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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Prática Pedagógica de 

Ensino Supervisionada, do 2.º ano do ciclo de estudos, conducente ao grau de mestre em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo de 2014/2015 e intitula-se O ensino 

experimental das ciências: mudança concetual a partir das conceções alternativas dos alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Os objetivos definidos para esta investigação são os seguintes: estimular o interesse pelas 

ciências, através da utilização do ensino experimental; desenvolver atitudes científicas nos alunos; 

detetar conceções alternativas dos alunos sobre tópicos do currículo do Estudo do Meio; promover 

atividades experimentais que possibilitem o confronto das conceções alternativas dos alunos com 

evidências experimentais; analisar o impacto das atividades na evolução das ideias dos alunos; 

promover experiências de aprendizagem ativas e significativas e realizar atividades de forma autónoma, 

responsável e em colaboração. 

O projeto de intervenção foi realizado em contexto de sala de aula, com vinte e seis alunos de 

uma turma do 4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Adotou-se, por isso, uma 

metodologia de investigação-ação, em que o investigador deve complementar a teoria com a prática, 

com o objetivo de melhorar o contexto em questão. Numa primeira fase observou-se a turma para 

recolher as suas características e necessidades. De seguida, implementou-se um conjunto de 

estratégias construtivistas que permitiram recolher as conceções alternativas dos alunos e promover a 

mudança concetual. Durante a implementação, foram recolhidos um conjunto de dados, que numa 

fase final foram analisados e refletidos. 

Com esta investigação demonstrou-se que, recorrendo a estratégias de ensino e de 

aprendizagem ativas e significativas para os alunos, é possível promover a mudança concetual, isto é, 

tornar as conceções alternativas que os alunos possuem, em conhecimentos científicos, que lhes serão 

úteis numa sociedade onde as ciências adquirem cada vez mais uma importância crucial. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study was achieved within the Curricular Unit of Pedagogical Practice of Supervised 

Teaching, of the 2nd year of the Master Degree in Pre-School and Basic Education (Primary School), 

during the academic year 2014/2015. It is titled The experimental teaching of sciences: conceptual 

change based on pupils’ alternative conceptions of the 1st cycle of Basic Education. 

The objectives settled for this research were the following: to stimulate the interest on sciences, 

by the use of experimental teaching; to develop pupils’ scientific attitudes; to identify pupils’ alternative 

conceptions on themes of the syllabus of the subject Physical and Social Environment; to promote 

experimental activities that allow the confrontation of pupils’ alternative conceptions with experimental 

evidences; to analyse the impact of activities in changes of pupils’ conceptions; to promote active and 

meaningful learning experiences so that pupils may be able to achieve activities autonomously, 

responsibly and in collaboration with other pupils. 

This intervention project was developed in a teaching class context, with twenty-six pupils of a 

class of the 4th year of the 1st Cycle of basic education. The methodology selected was action-

research. Within this methodology, the researcher has to combine theory with practice, with the aim of 

improving the referred context. In a first phase the class was observed in order to collected data on its 

characteristics and needs. Afterwards, a set of constructivist strategies allowed the collection of pupils’ 

alternative conceptions and the promotion of conceptual change. After the data collection, in a final 

phase, data were analysed and reflected upon. 

Conclusions of this research indicated that the use of teaching strategies allowed meaningful and 

active learning. By this means it is possible to promote conceptual change, namely to change pupils’ 

alternative conceptions in scientific knowledge that may be useful in a society in which sciences have 

gained a crucial importance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Prática Pedagógica de 

Ensino Supervisionada, do 2.º ano do ciclo de estudos, conducente ao grau de mestre em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, da Universidade do Minho, no ano letivo de 

2014/2015 e intitula-se O ensino experimental das ciências: mudança concetual a partir das 

conceções alternativas dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Com esta investigação pretende-se recolher as conceções alternativas dos alunos, relativamente 

a conteúdos do estudo do meio, verificando de que forma o trabalho experimental promove a mudança 

concetual em alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Esta temática emergiu da observação da turma e tem como objetivo ir de encontro aos seus 

interesses e motivações, mas, acima de tudo, colmatar as suas dificuldades e necessidades. De facto, 

a turma em questão é muito motivada e interessada para os assuntos relacionados com o estudo do 

meio, mas por ser um 4.º ano de escolaridade, onde têm de realizar exames nacionais, a professora 

titular acabar por valorizar mais a Matemática e o Português, em detrimento da área de Estudo do 

Meio. Além disso, vários alunos da turma mostravam ter já alguns conhecimentos sobre assuntos 

relacionados com as ciências. Contudo, estes eram muito rudimentares e simples, pelo que 

necessitavam de ser desconstruídos e alargados a fim de ser promovida uma mudança concetual. Por 

último, observou-se que existiam na turma conflitos, consequência de uma metodologia de ensino e de 

aprendizagem mais tradicional, pelo que era indispensável criar estratégias de aprendizagem mais 

construtivistas, motivadoras, ativas e significativas para os alunos. 

