos que podem ser feitos com esse material: rolhas, painéis de parede, 
pavimentos, etc..  

 

– De todos os materiais, quais são os que vêm da Natureza? 
– E os outros? De onde é que vêm?  
 
Promova o trabalho de grupo e a reflexão antes de responderem.  
 
– Onde é que encontram a areia? 
– E os outros? 
– Vamos lá começar por um. 

 
Os alunos poderão não saber donde provém o açúcar e o sal. Quanto ao açúcar 

,poderá levar para a aula algumas imagens da planta que o origina: cana de açúcar ou 
beterraba sacarina. Quanto ao sal, promova a seguinte reflexão. 

 
– De onde é que o Homem obtém o sal? 
– Vocês já provaram a água do mar? 
– Como é que ela é? 
– Então, de onde vem o sal? 

Observar ♦♦♦♦Comunicar ♦♦♦♦ Identificar ♦♦♦♦ Classificar ♦♦♦♦ Registar 
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Proceder-se-á de modo semelhante com a plasticina e o plástico.  
 
– E a plasticina? 
– E o plástico? 
– Será que existem na Natureza? 
– Por que razão não existem na Natureza? 
– Onde serão feitos? 

 
Todas estas questões vão sendo introduzidas gradualmente à medida das 

necessidades das crianças. 
Deixe que os alunos se expressem livremente, pois têm muito que dizer. Faça-os 

compreender que de acordo com a sua origem, os materiais podem ser naturais e 
artificiais.  

Quando já tiverem compreendido tal distinção, solicite-lhes que formem os dois 
conjuntos de materiais. Distribua as fichas do aluno para classificarem e efectuarem os 
registos, contornando de verde o conjunto dos materiais naturais e de vermelho o 
conjunto dos materiais artificiais.  

 

 

 

 

  

  

 
Vá verificando as tentativas de classificação, de modo a fazê-los reflectir sobre 

eventuais erros. No final, estimule a contagem dos materiais que tem cada conjunto 
efectuado na mesa.  

 
– Quantos materiais tem o conjunto dos materiais naturais?  
– Vamos lá contar. 
– E os que são feitos artificialmente pelo Homem?  
 
Os alunos deverão registar na ficha o nome do conjunto que tem maior número de 

materiais e o número de materiais que contém.  
 

  

  

 
 
 

 

� É o conjunto dos materiais ________________ e tem __________  materiais. 

 

� Contorno de verde o conjunto dos materiais naturais e de vermelho o conjunto dos  
materiais artificiais.  

  

 

                                            

         Cortiça                      Plasticina                                                        Areia 

                                                                                 Leite 

  

  

                                          Plástico 

           Sal                                                         Madeira                                     Açúcar  
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Incite as crianças a identificarem outros materiais naturais e artificiais. Pense nos 
tecidos e utilize alguns exemplos para orientar a discussão. Existem vários tipos de 
tecidos. Alguns são naturais, por exemplo, a seda, o algodão, o linho, etc., outros são 
artificiais, por exemplo, a licra, o nylon, etc.. 

 
– Que outros materiais haverá aqui na sala de aula ou em vossas casas que sejam 

naturais?  
– E feitos pelo Homem (artificiais)?  

 
 
 

                        O b j e c t o s      
 
 
 
  

 

Os alunos deverão compreender que, com os materiais que têm à sua disposição, 
se podem produzir diversos objectos. Desse modo, compreenderão que “material” e 
“objecto” são conceitos distintos. Um objecto é algo que é constituído a partir de 
materiais e que tem uma utilidade específica na vida do Homem. Grande parte da 
indústria tem como actividade a produção de objectos em grande escala a partir de 
materiais.  

 
– O que é que podemos fazer com a cortiça?  
– E com a madeira? 
– E com o plástico? 
– E com a plasticina? 
– E com a areia? 
– E com o açúcar?  
– E com o leite? 
 
Espera-se que os alunos concluam que os materiais necessitam de passar por 

algumas combinações, modificações ou transformações para se obter determinados 
objectos. Todavia, existem alguns materiais que podem ser utilizados na alimentação 
humana e animal.  

 
Durante a reflexão, os alunos poderão referir objectos feitos simplesmente com  

um exemplo de cada material. Faça-os compreender que existem também objectos feitos 
com vários materiais. Na ficha de registo, os alunos irão demonstrar os seus 
conhecimentos quanto à utilidade dos materiais. Estimule-os a identificar os diferentes 
materiais na coluna da esquerda, bem como os diferentes objectos na coluna da direita. 
Exemplifique o que deverão fazer, focalizando a sua atenção para o facto da seta 
significar que a plasticina serve para fazer bonecos. Incite-os a prosseguir. 

 
 

 

Sugerir ideias ♦♦♦♦ Observar ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦Inferir ♦♦♦♦ Registar♦♦♦♦ Moldar 
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– Com a                     � �

– Com a                     �
�

– Com o                     �
�

– Com a                     �
�

– Com a                     �
�

– Com o                     �

�
– Com o                      �

– Com o                      � �

  
  

  

  

  
 

 
 
 
 
A plasticina constitui um bom exemplo a partir do qual os alunos verificarão que, 

conforme se encontra, é considerado um material, mas quando convenientemente 
moldada passa a ser um objecto.  

No final deixe os alunos expressarem a sua criatividade, realizando com a 
plasticina  os objectos que desejarem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Podemos fazer... 
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2ª Aula 
 

 

Objectivos de aprendizagem 

 

– Indica alguns exemplos de líquidos e de sólidos. 
– Distingue materiais líquidos e sólidos.  
– Observa e identifica características que distinguem os líquidos dos sólidos. 
– Demonstra como proceder para identificar os líquidos e os sólidos utilizando 

um conta-gotas. 
– Faz observações acerca do comportamento dos líquidos e dos sólidos quando 

aspirados pelo conta-gotas. 
– Interpreta as observações, reconhecendo que os líquidos, quando aspirados pelo 

conta-gotas, mudam de forma enquanto os sólidos não mudam.  
– Faz previsões sobre o comportamento dos líquidos quando são expelidos do 

interior do conta-gotas. 
– Testa as previsões efectuadas. 
– Regista as conclusões numa tabela de dupla entrada. 

 

 

Material por grupo 

 

– Fichas individuais de registo. 
– Um copo com água. 
– Um copo com leite. 
– 1 tabuleiro. 
– Pequenas quantidades de areia. 

– Um pedaço de madeira. 
– Um conta-gotas. 
– Pequenas quantidades de 

farinha. 

 

 

Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
  
  

                       S ó l i d o s  e  l í q u i d o s      
 
 

 

 
– Já ouviram falar de líquidos e sólidos? 
– Que líquidos é que conhecem? 
– E que sólidos conhecem? 

 
Após algum tempo de auscultação e discussão de ideias, forneça aos grupos dois 

tabuleiros com os seguintes materiais: água, leite, azeite, cortiça, madeira, sal, açúcar, 
plástico e plasticina.  

Identificar ♦♦♦♦ Classificar ♦♦♦♦ Sugerir ideias ♦♦♦♦ Observar ♦♦♦♦ Inferir ♦♦♦♦ Registar 
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– Dos materiais que têm na mesa, quais são os sólidos? 
– E quais são os líquidos? 

 
Peça-lhes que realizem estes conjuntos, colocando num tabuleiro os líquidos e no 

outro os sólidos. 
 

– Por que é que agruparam estes materiais como sendo líquidos e estes como 
sendo sólidos?  

– Que diferenças encontraram entre eles? 
– Nos grupos, vamos pensar em diferenças entre os sólidos e os líquidos.  

 
 Os alunos têm modelos interpretativos, resultantes das suas experiências de vida, 

para diferenciar os líquidos dos sólidos. Alguns dizem que “os líquidos bebem-se e os 
sólidos não; os líquidos fogem; os líquidos metem-se em garrafas e os sólidos em 
sacos”. Conceda o tempo necessário para que os grupos possam reflectir e discutir e, no 
final, promova uma discussão plenária, onde exponham essas ideias e as confrontem 
com as ideias dos outros grupos.  

Se os alunos não referirem, durante a discussão, que os líquidos molham e os 
sólidos não molham, focalize a sua atenção nesse facto através de algumas questões. 

 
– Se andarem à chuva o que é que acontece à vossa roupa? 
– E, se vos atirarem um punhado de arroz, ficam molhados? 
 
Em seguida, abordar-se-ão outras diferenças entre líquidos e sólidos: forma 

variável versus forma constante e formar gotas versus não formar gotas.  
 
Coloque na secretária dois copos, um com água e outro com leite, um pedaço de 

madeira e um punhado de areia. Focalize a atenção dos alunos para o conta-gotas e vá 
introduzindo algumas questões. 

 
– Como se chama este objecto (conta-gotas)? 
– Quais são os líquidos?  
– E os sólidos?  
– Utilizando o conta-gotas, como é que eu posso saber quais são os líquidos e os 

sólidos?  
– Poderei recolher um pouco de água com o conta-gotas? 
– Poderei fazer o mesmo com o leite? 
– E com a areia? Será possível recolher areia com o conta-gotas? 
– E com a madeira? 
 
Os alunos dirão que os líquidos irão passar para o interior do conta-gotas e os 

sólidos não. Incite os grupos a realizarem a experiência e a observarem atentamente o 
que acontece.  

 
– Que observaram? 
– O que é que verificaram de diferente entre uma e outra situação? 
– Por que razão a água e o leite (líquidos) passaram para o interior do conta-gotas 

e a areia e a madeira (sólidos) não passaram? 
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Promova a reflexão e discussão necessária, de modo a que os alunos possam 
inferir, recorrendo, se necessário, a novas observações. Os líquidos, ao serem sugados, 
ajustam-se à forma do conta-gotas para passarem para o seu interior e os sólidos não 
passam, porque não mudam de forma. Eventualmente os alunos poderão dizer que a 
madeira ou os grânulos de areia não cabem no buraco do conta-gotas. Convirá então 
fazê-los compreender que esse facto é mais uma demonstração de que quer a madeira 
quer os grânulos de areia não mudam de forma para se ajustarem ao tamanho do 
orifício. 

Nesta altura muito provavelmente os alunos já deram conta que, se apertarem a 
borracha do conta-gotas, os líquidos formam pequenas gotas e os sólidos não. 
Sistematize esse conhecimento através da reflexão seguinte: 

 
– Quando apertam a borracha do conta-gotas o que é que acontece aos líquidos 

que estão no seu interior? 
– Que forma é que eles tomam quando saem? 
– E os sólidos, será que formam também gotas? 
 
Utilize uma pequena quantidade de farinha para que os alunos compreendam que, 

embora sugada pelo conta-gotas, quando se comprime a borracha do conta-gotas, a 
farinha não forma gotas.  

 
Os alunos poderão referir outras características dos líquidos e dos sólidos. De  

acordo com essas ideias, poderá desencadear novas reflexões, como, por exemplo: 
 
– Será que conseguem fazer um monte de água (líquido) quando a vertem no 

chão?  
– E com a areia (sólido)?  
– Porque razão se pode fazer um monte de areia e não se pode fazer um monte de 

água? 
 
Se necessário, incite os alunos a fazerem a experiência. 
 
Distribua as fichas aos alunos para que realizem os registos, colocando um X no 

quadrado correspondente. 
 

  

  

  

  

  

 

 

� 
 

  Coloco um X no quadrado correcto. 

� Os líquidos   _____________             gotas. 
 
Os sólidos _____  formam         gotas. 
 

� 
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3ª Aula 
 

 

 

Objectivos de aprendizagem 

 

– Identifica diferentes texturas dos materiais recorrendo ao tacto e à visão. 
– Observa os materiais com a lupa. 
– Desenha um tecido visto com a lupa. 
– Regista as suas observações. 

 

 

Material por grupo 

 

– Ficha individual de registo. 
– Uma  lupa. 
– Uma caixa de cartão (dos sapatos). 
– Um pedaço de tecido, cortiça, madeira, lixa e plasticina. 

 
 
 
Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 

 

             T e x t u r a  
 
 
 
 

Com as actividades seguintes, pretende-se que as crianças continuem a adquirir 
conhecimentos sobre os materiais e objectos, ao mesmo tempo que desenvolvem a sua 
sensibilidade táctil.  

 
Distribua pelos grupos uma caixa de cartão com os seguintes materiais: cortiça, 

madeira, lixa, plasticina, tecido.  
 
– Observem os diferentes materiais e procurem dizer o maior número de 

características que cada um deles tem. 
 
Os alunos deverão observar e manipular os materiais durante algum tempo. Nesse 

período, vá introduzindo alguns termos para que eles se pronunciem acerca dos 
materiais: liso/rugoso; áspero/macio; duro/mole; flexível/rígido; moldável/não 
moldável. Recorrendo a exemplos ou acções concretas, mostre o significado das 
palavras: a cortiça quando se tenta dobrar parte-se porque é rígida; a lixa pode ser 
enrolada porque é flexível.  

Observar ♦♦♦♦Comunicar ♦♦♦♦ Identificar ♦♦♦♦ Registar 
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Peça, entretanto, a cada grupo que se concentre num só material por eles 
escolhido. Informe-os que cada grupo deverá comunicar à turma o maior número de 
características desse material. 

 
– Vamos ver quem é o grupo que já sabe dizer algumas coisas acerca do 

material que escolheu. 
 
As crianças terão assim oportunidade para comunicar e trocar pontos de vista 

sobre as propriedades dos materiais. 
 
Com o objectivo de preparar o jogo, que se irá seguir, recolha as caixas e coloque-

as na secretária com um material dentro. Marque cada uma delas com um número ou 
uma letra.  

 
– Agora vamos fazer um jogo e ver quem é que ganha. Tenho 5 caixas em cima 

da secretária e em cada uma há um material. Vou chamar o porta-voz de cada 
grupo um de cada vez. O porta-voz irá dizer características e referir a utilidade 
do material que está na caixa. Em cada grupo deverão tentar adivinhar qual é o 
material. 

 
– Venha aqui o porta-voz do primeiro grupo.  

 
O aluno, ao referir as características e possíveis utilizações do material, deverá ter 

o cuidado de não o retirar do interior da caixa, de modo a que os restantes colegas não o 
vejam. O professor ajudará o aluno porta-voz a falar do material oculto na caixa, 
fazendo perguntas. 

 
– Como é o material? 
– Qual é a sua cor? 
– Para que serve? 
– O que se sente ao apalpar? 
 
Ao fim de algum tempo, compete aos grupos colocar um X numa das quadrículas 

da 1ª coluna, à frente do material que julgam ter identificado. O professor deverá 
sublinhar que, por cada material, será utilizada uma coluna diferente. Este processo irá 
repetir-se com um segundo material, sendo registado pelos grupos na 2ª coluna e assim 
sucessivamente.  

  

  

  

  

 
 

 � Cada vez que um colega falar de um  material, marco um X num dos  quadrados. 

1ª   2ª   3ª  4ª   5ª Cortiça 

Madeira 

    Lixa 

Plasticina 

 Tecido 
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Depois de percorridos todos os materiais, apresente no quadro a chave das 
respostas, fazendo corresponder a cada caixa numerada o material nela contido.  

 
– Qual foi o grupo que acertou em maior número de materiais? 

 
Faça-os registar o número de materiais que o grupo acertou no espaço que lhe é 

destinado na ficha de registo.  
 

  
  

 
 

 
 
 

Os alunos irão observar os materiais com o auxílio da lupa. Familiarizar-se-ão 
com este instrumento, compreenderão a sua função e espera-se que melhorem a sua 
utilização a fim de fazerem melhores observações. 
 

– Conhecem algum instrumento que faz as coisas pequenas parecerem coisas 
grandes? 

 
Poderão ainda não ter ideia nenhuma. Dê-lhes mais pistas. 

 
– É um objecto que tem uma lente redonda de vidro, tem normalmente um cabo e 

aumenta o tamanho das coisas. 
– O que será? 

 
Dê a cada aluno uma lupa. Deixe que durante algum tempo possam livremente 

explorar o uso da lupa observando os materiais. Durante esta fase exploratória poderão 
fazer descobertas e evidenciar satisfação.  

É importante que os alunos aprendam a utilizar correctamente a lupa: há uma 
distância ideal em relação ao objecto, para se tirar o maior rendimento da lupa. Para 
uma distância maior do que essa a imagem aumenta mas desfoca e para uma distância 
menor a imagem é também menor. Ajude as crianças a tomarem consciência disso. 

 
– Como funciona a lupa? 
– A distância entre a lupa e o tecido tem alguma importância? 
– Que acontece se afastarmos muito a lupa?  
– Que acontece se a aproximarmos? 
– E se afastarmos ou aproximarmos os olhos da lupa?  
 
Ao aprenderem a usar a lupa estão a desenvolver a capacidade de observação, 

para depois desenharem o tecido que observam. Depois da exploração, solicite-lhes que 
observem o tecido com o auxílio da lupa. 

 
Enquanto os alunos observam, vá  interagindo com eles.  
 

Observar ♦♦♦♦Comunicar ♦♦♦♦ Identificar ♦♦♦♦ Registar 

  
  

 

� O meu grupo acertou em                       materiais. 



_____   _____________

____________________

– Observem com muit
– Como é que ele é? 
– Imaginavam que ele
– Vamos lá ver quem 

 
 

Verifica-se que há um
lupa mas o que observam à v
para recorrerem sistematicam
que realmente vêem por inter

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Desenho o tecido v

_________________________________

__________________________________
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ue ele fosse assim? 
quem é que consegue desenhar o tecido visto com a

há uma tendência para desenharem não o que ob
am à vista desarmada, sem a lupa. Será, então, opor
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 com a lupa.  

ue observam com a 
o, oportuno alertá-los 
rma a desenharem o 
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Conexões com: 
 
♦ A Matemática : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
♦ A Língua Portuguesa: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ A Expressão e Educação Plástica: 

 
 
 

 

– Contar e realizar conjuntos de materiais: naturais e artificiais; sólidos e 
líquidos. 

– Ler e escrever o número de elementos de cada conjunto. 
– Estabelecer a correspondência entre as imagens dos materiais e os objectos 

que podem ser produzidos com esses materiais. 
– Reconhecer, nos materiais, figuras planas: quadrado, rectângulo, triângulo e 

círculo. 
– Enumerar as características dos objectos explorados. 
– Estabelecer algumas relações de ordem: maior e menor. 
– Registar a informação numa tabela de dupla entrada. 

Comunicação oral 
 

– Identificar e transmitir oralmente à turma os nomes dos materiais.  
– Participar na discussão de turma relativa à proveniência dos diferentes 

materiais. 
– Referir oralmente objectos que podem ser feitos com cada um dos materiais. 
– Dar exemplos de materiais líquidos e sólidos. 
– Sugerir ideias e emitir opiniões quanto às características dos sólidos e 

líquidos. 
– Comunicar à turma o maior número de características de cada material. 
– Reconhecer antónimos: pesado/leve, liso/rugoso, rígido/flexível, etc.. 
– Expor oralmente as observações realizadas de tecidos vistos com a lupa. 
– Regular a sua participação com a noção da sua oportunidade de intervenção.  

 
Comunicação escrita 

 
– Escrever o nome próprio e a data na ficha de registo. 
– Familiarizar-se com os enunciados escritos das actividades propostas na 

ficha. 
– Identificar os materiais através das imagens. 
– Ler os nomes dos materiais conforme as competências de leitura dos alunos. 
– Completar frases preenchendo os espaços em branco. 
– Escrever novos vocábulos relativos às características dos materiais.  

– Contornar e pintar os materiais naturais e artificiais. 
– Construir objectos utilizando materiais moldáveis: plasticina. 
– Explorar com a visão e o tacto os diferentes materiais e objectos. 
– Desenhar e pintar o entrelaçado de um tecido visto à lupa. 
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6.2.8. Processo de validação do módulo 4  

 
6.2.8.1. Alterações à versão inicial sugeridas pelos professores em contexto de 

formação  

 
As alterações ocorridas neste módulo resultaram de uma genuína participação e 

um efectivo envolvimento por parte dos professores na melhoria das propostas de 

actividades apresentadas. Os professores começaram a evidenciar um maior 

compromisso com o trabalho desenvolvido e, consequentemente, uma atitude de maior 

empenho, tornando-se as discussões mais produtivas com vista à reformulação das 

actividades propostas nos módulos.  

 

A- Materiais e objectos 

Como classificar os materiais? Retirados da natureza e fabricados “versus” naturais 

e artificiais?  

 
A classificação dos materiais inicialmente proposta, “retirados da natureza” e 

“fabricados”, levantou muitas objecções. Argumentava-se que todos os materiais 

apresentados na ficha do aluno são retirados da natureza, incluindo a plasticina que é 

fabricada com matérias-primas que daí provêm. Outros sustentavam que o açúcar, sendo 

um produto retirado da natureza, para se apresentar na forma como o conhecemos tem 

de passar por um processo de transformação industrial, podendo ser classificado como 

“fabricado”. Estas incongruências suscitaram a necessidade de se reflectir sobre a 

natureza dos processos de transformação a que os materiais são sujeitos quando 

retirados da natureza. Alguns materiais são submetidos, nas fábricas, apenas a 

transformações físicas, como acontece, por exemplo, com o açúcar. Outros sofrem 
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transformações químicas, havendo, neste caso, a síntese de um novo material com 

características e propriedades diferentes dos materiais que lhes deram origem, como é o 

caso da plasticina.  

Surgiu, então, após muita discussão, um consenso quanto a uma nova 

classificação dos materiais: naturais versus artificiais. Os materiais naturais são aqueles 

que se encontram na natureza independentemente dos processos físicos a que venham a 

ser sujeitos para fins de utilização. Por sua vez, os materiais artificiais não se encontram 

na natureza, porque eles são sintetizados pelo Homem, através de processos que 

envolvem um conjunto de transformações químicas. Ainda que possam ser produzidos a 

partir de matérias-primas naturais, o que resulta é um novo material com características 

totalmente diferentes das matérias-primas que o originaram. De acordo com esta 

perspectiva, concluiu-se que seria necessário colocar na ficha do aluno mais um 

exemplo de um material artificial, tendo sido sugerido pelos professores o plástico.  

Esta classificação, sendo muito próxima da anterior, “retirados da natureza” e 

“fabricados”, deve ser entendida de acordo com a natureza das transformações a que os 

materiais são sujeitos. Para isso, consta, no guia do professor, uma chamada de atenção 

que clarifica o processo de classificação, de modo a dissipar eventuais dúvidas. 

 

Contornar cada material natural e artificial ou contornar o conjunto dos materiais 

naturais e artificiais?  

 
O registo dos materiais naturais e artificiais na ficha do aluno seria efectuado 

através do contorno individual de cada material, os naturais a verde e os artificiais a 

vermelho. A ficha previa também, após a contagem, que os alunos registassem o 

número de materiais de cada conjunto. Estávamos a pretender a quantificação de 
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conjuntos, podendo os alunos não operarem mentalmente com a noção de conjunto. 

Para que existisse coerência entre o registo de contornar os materiais e o de quantificar 

cada conjunto, procedeu-se à reformulação do processo de registo. Em vez do contorno 

individual dos materiais, adoptou-se o contorno colectivo dos materiais naturais, por um 

lado, e artificiais por outro. A introdução desta alteração permite enriquecer o processo 

de registo, possibilitando aos alunos desenvolver competências noutras áreas 

curriculares, nomeadamente na matemática. Os alunos têm que: identificar os materiais 

de acordo com o critério de classificação, naturais e artificiais; formar dois conjuntos, 

contornando os materiais naturais e artificiais através de dois diagramas de cores 

diferentes; contar o número de elementos de cada conjunto; representar numericamente 

os conjuntos; estabelecer relações de quantidade (maior/menor).  

 

Os desenhos dos materiais e objectos serão sugestivos? 

 
A partir dos materiais utilizados, os alunos têm que referir objectos feitos com 

cada um dos materiais e assim distinguir material de objecto. Em termos de registo terão 

que estabelecer a correspondência entre o desenho do material e o desenho do objecto, 

conforme o exemplo incluído no quadro de registo da actividade na ficha do aluno (ver 

página 218). É de sublinhar que a correspondência não é biunívoca.  

Os desenhos apresentados na ficha para esta actividade suscitaram uma atitude 

muito crítica, por parte dos professores, em relação à compreensão dos seus 

significados. Os desenhos que mereceram as maiores críticas foram: o cozinheiro, a 

plasticina e a areia (estes dois últimos devido à sua semelhança), o saleiro e o leite. 

Tivemos plena consciência de que algumas figuras não eram as mais adequadas e os 

seus significados poderiam ser de difícil descodificação. Porém, é um facto que existiu, 



_____   ___________________________________________  Resultados_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

238

ao longo da elaboração dos módulos de ensino experimental, uma grande dificuldade 

em encontrar desenhos que ilustrassem com clareza alguns materiais e objectos que 

pretendíamos representar. O que é vulgar é os materiais aparecerem sob a forma de 

embalagem com que são habitualmente utilizados e identificados por todos nós, como, 

por exemplo, a embalagem do leite. No entanto, assumimos o compromisso de clarificar 

ou de substituir os desenhos que suscitaram maiores dúvidas. Realçámos também que o 

trabalho de correspondência far-se-á com os materiais concretos à vista dos alunos e ao 

professor caber-lhe-á explorar e descodificar conjuntamente com os alunos o significado 

de cada imagem.  

 

B- Líquidos e sólidos 

Que característica utilizar para distinguir materiais líquidos e sólidos?  