Tendo como ponto de partida esta caracterização do contexto e da temática que poderia ir ao 

seu encontro, foram traçados alguns objetivos a serem cumpridos no decorrer do projeto. De seguida, 

elaborou-se um plano de ação com diferentes estratégias pedagógicas que permitissem cumprir os 

objetivos propostos. Entre estas estratégias pedagógicas destacam-se as atividades experimentais e as 

discussões em grande grupo. 

À medida que o projeto se desenrolava foram também recolhidos um conjunto de dados, com 

recurso a diferentes estratégias de recolha, como: a observação participante, a análise documental, as 

grelhas de observação, as notas de campo, os diários de aula, os inquéritos, as gravações áudio e os 
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registos fotográficos. Estes dados foram sendo analisados para que o projeto se fosse adequando às 

necessidades da turma. No final, esta análise permitiu também compreender se os objetivos traçados 

inicialmente para a presente investigação foram cumpridos. 

Esta investigação permitiu construir um conjunto de competências profissionais que serão úteis 

no futuro, mas também melhorar a qualidade da educação e das práticas educativas tendo por base 

uma metodologia de investigação-ação, em que a teoria e a prática são indissociáveis. 

No que diz respeito à estrutura do relatório, este encontra-se dividido em cinco capítulos. No 

primeiro é apresentado o contexto de intervenção. É, por isso, caracterizado o agrupamento de escolas, 

a escola básica e a turma onde decorreu a investigação. No final, identifica-se o problema que suscitou 

a intervenção pedagógica. 

O segundo capítulo apresenta uma breve revisão de pressupostos teóricos que sustentam esta 

investigação. Este capítulo encontra-se dividido em pequenas secções. Na primeira, é abordada a 

perspetiva construtivista no ensino-aprendizagem, destacando as suas implicações para a prática 

pedagógica. Na segunda secção, alude-se para a importância da perspetiva construtivista para o ensino 

das ciências. Na terceira, é apresentada uma evolução do ensino das ciências nos últimos anos bem 

como a sua importância para os alunos. A quarta secção aborda o ensino experimental das ciências, 

um dos recursos didáticos mais importantes no ensino das ciências, que envolve ativamente os alunos 

na construção do seu conhecimento. A quinta e última secção diz respeito à importância da valorização 

das conceções alternativas para o ensino das ciências. 

No terceiro capítulo é relatado o plano geral da intervenção. Inicialmente são apresentados os 

objetivos traçados para este projeto. Seguidamente alude-se à abordagem metodológica utilizada ao 

longo do projeto que foi a metodologia de investigação-ação. De seguida, são apresentadas as 

estratégias pedagógicas para o cumprimento dos objetivos propostos e, por último, os instrumentos de 

recolha de dados, que são úteis a qualquer investigação. 

No quarto capítulo é realizada uma descrição do desenvolvimento e avaliação da intervenção. 

Assim, é feita uma descrição das diferentes fases do desenvolvimento desta investigação, os resultados 

obtidos, assim como a interpretação dos mesmos. 

O último capítulo diz respeito às considerações finais, onde se reflete sobre todo o trabalho 

desenvolvido, destacando pontos positivos, limitações e recomendações para uma futura continuidade 

do projeto. 
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CAPÍTULO I – CONTEXTO DE INTERVENÇÃO E DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

1. Caracterização do contexto  

A presente investigação foi realizada numa Escola Básica, com uma turma do 4.º ano de 

escolaridade. A caracterização do agrupamento e da Escola Básica onde se desenvolveu esta 

investigação foi realizada através da análise documental do projeto educativo do agrupamento1.  

 

1.1. Agrupamento de escolas 

A Escola Básica onde foi desenvolvida esta investigação é uma instituição pública que integra 

desde 2007, um grande agrupamento de escolas, que foi constituído no ano letivo de 2001/2002.  

É frequentado por cerca de 1957 alunos, sendo que 225 frequentam o Pré-Escolar e 693 o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB). Estão sinalizados em todas as escolas que constituem o 

agrupamento, 62 alunos com necessidades educativas especiais. 

O agrupamento integra verticalmente sete estabelecimentos de educação e ensino: uma escola 

de 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, um estabelecimento com Pré-Escolar e cinco escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, das quais três integram também Educação Pré-Escolar. Todas as escolas situam-se 

na zona urbana de uma cidade portuguesa, em duas freguesias com uma grande densidade 

populacional e com presença de bairros sociais. 

A população das freguesias em questão tem diferentes estatutos sociais, culturais e económicos 

e ainda um elevado número de imigrantes de origem diversa, cuja língua materna não é o português, o 

que faz com que exista uma grande heterogeneidade dos alunos que frequentam este agrupamento. 

Por estas razões, o agrupamento foi referenciado como Território Educativo de Intervenção Prioritária 

(TEIP), em 2009, com o objetivo de integrar todos os alunos e promover o sucesso educativo. Celebrou 

também, no ano de 2012, com o Ministério da Educação e Ciência um contrato de autonomia que se 

mantém em desenvolvimento (AEFS, 2013-2017). 

O projeto educativo do agrupamento pressupõe duas linhas estratégicas: 

i) Uma escola para a cidadania – educação para a responsabilização de todos; e, 

                                                           
1
 Por motivos éticos o nome atribuído ao agrupamento – Agrupamento de Escolas Firmino Santos (AEFS) – é fictício, de modo a garantir a sua 

confidencialidade. 



4 

ii) Uma escola de qualidade – proporcionar/organizar os meios necessários à aprendizagem, 

valorizando o cumprimento dos programas curriculares e promovendo o sucesso 

educativo dos alunos. 

 

1.2. Escola Básica 

A escola básica onde foi desenvolvida a investigação situa-se numa freguesia urbana, situada no 

centro da cidade. A escola integra um meio socioeconómico composto por famílias de baixa ou média 

escolaridade que se dedicam sobretudo ao comércio e serviços. É frequentada essencialmente por 

crianças da freguesia ou de outras circundantes, mas cujos pais trabalham na área de influência da 

escola. 

É um edifício relativamente recente, moderno, com dois pisos e os seguintes equipamentos: 

a) 10 salas de aula (3 para o Pré-Escolar e 7 para o 1.º CEB); 

b) Biblioteca; 

c) Dois polivalentes: um no rés-do-chão, que serve de refeitório com cozinha integrada; outro 

no 1.º andar destinado às Atividades Extra Curriculares (AEC’s) e às Atividades de Tempos 

Livres (ATL) do 1.º CEB; 

d) 1 sala para as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) do Pré-Escolar; 

e) 2 salas de professores; 

f) Casas de banho; 

g) Logradouro exterior; e, 

h) Parque infantil. 

Não possui área coberta o que traz constrangimentos quando chove, pois as crianças têm de 

ficar nos corredores, mas também porque impede que haja educação física. 

No presente ano letivo, acolhe 75 crianças em idade de Pré-Escolar e 260 do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (AEFS, 2013-2017). 

 

1.3. A turma do 4.º ano de escolaridade 

A turma do 4.º ano de escolaridade onde foi desenvolvida a investigação é constituída por 26 

alunos, com nove anos de idade, sendo que catorze são do sexo masculino e doze do sexo feminino. 

Todos os alunos têm como língua materna o português. 
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Embora não estejam sinalizadas na turma crianças com necessidades educativas especiais, 

existem alguns alunos que merecem uma supervisão especial por parte da professora: um aluno com 

défice de concentração e, por isso, com dificuldades nas diferentes áreas; e uma aluna que está a 

frequentar pela primeira vez a escola, que já ficou retida no 2.º ano mas que apresenta inúmeras 

dificuldades. Além disso, na sala, há um menino com uma ligeira gaguez e outro que por ter nascido 

com fenda labiopalatina troca alguns sons (f e v). Apesar disto, não necessitam de apoio em especial. 

A turma é muito ativa e participativa e tem sempre questões e curiosidades sobre as diversas 

temáticas. Além disso, têm um vasto conhecimento sobre cultura geral e, por isso, opinam sobre os 

diferentes assuntos do dia-a-dia. 

A relação entre a escola e a família é positiva. Os pais mostram interesse pelo desempenho dos 

seus filhos e comunicam frequentemente com a professora, quer presencialmente quer através da 

caderneta do aluno.  

Em relação a interesses, a turma mostra grande entusiasmo e motivação pela área do estudo do 

meio e pela leitura de textos. 

Um dos aspetos menos positivos da turma é ao nível das relações sociais. São frequentes as 

queixas de falta de civismo e de conflitos entre os alunos, quer no recreio, quer no ATL (AEFS, 2013-

2017). 

 

2. Identificação do problema e questão que suscitou a intervenção pedagógica 

A escolha do problema que suscitou a intervenção pedagógica foi ditada pela caracterização do 

contexto e da turma. Assim, foram tidos em conta os seus interesses e dificuldades. Da caracterização 

da turma constatou-se que esta é, em geral, muito curiosa e motivada para os assuntos relacionados 

com a área do estudo do meio. Contudo, como este ano irão ter exames nacionais a português e a 

matemática, a professora titular de turma dá primazia a essas duas áreas, em detrimento do estudo do 

meio (em que são lecionadas menos horas, ao final do dia). Assim, era adequado intervir na área do 

estudo do meio indo ao encontro das motivações e curiosidades do grupo. De acordo com o Ministério 

da Educação (ME) e com o Programa Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, projetos em torno do 

estudo do meio são essenciais uma vez que é uma área curricular privilegiada pelo seu caráter 

globalizador e, por isso, pode assumir um importante papel no desenvolvimento de capacidades dos 

alunos dentro de uma perspetiva construtiva de aprendizagens significativas. 
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A turma estava muito familiarizada com um ensino tradicional de exploração do manual escolar 

e das questões que este propunha, pelo que era necessário utilizar estratégias mais construtivistas e 

apelativas, no sentido de continuar a motivar os alunos para o ensino das ciências. Foram assim 

utlizados além das atividades experimentais, os debates, a exploração de textos, as expressões e os 

recursos digitais como promotores de novas aprendizagens. 