 
A actividade de classificação dos materiais em líquidos e sólidos propunha 

inicialmente que os alunos fossem estimulados a pensar, por via de questões, sobre 

algumas características que diferenciassem os líquidos dos sólidos. Posteriormente, 

promover-se-ia uma discussão de turma tendo por base a seguinte característica: os 

líquidos molham e os sólidos não molham. Para tal, realizava-se uma actividade 

experimental que consistia em colocar um pedaço de tecido seco dentro de um copo 

com água (líquido) e outro pedaço de tecido seco dentro de um copo com areia (sólido). 

Os alunos poderiam observar que os líquidos molham e os sólidos não molham. Outro 

critério que tínhamos em mente para levar os alunos a estabelecerem a distinção entre 

líquidos e sólidos era o seguinte: os líquidos não se podem agarrar com a mão e os 

sólidos podem-se agarrar. 
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As reacções dos professores, na sessão de formação, permitiram-nos concluir que 

o critério de classificação escolhido (líquidos molham e sólidos não molham) e a 

actividade experimental que o sustentava eram muito triviais e acabariam por não 

suscitar nos alunos o interesse que se desejaria. Da sua experiência de vida os alunos já 

têm o conhecimento de que os líquidos molham e os sólidos não, até porque, se 

andarem à chuva, acabam por se molhar.  

Esta actividade viria a ser substituída por uma outra que foi elaborada após a 

sessão de formação. Apesar de não ter sido discutida com os professores na sessão de 

formação, a actividade que substituiu a anterior foi discutida após a sua implementação, 

acolhendo os contributos que emergiram da intervenção nas quatro turmas onde foi 

implementada. Nesta actividade, promove-se uma situação experimental que permite 

evidenciar simultaneamente várias características dos líquidos e sólidos: forma variável 

versus forma constante; escorre versus não escorre; pode-se agarrar versus não se pode. 

Com duas garrafas e dois funis introduzidos nos respectivos gargalos, verte-se um 

líquido num dos funis e no outro coloca-se um sólido. Através de um permanente 

questionamento os alunos são induzidos a inferirem as características anteriormente 

referidas.  

 

Como promover nos alunos a compreensão do funcionamento da lupa para que 

possam utilizá-la correctamente?  

 
O jogo das texturas, a observação e desenho do entrelaçado do tecido visto com a 

lupa foram actividades realizadas com grande interesse, empenho e satisfação pessoal 

pelos professores em contexto de formação. Não se sentiram em nada infantilizados 

quer a jogar quer a desenhar a textura do tecido visto à lupa.  
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Colocada a questão sobre como tirar o máximo partido da lupa, os professores 

perceberam que, a partir de uma certa distância, se continuarmos a afastar a lupa a 

imagem começa a ficar “baça”, “confusa”, “desfocada”. A actividade permitiu tomar-

se consciência de que há uma distância ideal para se tirar o máximo partido da lupa: 

afastando a lupa para além dessa distância aumenta a imagem mas desfoca e, 

aproximando a lupa, a imagem fica mais pequena embora se mantenha nítida. Para que 

os alunos compreendam este funcionamento e utilizem correctamente a lupa, os 

professores acharam que seria necessário incluir no módulo algumas questões que 

fizessem os alunos reflectir sobre esses assuntos, designadamente: A que distância, 

entre a lupa e o objecto, se vê melhor o objecto? Foi objectado que a resposta a esta 

questão seria de difícil quantificação por parte do aluno. A questão foi reformulada 

para: A distância entre o objecto e a lupa terá importância? Outros contributos foram 

acolhidos sob a forma de questões mais focalizadoras: Que acontece se afastarmos 

muito a lupa? Que acontece se aproximarmos muito a lupa? E se fixarmos a lupa e 

afastarmos ou aproximarmos os olhos? 

 

6.2.8.2. Alterações decorrentes do processo de implementação do módulo na 

sala de aula  

 
A- Materiais e objectos 

Os desenhos dos materiais e objectos colocados na ficha 

 
As reformulações introduzidas em alguns desenhos e a promoção de uma fase 

exploratória de descodificação dos significados não foram suficientes para que os 

alunos identificassem correctamente alguns materiais e objectos: “a madeira e a cortiça 

são muito parecidas; o plástico parece papel.” Por outro lado, o reduzido tamanho dos 
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desenhos também contribuiu para que continuasse a existir esta imperceptibilidade. 

Uma vez mais nos comprometemos a ampliar e substituir alguns desenhos, por forma a 

se tornarem mais inteligíveis e sugestivos, apesar de continuar a ser extremamente 

difícil encontrar desenhos que correspondam às nossas necessidades e que ilustrem com 

clareza um determinado material. 

A grande maioria dos alunos das quatro turmas envolvidas não conseguiu 

descodificar correctamente o significado do desenho que ilustrava a cortiça. 

Verificámos que esta dificuldade não estava relacionada com o referido desenho, mas 

com o facto de os alunos não conhecerem em concreto o material, a casca retirada 

directamente do sobreiro. Quando questionados, os alunos não identificaram o material 

de que é feito o painel de parede nem as rolhas das garrafas e dos garrafões de vinho. A 

explicação poderá estar no facto de serem alunos de um meio urbano (Braga), onde o 

seu contacto com a natureza é reduzido e o sobreiro não é uma espécie que predomine 

na região. Perante esta situação, foi necessário referir aos alunos que aquele material era 

cortiça. 

 

Classificação dos materiais em líquidos e sólidos 

 
Para diferenciar os líquidos dos sólidos, realizou-se uma actividade experimental 

que consistia em verter um líquido num funil e colocar um sólido noutro funil. Ambos 

os funis estavam introduzidos nos gargalos de duas garrafas. Desta forma, pretendia-se 

evidenciar as características: forma variável versus forma constante; escorre versus não 

escorre; pode-se agarrar versus não se pode agarrar. Contudo, constatámos que a 

actividade não promoveu o interesse e reflexão que se esperaria dos alunos. A potenciar 

este efeito convergiram outros factores:  
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a) a realização da actividade a título de demonstração, propiciando um certo 

distanciamento dos alunos em relação ao processo experimental;  

b) a abordagem simultânea de várias características dos líquidos e dos sólidos;  

c) por último, a perplexidade que a actividade proporcionava aos alunos, porque 

existiram sólidos, nomeadamente a areia, o sal ou o açúcar, que aparentemente 

no funil se comportaram como se fossem líquidos.  

 

Perante esta situação, tivemos que reflectir sobre uma outra actividade alternativa. 

Depois de todo este processo de reflexão, que conduziu a avanços e recuos, a solução 

encontrada para diferenciar os líquidos dos sólidos, aos olhos das crianças, foi recorrer a 

um conta-gotas, de modo a evidenciar um comportamento muito específico e concreto 

dos líquidos que contrasta com os sólidos: “forma gotas” versus “não forma gotas”. A 

ideia do conta-gotas surgiu pelo facto de tratar-se de um objecto muito familiar para os 

alunos e com o qual grande parte já brincou fazendo gotas ou seringando. Partindo da 

sua experiência de vida, pretende-se utilizar esse conhecimento do quotidiano e 

promover a sua evolução para ideias mais elaboradas, no sentido de inferirem uma 

característica que poderá ser utilizada para diferenciar os líquidos dos sólidos. 

 

Observação e desenho do tecido visto à lupa 

 
A actividade de observação e desenho do tecido visto à lupa fez transparecer dois 

aspectos: a) por um lado, os alunos evidenciaram muito empenho, entusiasmo e grande 

satisfação pessoal ao manusearem a lupa, um objecto para eles desconhecido que lhes 

despertou o sentido de curiosidade e de descoberta. As observações permitiram-lhes 

descobrir aspectos que, à vista desarmada, são pouco perceptíveis e darem-se conta de 
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alguns pormenores que à partida o professor não previa; b) por outro lado, os alunos 

revelaram dificuldades de coordenação visual-motora na utilização da lupa e de 

transposição das observações realizadas com a lupa para o papel. Os alunos acabavam 

por desenhar o tecido conforme o observavam à vista desarmada e não a imagem retida 

através da observação com a lupa. 

Entendemos que devemos privilegiar o primeiro aspecto, sem, no entanto, 

descurar o segundo, porque é uma actividade que cria expectativas e vai de encontro ao 

gosto e interesse dos alunos. Manipular correctamente a lupa, observar e desenhar com 

a outra mão aquilo que se observa implica treino e parece requerer um maior nível de 

desenvolvimento mental. Os dados recolhidos, quer na sala de aula quer nas reflexões 

dos professores, permitiram-nos concluir que a correcta utilização da lupa pelos alunos 

requer uma elevada actividade mental e elevados níveis de coordenação visual-motora. 

As principais dificuldades de utilização da lupa emergentes na sala de aula foram: 

a) alguns alunos, ao utilizarem a lupa, não encontraram a distância ideal de 

focagem, acabando, muitas vezes, por sobrepor praticamente a lupa no objecto 

a observar;  

b) não houve um recurso sistemático às observações com a lupa para desenharem 

com alguma clareza o que observaram, acabando por desenhar não o que viam 

com a lupa, mas o tecido tal como o viam a olho nu;  

c) exigiu, simultaneamente, dos alunos a mobilização e coordenação de várias 

competências: manusear correctamente a lupa, procurando a distância ideal 

para uma boa focagem; realizar observações cuidadas; focalizar os aspectos 

mais relevantes; reter as observações efectuadas; distinguir a imagem vista a 

olho nu da imagem vista à lupa. 
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 Porém, de acordo com Vygotsky, a aprendizagem “deve caminhar à frente do 

desenvolvimento, servindo-lhe de guia, deve voltar-se não tanto para as funções já 

maduras, mas principalmente para as funções em amadurecimento” (1987:89).  Assim, 

a utilização da lupa, por parte das crianças, estimula o desenvolvimento das 

competências necessárias à sua correcta utilização. Desta forma, pensamos que a 

utilização da lupa deve continuar a ser estimulada em alunos desta idade para que se 

desenvolvam as competências que o funcionamento de tal objecto exige.  

 

B-  Outras considerações 

Valorização dos processos de registo  

 
Em várias sessões anteriores, uma professora não valorizava o processo 

experimental e a sua articulação com os registos apresentados na ficha do aluno. Do seu 

ponto de vista, os alunos devem estar mais ocupados a resolver fichas de trabalho em 

detrimento: a) da actividade experimental; b) do trabalho de grupo, com todo o conjunto 

de interacções que se estabelece dentro dos grupos e entre os grupos; c) das reflexões 

desencadeadas por via de um permanente questionamento, promovendo-se e 

estimulando-se o aprender a pensar na sala de aula; d) da construção activa do 

conhecimento; etc.. Apesar dos professores constatarem na sala de aula as 

potencialidades de tal perspectiva de ensino, ainda permanece enraizada, em alguns, a 

concepção tradicional de ensino, segundo a qual os alunos devem estar ocupados, em 

ordem e em silêncio, com lápis e papel a resolverem fichas de trabalho individuais. A 

partir do mês de Abril (1999), a professora que sustentava este ponto de vista começou 

a mudar de opinião, afirmando, na sessão de formação referente ao módulo dos seres 

vivos, que, durante as discussões e reflexões travadas em grupo, os alunos pareciam que 
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não aprendiam nada, mas, no dia seguinte, quando os questionava sobre o que tinha sido 

objecto de discussão e reflexão, sabiam tudo.  

Em contraponto à perspectiva anterior – tempo essencialmente ocupado com a 

resolução de fichas individuais – a grande maioria dos professores valorizava o facto de 

os registos aparecerem cadenciados ao longo do processo de ensino-aprendizagem, 

intercalados entre momentos de discussão, reflexão, experimentação e nova 

discussão/reflexão. A título ilustrativo, atente-se nas afirmações proferidas por alguns 

professores:  

– “Apesar de algumas dificuldades encontradas na aplicação da ficha, estas só 
se conseguem ultrapassar se fizermos passar os alunos por um período de 
reflexão sobre o que ela propõe.” 

 
– “Concordo, por vezes há dificuldades mas isso tem a ver com a falta de hábitos 

de trabalho. Os alunos devem perceber que primeiro têm que passar por um 
período de reflexão sobre as tarefas que lhes são propostas, incluindo as 
experiências, e só depois é que deverão fazer os registos.” 

–  
– “A aplicação vale mais pela experiência do que pelo registo. A oportunidade 

que os alunos têm de manipular o material e todo o conjunto de interacções 
que se estabelece na sala de aula é muito mais rica. O registo é mais uma 
forma de marcar a experiência que fizeram.” 

 

O registo que se propõe no fim de cada actividade constitui uma estratégia que 

contribui para a reorganização e sistematização das ideias dos alunos, promovendo uma 

compreensão ao mais alto nível e a aplicação dessas ideias a outras situações.  

As discussões travadas nas sessões de formação, em que os professores expõem 

os seus testemunhos sobre como decorreram as aulas de implementação dos módulos e 

o feed-back que dão sobre como os alunos vivenciam as aulas, são factores 

extremamente importantes e decisivos no processo de mudança da concepção 

tradicional de ensino de outros professores, ao ponto de alguns se tornarem elementos 

críticos em relação a perspectivas menos evoluídas de outros colegas.  
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6.2.9. Módulo 5: Os seres vivos 

 
 
 
 

 

Nome:                                                                             Data: ___/___/___ 

 
 
 
 
 

                      An ima i s  e  P l a n t a s  
 
 
 

– Que seres vivos é que eu conheço? 
 
– E a minha turma que seres vivos conhece? 
 
 

� Registo o nome dos seres vivos que a minha turma 

conhece:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BLOCO III - À DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL  

FICHA DO ALUNO N.º 5 

Os seres vivos... 

 
1-_____________       7-_____________       13-_____________ 
 
2-_____________       8-_____________       14-_____________ 
 
3-_____________       9-_____________       15-_____________ 
 
4-_____________     10-_____________       16-_____________ 
 
5-_____________     11-_____________       17-_____________ 
 
6-_____________     12-_____________       18-_____________ 
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– Conheço algum animal muito pequeno? 
 
� Escrevo o nome do animal mais pequeno que conheço.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Será que as plantas são seres vivos? 
 
� Eu e o meu grupo vamos responder a 4 questões, colocando 

sim ou não à frente de cada uma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– O que serão, então, seres vivos? 
 

� Coloco um X nas frases correctas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

É  _________________________________ 

• Os animais são seres vivos. 
 
• As aves não são seres vivos. 
 
• As plantas não são seres vivos. 
 
• As plantas e animais são seres vivos. 
 
• Só os animais são seres vivos. 
 
• O Homem é um animal. 

1. As plantas nascem?                      _______ 

2. As plantas crescem?                    _______ 

3. As plantas dão filhos?                  _______ 

4. As plantas morrem?                     _______ 



_____   _____________

____________________

                      Semen t e
 
 

– Como será o interi
 

� Observo com a lup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________

__________________________________
Provas de Aptidão Pedagógica 

n t e s  

nterior de uma semente?  

 a lupa e desenho o interior de uma s
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ma semente. 
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                       Ge rm i n a ç ã o  d e  s emen t e s   
 
 
 
– O que deverei fazer para que uma semente dê origem a uma nova 

planta? 

 

 
� Coloco uma semente num frasco com um guardanapo 

húmido e vou registando as minhas observações: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: ___/___/___ 

 

Observo: __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Mede ______ quadrículas 

Data: ___/___/___ 

 

Observo: __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Mede ______ quadrículas 

Data: ___/___/___ 

 

Observo: __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Mede ______ quadrículas 
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– O que acontecerá durante a germinação da semente? 
 
� Relato a germinação da semente. 
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1ª Aula 
 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 
 

- Dá exemplos de seres vivos. 
- Discute em grupo e sugere à turma o que entende por ser vivo.  
- Desenvolve uma noção mais ampla de ser vivo, por inferência de que nem 

todos os animais ostentam um grande porte e têm patas. 
- Sugere ideias quanto ao modo de locomoção dos animais que não têm patas. 
- Reconhece os atributos fundamentais dos seres vivos: nascimento, 

crescimento, reprodução e morte. 
- Deduz, por analogia com os animais, que as plantas também são seres vivos. 
- Regista na ficha do aluno as aprendizagens efectuadas. 

 
 
 
 
Material por aluno 
 

- Ficha individual de registo. 
- Uma planta. 

 
 
 
 
 
Recomendação 
 

Antes da implementação das actividades da primeira aula, os professores deverão 
solicitar aos grupos que tragam de casa uma planta. Poderão facilmente arranjá-la no 
quintal, no jardim, ou no caminho para a escola. Importa que tenha de preferência raiz, 
caule e folhas.  

Para a actividade de germinação de sementes, que faz parte da segunda aula, 
convirá pedir-lhes que tragam um frasco grande de vidro, que poderá ser de café e, 
ainda, algumas sementes: feijão, fava, tremoço, ervilha e grão-de-bico.  

 
 

1. Os seres vivos: animais e plantas. 
 

BLOCO III  -  À DESCOBERTA DO AMBIE	TE 	ATURAL 

GUIA DO PROFESSOR 	.º 5 



_____   ___________________________________________  Resultados_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

252

Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 
 
 

Os seres vivos são parte essencial do mundo que habitamos. O estudo dos 
animais, plantas e o contacto directo com a natureza,  ajuda as crianças a desenvolverem 
um melhor conhecimento e compreensão do mundo onde vivem e promove a 
sensibilidade e o respeito, que se deseja, pela natureza. 

 

 

                      S e r e s  v i v o s   
 
 
 
 

Pretende-se que os alunos sejam estimulados, num processo de reflexão e 
discussão de turma, no sentido de conhecermos as suas ideias acerca do que entendem 
por seres vivos. Essas ideias constituem o ponto de partida de um processo de 
aprendizagem, em que as crianças irão desenvolver novas ideias mais concordantes com 
o conceito de ser vivo.   

 

– Vocês conhecem algum ser vivo? 
– Digam-me, então, que seres vivos é que conhecem? 
 

À medida que os alunos se vão pronunciando, escreva no quadro os nomes de 
seres vivos que vão sendo referidos.  

Após o tempo que achar necessário, distribua as fichas aos alunos para que eles 
também os possam registar.  

 

 

  

  

  

  

  
 

Solicite, agora, aos alunos que, em trabalho de grupo, discutam o que entendem 
por seres vivos, para depois cada grupo comunicar, através do seu porta-voz, o resultado 
do seu trabalho à turma.  
 

 

Sugerir ideias ♦♦♦♦ Interpretar ♦♦♦♦ Deduzir ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Registar 

 
� Registo o nome dos seres vivos que a minha turma conhece:   
 

1-____________         7-____________         13-____________ 
 

2-____________         8-____________         14-____________ 
 

3-____________         9-____________         15-____________ 
 

4-____________       10-____________         16-____________ 
 

5-____________       11-____________         17-____________ 
 

6-____________       12-____________         18-____________ 
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– O que são seres vivos? 
 
Na lista de exemplos referidos pelos alunos e nas ideias que emergiram da 

discussão de grupo, acerca do que são seres vivos, predominarão, muito provavelmente, 
os animais. No entanto, a referência ao Homem poderá não ocorrer. De um modo geral, 
os animais referidos como exemplos de seres vivos: a) são quadrúpedes; b) vivem em 
solo firme e à superfície; c) têm o corpo revestido de pêlos; d) não incluem animais de 
muito pequeno porte, como, por exemplo, os insectos. 

Nestas idades, a noção de ser vivo está, assim, limitada aos animais pelo facto de 
as crianças considerarem o movimento próprio um dos principais atributos dos seres 
vivos. O conceito subordinado de animal, por sua vez, é restrito aos animais conhecidos 
das crianças (através de contacto directo, de livros ou da televisão), ostentando, pelas 
características anteriormente referidas, um porte médio ou grande e todos eles com 
patas.   

 
Verifique se estas ideias emergem na sala de aula e procure tirar partido delas.  
 
– Será que todos os animais são grandes? 
– Conhecem algum animal que seja mais pequeno do que todos aqueles que estão 

registados no quadro? 
– Vamos pensar em grupo. Depois, cada grupo irá dizer o nome do animal em 

que pensou.   
 
Antes de iniciarem o trabalho de grupo, será conveniente relembrar o nome dos 

animais que estão registados no quadro. Solicite a um aluno que os leia. Após algum 
tempo, peça aos grupos que comuniquem à turma o nome do animal mais pequeno em 
que pensaram. 
 

– Como se chama o animal em que pensaram? 
 

Solicite aos grupos que registem, na ficha, o nome desse animal, realizando cada 
aluno o seu próprio registo.  

  

  

  

  
Os alunos tendem a referir como animais mais pequenos que conhecem alguns 

destes exemplos: a formiga, pulga, mosca, mosquito, aranha, etc.. 
 
– Será que todos os animais têm patas? 

 
Promova nos alunos uma atitude reflexiva de modo a evidenciarem aquilo que 

pensam.   
 

– Digam-me um animal que não tenha patas. 

� Escrevo o nome do animal mais pequeno que conheço.  
 

 
É  _________________________________ 
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– Se não têm patas, como é que estes animais se deslocam? 
 
Não se pretende, com estas questões, abordar os diversos tipos de locomoção, mas 

que os alunos desenvolvam um conceito mais amplo de animal, a partir dos exemplos 
anteriormente referidos e de algumas experiências vividas no seu quotidiano. 

 
Se necessário, introduza questões mais focalizadoras. 
 
– Já viram um caracol (uma minhoca ou uma cobra) a andar? 
– Como é que eles se deslocam? 
 
As crianças deverão compreender que tais animais se deslocam rastejando o seu 

corpo no solo. 
 
– E um peixe, como se desloca? 
 

Esta questão será um bom motivo para que os alunos observem, num aquário, 
como é que os peixes se deslocam. Será fácil fazerem uma analogia sobre o modo de 
locomoção dos peixes e o modo como nadamos.  

Em resposta às questões anteriores, os alunos compreenderão que os peixes têm 
barbatanas para nadar, exemplificando os respectivos movimentos, as aves têm asas 
para voar e o caracol e a cobra rastejam.  

 
 

                       O s  A n i m a i s  e  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
 
 
Os alunos deverão reconhecer nos animais algumas características de ser vivo: 

nascimento, crescimento, reprodução e morte. 
 
 
 
 
 
Comece por realizar um levantamento de ideias acerca desses atributos nos 

animais.  
 
– Por que dizemos que os animais referidos anteriormente - o cão, o gato, a vaca, 

etc. -  são seres vivos? 
 

Recorrendo a um exemplo evocado pelos alunos, desencadeie a seguinte reflexão 
e discussão, procurando conceder o tempo necessário para que os alunos exponham os 
seus pontos de vista. 
 

– Por que razão os gatos se alimentam? 
– Será que os gatos e as gatas têm filhos? 
– Já viram algum? 
– Como é que eles são? 

Sugerir ideias ♦♦♦♦ Interpretar ♦♦♦♦ Deduzir ♦♦♦♦ Generalizar por indução ♦♦♦♦ Classificar 
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– Se nenhum gato e nenhuma gata tivessem filhos o que aconteceria? 
– E quando os gatos são muito velhinhos, o que lhes acontece? 
 
Com esta discussão os alunos deverão concluir que os gatos nascem, crescem, têm 

filhos (reproduzem-se) e morrem.  
Generalize esta abordagem em relação a todos os outros animais. 

 
– Será que aquilo que acontece com os gatos também acontece com os outros 

animais? 
 

Até esta altura, poderão ainda não ter considerado o Homem como sendo uma 
espécie animal. Esta possibilidade deverá ser motivo de reflexão com a turma. 
 

– E o Homem será um animal? 
 
Deverá ser sublinhado que o Homem também apresenta as quatro características 

comuns aos restantes animais: nasce, cresce, reproduz-se e morre.    
Mesmo assim, alguns alunos manifestam resistência a considerarem-se animais. 

Será, então, necessário sublinhar que o Homem é um animal superior que se distingue 
de todos os outros.  

 
 

                      A s  P l a n t a s  e  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s   
 
 

Nas actividades seguintes pretende-se que os alunos construam uma noção de ser 
vivo mais abrangente com a inclusão das plantas nessa categoria. Assim, é suposto que 
cada grupo tenha ao seu dispor uma planta.  

 
 
 
 
 

Comece por colocar aos alunos as seguintes questões:    
 

– E as plantas serão seres vivos ou não? 
– Quem é que acha que são seres vivos? 
– Quem é que acha que não são seres vivos? 

 
Solicite aos alunos que fundamentem os seus pontos de vista.   

 
– Vamos ouvir primeiro aqueles que disseram que as plantas não são seres vivos. 
– Por que razão dizem vocês que não são seres vivos? 
– E vocês, por que razão dizem que são seres vivos? 

 
Alguns alunos tendem a dar respostas de uma forma irreflectida as quais se 

baseiam numa visão animal/antropomórfica, segundo a qual as plantas não são seres 
vivos. Algumas das razões que sustentam para não considerarem as plantas como seres 

Observar ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Deduzir ♦♦♦♦ Classificar ♦♦♦♦ Registar 
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vivos são: estarem presas à terra e não andarem, não terem boca, não falarem, não 
verem e não serem um animal nem um homem.  

Outras respostas tendem a aplicar às plantas os atributos de ser vivo abstraídos 
dos animais e do Homem.  

Confronte os alunos com algumas questões, especialmente os que consideraram 
que as plantas não são seres vivos, recorrendo ao seguinte trabalho de grupo:   

 
– Vamos lá pensar!... Em grupo vocês vão tentar responder a quatro perguntas: 
– As plantas nascem? 
– As plantas crescem?  
– As plantas dão filhos? 
– As plantas morrem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois de terem registado, comunicado as conclusões dos grupos à turma e 
promovido a correspondente discussão, questione: 

 
– Então, se os animais são seres vivos, serão também as plantas seres vivos? 

 
Certifique-se de que todo este processo, a que os alunos foram submetidos, 

provocou neles um desenvolvimento conceptual relativamente à noção de ser vivo, 
sugerindo aos alunos que realizem individualmente a tarefa proposta na ficha de registo.  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

EEssttaa  ssíínntteessee  ccoonnttrriibbuuii  ppaarraa  qquuee  ooss  aalluunnooss  rreefflliiccttaamm,,  ccllaarriiffiiqquueemm  ee  oorrggaanniizzeemm  
mmeennttaallmmeennttee  aa  nnooççããoo  ddee  sseerr  vviivvoo..  

  
  
  
 
 
 
 
 

� Coloco um X nas frases correctas.     
 

• Os animais são seres vivos. 
• As aves não são seres vivos. 
• As plantas não são seres vivos. 
• As plantas e animais são seres vivos. 
• Só os animais são seres vivos. 
• O Homem é um animal. 

� Eu e o meu grupo vamos responder a 4 questões, colocando sim ou não à frente de cada 
uma. 

 
 1. As plantas nascem?                            _______ 

2. As plantas crescem?                           _______ 
3. As plantas dão filhos?                         _______ 
4. As plantas morrem?                            _______ 
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2ª Aula 
 

 
 
Informação para o Professor  
 
 
A Constituição da semente e o processo  de germinação 
 

A grande maioria das plantas é produtora de sementes. Algumas plantas 
desenvolvem as sementes fixas às superfícies de folhas modificadas em escamas. Estas 
escamas, em muitos casos, agrupam-se tomando a forma de um cone, como acontece 
com a pinha do pinheiro. Estas plantas designam-se de gimnospérmicas. Outras 
desenvolvem as sementes totalmente encerradas no interior do ovário da flor que 
originará o fruto. Neste caso, as sementes formam-se no interior dos frutos, sendo 
exemplo, a maçã, a pêra, a vagem do feijoeiro, etc.. Estas plantas designam-se de 
angiospérmicas. 

As angiospérmicas encontram-se divididas em dois grandes grupos: as 
monocotiledóneas e as dicotiledóneas. Nas nonocotiledóneas as sementes apresentam 
um só cotilédone, enquanto as dicotiledóneas apresentam dois cotilédones. 

É sobre estas últimas que incidirão as actividades propostas neste módulo. 
 
Vejamos o caso do feijão que é a semente do fruto do feijoeiro. 
Esta semente é constituída pelo tegumento e pela amêndoa. O tegumento é a 

película externa que envolve e protege a amêndoa, vulgarmente chamado de casca, 
podendo apresentar cores variadas. Na amêndoa distinguem-se dois cotilédones e a 
plântula, também designada por embrião, que poderá originar uma nova planta. Os 
cotilédones são duas estruturas carnosas que contêm substâncias nutritivas de reserva 
que asseguram o crescimento e desenvolvimento da plântula até esta se transformar 
numa planta fotossinteticamente activa, capaz de sintetizar o seu próprio alimento. O 
embrião é formado pela radícula, que originará a raiz, pelo caulículo, que originará o 
caule e pela gémula, que dará origem às folhas. 

 

                                                                                  caulículo 
                                                                    radícula 
                                                             gémula                                              cotilédones                            

     hilo          casca ou tegumento 
Figura 1 - Feijão                                                Figura 2 - Interior do feijão 

1. Os seres vivos: animais e plantas. 
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No entanto, há sementes muito diferentes da do feijoeiro. Algumas apresentam, 
apenas, um só cotilédone, outras têm vários. Por vezes, ainda, as substâncias nutritivas 
de reserva estão armazenadas fora dos cotilédones, num tecido nutricional específico. 

 A partir da semente começa um novo ciclo. Quer as sementes se encontrem 
encerradas ou não no interior dos frutos, elas devem ser disseminadas, isto é, 
transportadas para um local onde haja as condições necessárias à germinação. Os 
agentes de disseminação podem ser vários, nomeadamente o vento, a água, os animais, 
o Homem e a própria planta. Encontradas as condições externas favoráveis, inicia-se o 
processo de germinação, com a entrada de água no interior da semente (hidratação). O 
tegumento rasga-se e o embrião começa a desenvolver-se: a radícula é geralmente o 
primeiro órgão a emergir, seguida do caulículo e da gémula.  

As substâncias nutritivas de reserva provenientes dos cotilédones são rapidamente 
esgotadas pelo embrião que se encontra em desenvolvimento e rápido crescimento. A 
germinação considera-se terminada quando a planta começa a realizar a fotossíntese, ou 
seja, após o aparecimento das primeiras folhas verdadeiras. 
 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 
 

- Observa com a lupa as características externas de várias sementes. 
- Identifica a planta que deu origem a cada semente: feijão, fava, tremoço, 

ervilha e grão-de-bico. 
- Faz a inferência de que as diferenças encontradas entre as sementes são 

características próprias de cada planta. 
- Observa com a lupa o interior do feijão. 
- Regista observações, desenhando o interior do feijão. 
- Comunica à turma as observações efectuadas. 
- Sugere ideias quanto ao procedimento a adoptar para que a semente dê 

origem a uma nova planta. 
- Constrói um dispositivo capaz de tornar visível a semente durante a fase de 

germinação. 
- Infere a utilidade de uma tira de papel quadriculado para fazer medições. 
- Prevê o que irá acontecer à planta depois do feijão germinar. 
- Faz observações e medições periódicas da nova planta. 
- Regista as observações e medições efectuadas. 
- Faz a inferência quanto à função das sementes na reprodução. 
- Regista na ficha do aluno as aprendizagens efectuadas.  

 
 
 
Material por grupo 
 
 

- Fichas individuais de registo. 
- Um frasco de vidro. 
- Um guardanapo.  
- Folhas de papel. 
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- Uma tira de papel quadriculado com três filas de quadrículas colado em 
cartolina. 

- Sementes: feijão, fava, ervilha, grão-de-bico e tremoço 
- Cinco lupas. 

 
 
 

Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 

 

 

                       S e m e n t e s   
  
  

Com a lupa os alunos deverão observar várias sementes, desenhar o interior de 
uma semente e identificar a parte que irá originar uma nova planta. 

  
  

  
  

Distribua pelos grupos várias sementes: feijão, fava, tremoço, ervilha e grão-de-
bico. Deixe que as possam observar livremente durante algum tempo. Após a 
exploração e observação, os alunos estarão mais predispostos à discussão em torno do 
que examinaram. 

Comece por proceder a um levantamento de ideias acerca da função das sementes. 
 
– O que é que vos foi distribuído? 
– Para que servem as sementes? 
 

As sementes são estruturas reprodutoras que asseguram a continuidade da maior 
parte das espécies vegetais. As crianças revelam o conhecimento de que elas 
desempenham essa função, argumentando, por exemplo, que: se não houvesse feijão 
não havia feijoeiro. No entanto, os alunos poderão não contemplar esta finalidade e 
referir outras. Neste caso, promova nova discussão, fazendo apelo aos conhecimentos 
que já possuem.  

 

– De onde vem o feijão? 
– Se não existissem feijões, como é que obtínhamos o feijoeiro? 
 

Utilizando a lupa, passe a observações mais focalizadas. Verifique se ainda se 
recordam como se utiliza correctamente a lupa. 

 

– O que é que observam com a lupa? 
– De que cor são as sementes? 
– A casca é lisa ou rugosa? 

Sugerir ideias ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Planear/executar  ♦♦♦♦ Observar ♦♦♦♦ Inferir ♦♦♦♦ Registar 



_____   _____________

____________________

– E a forma....? 
 

Conduza as observaçõ
são diferentes, sendo cada se

 

– Então, as sementes s
– Por que razão não sã
– Que planta deu orige
 

Focalize a atenção dos 
 

– Já viram alguma vez
– Como será o seu inte
 

Alguns alunos têm o 
metades”, mas nenhum tende

 

– O que é que deverem
– Vamos abri-las? 

 

As sementes para sere
nomeadamente facas, dever
água. Ao ficarem hidratada
tegumento e separar os dois c

 

Circule pelos grupos
dificuldades, de modo a evit
durante a abertura.  

Através da observação
planta minúscula à espera de
partido quando abriram a sem

 
Peça-lhes para desenha

observações, através da l
examinaram. 
 
 

� Observo com a lupa e de
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e um recipiente com 
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Suscite alguma reflexão e discussão em relação às observações realizadas. 
 
– O que observaram? 
– Com que se assemelha essa parte muito pequenina que estava entre as duas 

metades da semente? 
 
 

                      G e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s      
 

Esta actividade permitirá aos alunos verificar o desenvolvimento do embrião 
existente no interior das sementes, até originar uma nova planta.  

 
 

 

 
 
– O que teremos que fazer para que a semente dê origem a uma nova planta? 

 
Promova algum trabalho de grupo com vista a encontrar um conjunto de 

procedimentos a adoptar para resolver a questão anterior. Oriente a reflexão e discussão 
que possa surgir e introduza algumas questões, com vista a clarificar mentalmente todo 
o processo que os alunos irão realizar. 

 

– Onde devemos colocar a semente? 
– De que necessitamos para além do frasco? 

 

As crianças têm o conhecimento empírico de que o feijão deverá ser colocado "na 
terra" para originar um novo feijoeiro.  

 

– Se colocarmos as sementes no interior da terra, será que as conseguimos ver a 
originar uma planta? 

– Então, temos que arranjar uma forma de ver as sementes a originar uma nova 
planta. 

 

É necessário arranjar uma forma de manter a semente visível durante a fase de 
germinação. Para que isso aconteça, os alunos deverão revestir com um guardanapo as 
paredes do frasco e colocar entre a parede do frasco e o guardanapo uma semente. 

Distribua a cada aluno um frasco, um guardanapo e algumas folhas de papel e vá 
demonstrando à turma todo o procedimento a adoptar.  Com o frasco na mão, enrole um 
guardanapo e coloque-o no seu interior, de modo a que as paredes do frasco fiquem 
revestidas.  

 

– Façam como eu. Enrolem assim os guardanapos e coloquem-nos no interior dos 
frascos. Agora, amarrotem as folhas de papel e coloquem-nas dentro do frasco.  

 

Sugerir ideias ♦♦♦♦ Comunicar ♦♦♦♦ Planear/executar ♦♦♦♦ Prever  
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Esta tarefa não é fácil para os alunos. Circule pelos grupos e ajude na medida das 
suas necessidades. 

 
– E agora o que teremos que colocar dentro dos frascos? 
 
Se necessário, pegue em algumas sementes como forma de promover o 

pensamento dos alunos.  
Para a semente ficar bem visível, terá que ser colocada entre a parede do frasco de 

vidro e o guardanapo, sensivelmente a 2 centímetros em relação à abertura do frasco. 
Mostre aos alunos como proceder. 

 
– O que falta, ainda, colocar? 
 
Faça-os compreender que, assim como os animais e as pessoas necessitam de 

água, também as plantas dependem desse bem essencial, devendo ter o cuidado de 
manter as folhas e o guardanapo, que estão no interior do frasco, sempre húmidos. 

A tarefa não está terminada, resta ainda colar na vertical e próximo da semente 
uma tira de papel quadriculado colado em cartolina. A tira de papel quadriculado deve 
ter 3 colunas de quadrículas que corresponderão a 3 medições a efectuar de 5 em 5 dias. 
A medição deve ser efectuada desde a extremidade inferior da raiz até à extremidade 
superior da planta. 

 
Distribua uma tira de papel quadriculado a cada grupo. 
 
– Vamos colar, agora, estas tiras de papel quadriculado nos copos. Vocês sabem 

para que servem? 
 
Introduza questões mais específicas. 
 

– Se quisermos saber quanto a planta cresce durante alguns dias, o que teremos 
que fazer? 

– Será que esta tira de papel quadriculado me ajuda a medir a planta? 
– Como? 
 

Pretende-se que os alunos concluam que, através da contagem do número de 
quadrículas, poderão fazer medições e ficar a saber quanto cresceu cada planta.  

Será oportuno perguntar-lhes, também, onde deverão no final colocar os frascos. 
 

– Onde deveremos colocar os frascos, no parapeito da janela ou dentro do 
armário? 

– Porquê? 
 

Dado que no parapeito da janela a temperatura poderá ser mais elevada, em 
função da maior quantidade de luminosidade, o processo de germinação e crescimento 
das plantas desencadear-se-á mais rapidamente. Para além da temperatura, os alunos 
tendem a referir outros factores que influenciam a germinação das sementes, 
designadamente: água, ar e sol.  
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– Depois de nascer a planta o que lhe irá acontecer? 
– E depois ...? 
 
Durante este esforço de previsão acerca do que irá acontecer à planta, alguns 

alunos prevêem o ciclo de vida do feijoeiro invocando os atributos de ser vivo 
anteriormente abstraídos dos animais e das plantas. No final, alerte os alunos para 
alguns cuidados a ter não só com as plantas mas também com os animais. 

 

 

  
  
Os alunos deverão registar, em três momentos diferentes, as observações e 

medições do feijoeiro.  
 
Em três aulas diferentes, separadas de 5 dias, conceda algum tempo para os alunos 

em grupo observarem, medirem e realizarem os respectivos registos. Os registos serão 
realizados não só na ficha do aluno, mas também na tira de papel quadriculado que foi 
colada aos frascos. Cada tira é constituída por três filas de quadrículas dispostas 
verticalmente, correspondendo cada fila a um momento diferente de medição. Assim, 
em cada momento de medição, os alunos deverão pintar, de preferência com cores 
diferentes em cada fila, o número de quadrículas que a planta cresceu durante os 5 dias 
considerados.  

Se, na turma, existirem sementes diferentes a germinar, poderá alertar os alunos 
para os diferentes ritmos de crescimento das várias plantas.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Coloco uma semente entre a parede de um frasco e um guardanapo húmido e registo as 
minhas observações: 

 
 
 

Data: ___/___/___ 

 

Observo: __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Mede ______ quadrículas 

Observar ♦♦♦♦ Medir ♦♦♦♦ Registar 
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3ª Aula 
 
 
 
Objectivos de aprendizagem 
 
 

- Interpreta as observações e medições efectuadas. 
- Conta o número de quadrículas que a planta cresceu durante as três medições. 
- Calcula o número de quadrículas que a planta cresceu de cinco em cinco dias. 
- Elabora, em grupo, uma frase para que a turma construa colectivamente a 

história da germinação da semente. 
 
 
 
Material por grupo 
 
 

- Fichas individuais de registo. 
- Um frasco com a semente a germinar. 

 

 

Orientações para o processo de ensino-aprendizagem 

 

Os alunos deverão analisar as observações e medições, que efectuaram nos três 
momentos considerados, e construir, no final, a história da germinação da semente. 
 

                           G e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s      
 

 

 

 
 
Cada grupo deverá analisar e interpretar os seus registos e responder às seguintes 

questões: 
 
– Quantos quadradinhos mede a planta? 
– Quantos quadradinhos cresceu a planta nos primeiros 5 dias? 
– Quantos quadradinhos cresceu a planta entre a primeira e a segunda medição? 
– E entre a segunda e a terceira? 

 

Interpretar ♦♦♦♦ Calcular ♦♦♦♦ Registar ♦♦♦♦ Comunicar 

1. Os seres vivos: animais e plantas. 
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Registe no quadro as respostas de cada um dos grupos e suscite alguma reflexão 
em relação às diferenças encontradas. 

 

– Vamos ordenar as plantas da menor para a maior. 
– Por que motivo a planta terá crescido mais nos frascos de alguns grupos do 

que noutros?   
 
No final desta discussão, incite a turma a elaborar frases, com o encadeamento 

lógico e temporal dos acontecimentos observados, a fim de se fazer colectivamente o 
relato da germinação da semente.  

 

Registe as frases no quadro para colmatar eventuais dificuldades de registo por 
parte dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consolidação das aprendizagens efectuadas, sugere-se que, no final destas 
actividades, o professor e os alunos construam um terrário. Para tal, bastará ao professor 
providenciar uma caixa de madeira. A terra poderá ficar a cargo dos alunos, uma vez 
que estes, quando incumbidos, evidenciam um maior compromisso pessoal com as 
actividades e um maior sentido de responsabilização. No terrário, cada grupo deverá 
colocar a germinar um conjunto de sementes diferentes, as utilizadas na aula anterior: 
feijão, fava, tremoço, ervilha, grão-de-bico. Com o terrário pretende-se realizar uma 
abordagem mais abrangente, a título comparativo e complementar à actividade realizada 
com a germinação do feijão no interior do frasco. Os alunos poderão, assim, observar e 
comparar os diferentes ritmos de crescimento das diversas plantas e suas características 
morfológicas. 

No final, o professor poderá, ainda, providenciar uma saída de campo que será 
desenvolvida nas imediações da escola ou, caso não seja possível, num parque natural 
para observação de plantas e animais no seu ambiente natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Relato a germinação da semente. 
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Conexões com: 
 
♦ A Matemática : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
♦  A Língua Portuguesa: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ A Expressão e Educação Plástica: 

 
 
 

 

– Efectuar contagens de exemplos de seres vivos. 
– Comparar animais segundo o critério: maior/menor. 
– Comparar sementes tendo em conta algumas características: forma, 

tamanho, cor, textura... 
– Conhecer e utilizar os vocábulos: interior e exterior. 
– Medir o crescimento das plantas utilizando papel quadriculado. 
– Contar e registar, de 5 em 5 dias, o número de quadrículas que as plantas 

cresceram. 
– Calcular o número de quadrículas que as plantas cresceram entre duas 

medições consecutivas. 
– Colocar as plantas por ordem crescente de altura. 
 

Comunicação oral 
– Comunicar à turma exemplos de seres vivos. 
– Sugerir ideias e emitir opiniões quanto à noção de ser vivo, função das 

sementes e o que fazer para a semente germinar. 
– Expor os seus pontos de vista e conclusões do grupo em relação às 

características de ser vivo e às características externas das sementes. 
– Intervir em momentos de discussão de grupo e de turma ao longo das 

actividades propostas. 
– Comunicar oralmente as observações realizadas: da planta, da semente e do 

processo de germinação. 
– Elaborar oralmente frases com o encadeamento lógico e temporal dos 

acontecimentos observados durante a fase de germinação da semente. 
 
Comunicação escrita 
– Escrever o nome próprio e a data na ficha de registo. 
– Ler os enunciados escritos que fazem parte da ficha de registo. 
– Escrever os nomes dos seres vivos que a turma conhece. 
– Responder sim ou não à frente de algumas questões relativas às 

características das plantas. 
– Ler os nomes de alguns seres vivos.  
– Participar na construção de frases que relatem a história da germinação. 
– Escrever no quadro as frases produzidas oralmente. 
– Registar as observações efectuadas durante a fase da germinação de 

sementes. 

– Desenhar o interior de uma semente observando sistematicamente através da 
lupa. 

– Construir, com materiais de uso corrente, um dispositivo capaz de manter a 
semente visível durante a fase de germinação. 
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6.2.10. Processo de validação do módulo 5: os seres vivos 

 
6.2.10.1. Alterações à versão inicial sugeridas pelos professores em contexto de 

formação 

 
Este módulo foi concebido segundo uma estrutura que sustenta uma hipótese 

evolutiva do conceito de ser vivo em contexto de aprendizagem. A hipótese prevê três 

fases de evolução conceptual, conforme o quadro seguinte.  

 

Quadro 5 

Hipótese evolutiva do conceito de ser vivo 

 

Fase 1 

 

Seres vivos são animais de grande/médio porte, que têm membros de 

locomoção com patas e que vivem em solo firme. 

 

Fase 2 

 

Ser vivo é qualquer animal visível a olho nu, independentemente do 

modo de locomoção e habitat. 

 

Fase 3 

 

Seres vivos são quaisquer animais e plantas 

 

Esta hipótese acolheu contribuições da nossa própria experiência pedagógica com 

crianças do 1º ciclo de escolaridade e contribuições teóricas de alguns autores sobre a 

evolução espontânea do significado de ser vivo nas crianças (Piaget, 1997; Freitas, 

1989; Gelman & Spelke, 1983; Bell & Freyberg, 1991; Bell & Barker, 1982; Bell, 

1981).  
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A-  Animais e plantas 

Será que todos os alunos se encontram na mesma fase de evolução conceptual? 

 

As ideias dos alunos acerca do conceito de ser vivo têm grande probabilidade de 

serem diferentes e situarem-se em diferentes fases de evolução conceptual. Esta ideia 

não foi compreendida inicialmente pelos professores, que reagiram à hipótese evolutiva 

do significado de ser vivo, no pressuposto de que pretendíamos dizer que todos os 

alunos estariam de início na 1ª fase, depois todos passariam para a 2ª e assim 

sucessivamente. Depois de clarificada esta questão, sugerimos que o diferente 

escalonamento conceptual dos alunos poderá ser vantajoso no sentido de eles poderem 

partilhar o conhecimento, isto é, os alunos que se situam em fases conceptuais 

superiores poderão, através da interacção e cooperação que se estabelecem dentro e fora 

dos grupos, contribuir para o enriquecimento daqueles que se situam em fases 

conceptuais inferiores (Vygotsky, 1987, 1998).  

 

Que exemplo de animal utilizar para induzir os alunos a abstrair algumas 

características comuns aos animais? 

 
Por via de sucessivas questões, o módulo pretende que os alunos abstraiam 

algumas características que são comuns aos animais: nascem, crescem, reproduzem-se e 

morrem. Nessas questões utilizou-se, na versão inicial do módulo, a vaca como exemplo 

ilustrativo de animal. Este exemplo suscitou alguma apreensão nos professores, 

argumentando que as vacas raramente morrem de velhas, ou seja, de morte natural. 

Antes da morte natural (velhice ou doença), elas são mortas pelo Homem. Isso 

dificultaria, aos olhos das crianças, a compreensão de que  “morrer” é um atributo dos 

seres vivos. Consequentemente, o exemplo proposto inicialmente foi substituído pela 



_____   ___________________________________________  Resultados_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

269

cadela, uma vez que é frequente as crianças terem uma relação mais afectuosa com os 

cães e só esporadicamente tomam conhecimento de que um cão foi morto pelo Homem. 

Porém, como esta proposta pedagógica tem como futuros destinatários crianças que 

vivem tanto em meio urbano como em meio rural, veio-se posteriormente a substituir o 

exemplo anteriormente referido – o cão – pelo gato, em virtude de ser um animal que 

poderá coabitar mais facilmente em meio urbano do que o cão. O gato é um exemplo 

que está em maior conformidade com uma preocupação de natureza multicultural, 

dando-nos maiores garantias de que também as crianças da cidade possam estar 

familiarizadas com este animal.  

Em determinado momento do módulo introduzia-se também a seguinte questão: 

Se não tivessem filhos o que aconteceria às vacas? O objectivo desta questão era que as 

crianças fossem estimuladas a pensar nas consequências resultantes da ausência de 

reprodução para uma determinada espécie de animal e assim concluíssem que a 

reprodução (ter filhos) é um atributo dos seres vivos. Os professores sugeriram que se 

reformulasse a referida questão. A razão de tal sugestão teve a ver com a sua incorrecta 

formulação, porque às vacas que não tenham filhos não lhes acontece nada. Em 

alternativa a questão passou a ser colocada da seguinte forma: Se nenhuma vaca tivesse 

filhos o que aconteceria? Entenda-se que o exemplo da vaca tinha sido sugerido 

anteriormente, pelo que a sua substituição pelo gato deu lugar à seguinte questão: Se 

nenhuma gata tivesse filhos o que aconteceria?  
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Fichas de registo: instrumentos de suporte a uma estratégia de estimulação do 

pensamento ou instrumentos de avaliação a preencher em curto espaço de tempo?  

  
Para apurar o nível de aprendizagem a que os alunos chegaram no final da 

segunda aula, o módulo propõe que estes respondam à seguinte questão: O que são, 

então, seres vivos? Para tal, deverão colocar um V (verdadeiro) ou um F (falso) à frente 

de cada alternativa proposta na ficha do aluno. Uma das alternativas apresentadas, só os 

animais são seres vivos, suscitou alguma discussão, argumentando-se que a palavra 

“só” era enganadora, podendo induzir os alunos em erro. Perante esta objecção, 

argumentámos que as afirmações não têm como objectivo promover uma resposta 

rápida e irreflectida, mas sim suscitar a reflexão e o confronto de opiniões, quando, de 

uma forma irreflectida, os alunos seleccionam as afirmações como sendo verdadeiras ou 

falsas. Por isso, a palavra “só” estava lá colocada intencionalmente.  

 

B-  Observação do interior de um feijão e germinação  

 
Na sessão de formação referente à discussão deste módulo, todos os grupos de 

professores tinham à sua disposição um conjunto de sementes, frascos e papel. Em 

discussão de grupo com o formador/investigador realizaram a actividade de observação 

do interior de um feijão com a lupa e de montagem do dispositivo para a germinação do 

feijão. Esta perspectiva de formação pretendeu que os professores vivenciassem o 

mesmo processo de ensino-aprendizagem que os alunos iriam realizar na sala de aula.  
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A semente que irá germinar deverá ser colocada num frasco de vidro contendo terra 

ou colocada entre as paredes do frasco e um guardanapo enrolado e humedecido? 