De acordo com o ME e o Programa Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, “a curiosidade 

infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e os alunos encorajados a levantar questões e 

procurar respostas para eles através de experiências e pesquisas simples” (ME, 2004, p. 115). 

Embora a turma coloque várias questões, estas por vezes não podem ser desenvolvidas pela 

professora, por falta de tempo. Considerou-se que as atividades experimentais seriam fundamentais, 

uma vez que, os alunos têm a oportunidade de explorar essas mesmas questões, colocando hipóteses 

e confrontando com a evidência experimental, construindo ativamente o conhecimento, que será mais 

significativo para eles, uma vez que provêm de assuntos que lhes interessam. 

Embora os alunos já possuam alguns conhecimentos, que foram construindo informalmente, 

necessitam de ser alargados e desenvolvidos, a fim de serem transformados em conhecimentos mais 

científicos. Com o recurso às atividades experimentais, foram proporcionadas aulas desafiadoras que 

fomentaram o gosto por continuar a aprender cada vez mais e a explorar os fenómenos que os 

rodeiam. Como refere Charpack (2005), o ensino experimental das ciências pode tornar-se num 

elemento essencial para que a escola seja vista pelos alunos como um local de prazer, satisfação e 

realização pessoal. 

Da observação da turma, era notório que muitos alunos possuíam ideias e conceções 

relacionadas com fenómenos que ocorrem à sua volta. Contudo, e como afirmam Coll et al. (2001, p. 

59), “importa perceber se esses conhecimentos prévios são mais ou menos elaborados, mais ou 

menos coerentes e, sobretudo, mais ou menos pertinentes, mais ou menos adequados ou 

inadequados”, para que os alunos possam transformar essas conceções em conhecimentos mais 

científicos que lhes serão úteis no futuro, uma vez que, como salienta Charpack (2005), as ciências 

fazem parte da base de conhecimentos que todas as crianças devem-se dotar para crescer e viver nas 

nossas sociedades desenvolvidas. 

Outro dos aspetos que este projeto pretendeu colmatar foi os conflitos que existiam 

frequentemente entre os alunos da turma, que eram muito individualistas e críticos do trabalho dos 

colegas. Segundo Lopes e Silva (2009), este individualismo e competitividade entre os alunos é 

consequência da utilização de uma metodologia tradicional, que beneficia maioritariamente as 
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aprendizagens dos conceitos, não preparando as crianças “para os desafios e exigências atuais da 

sociedade” (p. 9). Além disso, teve em conta uma das linhas estratégias do projeto educativo do 

agrupamento: escola para a cidadania, que defende o desenvolvimento holístico dos alunos, tornando-

os cidadãos responsáveis, críticos e capazes de intervir na sociedade em que se desenvolvem. 

Recorreu-se, assim, à utilização de metodologias ativas e construtivistas, valorizando uma 

aprendizagem interdisciplinar, significativa e em colaboração. Novamente o ensino experimental foi 

promotor de competências sociais uma vez que os alunos trabalharam em grupo, ajudando-se 

mutuamente, respeitando a opinião dos colegas e partilhando ideias, que são competências que lhes 

serão muito úteis no dia-a-dia. Segundo Carretero (1997, p. 15), “o aluno aprende melhor quando está 

num contexto de colaboração e intercambio com os seus companheiros”. 

Desta forma, recorrendo à implementação de uma metodologia de ensino e de aprendizagem 

que valoriza o ensino experimental, pretendeu-se aferir as conceções alternativas dos alunos, 

relativamente a conteúdos do estudo do meio, verificando de que forma o trabalho experimental 

promove a mudança concetual, isto é, transforma essas conceções prévias em conhecimentos mais 

científicos e complexos. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

 

O presente capítulo apresenta uma breve revisão de alguns pressupostos teóricos que serviram 

de suporte ao longo desta intervenção pedagógica. Além disso, evidencia também alguns 

investigadores fundamentais que se debruçaram sobre as temáticas implícitas neste estudo. 