 
O estudo experimental da germinação de um feijão permite aos alunos observar 

todo o processo de germinação e desenvolvimento do embrião, até originar uma nova 

planta. Durante este processo, pretende-se que os alunos interpretem as observações, 

recorrendo às características gerais de ser vivo, e passem a incorporar as plantas como 

parte integrante da estrutura conceptual de ser vivo.  

Os alunos, em trabalho de grupo, estimulados com questões que o professor vai 

introduzindo, com vista a clarificar mentalmente todo o processo que irão realizar, 

devem discutir e reflectir sobre um conjunto de procedimentos a adoptar, para que o 

feijão possa germinar e, simultaneamente, possam observar todo o processo de 

germinação. Para tal, devem com a ajuda do professor construir um dispositivo que lhes 

permita realizar essas observações. Assim, sugere-se a utilização de um frasco de vidro 

com um guardanapo enrolado no interior a revestir as paredes. Para que o guardanapo se 

ajuste às paredes, devem colocar-se papéis amarrotados a encher o espaço vazio que fica 

no interior do guardanapo. O feijão é colocado entre o guardanapo e as paredes do 

frasco, por forma a permitir às crianças a observação de todo o processo de germinação.  

A função do guardanapo não foi facilmente compreendida pelos professores, 

sugerindo estes em alternativa a utilização de terra. Sustentámos que, com a utilização 

da terra, não só o feijão deixa de ser visível, como também deixa de ser visível todo o 

processo de germinação até ao momento em que ocorre a eclosão do feijoeiro à 

superfície da terra.  
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Que tipo de frascos devem ser utilizados na construção do dispositivo para a 

germinação do feijão? 

  
O módulo não especificava que tipo de frascos se deveria utilizar na construção do 

dispositivo para a germinação do feijão. À partida estávamos convictos de que este seria 

um factor irrelevante e qualquer tipo de frasco surtia o mesmo efeito. No entanto, isso 

não se verificou. Em contexto de formação, os professores, ao vivenciaram o mesmo 

processo de aprendizagem que iriam promover com os seus alunos, sugeriram que os 

frascos deveriam ser maiores, por exemplo, frascos grandes de café. Estes têm espaço 

suficiente para que as raízes cresçam no sentido descendente, permitindo uma mais fácil 

medição do crescimento das raízes.  

 

Devem ser colocadas a germinar sementes de plantas da mesma espécie, em 

diferentes grupos, ou de plantas de espécies diferentes?  

 
A actividade de germinação do feijão fez emergir algumas interrogações quanto à 

possibilidade de se colocarem a germinar sementes de espécies diferentes em grupos 

diferentes, para verificarem os ritmos de crescimento e compararem as diferenças 

ocorridas. Inicialmente, a nossa perspectiva, aquando da elaboração do módulo, era que 

cada grupo colocasse no frasco a germinar uma semente diferente, mas essa opção 

acabou por ser rejeitada. Se cada grupo tiver uma semente diferente a germinar, a 

análise das observações e medições tornar-se-ia desorganizada, porque o que seria 

válido para um grupo poderia não ser válido para o outro. Concluiu-se que a introdução 

da variável espécie tornaria o estudo bastante complexo e difícil de gerir do ponto de 

vista do professor. 
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6.2.10.2. Alterações decorrentes do processo de implementação do módulo na 

sala de aula  

 
A-  Animais e plantas 

A inclusão do Homem no conceito de animal  

 
Durante a implementação do módulo na sala de aula, alguns alunos mostraram-se 

renitentes em assumirem a sua condição de animal. Tal facto gerou, em alguns alunos 

das turmas onde decorreu a intervenção, um estado de conflito cognitivo e de discussão 

entre aqueles que não admitiam o Homem como sendo um animal e aqueles que 

possuíam ideias mais inclusivas de animal. Estes últimos, em algumas turmas, 

chegaram mesmo a afirmar que: “O Homem é um animal e um ser vivo”. Assim, é 

nosso objectivo estimular entre os alunos a discussão e o confronto de diferentes ideias, 

com vista a deduzirem do Homem as características comuns de ser vivo anteriormente 

abstraídas dos animais. Esta discussão confirmou aquilo que já tinha sido objecto de 

reflexão em contexto de formação. Durante o processo de ensino-aprendizagem, 

deparar-nos-íamos com alunos em diferentes fases de evolução conceptual, de acordo 

com as ideias que construíram ao longo do seu processo de desenvolvimento mental. 

 

O contacto directo com a 0atureza 

 
Os exemplos de seres vivos referidos pelos alunos foram, na sua totalidade, 

animais, à excepção de uma das turmas em que um aluno referiu num desses exemplos 

uma planta. Analisados posteriormente os exemplos de seres vivos proferidos pelos 

aluno, verificámos que, nesses exemplos, predominam os animais conhecidos da criança 

e o Homem. Os animais apresentam essencialmente as seguintes características: 
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quadrúpedes; vivem à superfície do solo; corpo revestido de pêlos; tamanho médio ou 

grande porte (não incluem os animais de porte muito pequeno como, por exemplo, os 

insectos). 

Ainda sem conhecer estes dados, algumas reflexões escritas dos professores 

apontavam para a importância que poderá ter, neste processo de aprendizagem, o 

contacto directo com a natureza ou com um local onde os alunos possam observar 

animais e plantas. Inicialmente, aquando da elaboração do módulo, as nossas 

preocupações apontavam para a necessidade de contemplar uma proposta de actividade 

que reiterasse o contacto directo com a natureza. No entanto, na sessão de formação 

seguinte, aquando da discussão dos acontecimentos ocorridos durante a intervenção, 

entendeu-se que se deveria contemplar essa possibilidade como actividade final de todo 

o processo de ensino-aprendizagem. Com ela pretende-se consolidar e sistematizar a 

estrutura conceptual de ser vivo.   

 

B- Observação do interior de um feijão e germinação 

A utilização da lupa 

 
A actividade de observação e desenho do interior do feijão requer a utilização da 

lupa, para que os alunos observem o embrião. No módulo 4 sobre materiais e objectos, 

os alunos já tiveram oportunidade de conhecer e utilizar a lupa para observarem o 

entrelaçado de um tecido. Nessa altura, concluímos que deveríamos introduzir mais 

actividades que implicassem a utilização desse instrumento, para que se estimulassem e 

desenvolvessem algumas competências (ver páginas 242-244) que a sua utilização 

requer. Assim, com esta actividade pretende-se estimular tais competências e reforçar a 

compreensão sobre o modo de utilização da lupa. Este conhecimento poderá contribuir 
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para uma melhor observação e compreensão de que no interior da semente existe uma 

estrutura que se assemelha a uma minúscula planta – o embrião – que irá originar uma 

nova planta.  

 

A medição do crescimento dos feijoeiros 

 
Durante o processo de crescimento do feijoeiro, os alunos têm que registar na 

ficha, em três momentos diferentes e intercalados de 5 dias, as observações efectuadas e 

a medição do crescimento ocorrido nesses períodos. A medição é efectuada desde a 

extremidade das raízes até à extremidade verde da planta. Neste processo de medição 

foi sugerida a colocação de uma tira de papel quadriculado com 3 colunas de 

quadrículas (unidade de medida) nas paredes externas do frasco. Cada coluna 

corresponde a um momento diferente de medição. Durante a implementação do módulo 

na sala de aula, constatou-se que a fita de papel quadriculado utilizada não tem rigidez 

suficiente para permanecer em posição vertical e deste modo facilitar a medição, 

posterior observação e análise das sucessivas e periódicas medições. Sugeriu-se, então, 

que a tira de papel quadriculado fosse previamente colada num material mais 

consistente, por exemplo, cartolina ou cartão. Verificou-se, ainda, que esta deve ser 

suficientemente comprida, porque, de acordo com as variedades de feijões utilizados, 

constatou-se que alguns tiveram um maior e mais rápido crescimento. 

 

O terrário 

 
Paralelamente a todo este processo de ensino-aprendizagem experimental que a 

actividade de germinação do feijão suscitou na sala de aula, uma professora decidiu, por 

iniciativa própria, colocar a germinar num tabuleiro com terra algumas das sementes 
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utilizadas para a observação das características externas: o grão-de-bico, ervilha, fava e 

o tremoço. Cada aluno responsabilizou-se por trazer de casa um pouco de terra, com a 

qual encheram um tabuleiro e onde colocaram a germinar sementes de várias espécies 

de plantas. Na defesa da sua iniciativa, a professora comentou com grande satisfação 

que: “os alunos quando entram na sala correm mais depressa para o tabuleiro do que 

para os frascos que contêm o feijão a germinar. Os alunos mostraram o tabuleiro aos 

pais, que tinham vindo a uma reunião à escola.” Na sessão de formação seguinte, a 

professora fez questão de ir buscar o tabuleiro – o terrário – para que todos vissem o 

desenvolvimento das plantas que os alunos semearam. Todos os professores ficaram 

radiantes. De acordo com o interesse que provocou nos alunos e em função do potencial 

educativo que a sua exploração poderá oferecer, achámos que a proposta deveria ser 

acolhida no módulo. No terrário, os alunos poderão colocar a germinar sementes de 

várias espécies de plantas. Durante o crescimento dessas plantas, poderão observar e 

comparar também os seus ritmos de crescimento e as suas características morfológicas.  

 

O relato da germinação do feijão 

 
Na última aula, em jeito de síntese e sistematização do conhecimento adquirido 

com a actividade experimental referente à germinação do feijão, os alunos, em 

discussão de turma, elaboraram frases com o encadeamento lógico e temporal dos 

acontecimentos observados, a fim de construírem colectivamente o relato da 

germinação da semente.  

 Na sessão de formação, uma professora sugeriu que a construção do relato 

deveria ser elaborada por cada um dos grupos de alunos e não em contexto de discussão 

de turma. A sugestão foi imediatamente refutada por grande parte dos professores, com 
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o argumento de que isso acarretaria muitas dificuldades quer aos grupos quer ao 

professor. Os alunos na altura do ano em que foi implementado o módulo – Junho, 

ainda não apresentavam competências de escrita suficientemente desenvolvidas que lhes 

permitissem construir com autonomia o relato da germinação da semente. Por outro 

lado, os professores teriam que se desdobrar no acompanhamento e ajuda a prestar a 

cada grupo. Tratando-se do relato de um conjunto de acontecimentos que se sucederam 

no tempo, entendemos que deveria ser monitorizado pelo professor em discussão de 

turma. Se o relato fosse desenvolvido no grupo, tornar-se-ia difícil para o professor 

monitorizar simultaneamente todos os grupos. 

Assim, cabe ao professor coordenar e acompanhar todo o processo de construção, 

estimulando os alunos a organizar e a estruturar mentalmente todo o conhecimento, de 

modo a obter um encadeamento lógico e diacrónico das frases elaboradas em função 

dos acontecimentos observados. Outro argumento não menos importante e que reforçou 

a ideia da construção colectiva de turma foi o facto das frases elaboradas nos grupos 

poderem não ter a qualidade e o rigor científico do estudo efectuado. Quando alguma 

frase é transmitida à turma, surge uma óptima oportunidade para se desencadear em 

torno dela a discussão e reflexão necessária à correcção de eventuais imprecisões.  

A construção do relato, em discussão de turma, requer um esforço de pensamento 

sobre a sequência de acontecimentos, que põe os alunos numa corrente única de 

pensamento, ao qual vão acrescentando sempre mais alguma coisa, como resultado do 

conhecimento socialmente construído durante todo o processo de acompanhamento da 

germinação do feijão, conforme se atesta nos relatos elaborados em duas turmas:  
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Turma 1 

 

Era uma vez um feijão que nós colocámos num frasco cheio de papel e água. 
Passados alguns dias o feijão ganhou raízes que chegavam ao fundo do frasco. Depois 
ganhou caule e cresceu muito. Do caule nasceram as folhas verdinhas. O feijão 
desapareceu e o feijoeiro ganhou flor de onde vai nascer uma nova semente. 
 
 

 

Turma 2 

 

Era uma vez uma semente de feijão que veio à nossa sala de aula. $ós 
observámos a semente com uma lupa e descobrimos que tinha um embrião. O embrião 
vai dar vida a uma planta chamada feijoeiro. Então resolvemos pôr o feijão num frasco 
com água e papel para vermos a planta crescer. Do feijão nasceu uma raiz, um tronco 
e folhas. A planta vai crescer mais, vai dar flores, vai dar filhos que são os feijões, vai 
ficar velha e morre. 
 
 
 
 

Ainda em relação à construção do relato é de salientar o seguinte: 

a) a narrativa é indissociável do processo experimental vivenciado pelas 
crianças; 

 
b) a narrativa estrutura e organiza o pensamento das crianças em termos de a 

sequência dos factos narrados significar parte do ciclo de vida da planta; 
 

c) o texto contém, em termos de previsão, uma visão global do ciclo de vida de 
um ser vivo. 

 

Assim sendo, o processo experimental e a narrativa convergem num efeito 

sinergético da aplicação do significado previamente construído e de enriquecimento do 

significado de ser vivo (Sá et al., 1999b).  
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66..33..  AANNÁÁLLIISSEE  DDAASS  RREEFFLLEEXXÕÕEESS  DDOOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS    

  
Nas reflexões escritas entregues pelos 4 professores envolvidos no processo de 

validação dos módulos na sala de aula identificam-se três tipos de reflexões: a) um 

primeiro tipo caracteriza-se pela enumeração factual dos acontecimentos ocorridos na 

sala de aula; b) um segundo tipo atribui grande relevância à enumeração factual dos 

acontecimentos da aula, mas, no final, em jeito de conclusão, elabora uma pequena 

reflexão onde expõe alguns comentários de natureza pessoal sobre aquilo que de mais 

relevante aconteceu durante a intervenção; c) um terceiro e último tipo coloca de lado a 

narração descritiva dos acontecimentos da sala de aula e centra-se essencialmente na 

reflexão sobre tais acontecimentos. A natureza deste último tipo demonstra um 

professor mais reflexivo, elaborando comentários mais profundos sobre aspectos 

positivos e negativos resultantes da implementação dos módulos na sala de aula.   

Numa primeira leitura, ressalta desde logo uma regularidade comum a todas as 

reflexões, a partir da qual nos apoiamos como suporte estruturante da análise. Tem a ver 

com o facto de os professores incluírem nos comentários duas dimensões específicas 

distintas: a) numa focalizam as atitudes que os alunos manifestam face às actividades 

experimentais; b) noutra focalizam as atitudes e sentimentos que tal intervenção 

suscitou neles próprios.  

Assim, a análise passou a centrar-se nestas duas dimensões, identificando-se 

diferentes categorias de comentários e a frequência absoluta com que essas categorias 

apareciam na totalidade das reflexões entregues pelos 4 professores.  
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6.3.1. Avaliação que os professores fazem das atitudes e sentimentos dos 

alunos face à intervenção 

 

Em relação às atitudes dos alunos distinguimos, nas reflexões dos professores, 

dois tipos de atitudes: a) atitudes positivas espontâneas; b) atitudes positivas não 

espontâneas (Sá, 1996). 

 

6.3.1.1. Atitudes positivas espontâneas dos alunos 

 
As atitudes positivas espontâneas “caracterizam-se pelo elevado investimento ao 

nível dos sentimentos e emoções e baixo nível de investimento intelectual” (Sá, 

1996:450). São atitudes que os alunos exteriorizam em comportamentos espontâneos, 

sem qualquer intervenção específica nesse sentido por parte do adulto, são intrínsecas à 

natureza das actividades experimentais. Evocando Damásio (1995), Sá refere que tais 

atitudes associam-se às necessidades biológicas primárias, ou seja, não estão associadas 

a uma acção deliberada da mente. Elas resultam da interacção espontânea da criança 

com os materiais e objectos utilizados nas actividades.  

A exploração inicial dos materiais, a observação do entrelaçado do tecido e do 

interior de um feijão com a lupa, despertou no aluno o prazer, o interesse e o 

imediatismo de divulgar o resultado das suas observações. 

 

As atitudes positivas espontâneas de interesse, entusiasmo e participação, 

desencadeadas por um prazer imediato, são aquelas que assumem uma maior 

preponderância nos comentários que os professores tecem nas reflexões. Estas atitudes 

promovem um profundo envolvimento pessoal e traduzem-se em reacções positivas 

espontâneas de verdadeira entrega, que contribuem para a criação de uma atmosfera de 
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aula verdadeiramente agradável. Este é um aspecto particularmente importante para se 

ancorar e promover um efectivo envolvimento intelectual dos alunos e, 

concomitantemente, promover aprendizagens de qualidade superior. 

O quadro que a seguir se apresenta mostra-nos o número de vezes que as atitudes 

de interesse, entusiasmo e participação são referidas no total das reflexões elaboradas 

por professor e no total das reflexões de todos os professores. Esta informação permite-

nos compreender melhor a importância que assume este tipo de atitudes dos alunos para 

os 4 professores envolvidos na intervenção pedagógica.  

 

Quadro 6 
 
$úmero de vezes que aparece referida, nas reflexões entregues por professor e no total 
das reflexões de todos os professores, a atitude positiva espontânea dominante. 

 

 
Professor 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
TOTAIS 

 
	.º de reflexões entregues 

 
13  

  
 7  

  
 6  

 
 4  

 
30  

	.º de vezes que os professores referem 
nas reflexões:  
 
Comentários relativos ao interesse, 
entusiasmo e participação que os alunos 
evidenciaram nas aulas.  
 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
5 

 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

17 

 

Todos os professores tecem comentários envolvendo aquela tipologia de atitude, 

numa frequência relativa igual a 50%, para o professor C e D, ou superior a 50%, para o 

professor A e B, designadamente 54% e 71% respectivamente. Quando comparamos o 

número total das reflexões verificamos que, em 30 reflexões, existem 17 (57%) que 
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contêm comentários que fazem referência ao interesse, entusiasmo e participação, que 

desencadearam um estado de prazer por parte dos alunos na aprendizagem.  

A titulo ilustrativo, atente-se em alguns dos comentários mais significativos 

extraídos das reflexões de cada professor:  

– “Estou a concluir que esse processo é apreciado pelos alunos e pelos pais.  
(...) Os alunos seguiram atentamente as etapas da aula sem grandes atropelos 
e com participação constante e entusiasta.” (Prof. A) 
 

– “(...) os alunos mostraram-se tremendamente activos e motivados, pelo que foi 
só necessário dar-lhes as pistas para que eles se envolvessem de corpo e alma 
na resolução das questões.” (Prof. B) 

 
– “Com o decorrer das aulas (...) podemos observar o entusiasmo dos alunos. 

(...)eles adoraram as aulas (...). manusearam os materiais e participaram 
activamente no diálogo, notou-se bastante interesse.” (Prof. C)  

 
– “Todos os grupos de trabalho, participaram com alegria e interesse. Foi com 

muito empenho que todos trouxeram os frutos que lhes foram pedidos 
previamente.” 
“As aulas correram muito bem e os alunos gostam.” ( Prof. D) 

 

6.3.1.2. Atitudes positivas não espontâneas dos alunos 

 
As atitudes positivas não espontâneas manifestadas pelos alunos caracterizam-se 

por “(...) mais elevados desempenhos científicos, sobe o nível de investimento 

intelectual e baixa o nível de investimento em termos de emoções e sentimentos” (Sá, 

1996, p. 450). São atitudes intencionalmente induzidas pela acção do adulto na sala de 

aula e associadas aos processos mentais que o aluno tem que impor na resolução de 

problemas complexos. Estas atitudes, mais orientadas para a consecução dos objectivos 

definidos, devem estar encoradas nas atitudes positivas espontâneas (Sá, 1996). Assim, 

passada a fase de euforia das explorações iniciais, há que induzir no aluno uma atitude 

mais disciplinada, metódica e sistemática, tendente à realização de objectivos de 

superior complexidade: registo das observações; submissão das suas ideias à prova da 
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evidência; produção de evidências; avaliação das evidências à luz das suas expectativas; 

discussão de diferentes pontos de vista; reflexão; etc..  

Após a exploração inicial, os alunos foram induzidos, por via de questões, a 

reflectir sobre as características de diferentes materiais ou a sistematizar e a reorganizar 

mentalmente as ideias, através do registo das observações realizadas com a lupa.  

 

Da análise das reflexões dos professores transparecem também alguns 

comentários relativos a atitudes positivas não espontâneas dos alunos. Assim, como nas 

anteriores, identificámos esses comentários e verificámos as respectivas frequências. 

Porém, tratando-se de atitudes intencionalmente induzidas pelo professor, decidimos 

analisá-las em dois períodos distintos, com o objectivo de compreendermos o seu 

desenvolvimento ao longo da intervenção, em função dos os comentários proferidos 

pelos professores nas reflexões.   

O primeiro período agrupa as reflexões das aulas referentes aos módulos de 

ensino-aprendizagem 1 e 2 (num total de 5 aulas), que foram validados na sala de aula 

entre Outubro e Dezembro de 1998 (3 meses).  

Por sua vez, o segundo período agrupa as reflexões das aulas do módulo 3, 4 e 5 

(num total de 8 aulas), que foram validados na sala de aula entre o mês de Janeiro e 

Março, incluindo também o mês de Junho de 199926 (4 meses). 

 

Em cada período optámos por realizar uma análise com agrupamento das 

reflexões desses períodos ao invés de realizar uma análise das reflexões módulo por 

módulo. Tal opção deveu-se ao facto de a análise das reflexões módulo por módulo se 

tornar pouco conclusiva, uma vez que por módulo era reduzido o número de reflexões 
                                                           
26 O segundo período inclui também o mês de Junho, porque no mês de Abril e Maio foram concebidos e 
validados dois módulos que não fazem parte deste estudo. 
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entregues pelos professores (4 reflexões por módulo, uma por cada professor). Assim, 

identificámos as atitudes que, na perspectiva dos professores, predominaram numa fase 

inicial de modo a que pudessem ser comparadas com as que predominaram numa fase 

mais avançada da intervenção. Por outro lado, a opção de limitar a intervenção a cada 

um destes períodos teve por base os progressos observados no início do segundo 

período, sensivelmente a partir do mês de Janeiro (1999), nas atitudes, sentimentos e 

comportamentos verificados quer ao nível dos alunos quer ao nível dos professores, face 

à natureza da filosofia pedagógica proposta nos módulos e implementada na sala de 

aula.  

No quadro que se segue são apresentadas as atitudes positivas não espontâneas 

dos alunos, que os professores fazem maior referência nos dois períodos de intervenção 

considerados.   

 

Quadro 7 

Atitudes não espontâneas dos alunos referidas pelos professores nas reflexões 
escritas  

 
1º Período:  Out.                   Dez. 

 

 
2º Período: Jan.                  Mar. + Jun. 

 
 

A- Atitudes que revelam ausência de 

hábitos de trabalho de grupo (referido 

por 3 em 4 professores). 

 

 

 

B- Empenho dos alunos em relação aos 

registos e gosto pelas fichas de registo 

(referido por 1 em 4 professores). 

 

A- Atitudes que revelam progresso e 

evolução dos alunos em relação à 

aquisição de hábitos de trabalho de 

grupo (referido por 3 em 4 

professores). 

 

B- Empenho dos alunos em relação aos 

registos e à natureza dos instrumentos 

de registo (referido por 3 em 4 

professores). 
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A- Ausência de hábitos de trabalho de grupo versus evolução dos alunos em relação 

ao trabalho de grupo 

 

No primeiro período, 3 dos 4 professores referem que os seus alunos não têm 

hábitos de trabalho de grupo, facto que é facilmente compreendido, porque as suas 

práticas de ensino não contemplam tal estratégia de ensino-aprendizagem. Apenas, o 

professor A assumiu que os seus alunos tinham uma atitude diferente, dado que o 

trabalho de grupo já constituía uma prática regular nas suas aulas. Os argumentos 

frequentemente utilizados pelos professores em contexto de formação e que denotam 

uma profunda resistência à implementação do trabalho de grupo são o excesso de ruído 

na sala de aula, a facilidade com que os alunos se distraem durante a execução das 

actividades e a sensação de que durante o trabalho de grupo não ocorre aprendizagem. 

Outros argumentam, também, que a colocação das mesas para trabalharem em grupo 

provoca perda de tempo e acréscimo de trabalho, com a agravante de terem que colocar 

no final das aulas as mesas novamente na disposição inicial, de forma individualizada, 

para não prejudicar os colegas que leccionam no período da tarde ou vice-versa. 

 

No segundo período, após 9 horas de intervenção, os professores deixam de fazer 

comentários referentes à ausência de hábitos de trabalho de grupo para passarem a 

enfatizar uma atitude mais positiva por parte dos alunos, revelando estes uma maior 

capacidade para funcionarem em grupo. Os professores passam a referir a capacidade de 

cooperação, de aprendizagem e de relacionamento socio-afectivo que tal estratégia de 

ensino incrementa nos alunos. A constatação, por parte dos professores, das 

potencialidades de tal prática de ensino e o envolvimento colocado pelos alunos no 

desenvolvimento das actividades de grupo tiveram um efeito extremamente positivo, no 
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sentido dos professores aderirem ao trabalho de grupo. Os professores começaram a 

valorizar o trabalho de grupo e alguns assumiram com humildade que conheciam mal as 

capacidades dos seus alunos. Outros argumentaram que “durante o trabalho de grupo 

parece que os alunos não estão a aprender, mas no fim da aula ou no dia seguinte 

sabem tudo.” 

A aprendizagem que ocorre no interior dos grupos é uma aprendizagem 

socialmente construída, desencadeada por atitudes de discussão e reflexão, que incute o 

sentido de responsabilização e emulação entre os grupos e estimula ao máximo as 

capacidades de pensamento dos alunos (Sá, 1996). Os registos individuais assumem o 

carácter de internalização das aprendizagens sociais. 

No entanto, convém salientar que, apesar dos professores terem constatado e 

valorizado o trabalho de grupo durante a intervenção conduzida pelo investigador, não 

significa que a ele tivessem aderido plenamente e promovido regularmente nas suas 

aulas. Isto implica uma profunda ruptura com as suas práticas e o desenvolvimento de 

competências de ensino-aprendizagem compatíveis com a aprendizagem cooperativa e 

reflexiva. Dos 4 professores apenas 1, como anteriormente foi referido, trabalhava em 

grupo regularmente com os seus alunos e os restantes começaram a trabalhar apenas nas 

aulas referentes à implementação dos módulos. Durante a intervenção, verificou-se, por 

parte de alguns, a tentativa de não restringirem o trabalho de grupo simplesmente às 

aulas de implementação dos módulos, mas também a toda a sua actividade lectiva. 

Porém, logo retrocederam, porque os professores sentiram insegurança na 

implementação desta estratégia de ensino-aprendizagem.  

De seguida, apresentam-se alguns comentários extraídos das reflexões dos 

professores e que ilustram o reconhecimento dos progressos que estes verificam nos 

seus alunos relativamente ao trabalho de grupo.  
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– “(...) foi muito interessante verificar que os alunos, apesar de traquinas, estão 
a ficar em pleno conscientes do trabalho de grupo e da socialização que 
resulta dessa actividade.” (Prof. A) 

 
– “Mais uma vez através desta aula experimental anotei quão interessante é 

verificar como crianças tão novas estão começando a organizar-se com sentido 
de autonomia e sociabilidade.” (Prof. A) 

 
– “Tomando como termo de comparação as várias aulas dadas durante a 

execução deste projecto, é admirável verificar as melhorias de comportamento 
nas crianças, relativamente à sua actividade em grupo. (...) já valeria a pena 
ter aderido ao projecto só pelo facto das crianças assimilarem, e aplicarem, as 
regras de bom funcionamento em grupo.” (Prof. B) 

 
 

 
B- Empenho dos alunos em relação aos registos e gosto pelas fichas de registo 

 

No primeiro período, apenas 1 dos 4 professores faz comentários, com uma 

frequência de 3 em 4 reflexões, relativos ao empenho que os alunos colocam na 

realização dos registos, como parte integrante da aprendizagem, e gosto pelas fichas de 

registo. A ausência de comentários neste domínio de atitudes, por parte dos outros 

professores, poderá significar uma certa resistência inicial, fruto de práticas tradicionais 

que não valorizam os registos como um processo cadenciado que surge a par da 

experimentação e reflexão, convergindo na sistematização e estruturação do pensamento 

e das aprendizagens realizadas pelos alunos. Os processos de registo intercalados são 

um elemento estruturante das aprendizagens e favorecem a criação de hábitos 

metacognitivos por parte dos alunos.  

No segundo período, é notória uma maior valorização dos processos de registo e 

dos instrumentos de registo, que se traduz num maior número de professores, 3 em 4, 

que faz comentários, com uma frequência de 5 em 8 reflexões entregues pelos 4 

professores nesse período. Nas reflexões fazem referência ao empenho que os alunos 

demonstram na realização dos registos e fazem considerações positivas sobre como os 
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alunos reagem perante os instrumentos de registos (fichas dos alunos) propostos nos 

módulos. A titulo ilustrativo, atente-se nos seguintes comentários dos professores: 

– “É muito eficaz, a avaliação individual (o registo na ficha), para a formação 
pessoal da criança, pois, desse modo ela pode verificar, com ajuda ou sem 
ajuda, aquilo de que é capaz.” (Prof. A) 

 

– “Verifiquei que apesar de alguns terem dificuldade em desenhar os frutos por 
dentro, outros puseram pormenores relevantes como: sementes, o contorno da 
casca a cor diferente, os gomos da laranja, as sementinhas do kiwi, o caroço 
branco, a maça com o endocarpo visível e a semente e o pericarpo a cor 
diferente. Foi uma aula interessante, levou os alunos a observar, comunicar, 
sugerir, registar e desenhar.” (Prof. C) 

 
– “Foi interessante ver como (os alunos) tentaram resolver a ficha.” (Prof. D) 

  

  

6.3.2. Sentimentos dominantes dos professores face à intervenção 

 
Para que os professores desenvolvam uma atitude positiva face à natureza da 

intervenção desenvolvida e passem progressivamente a implementá-la, é necessário que 

adquiram, por um lado, conhecimentos científicos e competências de natureza 

pedagógico-didácticas relativamente a tal perspectiva de ensino (Sá, 2000a) e, por outro, 

fortes convicções em relação ao seu potencial educativo, desenvolvendo sentimentos e 

atitudes que revelem a aceitação de tal perspectiva pedagógica (Morissette & Gingras, 

1994).  

No quadro que se segue apresentam-se os sentimentos dominantes que os 

professores revelam nas reflexões escritas para cada um dos momento de intervenção 

considerados. 
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Quadro 8 
 
Sentimentos dominantes dos professores face à intervenção.  

 
1º Período:  Out.                   Dez. 
 

 
2º Período: Jan.                  Mar. + Jun. 

 

A- Insegurança de implementação da 

perspectiva pedagógica que os 

módulos veiculam. 

 

B- Reconhecimento de que os alunos 

adquirem o conhecimento com maior 

facilidade e desenvolvem 

simultaneamente competências noutras 

áreas curriculares. 

 

A- Reconhecimento das potencialidades 

da perspectiva pedagógica 

implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Insegurança de implementação da perspectiva pedagógica que os módulos 

veiculam “versus” reconhecimento das potencialidades da perspectiva pedagógica 

implementada 

 
Depois da implementação do primeiro módulo, os investigadores constataram e os 

professores reconheceram que ainda não se sentiam confiantes para implementarem 

com fidelidade a perspectiva de ensino-aprendizagem contemplada nos módulos. Por 

este motivo, os investigadores, em parceria com os professores, a partir do 2º módulo de 

ensino-aprendizagem assumiram a condução das aulas, por forma a validar instrumentos 

que estimulem ao máximo as capacidades de pensamento e de aprendizagem dos 

alunos. Apenas a professora A, mais motivada, com maior sentido de abertura e adesão, 

assumiu a implementação dos módulos, sendo posteriormente coadjuvada por uma 

professora do 1º ciclo que integrava a equipa de investigação. Todavia,  



_____   ___________________________________________  Resultados_____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

290

(...) interpretar com fidelidade a filosofia pedagógica proposta não significa 
de forma alguma seguir rigidamente um determinado guião. Pelo contrário, 
só uma apropriação pessoal das orientações metodológicas permite ao 
professor libertar-se de um qualquer guião, e implementar de forma 
genuína a filosofia pedagógica proposta, ou seja, com autonomia, 
flexibilidade e criatividade. (Sá, 2000a:3)  

 
 

No início constatou-se que os professores inteiravam-se do conteúdo curricular do 

módulo e convertiam-no numa pedagogia que reiterava a concepção tradicional das suas 

práticas lectivas. Não era isso que se pretendia:  

O que pretendíamos significar era que o professor valorizasse 
genuinamente as ideias dos alunos, promovesse a discussão e cooperação, 
fosse capaz de formular questões estimuladoras do pensamento, levasse os 
alunos ao confronto das suas ideias com a evidência, em síntese, que fosse 
capaz de envolver a comunidade em que se insere num contínuo fluxo de 
pensamento e acção. (Sá, 2000a:3)  

 
 
No início da intervenção, 3 dos 4 professores evidenciaram um sentimento de 

insegurança na implementação da pedagogia de ensino-aprendizagem que os módulos 

veiculam. Quando comparamos o número total de reflexões entregues neste período, 

num total de 7, com o número de vezes que aparece o comentário que elucida este 

sentimento, um total de 6 (86%), ficamos com uma ideia mais consistente de que a 

insegurança é realmente uma preocupação dominante nos professores durante as 

primeiras aulas. Tinha sido acordado que seriam eles os agentes de intervenção, dando 

lugar ao aparecimento nas reflexões de comentários deste tipo:  

– “$ão me sentindo muito à vontade, para iniciar um trabalho como este, 
solicitei à prof. Isabel, que fosse ela a dar as aulas.” (Prof. B) 

 
– “Vim para esta aula profundamente insegura.” (Prof. A) 

 
– “Gostaria de realizar trabalho na companhia de alguém que me ajudasse a 

corrigir as atitudes que usei neste trabalho que requer preparação e tacto.” 
(Prof. A) 
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No segundo período da intervenção, de Janeiro a Março mais o mês de Junho, o 

sentimento de insegurança na implementação da filosofia pedagógica proposta nos 

módulos desaparece dos comentários tecidos nas reflexões. Isto não significa que os 

professores tenham adquirido as competências de ensino-aprendizagem necessárias para 

desenvolverem na sala de aula um ensino experimental reflexivo e que tenham 

ultrapassado o sentimento de insegurança. Significa que este sentimento apenas deixa de 

ser fonte de preocupação para os professores, em virtude dos investigadores assumirem 

a condução da intervenção na sala de aula. Assim, as preocupações dos professores 

deixam de se centrar neles e focalizam a sua atenção nos alunos. Dos 4 professores 

envolvidos, 3 reconhecem as virtudes da filosofia pedagógica implementada. Quando 

analisamos, no total das 9 reflexões entregues pelos professores durante este momento 

de intervenção – Janeiro a Março mais o mês de Junho – verificamos a existência de 4 

comentários com esse carácter avaliativo.  

É de salientar que estes professores são os mais entusiastas na adesão a tal 

perspectiva de ensino, exteriorizando, de forma genuína, aquilo que sentem. Porém, isto 

não significa que o outro professor não tenha o mesmo sentimento. As reflexões orais 

travadas nas sessões de formação deram-nos indicações claras acerca do sentido de 

abertura e adesão demonstradas por parte de todos os professores, e da valorização e 

reconhecimento do potencial educativo da intervenção desenvolvida. A ausência de 

dados referente a este professor tem a ver com o facto de a natureza das reflexões que 

elaborou contemplar simplesmente a descrição factual daquilo que de maior relevo 

aconteceu na sala de aula. No entanto, apresentamos alguns dos comentários mais 

significativos encontrados nas reflexões dos professores: 

– “Gostei de observá-los e certificar-me em concreto que vale a pena apostar em 
actividades experimentais em que haja permuta de conhecimentos e atitudes de 
cooperação.” (Prof. A) 
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– “A aprendizagem torna-se mais eficaz pela observação e experimentação. Os 
seus conhecimentos gerais são substancialmente aumentados e dificilmente 
esquecerão as noções aprendidas porque foram vividas intensamente.” (Prof. 
B) 

 
– “Quando acontece aprendizagem posta em termos interessantes, os alunos 

transmitem aos pais e aos amigos a imagem de um ensino diferente e de uma 
escola inovadora. É neste ensino que sempre apostei.” (Prof. A) 

 

 

B- Reconhecimento de que os alunos adquirem o conhecimento com maior 

facilidade e desenvolvem competências noutras áreas curriculares 

 
Os comentários que sugerem este reconhecimento aparecem referidos no 1º 

período da intervenção por 3 dos 4 professores, desaparecendo quase por completo no 

2º período, sendo nessa altura apenas referido por 1 dos professores.  

Eis, alguns dos comentários mais significativos encontrados nas reflexões 

correspondentes ao 1º período de intervenção: 

– “É que para mim, o ensino experimental é que conduz os alunos, mais 
facilmente, à fixação de conhecimentos curriculares. Prof. A) 

 
– “A aula foi um óptimo meio para o desenvolvimento da oralidade e da 

linguagem escrita (descobriram por dedução global vocábulos novos).” (Prof. 
A) 

 
– “Fiquei surpresa (...) com a facilidade de alguns, aquando da escrita dos seus 

nomes e, na contagem e escrita do número de alunos mais baixos e mais altos, 
uma vez que só aprenderam os números até 4.” (Prof. B) 

 
– “Os alunos continuaram a surpreender-me na medida em que fixaram, com 

extrema facilidade, os nomes e os pesos dos elementos do seu grupo, assim 
como alguns dos elementos de outros grupos e como desenharam o símbolo 
convencional de quilograma (Kg).” (Prof. C) 
 

A referência no 1º período da intervenção de comentários relativos à facilidade 

com que os alunos adquirem o significado de novos vocábulos e desenvolvem 

competências de outras áreas curriculares significa que este facto é para os professores 
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um aspecto que, no início, lhes prende a atenção, porque é novidade e, como tal, ficam 

surpreendidos com ele. Com o desenrolar da intervenção, estes comentários 

desaparecem. Isto não significa que os professores deixam de reconhecer a facilidade 

com que os alunos adquirem o conhecimento e competências noutras áreas curriculares, 

antes significa que, uma vez referido na altura em que lhes causou maior impacto, não o 

vão estar insistentemente a referir. Por outro lado, os professores começam, no 2º 

período, a tecer comentários de natureza mais abrangente sobre as potencialidades 

educativas da intervenção pedagógica promovida na sala de aula, onde incluem muito 

provavelmente o conteúdo do comentário anterior.  

 

  

6.4. AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  QQUUEE  OOSS  PPRROOFFEESSSSOORREESS  FFAAZZEEMM  DDOOSS  MMÓÓDDUULLOOSS  

  
A avaliação dos módulos foi realizada com base num inquérito, individual e 

anónimo, que os 20 professores envolvidos no Projecto ENEXP responderam no final 

do ano lectivo. A análise das questões formuladas no inquérito permitiu obter os 

seguintes resultados quanto às frequências absolutas e relativas por questão sem e com 

agrupamento dos níveis mais elevados de resposta. A título ilustrativo, apresentam-se 

também os comentários mais significativos por questão expressos pelos professores no 

inquérito. 

 

9. Os módulos de ensino-aprendizagem contêm uma informação clara de estímulo ao 

pensamento e acção das crianças, no sentido de elas se tornarem agentes activos na 

construção do seu conhecimento? 
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f1 : Sim, totalmente = 5 (25%); f2 : bastante = 13 (65%); f3 : razoável = 2 (10%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 18 (90%)           e          f3 + f4 + f5 = 2 (10%) 

 

Comentário: 

– “Em todos os módulos as crianças são levadas a construir os seus 

conhecimentos passo a passo, partindo das suas ideias prévias e usando a 

experimentação e a reflexão.” 

 

10. A informação científica destinada ao professor, contida no início dos módulos, é 

adequada, acessível e suficiente? 

 

f1 : Sim, totalmente = 6 (30%); f2 : bastante = 11 (55%); f3 : razoável = 3 (15%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 17 (85%)           e          f3 + f4 + f5 = 3 (15%) 

 

Comentários: 

– “Toda a informação científica que nos foi fornecida satisfazia plenamente para 

se proceder à realização das experiências com os alunos.” 

– “Através da informação destinada ao professor relembrei alguns conhecimentos 

já esquecidos e aprendi coisas novas muito interessantes.” 
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11. Globalmente, os módulos são estimulantes e de agradável leitura? 

 

f1 : Sim, totalmente = 10 (50%); f2 : bastante = 9 (45%); f3 : razoável = 1 (5%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 19 (95%)           e          f3 + f4 + f5 = 1 (5%) 

 

Comentários: 

– “São estimulantes pelas propostas que sugerem e de agradável leitura porque 

sem deixar de ser científico desce ao nível dos alunos, tornando-se também 

acessível para o professor.” 

– “$ada cansativos, tornando-se atractivos, agradáveis de ler e por vezes vontade 

de os por em prática.” 

 

12. Os módulos abrem perspectivas inovadoras de ensino aos professores? 

 

f1 : Sim, totalmente = 9 (45%); f2 : bastante = 9 (45%); f3 : razoável = 2 (10%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 18 (90%)           e          f3 + f4 + f5 = 2 (10%) 

 

Comentários: 

– “Para mim foram bastante benéficos, uma vez que comecei a trabalhar em 

grupo com os meus alunos e verifiquei o interesse, o gosto e o entusiasmo que 

eles demonstraram nas aulas.” 
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– “Os módulos abrem perspectivas inovadoras de ensino aos professores e devem 

ser trabalhados também com o maior número possível de escolas para que as 

nossas crianças tenham acesso a um ensino construtivo e participativo.” 

 

13. Os módulos são instrumentos que ajudam os professores que os lêem a pensar e 

reflectir sobre as suas práticas? 

 

f1 : Sim, totalmente = 7 (35%); f2 : bastante = 13 (65%); f3 : razoável = 0 (0%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 20 (100%)           e          f3 + f4 + f5 = 0 (0%) 

 

Comentários: 

– “Essencialmente isso, o professor confronta-se, e depois da experiência feita 

na sala de aula chega à conclusão que é diferente, que resulta que motiva os 

alunos e os entusiasma, levando o professor a alterar a sua prática na sala de 

aula chegando à conclusão que este tipo de ensino resulta.” 

– “Com este tipo de ensino experimental os professores são levados a reflectir 

sobre as suas práticas e a melhorar aquilo que não estava adequado.” 

 

14. Os guias do professor e as fichas do aluno completam-se e articulam-se de forma 

adequada? 

 

f1 : Sim, totalmente = 7 (35%); f2 : bastante = 11 (55%); f3 : razoável = 2 (10%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 
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f1 + f2  = 18 (90%)           e          f3 + f4 + f5 = 2 (10%) 

 

Comentário: 

– “Sim. Acho que tanto a ficha como o guia do professor estão muito bem 

estruturados e este último, ao possuir partes da ficha, permite ao professor 

articular e explorar convenientemente a ficha do aluno.” 

 

15. As fichas do aluno são um complemento importante às actividades experimentais 

para consolidação e melhoria da qualidade das aprendizagens? 

 

f1 : Sim, totalmente = 10 (50%); f2 : bastante = 9 (45%); f3 : razoável = 1 (5%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 19 (95%)           e          f3 + f4 + f5 = 1 (5%) 

 

Comentário: 

– “Porque através delas o aluno sistematiza os conhecimentos mais importantes, 

adquiridos através das actividades experimentais. Por outro lado, constitui uma 

fonte de informação para o professor verificar se efectivamente, os alunos, 

consolidaram os conhecimentos.” 

 

16. A participação dos professores na construção dos módulos foi devidamente 

valorizada pelos formadores? 
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f1 : Sim, totalmente = 3 (15%); f2 : bastante = 10 (50%); f3 : razoável = 7 (35%); f4 : 

pouco = 0 (0%); f5 : nada = 0 (0%). 

 

f1 + f2  = 13 (65%)          e          f3 + f4 + f5 = 7 (35%) 

 

Comentários: 

– “Os professores (investigadores) pediram a participação dos professores e 

sempre levaram em conta após debate as opiniões formuladas por estes.” 

– “Os professores ao sentirem-se participativos na construção do módulo levou-

os a viverem com mais entusiasmo e empenho toda esta formação.” 

 

Perante tais resultados, é inequívoco afirmar que os professores avaliam, de uma 

forma extremamente positiva, os módulos de ensino-aprendizagem implementados e 

validados em contexto de formação por parte dos professores e em contexto de sala de 

aula, particularmente pelos professores das turmas do 1º ano de escolaridade que 

tiveram uma participação mais activa ao longo de todo o processo de intervenção. 
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CC AA PP ÍÍ TT UU LL OO   VV II II   ––   Ref l exões  f ina i s    

 

 

  

A introdução de qualquer inovação curricular não significa que se produzam 

alterações significativas nas práticas de ensino. Não chega elaborar currículos que 

acolham contributos da investigação para que haja mudança e adesão, por parte dos 

professores, de modo a que tais pretensões sejam operacionalizadas e tenham, 

consequentemente, repercussões concretas na sala de aula. É necessário que essa 

pretensão inovadora, ao nível do ensino das Ciências no 1º Ciclo do Ensino Básico, seja 

acompanhada de propostas pedagógicas de apoio aos professores e de um processo 

genuíno de formação de professores que fomente a construção de um saber específico 

para o efeito desejado.  

 

Instrumentos de apoio ao professor para o Ensino Experimental das Ciências 

 
Os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico carecem de instrumentos de apoio 

para darem acolhimento às orientações curriculares propostas na área de Estudo do 

Meio e tornarem efectivo o Ensino Experimental das Ciências nesse nível de ensino. 

Esta nossa convicção é sustentada não só pelo processo de investigação desenvolvido 

com os professores como também pela nossa experiência enquanto formadores. Tendo 
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em vista tal objectivo, o presente estudo concebeu e validou instrumentos, que 

pretendem fornecer aos professores uma base de segurança mínima para desenvolverem 

uma prática pedagógica renovada. Uma prática que, ao promover o ensino das Ciências 

na escola primária, tire partido das enormes potencialidades educativas que essa área 

oferece aos alunos.  

Os módulos de ensino experimental e reflexivo veiculam uma perspectiva 

pedagógica que pretende operacionalizar alguns contributos resultantes da investigação, 

de forma a que os professores disponham de instrumentos para a acção, a partir dos 

quais alicercem uma prática que: a) valorize as ideias e modos de pensar dos alunos; b) 

promova a reflexão em torno dessas ideias; c) estimule a discussão e o confronto de 

diferentes ideias entre si e com o adulto, em contexto de cooperação e interacção social; 

d) submeta essas ideias ao confronto com a evidência; e) coloque grande ênfase na 

estimulação explícita das competências de pensamento, reguladas pela metacognição; f)  

estabeleça um fluxo contínuo de pensamento e acção, por via de um questionamento 

sistemático e intencional por parte do adulto; g) promova a realização de registos das 

observações, dos dados da evidência e das ideias de melhor qualidade negociadas em 

contexto de interacção social, como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem; h) promova a avaliação crítica do grau de conformidade das suas ideias, 

expectativas e previsões com as evidências experimentais que produzem e com as ideias 

mais evoluídas de outras crianças; i) promova uma atmosfera de alegria, prazer e de 

liberdade de comunicação; j) desenvolva uma abordagem interdisciplinar do ensino das 

Ciências. 
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Na ausência de tais instrumentos de apoio ao professor, a prática tem-se socorrido 

e desenvolvido em torno de um recurso único, o manual escolar27, ausente de uma 

perspectiva metodológica que ofereça aos professores algum apoio sobre o saber e sobre 

o como saber fazer. 

Todavia, os módulos constituem propostas de ensino-aprendizagem que não se 

inserem num quadro de instrumentalização dos professores, transformando-os em 

executantes de algo que lhes é exterior. No seu processo de construção, os professores 

participantes no projecto ENEXP não foram reduzidos a simples receptores e 

implementadores de propostas previamente concebidas por outros. Tais instrumentos 

resultam de um processo de investigação, cuja validação envolveu a participação dos 

professores, através de sugestões que proponham para a sua correspondente melhoria, e 

dos alunos, através do conhecimento obtido acerca dos processos de aprendizagem.  

A inclusão de algumas ideias, que os alunos referiram, acontecimentos e 

incidentes, que surgiram durante o processo de ensino-aprendizagem, permite elucidar 

os futuros utilizadores dos módulos acerca do processo desenvolvido e da dinâmica que 

ocorreu na sala de aula. A referência a estas ideias e acontecimentos, que poderão surgir 

noutros contextos, vai precavendo o professor e sugerindo-lhe o modo como deverá 

abordar tais situações. Ao mesmo tempo a inclusão desses elementos nos módulos, que 

resultaram do processo de validação desenvolvido durante um ano em 4 turmas do 1º 

ano de escolaridade, turmas muito semelhantes a tantas outras, permite potenciar as 

possibilidades de desenvolvimento de idêntico processo com outras crianças do mesmo 

                                                           
27 O manual escolar tem sido o elemento que mais tem influenciado as práticas dos professores. Assim, o 
ensino das Ciências no 1º Ciclo rege-se por uma prática instrumentalizada em que quem decide o que 
deve ser aprendido, como, quando e em que ordem é a política editorial livreira cujos fins são meramente 
económicos (Estrada, 2000). Desta forma, segundo este autor, o papel do professor fica reduzido a um 
simples executor ou doseador de textos ou recursos com a consequente desprofissionalização que isto 
leva, e o aluno num reprodutor de versões de certos conteúdos e matérias, de acordo com a editora, que 
é necessário superar para ir passando de ano dentro do sistema educativo (Estrada, 2000:103). 
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ano de escolaridade. Não temos a pretensão de que os módulos possam ser 

generalizados a outros contextos, mas temos a convicção de que constituem um ponto 

de partida e um quadro de referência em que os  professores se podem apoiar para 

desenvolver uma prática pedagógica que promova o Ensino Experimental e Reflexivo 

das Ciências. Segundo Estrada (2000), os resultados obtidos numa investigação 

desenvolvida em colaboração com os professores facilitam a introdução de inovações 

pedagógicas, através de exemplos reais que emergiram da dinâmica da sala de aula, 

fornecendo aos professores um suporte de confiança, pois não se vêem a começar do 

zero.  