Este capítulo encontra -se estruturado em secções. A primeira relaciona-se com a perspetiva 

construtivista no ensino-aprendizagem, destacando as suas implicações para a prática pedagógica. A 

segunda secção alude para a importância da utilização de uma perspetiva construtivista, no ensino das 

ciências. Numa terceira secção, é apresentada uma evolução do ensino das ciências nos últimos anos 

bem como a sua importância para os alunos, nomeadamente do 1.º CEB. A quarta secção aborda o 

ensino experimental das ciências, uma das abordagens didáticas mais importantes no ensino das 

ciências, que envolve ativamente os alunos na construção do seu conhecimento. A quinta e última 

secção diz respeito à importância da valorização das conceções alternativas para o ensino das ciências. 

 

1. A perspetiva construtivista e o ensino-aprendizagem 

A educação é um processo contínuo e interativo, que se inicia com o nascimento dos indivíduos 

e termina com a sua morte. Ao longo da sua construção histórica, e como consequência da forma 

como as crianças eram vistas pela sociedade, a educação foi sofrendo transformações e, 

naturalmente, evoluindo. Durante esta evolução, a unanimidade foi muito difícil e, por isso, sempre 

existiram diferentes opiniões que originaram teorias e modelos de ensino e de aprendizagem, que 

chegaram até os dias de hoje. Esta dificuldade em aceitar apenas uma teoria ou modelo é salientada 

por Tavares e Alarcão (2002), que consideram difícil dar uma visão geral das várias teorias de 

aprendizagem e interpretações, consequência das diferentes correntes psicológicas e da vasta 

literatura publicada. 

Durante muito tempo, como salienta Bodner (1986), prevaleceu a ideia que o conhecimento era 

transferido do professor para a mente dos alunos, que seriam “tábuas-rasas”. Os alunos deveriam 

afastar as suas ideias e experiências anteriores e assimilar objetivamente a informação, sendo, por 

isso, simples espectadores no seu processo educativo. Desta forma, a imitação e a repetição eram 

estratégias muito utilizadas para os alunos adquirirem novos conteúdos. Aos professores cabia a 
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elaboração de currículos direcionados para a aquisição de conteúdos científicos e verdades existentes 

no manual escolar. 

Carretero (1997), defende que “o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, sim, uma 

construção do ser humano” (p. 10), e por isso, atualmente é preconizado que uma aprendizagem 

adequada e eficaz implica a participação ativa dos alunos, que constroem e reconstroem o seu próprio 

conhecimento, num processo interativo. Tal como refere Coutinho (2005), a aprendizagem, é um 

processo ativo de construir, não apenas adquirir conhecimento e o objetivo do processo instrutivo é 

ajudar a essa construção, não transmitir conhecimento (p. 68). 

Assim, o modelo construtivista, segundo Alonso (1996), acentua que o ensino não deve ter um 

carácter marcadamente transmissivo, de memorização, em que os alunos são considerados “tábuas-

rasas” e onde não são valorizadas as suas experiências pessoais. Com este modelo e de acordo com 

Varela (2010), as experiências dos alunos são valorizadas no ensino, construindo desta forma uma 

aprendizagem significativa. 

As crianças têm uma história de vida, experiência pessoal e constroem naturalmente 

conhecimento e explicações, resultado das suas interações com os outros e com o meio ambiente. 

Esse conhecimento vai-se tornando cada vez mais consistente e coerente com a passagem do tempo. 

Assim, torna-se essencial considerar as conceções dos alunos para a aprendizagem, pois como 

considera Santos (1998), esta aprendizagem insere-se numa perspetiva construtivista, em que o 

conhecimento é baseado na construção que o aluno realiza. O mesmo é preconizado por Alonso 

(1996), uma vez que com a perspetiva construtivista 

 
o saber é elaborado através de um processo interativo de reestruturação contínua das ideias sobre a 
realidade e das estruturas do conhecimento, o que supõe entender a dinâmica escolar como resultado da 
negociação dos significados e da reflexão partilhada (38) 
 

Neste sentido, Coll et al. (2001) afirmam que a aprendizagem, não é um processo que vise a 

acumulação de novos conhecimentos mas sim a integração, modificação e estabelecimento de novas 

relações e coordenação entre esquemas de conhecimento que o aluno já possui (p. 19). 

Os construtivistas defendem por oposição à memorização de conceitos e procedimentos a 

construção de conhecimento através de processos dinâmicos e interativos como a argumentação, o 

trabalho em colaboração, as discussões, atividades experimentais, atividades investigativas e os 

debates. 

O professor tem um papel fundamental no processo de ensino e de aprendizagem, levando os 

alunos à reconstrução do conhecimento. Para isso, considera o aluno como um sujeito ativo e 
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participante na aprendizagem, valorizando as suas experiências anteriores. De facto, o professor deve 

valorizar os conhecimentos prévios que os alunos possuem, ajudando-os a transitar desse 

conhecimento informal para um conhecimento mais científico, permitindo assim a construção de uma 

aprendizagem significativa por parte dos alunos. Segundo Almeida (2001), 

 
o aluno é considerado o principal responsável pela sua própria aprendizagem. Mais do que um receptor ou 
processador passivo de informação, a perspetiva construtivista vê o aluno envolvido ativamente na 
construção de significados, confrontando o seu conhecimento anterior com novas situações e, se for caso 
disso, (re) construindo as suas estruturas de conhecimento. (54) 
 

 

2. A perspetiva construtivista e o ensino das ciências 

A sociedade tem evoluído ao longo dos últimos anos e, várias mudanças ocorreram, sobretudo 

no que diz respeito ao ensino. Também no ensino das ciências ocorreram algumas transformações. 