Outro aspecto extremamente importante tem a ver com o modo de utilização dos 

módulos pelos professores. A perspectiva pedagógica que eles contemplam é 

incompatível com uma implementação mecânica por parte do professor. Os módulos 

não são “receitas práticas de ensino” que o professor deve seguir rigidamente. Eles 

assumem antes o carácter de “hipóteses curriculares” (Porlán, 1998) a serem 

desenvolvidas, através de um processo progressivo e flexível que admite adaptações e 

refinamentos pertinentes, em função da dinâmica da sala de aula. Seguir mecanicamente 

um guião implica desenvolver um processo de ensino centrado exclusivamente no 

professor, não contemplando ou relegando para segundo plano toda a riqueza de 

acontecimentos que ocorrem no contexto natural da sala de aula. Ao professor compete-

lhe estabelecer a dialéctica entre o módulo e a complexidade da sala de aula, por forma 

a adequar e adaptar de forma flexível e inteligente os acontecimentos ricos e naturais 

que aí ocorrem. Este é, no entender de Porlán (1998), um aspecto fundamental e 

imprescindível de forma a que o professor possa desenvolver um processo de ensino-

aprendizagem compatível com o processo de construção social no sistema sala de aula. 

Assim sendo, os módulos constituem uma base estruturada a partir da qual os 



_____   _______________________________________     Reflexões finais _____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

303

professores deverão desenvolver a sua acção pedagógica. À medida que forem 

apreendendo a filosofia de ensino-aprendizagem, adquirindo confiança e autonomia na 

sua implementação poderão libertar-se deles e desenvolver competências de 

improvisação face a situações específicas da sala de aula que nenhum guia à partida 

pode prever.  

 

No seguimento destas considerações, torna-se inevitável suscitar a seguinte 

questão:  

Por que razão os módulos não são instrumentos essencialmente construídos pelos 

professores?  

Como já foi anteriormente referido, o processo de construção e validação 

envolveu a participação e acolheu os contributos dos professores, quer em contexto de 

formação quer em contexto de sala de aula. Porém, numa fase inicial do processo, os 

investigadores apresentavam uma versão preliminar do módulo para discussão, reflexão 

e consequente melhoria em função das contribuições dos professores. Entendemos que a 

introdução de qualquer inovação pedagógica deve ser acompanhada de formação 

específica. Assim, não era legítimo nem sustentável exigir aos professores que, com 

elevado grau de autonomia, construíssem propostas de ensino alternativas quando não 

dispunham de formação adequada. Tal opção acarretaria um elevado nível de exigência 

para os professores, com grandes probabilidades de se obterem instrumentos com 

elevado “índice de improvisação, falta de qualidade e uma excessiva utilização de 

tempo profissional” (Estrada, 2000:104)28. A este propósito, são de referir também os 

                                                           
28 Argumentos utilizados por Estrada (2000) acerca da construção e experimentação de materiais 
alternativos de apoio ao professor para desenvolver uma prática globalizante. Segundo Domenech & 
Viñas (1997), citado por Estrada (2000), tais materiais devem ser concebidos de forma estruturada, o que 
implica pesquisar, recolher, seleccionar e apresentar as propostas pedagógicas de forma sequencial, por 
forma a que os alunos retirem o máximo proveito. 
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resultados obtidos por García (2000) quando propôs aos alunos do Magisterio do 

primeiro curso da especialidade de Educación Infantil que elaborassem propostas de 

intervenção pedagógica na área do Conocimiento del Medio $atural, Social y Cultural. 

Esse processo foi caracterizado pelas seguintes dificuldades: a) é muito difícil para os 

alunos pensarem em termos de finalidades educativas. Planificam actividades mas não 

sabem com que intencionalidade educativa as deverão desenvolver; b) as propostas 

contemplam simplesmente conteúdos científicos, numa lógica similar à dos livros 

escolares; c) seleccionam e organizam várias actividades, conferindo-lhes em termos 

metodológicos uma “lógica aditiva” em função dos conteúdos definidos e procuram 

abordar numa só actividade toda a informação relativa a um conteúdo; d) recorrem a 

poucos instrumentos de avaliação e muitas vezes baseados na observação espontânea 

daquilo que ocorre na sala de aula.  

Conscientes destas dificuldades, sustentamos, em concordância com Sá (2000a), 

que ninguém consegue manufacturar aquilo para o qual não dispõe das “ferramentas” 

necessárias. Sustentamos, ainda, a mesma opinião daquele autor quando refere o 

seguinte:  

Os professores precisam de uma base mínima de confiança para se 
aventurarem no ensino experimental. O desenvolvimento dessa base 
mínima de confiança começa com a orientação de actividades lectivas 
planificadas por outras pessoas reconhecidamente competentes. $uma 
segunda fase, os professores ou futuros professores deverão então 
elaborar os seus próprios planos de actividades lectivas, sob supervisão 
do formador e, em seguida implementar essas actividades lectivas com os 
seus alunos e, de novo, sob orientação do formador, proceder-se à 
reflexão e avaliação desse desempenho (Sá, 2000ª:8). 

 

Assim, defendemos que os módulos devem ser construídos numa primeira fase 

pelos investigadores, oferecendo uma base de reflexão previamente construída, para a 



_____   _______________________________________     Reflexões finais _____ 

____________________________________________________________ 
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica 

305

partir deles se acolherem as contribuições dos professores e estes se apropriarem 

progressivamente da perspectiva de ensino-aprendizagem veiculada pelos módulos.  

 

Instrumentos de formação para a acção  

 
O reforço da componente de Ciências e a abordagem experimental proposta no 

currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico sugerem aos professores deste nível de ensino 

uma nova realidade, para a qual não estão devidamente preparados a nível científico e 

pedagógico. A nossa experiência diz-nos que a ausência ou inadequada formação 

específica, por parte dos professores, é uma das principais dificuldades que se opõem ao 

desenvolvimento de uma prática de Ensino Experimental e Reflexivo das Ciências no 1º 

Ciclo. Será necessário fomentar nos professores o desenvolvimento de competências 

científicas, intrínsecas da matéria a ensinar, e competências de natureza pedagógica, ou 

seja, como ensinar a matéria (Sá, 2000a). No âmbito do ensino das Ciências o que é 

exigido aos professores do 1º ciclo é que “de uma assentada, adquiram conhecimentos e 

competências científicas que não possuem e, tomando como objecto de ensino tais 

conhecimentos e competências, desenvolvam competências de ensino-aprendizagem que 

modificariam radicalmente as suas práticas” (Sá, 2000ª:5). Trata-se de um problema 

complexo que é necessário encarar com frontalidade e humildade, porque ninguém é 

capaz de ensinar convenientemente aquilo em que se sente inseguro e, muito menos, de 

uma forma diferente.  

O tradicionalismo, que caracteriza ao longo dos tempos a prática de ensino no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, tem oferecido uma forte resistência à mudança. Como já foi 

referido noutra altura, os jovens professores, mesmo quando saem das instituições de 

formação com novas ideias e novas expectativas, acabam por ser socializados nas 
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práticas dominantes nas escolas. Frustradas as suas expectativas, grande parte deles 

acaba por aderir a uma prática rotineira, que rejeita a introdução de novas ideias, 

modificações ou inovações pedagógicas.  

No entanto, do nosso ponto de vista, não se pode imputar responsabilidades 

simplesmente aos professores. A formação não tem privilegiado o desenvolvimento de 

competências pedagógicas orientadas para a acção, ou seja, como ensinar as matérias de 

áreas curriculares específicas. Pontes, a propósito da formação de professores no nosso 

país, refere o seguinte: 

Os professores não podem exercer o seu papel com competência e 
qualidade sem uma formação adequada para leccionar as disciplinas ou 
saberes de que estão incumbidos, sem um conjunto básico de 
conhecimentos e capacidades profissionais orientados para a sua prática 
lectiva. Sem negar a importância de outras vertentes da formação, há que 
continuar a valorizar a formação didáctica, que apoia o ensino de saberes 
específicos (1999:59). 

 

Nestas circunstâncias, defendemos que o apoio e desenvolvimento de saberes 

específicos para a acção devem ser inicialmente sustentados por um processo de 

formação, inicial e contínua, apoiado em dados e instrumentos que emergem da 

investigação realizada na realidade da sala de aula. A investigação deve contribuir para 

o estudo dos processos de ensino-aprendizagem das matérias específicas, de modo a 

oferecer aos professores (ou futuros professores) elementos de apoio à sua acção 

pedagógica29. Trata-se de promover um processo de formação em estreita ligação com a 

investigação, com vista a promover a transformação consciente da prática. É neste 

sentido que os módulos de ensino-aprendizagem constituem instrumentos importantes 

                                                           
29 O desenvolvimento de competências pedagógicas não deve ser descurado do desenvolvimento de 
competências científicas. Grande parte dos alunos que ingressam no curso de professores do 1º Ciclo do 
Ensino Básico são alunos oriundos da área de Humanidades, tendo  deixado a área científica no 9º ano de 
escolaridade. Os alunos que provêm da área científica encontram-se numa situação mais favorável, no 
entanto, ainda apresentam algumas insuficiências na compreensão de conceitos científicos que sustentam  
o desenvolvimento de algumas actividades experimentais propostas na componente de Ciências da área 
curricular de Estudo do Meio.   
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na promoção e desenvolvimento de um conhecimento profissional orientado para a 

acção. Pois poderão ser utilizados pelos formadores no processo de formação de 

professores. Assim sendo, os módulos são legitimados: 

a) pela possibilidade que oferecem aos professores em exercício de iniciarem um 

processo de ensino experimental reflexivo, com resultados comprovados pela 

investigação em termos da qualidade das aprendizagens dos alunos; 

b) pela possibilidade de se afirmarem como instrumentos utilizáveis pelos 

formadores no processo de formação contínua; 

c) pela possibilidade que têm de influenciarem a formação inicial de professores 

do 1º ciclo (Sá, 2000a).  

 

A utilização dos módulos permite desenvolver um processo de formação rico e 

frutuoso, porque oferece uma base sólida para ancorar a discussão e reflexão sobre uma 

prática inovadora. São instrumentos de acção, através dos quais se poderão estabelecer 

conexões com alguns aspectos teóricos que se pretendem abordar. Enquanto 

formadores, temos constatado que os professores valorizam tal processo, porque 

trabalham com instrumentos práticos e úteis, com particular incidência na sala de aula, 

estando, consequentemente, mais motivados. 

Assim, os módulos oferecem condições para desenvolver um processo de 

formação em acção, que poderá orientar-se de acordo com o seguinte processo: 

 

a) 	um momento inicial de formação, deve-se privilegiar a reflexão e discussão 

sobre o conteúdo do módulo, a forma como está concebido e, quando necessário, os 

professores devem realizar, sob a orientação do formador, o mesmo processo de ensino-
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aprendizagem que se pretende que eles próprios promovam com os seus alunos (Sá, et 

al., 1999a; Sá, 2000a).  

Subjacente a este princípio está a ideia de que os professores aprendem a partir da 

realização de actividades similares às que deverão realizar com os alunos e à reflexão 

sobre essas mesmas actividades. Esta ideia é também sustentada por Pontes (1999, p. 

63), ou seja, “os professores (e futuros professores) aprendem por processos análogos 

aos processos usados pelos alunos. O que é muito diferente é o objecto fundamental da 

sua actividade.” Pretende-se que os professores reflictam sobre as suas concepções 

pedagógicas30, contrastando com uma nova perspectiva de ensino-aprendizagem, de 

modo a reconstruírem progressivamente novas competências para a acção.  

 

b) 	um momento intermédio, os professores deverão implementar os módulo 

nas suas turmas. Para os futuros professores (formação inicial), a implementação do 

módulo poderá ocorrer nas turmas de prática pedagógica. Ao desenvolverem na sala de 

aula um processo de ensino-aprendizagem idêntico ao proposto no módulo, pretende-se 

que os professores tomem consciência das potencialidades educativas da perspectiva 

pedagógica aí veiculada.  

Apesar dos módulos serem instrumentos implementados e validados, eles 

funcionam para o professor como hipóteses curriculares a serem novamente testadas. 

Assim, os professores vão adquirindo gradualmente hábitos de investigação que lhes 

possibilita a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem e, consequentemente, 

a melhoria da sua acção pedagógica. Para tal, deverão desempenhar um papel activo e 

interventivo durante a aula, penetrando nos acontecimentos e incidentes observados, de 

                                                           
30 No caso dos futuros professores estas concepções da prática resultam de um processo de construção 
pessoal ocorrido durante a sua passagem pelo sistema de ensino. 
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modo a recolherem os elementos necessários para elaborarem posteriormente o diário 

de aula (Sá, no prelo). A escrita dos diários promove a reflexão, a análise, a 

compreensão do processo social que decorreu na sala de aula (Sá,1999; Sá, no prelo) e 

facilita a partilha e discussão de diferentes pontos de vista.  

 

c) 	um momento final, na instituição de formação, o processo deve privilegiar a 

reflexão colectiva a partir de e sobre o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido 

com os alunos. Trata-se de uma vertente de formação desencadeada pela discussão, 

argumentação e reflexão colectiva, em torno dos acontecimentos mais relevantes que 

ocorreram durante a intervenção desencadeada pela implementação do módulo. Desta 

forma, pretende-se promover a troca e partilha de experiências, através de um processo 

interactivo de construção e negociação de saberes, num ambiente de cooperação, de 

diálogo e de abertura a diferentes pontos de vista.  

Nesse processo, a reflexão adquire um significado mais amplo e profundo, porque 

ela incide sobre algo que os próprios professores vivenciaram. Os módulos permitem 

desenvolver nos professores essa competência de reflexão sobre a sua actuação 

pedagógica, contrastando as suas concepções pedagógicas com as virtudes de uma nova 

possibilidade para a acção. O professor passa a desempenhar, assim, um papel de 

mediador activo entre as propostas pedagógicas dos módulos e a sua prática diária, de 

modo a reconstruir gradualmente um conhecimento profissional, teórico e prático, 

desejável (Porlán, 1998).  
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Assumido o processo de formação nestes termos e dada a escassez de 

instrumentos de apoio à formação inicial e contínua de professores para iniciarem uma 

perspectiva de ensino experimental, os módulos oferecem aos formadores: 

a) a possibilidade de promoverem um processo de formação com ênfase nos saberes 

específicos orientados para a acção; 

b) a possibilidade de desenvolver profissionais investigativos e reflexivos sobre a sua 

acção pedagógica, como modelo de desenvolvimento profissional em direcção à 

autonomia.  

 

No entanto, a introdução de uma prática inovadora, para além de exigir 

acompanhamento ao nível de formação, deve também exigir um reconhecimento mais 

alargado das suas potencialidades educativas por parte da comunidade, incluindo os  

pais e o poder político.  
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A	EXO I – DIÁRIO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO - Módulo 5: Os seres vivos  
 
Conteúdo: Módulo do bloco III - À Descoberta do Ambiente Natural  
Duração: 3 horas 
Organização: vinte professores distribuídos por 4 grupos 
Data e hora da sessão de formação: dia 12-05-99 e início às 18.00h 
 

 
 
O Professor Sá iniciou a sessão de formação, começando por abordar alguns 

aspectos que emergiram das observações realizadas na sala de aula e que têm sido 
objecto de reflexão por parte da equipa do projecto. Esses aspectos têm a ver com a 
necessidade de tornar os alunos mais activos do ponto de vista intelectual.  
 
– É frequente quando se coloca alguma questão aos alunos, e alguém responde, os 

outros responderem o mesmo que os primeiros, isto é, respondem por arrastamento, 
bloqueando o seu pensamento. Se um aluno brilhante der uma resposta, os outros 
têm tendência a ir atrás dele. Este fenómeno bloqueia o pensamento dos alunos 
impedindo que outros pensem, deixando de existir na turma opiniões diferentes. 
Este é um aspecto fundamental no sentido de promover o aparecimento de 
diferentes pontos de vista, para que os alunos possam argumentar e contra-
argumentar. Isto sucede normalmente quando uma questão é dirigida a um 
determinado grupo, respondendo os outros em sintonia com aqueles que 
responderam em primeiro lugar. A constatação desta dificuldade faz-me pensar em 
arranjar estratégias que contrariem este fenómeno. Uma estratégia que poderá ser 
utilizada, consiste em termos a noção daquilo que acontece no interior dos grupos. 
O professor deverá ouvir os alunos no interior do grupo, onde as respostas são 
genuínas e onde as crianças mais tímidas não se inibem de expor os seus pontos de 
vista. Assim, o trabalho de grupo é fundamental para que as crianças comuniquem 
aquilo que pensam. É aqui que surge a diversidade de opiniões. Após conhecermos, 
no interior do grupo, aquilo que pensam as crianças e chegado o momento de 
comunicação das suas opiniões ao plenário, podemos verificar se dizem ou não 
aquilo que nos disseram no interior do grupo. Se comunicarem ao plenário uma 
opinião diferente daquela que constatamos no interior do grupo, eventualmente 
fruto do arrastamento em relação às opiniões dos outros grupos, teremos que 
interpelá-los: não foi isso que disseram anteriormente. Esta poderá constituir uma 
estratégia extremamente importante para evitar o fenómeno do arrastamento. Caso 
contrário, os alunos estarão a “encarneirar”, passo a expressão. É, assim, 
necessário promover esta atmosfera de pensamento intelectual. 

O segundo aspecto que surgiu das aulas que observei, refere-se à fluência com 
que os alunos adquirem novos termos. Este aspecto encontra-se bem fundamentado 
em termos psicológicos. Tolstoi, diz que muitas vezes a dificuldade de uma criança 
prenunciar uma palavra não está no som que reproduz, mas na ausência do 
conceito que ela pretende transmitir. Uma criança demonstra dificuldades em 
pronunciar uma palavra quando esta não tem significado para ela. É o significado 
que faz esta profunda ligação entre o pensamento e a linguagem. 

Este aspecto é particularmente importante em termos de ensino experimental, 
porque as crianças à medida que adquirem novos termos vão construindo os seus 
significados. Muitas vezes poderão elas próprias questionar o professor sobre o 
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significado de algumas palavras. Desta forma, estamos a trabalhar profundamente 
a Língua Portuguesa. 

 
Após estes aspectos que têm a ver não só com a estimulação do pensamento dos 

alunos na sala de aula, mas também com o nível de desenvolvimento da linguagem, o 
professor Sá solicitou aos professores que se pronunciassem sobre as aulas de 
implementação do módulo anterior: Experiências com som. 
 
– Passemos, agora, à fase de apresentação dos testemunhos referentes às aulas que 

decorreram. Já decorreram em todas as turmas? 
 
– Já - responderam vários professores. 
 
– Estou à espera do primeiro voluntário ou voluntária que queira iniciar. 
 

O professor Maia foi o primeiro a manifestar o desejo de transmitir ao plenário 
alguns comentários sobre as aulas que leccionou. 
 
– As aulas foram interessantes, os alunos estiveram muito participativos pelo facto 

dos temas abordados no módulo estarem muito ligados a situações do quotidiano. 
Surgiram algumas situações interessantes, por exemplo, os sons produzidos pelos 
animais e o saber que está a chover sem ir à janela. A trovoada é, para muitos 
alunos, Deus a ralhar ou as nuvens que se esbarram. Penso que estas aulas 
constituem uma boa oportunidade para os alunos verificarem que o som é tudo 
aquilo que se ouve. Em relação à identificação dos sons da cassete, a maioria 
conseguiu identificá-los, porque os alunos encontram-se inseridos num meio rural, 
apesar do som do telefone ter constituído alguma dificuldade para alguns alunos. 

$a segunda aula todos os alunos conseguiram referir que os ouvidos são o 
órgão com o qual podemos ouvir. O jogo que realizaram permitiu-lhes verificar que 
o grau de audição diminui à medida que tapavam os ouvidos, primeiro com os dois 
ouvidos destapados, com um tapado e depois com os dois tapados. 

 
– E a identificação da local onde é produzido o som, resultou? 
 
– Resultou - referiu o professor Maia. 
 
– É verdade que têm mais dificuldade em identificar a proveniência do som com um e 

depois com os dois ouvidos tapados? - perguntou o professor Sá. 
 
– Sim, eles próprios reconheceram. A identificação dos sons que ocorrem mais 

frequentemente na cidade e no campo também não constituiu dificuldade. Esta 
interacção professor - aluno que se desencadeia na sala de aula é bastante positiva, 
não só ao nível da aquisição de novos vocábulos, mas também ao nível da 
interdisciplinaridade que se promove. 

 
O professor Sá solicitou aos restantes professores que estão a participar na 

implementação dos módulos que se pronunciarem. 
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A professora Helena tomou a iniciativa, começando por referir que: não existiram 
grandes dificuldades na implementação do módulo. Os módulos não são estanques, isto 
é, não dizem somente respeito àquelas aulas. Uma vez que os meus alunos são muito 
ruidosos, o benefício do módulo foi também usufruído nas aulas posteriores porque tive 
que trabalhar alguns aspectos do módulo nessas aulas.  

Os alunos conheceram pela primeira vez o silêncio. O silêncio é importante para 
o trabalho deles. Eu estaria a manhã inteira a falar com eles e muitas vezes aproveito 
estas interacções para trabalhar a comunicação oral. Apesar de serem muito 
barulhentos, eles desenvolvem muito bem a comunicação oral. 

Em relação ao jogo, os alunos estiveram muito bem, porque associaram este jogo 
ao jogo da cabra-cega. Os alunos também gostaram muito de referir sons agradáveis e 
sons desagradáveis. $essa altura houve na sala de aula uma imaginação tal que 
disseram sons que não ocorrem na cidade, por exemplo, o som das gaivotas. Referiram 
também que aqui na escola batem muito com as portas e que os seus pais gostam do 
barulho. 

Eu começo a achar que eles interiorizaram o beneficio que o silêncio nos 
proporciona. Descobriram que era bom permanecerem quietos e calados. $uma parede 
da minha sala tenho um cartaz com a palavra silêncio, agora sempre que alguém faça 
barulho há alunos que chamam à atenção para aquela palavra. 

Eles tiveram facilidade em assimilar tudo o que trataram na sala de aula, porque 
no final resolvi fazer com eles um relatório colectivo. Cada um dizia um aspecto que 
aconteceu na aula e depois fizeram uma conclusão da aula. De todas as conclusões 
escolhi a que estava mais limpinha e sem erros. Foi a da Sandra a escolhida. Fiquei 
muito surpreendida porque acho que é uma menina muito apagada, muito amarrada ao 
seu sítio. $o dia seguinte disse no início da aula que a conclusão da Sandra tinha 
ganho. Ela nesse dia chegou atrasada. Quando entrou na sala de aula a turma 
começou a gritar: Sandra, Sandra,... 

Este foi também um dos melhores objectivos que consegui com as aulas. Durante 
a elaboração da conclusão da aula verifiquei alguma competição. Os alunos, 
ultimamente, têm ficado muito competitivos, querem ser sempre os primeiros a acabar. 
 

Nesta altura o professor Sá referiu que a competição que se estabelece no interior 
da turma é uma competição saudável. 
 
– Sim, mas a competição é tanta que acabam muitas vezes por errar ou realizar mal 

os trabalhos, pelo facto de quererem acabar todos em primeiro lugar. 
 

A professora Helena concluiu a sua reflexão fazendo, novamente, referência ao 
relatório que os alunos realizaram. 
 
– $o relatório escreveram coisas muito interessantes. A assimilação do conhecimento 

está bem evidenciada e, ao nível da comunicação escrita, então, é que se pode 
verificar os progressos. 

 
– Esta actividade de síntese é muito importante, porque constitui uma estruturação 

mental de todo o conhecimento adquirido - referiu o professor Sá. 
 

Seguidamente sugere à professora Inês que inicie a sua reflexão. 
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– As aulas foram muito interessantes, os alunos estiveram muito bem, conseguiram 
descobrir o silêncio. Como os alunos são muito eléctricos, agora, quando estão 
irrequietos costumo dizer-lhes que é a hora do silêncio. Os alunos adoraram o jogo. 
$a identificação dos sons agradáveis e desagradáveis houve alunos que disseram 
que adoravam ouvir o som da trovoada e outros disseram que não gostavam, que 
era um som desagradável. Através deste exemplo abordou-se o facto dos gostos 
serem subjectivos, dependendo de aluno para aluno. Alguns referiram também que 
o som do relógio é desagradável. 

 
– É pelo facto de saírem da cama - referiu uma das professoras. 
 

A professora Inês continuou com a sua reflexão. 
 
– Além do tic-tac do relógio, também consideraram desagradável o barulho 

produzido pelas sirenes dos bombeiros e o barulho dos elefantes. Um aluno disse-
me durante a aula que até tremia com o som do elefante. 

 
No final, concluiu desta forma: 

 
– Parece que os alunos estão na lua, mas quando faço no dia seguinte algumas 

revisões, eles conseguem dizer tudo direitinho, têm tudo assimilado e bem presente 
nas suas mentes. 

 
Após esta conclusão proferida pela professora Inês, a professora Arlete iniciou 

seguidamente a sua reflexão. 
 
– Os meus alunos tiveram muitas dificuldades em fazer silêncio, começavam-se logo a 

rir baixinho. Eu tive que chamá-los várias vezes à atenção para que conseguissem 
ouvir o silêncio. $a aula seguinte deparei-me com o seguinte problema: os alunos 
não sabiam o que significava a expressão dia-a-dia. Houve necessidade de 
explicar-lhes o significado daquela expressão. As aulas deste módulo foram as 
aulas mais interessantes e ao mesmo tempo as mais activas. Os alunos estiveram 
muito atentos, via-se que estavam a raciocinar. Correu tudo muito certinho, parece 
que estavam sincronizados com aquilo que se pretendia que eles dissessem. 

 
– Resta-nos ouvir a professora Cecília - referiu o professor Sá. 
 
– $a primeira aula não existiram grandes dificuldades, os alunos conseguiram 

produzir alguns sons. $a elaboração da frase que define o que é o som, todos 
queriam elaborar frases. Surgiu, então, a do Luís que dizia: O som é o que os 
nossos ouvidos podem ouvir. 

A identificação dos sons gravados na cassete não constituiu, também, 
dificuldade à excepção do som do órgão, pelo facto de não conhecerem este 
instrumento musical, para eles é o som dum piano. 
 

– Houve um aluno que disse que era um piano com uns tubos colocados ao alto - 
referiu a Isabel, que coadjuvava a professora Cecília.  
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Continuando a sua reflexão, a professora Cecília fez questão de referir que uma 
aluna, a Elisabete, concluiu que existem alguns sons agradáveis e desagradáveis muito 
antes de ter abordado esses termos. 
 
– Todos gostam do barulho dos carros de corrida - acrescentou a professora Cecília. 

 
A Isabel que estava ao meu lado transmitiu algo que não lhe passou despercebido. 
 

– O Fábio disse que os cegos têm dificuldade porque não vêem, mas têm mãos para 
apalpar. Se apalparem sabem o que é. 

 
– Eu registo com agrado o facto dos objectivos terem sido largamente atingidos - 

proferiu o professor Sá. 
 

Algumas destas professoras que acabaram de expor as suas reflexões relativas às 
aulas leccionadas nas suas turmas, resolveram acrescentar mais alguns aspectos que 
consideraram importantes. Assim, a professora Arlete referiu que quando solicitou aos 
alunos exemplos de sons, eles correram para a janela para verem um relâmpago que 
ocorreu naquela altura. Nesse momento um aluno disse: que engraçado estamos a falar 
do som da trovoada e ela a aparecer. 
 
– Só queria acrescentar mais alguns aspectos - referiu a professora Helena. 

 Se leccionasse novamente a aula, acho que acrescentaria mais músicas e dava 
especial atenção também aos gestos. Gostaria de referir ainda outra coisa: as crianças 
para saberem o que é o silêncio, têm que ter uma sensibilidade construída. Elas vivem 
num meio muito agressivo. Ainda aqui à dias um aluno mordeu um colega. Devemos 
ajudá-los a ver os outros com outros olhos. 
 

Perante este último aspecto proferido pela professora Helena, o professor Sá 
salientou que devemos fazer pensar os alunos sobre algumas coisas que lhes são 
familiares, de modo a olharem para elas de outra forma. Estes devem manifestar uma 
atitude contemplativa, atitude esta que é muito importante para realizarem novas 
descobertas. 
 
– Muitas vezes vemos as coisa e não conseguimos ver aquilo que de importante nos 

oferecem. É esta atitude contemplativa que faz com que os alunos olhem as coisa 
com outros olhos e a olhar, também, os outros alunos de outra maneira. 

 
Após  a exposição das reflexões dos professores intervenientes na implementação 

do módulo, o professor Sá sugeriu que se passa-se à reflexão e discussão do módulo 5 
(Os seres vivos), que irá ser implementado nas próximas aulas e que abordará temas do 
bloco: À Descoberta do Ambiente Natural. Assim, começou por realizar no quadro uma 
sistematização daquilo que o módulo propõe em relação à evolução do conceito de ser 
vivo. 
 
– Este módulo está estruturado de acordo com uma hipótese relativa ao conceito de 

ser vivo que os alunos possuem e sua posterior evolução. Esta evolução do conceito 
de ser vivo está dividida em quatro estádios. 
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$um primeiro estádio as crianças poderão contemplar apenas animais que lhes 
são familiares, ou seja, animais relativamente grandes e com patas: cão, gato, vaca, 
etc.  Este seria um primeiro estádio em termos de evolução do conceito de ser vivo. 

Depois teríamos um segundo estádio em que as crianças consideram os animais 
de grande porte e os animais pequenos, isto é, passam a incorporar ao conceito de 
animal, as formigas, as moscas, etc.. 

$um terceiro estádio poderão considerar como ser vivo os animais grandes, os 
pequenos e o Homem. $o início provavelmente não consideram o Homem como sendo 
um animal. 

E finalmente num quarto estádio deverão chegar a um conceito mais amplo de ser 
vivo, onde incluem os animais, o Homem e as plantas. 
 

Este é o quadro síntese que foi colocado no quadro da sala de aula. 
 

A hipótese prevê três fases de evolução conceptual:  

 
Seres vivos são animais de grande/médio porte, que têm membros de 

locomoção com patas e que vivem em solo firme. 

 
Ser vivo é qualquer animal  visível a olho nu, independentemente do modo de 

locomoção e habitat. 

 
Seres vivos são qualquer animais e plantas 

 
 

 
– Ainda hoje, um aluno perguntou-me se nós éramos animais. Tive que evitar 

explicar-lhe porque sabia que este assunto seria objecto de estudo neste módulo - 
referiu a professora Cecília após ter verificado no esquema os quatro estádios 
correspondentes aos diferentes momentos da hipótese evolutiva do conceito de ser 
vivo. 

 
O professor Sá fez questão de referir que a estrutura do módulo, concebida 

segundo esta hipótese evolutiva, foi elaborada com base em alguma literatura e na nossa 
própria experiência.  
 
– Isto poderá não ser assim, no entanto, concordo com esta sequência evolutiva 

relativa ao desenvolvimento do conceito de ser vivo - salientou o professor Sá. 
 

– Esta evolução poderá depender dos alunos - proferiu a professora Inês. 
 
– Depende também do meio familiar.  
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$uma conversa informal que tive com alguns alunos, um deles disseram-me que 
existem animais grandes e pequenos e outro acrescentou: "mas os grandes também já 
foram pequenos". O aluno que me deu esta resposta é filho de pais professores. $o dia 
que foi ao Jardim Zoológico disse que tinha visto animais muito grandes, mas que estes 
já tinham sido pequeninos e alguns até nasceram de um ovo - referiu a professora 
Helena reportando-se à conversa que tinha tido com um aluno.  
 
– É um caso pontual. Ao nível da primeira aula o que poderemos encontrar é alguns 

alunos em diferentes estádios. Vamos ver se este aspecto se confirma ou não 
durante as aulas. Daí que o módulo esteja pensado numa lógica que assenta nesta 
perspectiva de evolução - respondeu o professor Sá. 

 
Nesta altura gerou-se alguma discussão no interior dos grupos. A professora 

Arelete deu voz a essa discussão, começando por argumentar que seria necessário numa 
fase inicial explicar o que é ser vivo, devido a alguma complexidade que poderá suscitar 
a palavra ser. 

O professor Sá concordou que existe alguma complexidade, porque o que os 
alunos conhecem é estar vivo e estar morto. No entanto, reforçou a ideia de que é a esta 
clarificação que se pretende chegar no final do módulo, ou seja, à noção de ser vivo.  
 
– Aceitando que a expressão “ser vivo” possa suscitar alguma complexidade, poderá 

inicialmente realizar-se a abordagem seguinte:  
          Aquilo que está vivo é um ser vivo.  

Vamos lá, então, dar exemplos de seres vivos.  
$essa listagem o que provavelmente surgirá serão exemplos que se enquadram 

dentro destas quatro categorias. Vamos ver se isto se confirma ou não. De qualquer 
maneira vai haver uma predominância de alunos que se encontram no primeiro 
estádio. 

 
O professor Maia referiu que não há como tentar e que este escalonamento se 

deve às vivências pessoais de cada aluno. 
Salientou, ainda, uma vantagem em relação ao facto dos alunos se encontrarem 

em diferentes escalões, que é poderem partilhar o conhecimento, ou seja, os alunos que 
se situam em escalões superiores irão enriquecer os que se situam em escalões 
inferiores. 
 
– É inevitável o aparecimento de alunos em diferentes níveis. De qualquer forma 

quem se encontrar em níveis superiores já passou pelos inferiores. De acordo com a 
influência do seu meio familiar uns fazem-no mais rapidamente do que outros. 
Assim, se tivermos no primeiro estádio animais de grande porte, por exemplo, ao 
nível do gato, então vamos ter que fazer reflectir os alunos se os mais pequenos são 
ou não animais. Ao reflectirem estão a alargar o conceito que possuem de animal. 
Ao entenderem que os mais pequenos, também, são animais chegamos à seguinte 
questão: E nós, somos ou não animais? Se manifestarem dúvidas teremos que lhes 
colocar a questão: Somos seres vivos? A reflexão induzida por esta questão vai no 
sentido de identificarem as quatro características comuns aos seres vivos e em 
particular aos animais. 
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Com o conjunto de seis questões que se encontram no módulo e relativas às 
características dos animais, (Por que razão as vacas se alimentam? Será que as vacas 
têm filhos? ...) pretende-se que os alunos façam uma síntese daquilo que é comum aos 
animais: nascem, crescem, têm filhos e morrem. 

 
– Perante as respostas dos alunos será oportuno perguntar-lhes se é ou não verdade 

que nasceram, estão a crescer, irão ter filhos e mais tarde irão morrer. Se assim é, 
então, nós somos ou não animais? 

  
É através deste encadeamento reflexivo que pretendemos que os alunos concluam 

que o Homem também é um animal. Este conjunto de questões estimula os alunos a 
pensar nas características dos animais. 

Seguidamente, a professora Helena expõe ao plenário um aspecto muito 
importante, que se prende com o exemplo utilizado nesse conjunto de questões.  

 
– É difícil fazer compreender aos alunos as características dos animais, tomando 

como exemplo as vacas. É que as vacas nunca morrem de velhas, ou seja, de morte 
natural. Antes da morte natural elas são mortas pelo Homem. 

 
Todos os professores concordaram que se deveria substituir o exemplo 

considerado, sugerindo alguns que se utilizasse como exemplo a cadela, uma vez que os 
alunos evidenciam grande sentimento em relação aos cães. Nesta altura, gerou-se na 
sala alguma discussão, argumentando alguns professores que para além da troca do 
animal se deveria trocar também a ordem das questões, passando a quinta questão a ser 
a sexta e a sexta a ser a quinta. Não entendi a razão pela qual sugeriram esta 
possibilidade.  

Durante esta discussão a professora Inês referiu que a quinta questão se encontra 
mal elaborada: Se não tivessem filhos o que aconteceria às vacas? Uma outra 
professora do grupo da professora Inês explicou que às vacas que não têm filhos não 
acontece nada e sugeriu em alternativa que a questão passasse a ser: Se nenhuma vaca 
tivesse filhos o que aconteceria? Nesta altura todos os professores perceberam a razão 
da discussão e concordaram com a alteração sugerida. 

Ainda em relação ao animal sugerido para substituir as vacas, propus que se 
alterasse não pela cadela mas sim pela gata, uma vez que este animal se encontra mais 
facilmente na cidade do que os cães, podendo ser tanto do conhecimento das crianças da 
cidade como das crianças do campo. 
 
– A gata realmente é um animal mais multicultural, existe tanto no campo como na 

cidade – referiu o professor Sá. 
 

Este aspecto ficou definitivamente ultrapassado, passando no conjunto das seis 
questões a utilizar-se, como exemplo, as gatas. 
 
– Continuando a abordar os seres vivos pretende-se que os alunos cheguem à 

inclusão das plantas na noção de ser vivo. Daí a necessidade de cada grupo trazer 
uma planta com folhas, caule e raiz. Com a planta à vista, os alunos deverão ser 
interpelados com as questões que estão na ficha de registo (As plantas nascem?; As 
plantas crescem? ...). Será que os alunos têm a noção de que as plantas nascem, 
crescem, dão filhos e morrem?  Este trabalho deverá realizar-se em discussão de 
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grupo de tal modo que na discussão plenária seja possível concluírem que as 
plantas também apresentam estas quatro características. Portanto, o objectivo é 
que os alunos concluam que os seres vivos têm as seguintes características: nascem, 
crescem, reproduzem-se e morrem. 

 
– Há aqui um período de vida das plantas a que não se faz referência, que é quando 

elas nem estão a crescer nem estão a reproduzirem-se, simplesmente estão vivas. 
Algumas logo após o período de reprodução começam a morrer e os animais 
também não crescem indefinidamente.  

 
Estes conjunto de preocupações suscitado pela professora Inês desencadeou nos 

grupos alguma discussão e por parte do professor Sá uma explicação. Assim, começou 
por referir que algumas plantas quando se reproduzem não morrem e que a alimentação 
não faz parte das características dos seres vivos, ela está implícita no crescimento, da 
mesma maneira que para a manutenção da vida as plantas têm que se alimentar. 

 
– Faz-se normalmente referência à alimentação porque os seres vivos têm que se 

alimentar para viverem – referiu uma professora do grupo que se encontrava no 
meio da sala. 

 
– Os seres vivos alimentam-se, mas esta não constitui uma das características 

clássicas que defina os seres vivos. As características de ser vivo, ou seja, as fases 
por que eles passam, também, não são sequenciais. Há pessoas que não têm filhos e 
são seres vivos. São apenas elementos característicos da espécie e não podemos 
atribuí-los  a cada indivíduo, mas sim á espécie. 

Finalmente, para apurar o nível de aprendizagem a que chegaram, sugere-se 
que coloquem à frente de cada frase correcta um X. Estas frases são um pouco 
difíceis. $o entanto, acho que vale a pena tentar de modo a obrigá-los a pensar – 
referiu o professor Sá. 

 
As frases que aqui se faz referência são: Os animais não são seres vivos; As aves 

não são seres vivos; As plantas não são seres vivos; As plantas e animais são seres 
vivos; Só os animais são seres vivos; O Homem é um animal. 

Ao ler cada frase, o professor Sá ia fazendo um comentário relativo ao objectivo 
que se pretende atingir com cada uma delas. Assim, perante a frase de que as plantas 
não são seres vivos, referiu que com esta pretende-se verificar se conseguem refutar a 
ideia intuitiva de que as plantas não são seres vivos. Se no início os alunos revelarem 
esta ideia, então esta frase vai no sentido de refutarem a ideia intuitiva inicial. E 
acrescentou, que as frases na negativa exigem mais reflexão do que as frases na 
afirmativa. 

Só os animais são seres vivos. Esta afirmação suscitou o seguinte comentário: A 
palavra só é traiçoeira, obriga os alunos a pensar quando de uma forma irreflectida 
dão uma resposta. 

 
Terminada a discussão e reflexão relativa à primeira aula, passou-se à apreciação 

da segunda aula, com a distribuição pelos grupos de algum material necessário à sua 
implementação: feijões e lupas. 
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– $a segunda aula abordar-se-á o fenómeno da reprodução, através da experiência 
da germinação de sementes. Os alunos terão ao seu dispor várias sementes no 
sentido de reflectirem sobre a sua importância. Para compreenderem melhor a 
função das sementes será necessário focalizar a atenção dos alunos na semente do 
feijão. Convirá demolhar os feijões para facilitar o descasque e abertura das 
sementes. Durante a observação do interior do feijão, utilizando a lupa, deverão 
fazer tal como os alunos o desenho daquilo que observam. 

Vamos ver quem é capaz de observar e desenhar o embrião. 
 
Durante alguns instantes os grupos estiveram concentrados na observação das 

sementes. 
 

– Vamos dar continuidade à actividade – sugeriu o professor Sá. 
 

Ao mesmo tempo foi fazendo algumas considerações em relação às observações 
que se pretende que os alunos façam. 

 
– Os alunos devem verificar que o embrião é uma planta minúscula que se encontra 

entre os cotilédones. Os cotilédones têm como função alimentar a planta durante a 
fase de germinação. Depois da observação e da realização do correspondente 
desenho, cada grupo irá construir um dispositivo onde irão colocar as sementes a 
germinar. Todo o procedimento a realizar na construção do dispositivo terá que ser 
demonstrado às crianças – referiu o professor Sá. 

 
Enrolou um guardanapo e colocou-o no interior do frasco, demonstrando também 

aos professores o procedimento que os alunos terão que realizar. 
 
– Uma vez revestido o frasco com o guardanapo, colocam-se depois algumas folhas 

de papel no interior do guardanapo enrolado, de modo a que este fique junto às 
paredes do frasco. $o final coloca-se o feijão entre o guardanapo e a parede de 
vidro do frasco de modo a ficar bem visível.  

 
Alguém questionou o porquê da utilização do guardanapo e não a utilização de 

terra. 
 
– A utilização do guardanapo tem como função manter visível não só o feijão como 

também todo o processo de germinação. Se o feijão estivesse dentro de terra não o 
conseguiríamos ver a germinar. O feijão deverá ser colocado próximo da abertura 
do frasco, porque o que começa primeiro a sair é a raiz.  

E assim está criado um dispositivo. Falta, ainda, humedecer e colar no exterior 
do frasco uma tira de papel quadriculado. Qual será a finalidade desta tira?- 
questionou o professor Sá e ao mesmo tempo respondeu: 

 
O objectivo é que os alunos façam de cinco em cinco dias a medição das 

plantas. 
 

Um professor coloca a seguinte dúvida: A medição é feita a partir do feijão? 
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– $ão, é da extremidade da raiz à parte mais alta da planta – respondeu o professor 
Sá. 

 
Seguidamente referiu que o feijão deverá ser colocado em posição horizontal e 

com o hilo virado para baixo. 
 
– O que se propõe a seguir é que os alunos façam três observações e medições 

intercaladas de cinco dias. 
 

A professora Helena sugere que o registo das medições no papel quadriculado 
poderá fazer-se através da pintura das quadrículas correspondentes ao crescimento das 
plantas em cada intervalo de tempo considerado. 

O Professor Sá desenhou no quadro a tira de papel quadriculado com três colunas 
de quadrículas e referiu: 

 
– Seguindo a sugestão da professora Helena, os alunos teriam que pintar as 

quadrículas de cada coluna, correspondendo cada coluna a um momento de 
medição. 

 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Pintando com cores diferentes, cada momento de medição das plantas, o registo 

obtido seria idêntico ao da figura anterior. 
Entretanto, também, se constatou que os frascos poderiam ser maiores.  

  
– Talvez os frascos pudessem ser um pouco maiores, por exemplo frascos de tofina. 
 
– Eu trago frascos, eram para o mel mas não faz mal – reagiu de pronto a professora 

Inês perante a sugestão avançada pelo professor Sá. 
 
– Finalmente fica uma aula para analisar todo este processo. $essa aula, os alunos 

poderão realizar alguns cálculos para ficarem a saber quanto cresceu a planta 
entre a primeira e a segunda medição e entre a segunda e a terceira medição.  

 
– Eu acho que seria mais interessante que cada grupo colocasse a germinar sementes 

diferentes, de modo a verificarem os diferentes ritmos de crescimento. Eu estava a 
pensar para esta aula colocar as sementes que não irão ser utilizadas na 
germinação, num terrário para que os alunos vejam as diferenças e comparem o 
crescimento de cada planta – sugeriu a professora Helena. 
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– A ideia inicial era cada grupo ter uma planta diferente, mas seria muito difícil 
fazer-se a análise das observações e medições em cada um dos grupos. De qualquer 
forma, acho bem que tenha esse dispositivo com várias sementes a germinar. 

 
Se cada grupo tiver uma semente diferente torna-se a análise caótica, porque o 

que é válido para um grupo poderá não ser válido para o outro - explicou o professor 
Sá. 
 

Entretanto, uma das professoras coloca a seguinte questão: Por que motivo as 
plantas poderão crescer mais num dos grupos do que nos noutros? Se algum aluno 
perguntar, o que deverei dizer? 
 
– Há umas sementes melhores do que outras, o nível de humidade pode ter 

interferência, assim como a quantidade de luz, a temperatura, ou seja, existe um 
conjunto de factores que podem influenciar o crescimento das plantas. 

 
Finalmente o trabalho de registo que se propõe na ficha de registo: Era uma 

vez.... Penso que é um trabalho interessante não só ao nível da Língua Portuguesa, 
mas também constitui um encadeamento de todo o processo realizado pelos alunos. 
Este trabalho consiste na construção colectiva do relato da germinação. Em 
discussão de turma os alunos devem elaborar frases com o encadeamento lógico e 
temporal dos acontecimentos observados durante a germinação das sementes.  

 
 
Chegando ao fim da discussão e reflexão do módulo, marcou-se a próxima sessão 

de formação para o dia 7 de Junho e deu-se por concluída esta sessão.  
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A	EXO II – DIÁRIO DE AULA: OS SERES VIVOS  

 
Conteúdo: Módulo do bloco III - À Descoberta do Ambiente Natural  
Organização: vinte e três alunos distribuídos por 4 grupos 
Sujeitos presentes na sala de aula: alunos, professor e investigador 
 
 
1ª aula: Duração 2h 
 

Quando entrei na sala de aula, os alunos, como sempre, manifestaram-se contentes 
por saberem que iriam ter aulas de Ciências da Natureza e ao mesmo tempo curiosos, 
querendo saber a razão pela qual trazia na mão algumas plantas. 

No interior da sala esperei alguns instantes até que todos os alunos chegassem, 
uma vez que é normal, alguns alunos, chegarem atrasados. Chegado o momento de 
iniciar a aula, comecei por ouvir os alunos acerca das actividades realizadas nas aulas 
do módulo anterior. Constatei, uma vez mais, que as aprendizagens realizadas de acordo 
com esta perspectiva pedagógica são significativas e duradouras. A maioria dos alunos 
ainda tinha presente o assunto abordado nessas aulas. Após ouvir atentamente os alunos, 
sugeri que se iniciassem as actividades previstas para esta aula.  
 

– Hoje vamos falar de seres vivos. 
– Vocês conhecem algum ser vivo? 

 
Com esta questão iniciei as actividades propostas neste módulo, perante a qual 

grande parte da turma respondeu afirmativamente. Ainda não lhes tinha solicitado 
exemplos de seres vivos, já os alunos estavam a referir alguns nomes de animais. 
Coloquei-lhes, então, outra questão: 
 

– Que seres vivos é que conhecem? 
 

Um a um foram referindo o nome de um ser vivo. À medida que citavam os 
nomes, a professora da turma escrevia no quadro os exemplos referidos pelos alunos:   
 
1- Crocodilo; 
2- Elefante; 
3- Leão; 
4- Urso; 
5- Javali; 

6- Pato; 
7- Cão; 
8- Gato; 
9- Coelho; 
10- Girafa; 

11- Zebra; 
12- Cavalo; 
13- Tartaruga; 
14- Búfalo; 
15- Hiena; 

16- Égua; 
17- Vaca; 
18- Peixe; 
19- Rato; 
20- Cobra. 

 
 

No final, distribui as fichas de registo para que os alunos registassem os nomes 
dos seres vivos que referiram. Ao dar conta dos exemplos que os alunos iam referindo 
senti-me extremamente satisfeito pelo facto de ver confirmada a base de partida da 
hipótese evolutiva em relação à noção de ser vivo preconizada no módulo. Os exemplos 
referem-se apenas a animais, ainda que alguns não lhes sejam familiares. No conjunto 
de seres vivos avançados pelos alunos, existem dois exemplos que não se encontram no 
1º estádio da hipótese evolutiva contemplada no módulo (animais de grande porte e sem 
patas): o peixe e a cobra. Este aspecto confirma o facto dos alunos mão se encontrarem 
todos no mesmo estádio conceptual quanto ao significado de ser vivo.  
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Após o registo dos nomes dos seres vivos que referiram, remeti para trabalho de 
grupo a questão sobre o que entendiam com a expressão “ser vivo”. Circulei pelos 
grupos para auscultar e registar o que iam discutindo. As noções de ser vivo a que 
chegaram os grupos foram:  

 
Grupo 1 (José António, Daniel) – são animais que vivem, como o cão e o gato; 
Grupo 2 (Carlos) – são os animais; 
Grupo 3 (Daniela) – quando os caçadores matam os animais eles morrem, mas se 

não os matarem eles vivem. Os animais podem morrer nas florestas e 
morrem sem ninguém os matar. 

A Carolina: são os animais que estão vivos. 
E a Mónica acrescentou: os animais às vezes ficam velhos. 
Grupo 4 (Ana e Tiago) – são os animais que não morrem, estão vivos. 
O Tiago, acrescentou: mas às vezes também morrem. 
Grupo 5 (Vitória) – são animais que vivem na selva e que o Homem mata para 

comer. São, também, os que vivem em casa, no mar e debaixo da Terra: 
aranhas, cobras, grilos e minhocas. 

 
Ao verificar que nos exemplos de seres vivos escritos no quadro predominavam 

os animais de grande e médio porte, suscitei nos grupos nova reflexão: Será que todos 
os animais são grandes? $ão – responderam vários alunos. Questionei novamente: De 
acordo com os exemplos que vocês disseram e que estão no quadro, quais são os 
animais pequenos? Vários alunos responderam: O gato, o cão, o peixe, o rato, e a 
cobra. Perguntei se conheciam algum animal, ainda, mais pequeno do que aqueles e 
remeti a questão para trabalho de grupo.  

Durante algum tempo os grupos discutiram e reflectiram no sentido de 
encontrarem um animal mais pequeno. A fim de conhecer qual foi o animal mais 
pequeno em que pensaram, desloquei-me a cada grupo. As respostas dadas foram: 
 

Grupo 1 – formiga; 
Grupo 2 –  formiga; 
Grupo 3 –  minhoca; 
Grupo 4 – formiga; 
Grupo 5 – aranha muito pequena, aquelas que andam às vezes na nossa roupa ou 
no nosso cabelo. 