Atualmente, o ensino das ciências, segue várias metodologias baseadas em estratégias construtivistas, 

em que o aluno constrói o seu conhecimento de forma ativa e participativa. De acordo com Driver 

(1988), a perspetiva construtivista no processo de ensino e de aprendizagem reúne um grande 

consenso entre os investigadores na área da educação, em particular na área da didática das ciências. 

Santos (2002), defende que no ensino das ciências deve utilizar-se uma perspetiva construtivista da 

aprendizagem, em que o professor deve mediar e potenciar a construção de conhecimentos por parte 

dos seus alunos, que têm um papel ativo e essencial nessa construção. 

A aprendizagem ocorre “por um processo de construção, em vez de absorção e acumulação de 

informação” (Sequeira, 2004a, p. 20). Assim, deve adotar-se uma perspetiva construtivista, pois 

segundo Sequeira e Freitas (2004), 

 
o ensino-aprendizagem das ciências não se resume, pois, como defenderam certas posições empiristas, a 
inscrever num cérebro em branco «tábua rasa» os produtos do conhecimento acumulado pela humanidade 
até dada fase do seu desenvolvimento. Pelo contrário, aprender ciências é um processo de ativa construção 
cognitiva, em que o que já se sabe é tão ou mais importante do que de novo é descoberto ou transmitido. 
(57) 
 

As ciências pelo seu caráter abrangente e globalizador, podem ser um ótimo recurso para o 

desenvolvimento de capacidades dos alunos, dentro de uma perspetiva construtivista de aprendizagens 

significativas. De acordo com o Ministério da Educação (ME) e com o Programa Curricular do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico, o professor deve criar “oportunidades para que os alunos realizem experiências de 

aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras (ME, 2004, p. 23). 
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Para que os alunos construam aprendizagens ativas e significativas, é essencial que os 

professores considerem os conhecimentos que as crianças foram construindo ao longo da vida, nos 

diversos contextos em que se movem, pois só assim conseguirão que construam um “conhecimento 

mais científico e correto do mundo” (Alonso, 1996, p. 38). São vários os modelos construtivistas de 

ensino das ciências, mas em todos eles um aspeto é comum: a importância das conceções prévias 

para a construção do conhecimento. Desta forma, segundo Sequeira (2004b, p. 196), “os alunos 

ficarão mais interessados nas ciências e compreenderão melhor as ciências se tiverem um 

envolvimento ativo na aprendizagem”. 

 

3. O ensino das ciências 

O ensino das ciências, de acordo com Krasilchilk (2000), sofreu grandes alterações em 

consequência das transformações da sociedade, a nível político e económico, quer em Portugal quer 

no estrangeiro. Desde o século XIX, por insistência de alguns cientistas como, Michael Faraday, 

Thomas Huxley, John Tyndal e Charles Elliot (De Boer, 2000, citado em Bento, 2010), os currículos de 

vários países começaram a dar visibilidade à importância das crianças contactarem desde cedo com as 

ciências da natureza. Contudo, estas ideias foram sendo aplicadas lentamente na prática. 

No final dos anos cinquenta do último século, o processo de ensino e de aprendizagem das 

ciências era baseado na transmissão de conhecimentos, onde o professor era o portador de todas as 

informações que os alunos precisavam. A “tarefa do educador é encher os educandos dos conteúdos 

da sua narração” (Freire, 2003, p. 57). Valadares e Moreira (2009, p. 30), a respeito desta 

aprendizagem transmissiva referem que, “esta aprendizagem mecânica, de memorização, é uma 

péssima opção”, uma vez que os alunos apenas retêm as aprendizagens enquanto são úteis e o 

conhecimento permanece pouco tempo na sua memória. 

Nas décadas de 60 e 70, como salienta Harlen (2007), a perspetiva de ensino das ciências 

continuava a centrar-se na transmissão de conteúdos científicos, sem ter em conta as ideias dos 

alunos. Como consequência, o trabalho realizado na sala de aula envolvia a sucessão de atividades 

práticas sem qualquer sentido, como referem Mintzes, Wandersee e Novak (2000). 

Em 1985, após tentativas falhadas da inclusão das ciências no currículo, o Secretariado de 

Estado para a Educação e Ciência, do governo britânico, decidiu a obrigatoriedade das ciências da 

natureza para crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 16 anos. Esta medida foi ainda 

assim insuficiente pois os professores não tinham formação suficiente para esta área. 
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Mais tarde, é disseminada uma aprendizagem que valorizava as descobertas por parte do aluno. 