 
Após terem transmitido à turma os animais em que pensaram, questionei os 

grupos sobre qual era o mais pequeno daqueles animais. A questão suscitou alguma 
discussão em torno da aranha. O grupo que referiu aquele animal fez questão de deixar 
bem claro que não é uma aranha qualquer, mas sim uma aranha muito pequenina. 
Esclarecida a dúvida todos os grupos concordaram que o exemplo da aranha era o 
animal mais pequeno de todos.  

A professora da turma escreveu no quadro o nome desses animais, esquecendo-se 
de colocar à frente da palavra aranha o atributo que a caracteriza: pequena. O grupo que 
referiu este exemplo reagiu de imediato: 
 

– Falta pequena à frente de aranha. 
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Esta observação permitiu-me reflectir sobre alguns aspectos muitos importantes 
que dela se podem extrair. Por um lado pode-se constatar que os alunos já dominam a 
leitura e por outro lado constata-se o entusiasmo, a atenção, a cuidada observação, a 
competitividade e a grande intensidade com que vivem estas aulas. 

– A vossa ficha tem um rectângulo, para que servirá? 
 

Foi notória a tentativa de leitura que alguns alunos fizeram da frase que se 
encontra por cima do referido rectângulo, mesmo antes de lhes perguntar para que 
serviam os rectângulos. Não resisti em mandá-los ler, no entanto, a Vitória e mais 
algumas colegas responderam: 

 

– Para escrever o nome do animal. 
– Então, cada grupo vai escrever o nome do animal que referiu. 
 

Com os exemplos de animais pequenos escritos no quadro, os alunos passaram ao 
registo, na ficha, do animal que o seu grupo referiu. 

 

Focalizando a atenção dos alunos nos exemplos de seres vivos que se 
encontravam registados no quadro, introduzi uma questão um pouco difícil mas que 
permitiu promover uma maior reflexão: $os exemplos de seres vivos que temos no 
quadro há animais grandes e pequenos. Vocês conseguem descobrir mais alguma 
diferença nesses animais? 

 

Não resiste em colocar-lhes esta questão mesmo sabendo que era demasiado 
complexa. No entanto, fiquei surpreendido porque no final, o Daniel respondeu: Eu 
sei!... A cobra e o peixe não têm patas. Perguntei: Vocês conhecem mais animais que 
não tenham patas? Os alunos foram respondendo: minhoca, cobra, peixe, golfinhos, 
tubarão, etc. 

Nesta altura o pensamento dos alunos direccionou-se simplesmente para os 
peixes. Perguntei: Se estes animais não têm patas como é que eles se deslocam? Vamos 
lá pensar antes de responderem. 

 
O Daniel e o Bruno que eram do mesmo grupo disseram: Os peixes nadam e as 

cobras andam no chão a rastejar. A Andreia também quis expressar o seu pensamento. 
 

– As cobras rastejam em ziguezague. 
– E os peixes como é que nadam? 
– Têm asas – respondeu o Carlos. 
– Já viste algum peixe com asas? 
– $ão. 
– Então, serão asas? Quem é que tem asas? 
– Os pássaros –  responderam vários alunos. 

 
O Carlos ficou calado, e entretanto, a Carolina disse: São barbatanas. 
 
– Muito bem, são barbatanas. E que movimentos é que eles fazem com as 

barbatanas? 
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Perante a ausência de respostas, introduzi nova questão: vocês sabem nadar? Sim 
–  responderam vários alunos. Então, que movimentos é que vocês fazem com os braços 
e com as pernas? 

 
Gesticulando com os braços e as pernas o Daniel respondeu à questão. 
– Já viram algum peixe num aquário? Será que eles também fazem esses 

movimentos? 
– Sim, eles também mexem com o rabo e com as barbatanas – respondeu o 

Bruno. 
 

Outros alunos começaram a referir situações vivenciadas por eles, no que respeita 
a observações de peixes em aquário. 

Esta primeira aula acabou aqui pelo facto de terem interrompido a aula, alertando 
que a polícia estava na escola e queria fazer um apelo aos alunos, no sentido de 
tomarem algumas precauções relativas a factos recentemente ocorridos na cidade - 
roubos aos alunos e sequestros.  
 
 
2ª Aula: Duração 2h 

 
No início desta aula comecei por perguntar aos alunos se ainda se lembravam dos 

exemplos de seres vivos referidos na aula anterior. Constatei que não se esqueceram de 
nenhum exemplo. Seguidamente, a professora da turma começou a escrever no quadro 
os exemplos de seres vivos que os alunos tinham referido na aula anterior. 

Depois do registo, fiz o ponto da situação no que respeita à evolução do conceito 
de ser vivo a que tinham chegado na última aula: animais de pequeno e grande porte e 
que podem ter, ou não, patas.   
 

– Vamos lá agora pensar. Por que razão aqueles exemplos que estão no quadro 
são seres vivos? 

 
Após alguma discussão e reflexão no interior dos grupos, tentei auscultar as 

discussões que estavam a travar. O grupo da Daniela referiu que os animais são seres 
vivos porque têm carne e osso. Perguntei: Se os animais são seres vivos porque têm 
carne e osso, então, nós também somos seres vivos? O que é que acham? Responde a 
Daniela: Somos!... 

Alguns grupos ficaram sem saber o que responder durante algum tempo. Porém, a 
Daniela acabou por acrescentar que: Além de termos carne e osso, também, vivemos e 
morremos. 
 

– Para nós e os animais estarmos vivos, o que é que temos que fazer ao longo 
do dia? 

– Comer!... – respondeu a Mónica. 
– Então, por que razão temos que comer?  
 
A Carolina respondeu: para vivermos, para não termos doenças... Para 

crescermos – concluiu muito baixinho a Mónica. Perguntei novamente: E quando vocês 
forem maiores será que vão ter filhos? Sim – responderam os elementos do grupo. E os 
animais também têm filhos? Têm – responderam os alunos.  
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No final, sistematizei todo o conhecimento abordado. 
 
– Vamos lá, novamente, pensar. Por que razão, então, os animais que estão no 

quadro são seres vivos? 
 

O grupo concluiu, para além da ideia inicial, têm carne e osso, que os seres vivos 
se alimentam para crescerem, dão filhos, nascem e morrem. 

O grupo da Ana que estava ao lado respondeu que os animais escritos no quadro 
são seres vivos porque morrem, dão filhos e crescem. 

Aquando da comunicação do trabalho de grupo à turma, o grupo do Daniel referiu 
que os animais que estavam escritos no quadro são seres vivos, porque: nascem, têm 
vida, morrem e têm filhos. Posteriormente, o grupo da Andreia referiu que aqueles seres 
vivos (só animais), alimentam-se, nascem, crescem e morrem. O grupo do Carlos, 
apesar da interacção que estava a desencadear com a professora da turma, apenas referiu 
que os seres vivos nascem. Este grupo era de todos, aquele que tinha revelado ao longo 
das aulas algumas dificuldades, apesar do Carlos ser o elemento mais activo 
intelectualmente, mas um pouco tímido ao nível das discussões de turma. 

Durante a discussão de turma os alunos reviam-se nas respostas mais completas 
dos outros grupos. 

Para concluir a aula introduzi a questão: Será que o Homem é um animal? Esta 
questão suscitou nova discussão dentro e fora dos grupos. A maioria dos alunos 
referiram que éramos animais, mas a Rita acrescentou: E somos seres vivos. O Bruno 
referiu, ainda, que éramos animais, porque o porco tinha o corpo igual ao nosso. 
Interpelei-o sobre o porquê daquilo que referiu, dizendo-me que já viu na televisão a 
abrirem um porco e que tinha tudo o que nós temos: coração, tripas, etc. Perguntei: 
Então, somos animais? O Bruno Respondeu: Somos animais e seres vivos. 
 

Perante esta ideia a Ana argumentou com um ar de admiração e ao mesmo tempo 
de não aceitação em relação ao facto de sermos animais: Mas nós não temos pêlos! 

Solicitei-lhe que observasse com atenção o seu braço. O que é que ele tem? 
Respondeu a Ana: Pêlos. E acrescentou: Mas os pêlos dos animais são grandes. 

 
– Por que será que alguns animais têm o pêlo grande? 

 
Respondeu o Henrique: Porque não têm roupa. 
 
Referi que nem todos os animais têm pêlos e introduzi novas questões: Há 

animais que têm outras coisas como os peixes e as aves. O que será? 
Os alunos só referiram as penas. O revestimento por escamas revelou-se mais 

difícil, sendo necessário fornecer-lhes esse conhecimento.   
A Ana Catarina continuou absorvida em pensamentos contraditórios acerca do 

Homem ser um animal, argumentando que os animais não falam. Fiz-lhe compreender 
que os animais não falam como nós, mas têm um modo muito próprio de comunicar 
entre eles. Assim, o cão ladra, o gato mia, etc. Argumentou novamente que os animais 
vivem na selva e o Homem não. Contra-argumentei que nem todos os animais viviam 
na selva, havendo mesmo alguns que viviam com o Homem, chamando-se estes 
domésticos. Os alunos começaram a referir animais domésticos: a galinha, o cão, o 
gato, a vaca, o cavalo, etc..  
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Até esta altura, as plantas ainda não foram referidas, por nenhum dos alunos, 
como sendo exemplos de seres vivos.  

Para que passassem a incorporar, também, as plantas à noção de ser vivo, coloquei 
à turma a seguinte questão: E as plantas serão seres vivos? O que é que acham? Não 
existiram grandes dúvidas, os alunos manifestaram-se afirmativamente. Este aspecto 
mereceu da minha parte alguma reflexão no momento em que escrevi este diário. No 
início destas aulas os alunos não referiram as plantas como exemplos de seres vivos, 
mas agora foi extremamente simples admitirem esse facto. Isto faz-me pensar que todo 
o processo de interacção, cooperação e reflexão a que os alunos foram submetidos ao 
longo das aulas os predispôs mentalmente para reverem, com alguma facilidade, nas 
plantas as características dos seres vivos abstraídas dos animais. Esta ideia reforçou-se 
quando a Ana referiu que as plantas são seres vivos porque crescem, murcham quando 
não deitamos água (morrem) e vivem quando deitamos água. As plantas dão filhos e 
bebem.  

A Andreia decidiu expressar a sua justificação: Porque crescem ao Sol, quando 
não colocamos água elas morrem e dão filhos. Perante o facto de não contemplarem o 
nascimento, perguntei: Será que as plantas nascem? $ascem e para crescer alimentam-
se – respondeu a Ana. O José António decidiu, também, expressar o seu pensamento, 
dizendo simplesmente que nascem. No sentido de predispor mentalmente os alunos para 
a actividade que irão realizar na próxima aula, introduzi mais algumas questões: O que 
será necessário para que as plantas nasçam e cresçam saudáveis? Respondeu o José 
António: põem-se as sementes na terra e depois elas nascem. O Bruno e o Daniel que 
eram do mesmo grupo acrescentaram que para além de nascerem, também crescem, dão 
filhos e morrem. 

 
A Joana referiu: Colocamos sementes e água e elas crescem. Perguntei: De que 

precisarão as plantas para crescer? Respondeu a Vitória: Água e alimentos. 
 
Solicitei aos grupos que registassem as suas aprendizagens, respondendo a quatro 

questões incluídas no módulo: As plantas nascem? As plantas crescem? As plantas dão 
filhos? As plantas morrem? Constatei que todos os grupos acertaram as questões na 
totalidade. Para concluir, perguntei-lhes: 

 
– Então, se os animais são seres vivos porque nascem, crescem, podem dar filhos 

e morrem, não serão também as plantas seres vivos? 
– Sim – respondem vários alunos 
– Porquê – voltei a questionar. 
– Porque nascem, crescem, morrem e têm filhos – respondeu o Daniel. 
– Vamos agora responder individualmente a algumas questões, colocando um X 

à frente daquelas que estejam certas. 
 
As frases eram: “os animais são seres vivos”; “as aves não são seres vivos”; “as 

plantas não são seres vivos”; “as plantas e animais são seres vivos”; “só os animais são 
seres vivos”; “o Homem é um animal”. Apesar do registo ser individual, os alunos 
acabaram por responder em grupo uma vez que se encontram organizados dessa forma. 
Após o registo, cada grupo expôs as suas conclusões à turma. O grupo do Daniel e o 
grupo da Daniela identificaram correctamente a totalidade das frases correctas. O grupo 
da Andreia e o grupo da Ana erraram uma, mas conseguiram acertar depois de ter 
suscitado alguma reflexão no interior do grupo. O grupo do Carlos acertou em todas as 
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questões mas com a ajuda da professora da turma, com quem interagiram durante o 
registo.   

 
No final, a professora da turma decidiu explorar um outro aspecto não 

contemplado no módulo, nomeadamente a utilidade das plantas. Assim, começou por 
perguntar aos alunos para que serviam as plantas. 

 

– Servem para enfeitar e para fazer ramos (de flores) – respondeu a Daniela. 
 

A Daniela, apenas, contemplou o aspecto decorativo e a professora Inês aproveitou 
para introduzir nova questão: 

 
– As plantas só nos dão as flores? 

 
Vários alunos responderam: 

 
– Servem para as abelhas nos darem o mel. 
– Dão oxigénio se não morríamos. 
– Dão lenha. 
 
Outras respostas surgiram na sala de aula, mas devido ao facto dos alunos 

responderem muito rapidamente e a professora Inês conceder pouco tempo de resposta 
não consegui registá-las. No entanto, alguém referiu que os animais comiam as plantas 
para se alimentarem. Esta resposta desencadeou uma outra abordagem centrada na 
alimentação.  

 

– Que animais é que se alimentam de plantas? 
Um a um os alunos foram respondendo: 

 

- elefante; 
- caracol, 
- coelho; 
- girafa; 
- zebra; 

- vaca; 
- abelha; 
- égua; 
- cavalo; 
- porco; 

- javali; 
- ovelhas; 
- búfalo, 
- leão.

 

 

Tendo em conta o último animal referido pelos alunos, a professora Inês colocou a 
seguinte questão: 

 

– Será que o leão come plantas? 
– $ão – responderam vários alunos. 
– Come ossos e carne – referiu a Mónica. 
– O que é que o leão faz para obter a comida? 
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Após algumas respostas sem sucesso, o Bruno respondeu que o leão caça. No 
final, a professora Inês referiu que os animais que se alimentam de carne chamavam-se 
carnívoros e os que se alimentam de plantas chamavam-se herbívoros.   

 

 

3ª Aula: Duração 1h e 30 m 

 

A abordagem de todo o processo vivenciado na aula anterior pareceu revelar que 
os alunos admitiam o Homem como sendo um animal, apesar da discussão ocorrida 
nessa altura.   

Depois de ouvir os alunos falarem em relação às aprendizagens efectuadas nas 
últimas aulas, distribui pelos grupos várias sementes: ervilha, grão-de-bico, fava e 
feijão. Das sementes que o módulo sugeria faltou a semente do tremoceiro.  

Durante algum tempo os alunos manusearam e observaram atentamente as 
sementes. Quando perguntei o que lhes tinha sido distribuído, os alunos referiram os 
nomes das sementes: feijão, fava, grão-de-bico e ervilha. Os alunos conheciam também 
as plantas que originaram aquelas sementes, à excepção do grão-de-bico. Na função 
desempenhada pelas sementes, também, não demonstraram grandes dificuldades, 
surpreendendo-me mesmo a resposta dada pelo Daniel: Se não fosse a fava a faveira 
não dava mais favas. O Bruno acrescentou que as favas são os filhos da faveira e com 
elas obtém-se novas plantas. Outros alunos não contemplaram esta possibilidade e 
referiram que as sementes, também, serviam para comer. 

Distribui pelos grupos as lupas e fui recordando o modo como se deviam utilizar. 
Durante algum tempo deixei que os alunos observassem livremente as sementes, dando 
estes conta de alguns aspectos muito importantes. A Catarina verificou que a ervilha 
tinha riscas na casca. O Daniel observou no feijão zonas mais escuras e algumas riscas 
pretas. O Carlos deu conta que a fava era lisa e a ervilha rugosa, pelo facto desta última 
se encontrar desidratada. Perguntei-lhe se haveria na mesa mais alguma semente rugosa. 
Ele e outros alunos responderam que as sementes rugosas eram a ervilha e o grão-de-
bico. A Andreia referiu, ainda, que o grão-de-bico tinha um pico. De todas as sementes 
concluíram que a fava era a semente maior. Propôs que as ordenassem por ordem 
decrescente de tamanho. Todos os grupos, à excepção do grupo do Carlos, ordenaram 
oralmente as sementes pela seguinte ordem: fava, feijão, grão-de-bico e ervilha. 

As observações foram conduzidas no sentido de concluírem que as sementes eram 
todas diferentes. Os alunos referiram, ainda, que quanto à forma a ervilha era a semente 
mais redondinha. O Carlos focalizou a sua atenção no feijão e disse: o feijão tem uma 
curva e um ponto preto. Estava-se a referir ao hilo e à curvatura que o feijão 
apresentava na zona do hilo. 

No final da observação externa das sementes perguntei-lhes se as sementes eram 
todas iguais. Responderam que não, que eram todas diferentes. Quis saber a razão das 
suas respostas e o Bruno, como sempre, antecipou-se aos colegas dizendo: as plantas 
não são iguais porque se fossem iguais seriam da mesma planta. O Henrique concluiu: 
porque as plantas são diferentes. Ficou evidente, apesar de terem ocorrido outras 
respostas, que as sementes eram diferentes porque as plantas que as originaram eram 
também diferentes, sendo estas características de cada planta. 
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Seguidamente, retirei dos grupos as outras sementes e focalizei a atenção dos 
alunos para o interior da semente do feijoeiro. Perguntei: Como será o interior do 
feijão? É branco – Respondeu o Carlos. 

  

Pretendi que os alunos transmitissem mais ideias. No entanto, os alunos sentiram 
algumas dificuldades em expressarem os seus pensamentos. Foi notória a pretensão de 
transmitir as suas representações mentais, mas faltavam-lhes palavras para verbalizarem 
essas representações. Perante esta dificuldade a professora da turma propôs que alguém 
fosse ao quadro desenhar o interior do feijão. O Bruno dispôs-se a ir ao quadro 
desenhar. No lugar, os outros alunos observavam atentamente o que o Bruno desenhava, 
ajudando-o e corrigindo-o em alguns pormenores que não estavam correctos. Foi 
extremamente gratificante verificar que o Bruno começou por desenhar no quadro as 
duas metades do feijão, ou seja, os cotilédones. Isto permitiu-me concluir que tanto ele 
como os restantes alunos, dado que estes não colocaram nenhuma objecção, tinha em 
mente que por de trás da casca do feijão existiam duas metades.  

Apesar de todo este esforço de representação, o Bruno e os seus colegas de turma 
não conseguiram desenhar aquilo que esperava que desenhassem: o embrião. Convém 
referir que nesta altura estava a ser demasiado pretensioso. Porém, para além dos 
cotilédones, desenhou com a ajuda dos colegas uma bolinha numa das metades do 
feijão. Alertada por este pormenor a Daniela sugeriu: falta outra bolinha do outro lado. 
A bolinha que os alunos viram na casca, o hilo, estavam também a contemplá-la no 
interior do feijão. 

Todo este esforço de previsão em relação ao interior do feijão foi profundamente 
benéfico, não só pela discussão e reflexão que suscitou, mas também porque predispôs 
os alunos para a realização de observações mais cuidadas quando descascaram o feijão.  

Distribui pelos grupos mais feijões demolhados, de modo a que cada aluno tivesse 
um em seu poder. Perguntei: O que devemos fazer para observar o interior do feijão? – 
Perguntei eu. Tirar a casca – responderam alguns alunos. 

 

À medida que os alunos iam abrindo as semente ia passando pelos grupos para 
ajudar aqueles que evidenciassem dificuldades, alertar para o facto de manusearem as 
metades do feijão com cuidado e dispô-las com o embrião virado para cima de modo a 
poderem observá-lo com a lupa. 

Emergiram alguns aspectos para reflexão aquando da utilização da lupa pelos 
alunos:  

d) os alunos revelaram dificuldades em utilizar as lupas; 
e) não houve um recurso sistemático às observações com a lupa para desenharem 

com alguma clareza o que observaram, acabando muitas vezes por 
desenharem meras impressões realizadas a olho nu; 

f) exigiu, por parte dos alunos, a utilização de muitas competências em 
simultâneo: conhecimento da utilização correcta da lupa; destreza manual; 
realizar observações cuidadas; focalizar as observações para aquilo que era 
relevante; reter na memória visual as observações efectuadas e desenhar. 
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Durante algum tempo os alunos ficaram absorvidos na observação do interior da 
semente e na realização do desenho. Após a conclusão do desenho os alunos 
transmitiram à turma as observações que realizaram. Assim, alguns alunos referiram: 

 

– O feijão tem umas coisas que parecem umas asas – disse o Bruno. 
– Serão asas? O que é que isso vos faz lembrar? 
– Folhas – respondeu novamente o Bruno 
– A mim faz-me lembrar uma flor – referiu a Rita. 
 

Mas no final o Daniel acrescenta: É uma planta. 
 

– Será que é esta planta muito pequena que dará origem ao feijoeiro? 
– Sim – responderam vários alunos. 
– Então, para que isso aconteça o que teremos que fazer? 
– Temos que pôr o feijão na terra – disse a Andreia. 
 

Alguém acrescentou: Temos que semear. 
 

De acordo com o que os alunos acabaram de referir, interroguei-os: Se vocês 
colocassem as sementes dentro da terra será que as vêem a dar origem a uma nova 
planta? Respondeu o Bruno: $ão temos que as pôr em água. $um balde – referiu a 
Ana. $um copo com água e depois metemos lá a semente – referiu o Daniel. O José 
António fez uma observação pertinente, referindo que: o copo tem que ser de vidro. Mas 
com pouca água – acrescentou. 

 

Nesta altura coloquei à disposição dos grupos o material necessário à construção 
do dispositivo onde iriam colocar as sementes a germinar, mais concretamente, um 
frasco grande de vidro de café e alguns guardanapos. Demonstrei à turma todo o 
procedimento que os grupos teriam que realizar, enrolando um guardanapo e colocando-
o no interior do frasco de modo a que as suas paredes ficassem revestidas. Depois 
amarrotei folhas de papel e coloquei-as no interior do guardanapo. À medida que os 
alunos realizavam a tarefa ia circulando pelos grupos para ajudá-los a colmatar 
eventuais dificuldades. Com o dispositivo à frente, cada grupo sugeriu que ainda faltava 
colocar as sementes e água. Perguntei-lhes onde deveríamos colocar o feijão. O Tiago 
respondeu que o deveríamos colocar por fora. O Tiago quis dizer que se colocasse por 
fora do guardanapo, ou seja, entre este e a parede de vidro do frasco. O Daniel sugeriu 
que se colocasse o feijão no fundo do frasco porque assim, tinha que crescer mais. 

 

– Será que a planta que a semente originará só cresce para cima? 
– $ão, cresce para cima e para os lados – respondeu o Ricardo. 

 

O Bruno que estava ao lado do Ricardo acrescentou: As raízes também crescem 
para baixo. 
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Sugeri que colocassem o feijão com a curvatura para baixo e imediatamente a 
seguir à rosca da abertura do frasco, para que as raízes tivessem espaço para crescer. 
Depois, cada grupo humedeceu o interior do frasco com água. 

Introduzi umas tiras de papel quadriculado e quis saber o que deveriam fazer com 
elas para conhecerem o crescimento das plantas ao fim de alguns dias. Grande parte dos 
alunos respondeu com grande convicção: medir. Mostrei-lhes as tiras de papel e 
perguntei: Como me poderão ajudar estas tiras de papel a medir a planta? Respondeu a 
Ana: contando as coisinhas. Que coisinhas? – Perguntei. Os quadradinhos – respondeu 
a Ana. 

No final, cada grupo colocou o seu frasco em cima do armário da sala e quando 
sentados, alertei-os para as medições e observações que teriam que efectuar de 5 em 5 
dias e a realização dos registos correspondentes.   

Foi com grande entusiasmo e vivacidade que os alunos construíram o dispositivo 
para a germinação do feijão.  

De acordo com os comentários proferidos pela professora Inês no final dos três 
momentos de medição e observação, conclui que foi com grande alegria, satisfação e 
empenho que os alunos evidenciaram nesses momentos. Para reforçar esta ideia 
transcrevo o que a professora escreveu na sua reflexão: 

 

$esta aula foi-lhes criada muita curiosidade, por isso na segunda-feira seguinte 
vieram para a escola cheios de curiosidade e era engraçado ouvir os comentários: "O 
meu tem uma raiz grande..."; "O meu é maior..."; "Que pequeno está o meu...". 

Daí em diante é bom ouvi-los e vê-los com muito interesse e preocupados em que 
tudo esteja bem, não lhes falte água.  

Até a Susana que é uma criança tímida está sempre preocupada com isto. 
Sempre se mostraram muito rigorosos em contar as quadrículas que mostram o 
crescimento, ficam todos contentes se o seu feijoeiro cresceu mais. 

 

Para concluir o diário de aula deixo, também, o relato da germinação construída 
colectivamente pela turma:  

 

Era uma vez um feijão que nós 
colocamos num frasco cheio de papel e 
com água. 

Passados alguns dias o feijão ganhou 
raízes que chegavam ao fundo do frasco. 

Depois ganhou caule e cresceu muito. 
Do caule nasceram as folhas verdinhas. 

O feijão desapareceu e o feijoeiro 
ganhou flor de onde vai nascer uma nova 
semente. 

 

 

 