Esta aprendizagem permitia aos alunos um papel ativo, em que descobre e aprende sozinho ou com a 

ajuda dos colegas. Ao professor, como salientam Cachapuz, Praia e Jorge (2002), cabe o papel de 

orientador e motivador da interação e cooperação entre os alunos. Esta perspetiva, baseada numa 

conceção construtivista do ensino, dava grande importância aos conhecimentos que os alunos 

possuem. Valadares e Moreira (2009), afirmam que a aprendizagem envolve “uma ativa reorganização 

de uma rede de significados pré-existentes” (p. 27). 

Em Portugal, só em 1975, no início do regime democrático, as ciências foram incluídas no 

currículo da escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, com a introdução da área curricular de Meio Físico e 

Social (Sá, 1996). Na reforma curricular de 1990, foram introduzidas algumas alterações, que vigoram 

até aos dias de hoje, no nosso país: 

I. A designação da área curricular de Estudo do Meio Físico e Social para Estudo do Meio; e, 

II. A componente das ciências físicas foi reforçada, com a introdução de um bloco temático 

denominado - à descoberta dos materiais e objetos. 

Moreira (2006), afirma que as crianças vivem num mundo em que a ciência é quase 

omnipresente e que, segundo Charpack (1997), para crescer e viver nas nossas sociedades 

desenvolvidas, toda a criança deve ser enriquecida com uma base de conhecimentos da área das 

ciências. Desta forma, o ensino das ciências é atualmente aceite como sendo essencial para preparar 

os alunos para o mundo real, pelo incremento do seu espírito crítico e o aumento da capacidade de 

responderem a diferentes questões científicas, tecnológicas, culturais e éticas, de forma crítica, curiosa 

e inovadora. Assim, de acordo com Martins (2002), o ensino das ciências deverá iniciar-se nos 

primeiros anos de escolaridade, mesmo que de forma simples. Inúmeros são os autores que destacam 

as vantagens de ser implementado um ensino das ciências desde o primeiro ciclo, como se apresenta 

de seguida. 

Como salienta Sá (1994), vivemos no tempo das ciências e tecnologias, existindo 

constantemente mudanças. Por esta razão, será necessário desde cedo, despertar a curiosidade 

natural dos alunos pela ciência, para que estes gostem cada vez mais desta área. Como referem 

Cachapuz, Praia e Jorge (2002), o professor deve responder e valorizar a curiosidade das crianças, 

favorecendo o surgimento de sentimentos de admiração, entusiasmo e interesse pelas ciências e pelas 

atividades dos cientistas. Se as ciências tiverem em conta os interesses das crianças “nenhuma outra 

disciplina será mais apelativa e excitante” (Sá, 2002, p. 35). 
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Também Charpack (1997) defende este facto, afirmando que as ciências fazem parte da base 

de conhecimentos que as crianças devem ter para crescer e viver na nossa sociedade em permanente 

evolução. Além disso, como refere Sá (2000), a ciência permite à criança responder às suas 

curiosidades espontâneas, desenvolver a sua criatividade e realizar atividades de manipulação de 

objetos e materiais. 

Harlen (1998), citado em Sá (2002), afirma que é através da ciência que os indivíduos 

desenvolvem ferramentas para compreender o mundo e a resolver, criativamente, as situações 

problemáticas com que se deparam no dia a dia. Chassot (2000), acrescenta que a educação em 

ciências deve ajudar a formar cidadãos cientificamente cultos, capazes de intervir e opinar ativamente 

e com responsabilidade na nossa sociedade democrática. 

Martins et al. (2007), salientam a importância da educação em ciências desde idades precoces, 

uma vez que permite 

 
responder e alimentar a curiosidade das crianças, fomentando um sentimento de admiração, entusiasmo e 
interesse pela ciência e pelas atividades dos cientistas; ser uma via para a construção de uma imagem 
positiva e refletida acerca da ciência; promover capacidades de pensamento úteis noutras áreas do currículo 
e em diferentes contextos e situações; promover a construção de conhecimento científico útil e com 
significado pessoal, que permita às crianças e aos jovens melhorar a qualidade da interação com a realidade 
natural. (17) 
 

DeBoer (2000, pp. 591-593), listou benefícios que os alunos retiram aquando do ensino das 

ciências: 

a) Teaching and learning about science as a cultural force in the moder world; 

b) Preparation for the world of work; 

c) Teaching and learning about science that has direct application to every living; 

d) Teaching students to be informed citizens; 

e) Learning about science as a particular way of examining the natural world; 

f) Understanding reports and discussions of science that appear in the popular world; 

g) Learning about science for its aesthetic appeal; 

h) Preparing citizens who are sympathetic to science; e,  

i) Understanding the nature and importance of technology and the relationship between 

science and technology.  

A exploração de conteúdos da área das ciências permite aos alunos desenvolverem diferentes 

competências e saberes de diferentes áreas. Para aprender ciências é necessário, segundo Sanmarti 

(2002), que as crianças “desfrutem, aprendendo a pensar, a criar teorias, a relacionar factos com 

estas teorias… aprendem a falar, a ler, a escrever, a fazer gráficos e esquemas” (p. 14). 
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A sala de aula deve ser encarada como um lugar para as crianças produzirem ciência, em 

oposição ao ensino tradicional. Como referem Lorsbach e Tobin (1992), não é a procura pela verdade 

que mais interessa nas ciências mas sim a ajuda que esta pode dar para nos relacionarmos com o 

mundo onde vivemos. Para entusiasmar os alunos, o ensino das ciências deve “partir dos problemas 

do dia-a-dia, explorando o conhecimento científico para dar um novo sentido ao que já sabe.” 

(Cachapuz, 1995, p. 356). 

Bustamante e Alexandre (2002) alertam para o facto de que o ensino das ciências deve auxiliar 

os alunos a aprender ciência. Além da compreensão dos conceitos e modelos científicos, deve incluir 

trabalho prático, através da realização de pequenas investigações. 

Apesar de todas as vantagens já enunciadas, e como refere Sá (2002), a falta de tempo para o 

cumprimento do programa leva a que os professores deem menos importância ao estudo do meio e às 

ciências nas nossas escolas. Competências como a leitura, a escrita e o cálculo continuam a ser 

prioritárias na sala de aula face a outras áreas curriculares. 

Também, de acordo com Sequeira (2004), o ensino das ciências continua a ser visto como 

muitos professores como uma mera transmissão de conhecimentos para os alunos onde o professor 

“se limita a expor conteúdos, a basear-se na leitura dos manuais escolares, seguindo-se as respostas 

dos alunos às perguntas do professor e do manual.” (p. 196). Contudo, é sabido que “os alunos 

adquirem uma melhor compreensão da natureza da ciência e ficam mais interessados na ciência se se 

envolverem ativamente na aprendizagem, tendo a oportunidade de fazerem perguntas, manipular 

materiais e observar fenómenos” (Sequeira, 2004, p. 196). 

Continua a ser necessário que ocorram mudanças no ensino das ciências, como refere Amaral 

(1997), uma vez que 

 
estamos, portanto, nitidamente diante de um momento histórico de emergência de um novo paradigma 
curricular para o ensino das ciências. Os princípios e diretrizes curriculares e metodologias que vêm sendo 
preconizadas e fundamentadas ao longo dos últimos anos, tem sido enunciados e aplicados de forma 
geralmente isolada, independentes uns dos outros, carecendo de uma unificação geral coerente e 
consistente de maneira a configurar efetivamente um novo modelo ou paradigma alternativa aos métodos 
clássicos. (13) 
 

O ensino das ciências deve focar-se essencialmente no trabalho prático. Cavadas e Guimarães 

(2012), diferenciam o trabalho prático em três vertentes: trabalho experimental, laboratorial e de 

campo.  

Hodson (1988), distinguiu os significados de trabalho prático, trabalho laboratorial e trabalho 

experimental. De acordo com o autor, o trabalho prático inclui todas as atividades que exigem que o 

aluno esteja ativamente envolvido. Podem ser desde atividades laboratoriais, trabalho de campo, 
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atividades de resolução de problemas com o uso de papel e lápis, pesquisas, entre outras. Por sua vez, 

o trabalho laboratorial implica atividades que envolvam a utilização de materiais de laboratório. Estas 

atividades podem ser realizadas num laboratório ou numa sala, desde que estejam asseguradas as 

condições de segurança. Por fim, o trabalho experimental, inclui atividades que envolvam o controlo e a 

manipulação de variáveis. 

 

3.1. O ensino das ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Bento (2010) salienta a importância de iniciar-se o ensino das ciências numa idade precoce, 

considerando que a aprendizagem das ciências deve iniciar-se nos primeiros anos de escolaridade, 

pois como refere Sá (2002), a aprendizagem precoce das ciências promove a capacidade de pensar. 

As ciências, nos últimos anos, têm vindo a assumir uma maior importância no currículo do 1.º 

CEB, em conformidade com o maior reconhecimento da importância das ciências para as crianças, a 

nível internacional. 

O principal objetivo do ensino das ciências no 1.º CEB, de acordo com Santos (1999), é ajudar 

os alunos a construir conceitos científicos e pensamento científico. Contudo, permitem a construção de 

outros saberes como salienta Sá (1996), as atividades científicas são um contexto privilegiado para o 

desenvolvimento da comunicação, oral e escrita, na medida em que nestas atividades os alunos são 

estimulados a falar e a realizar registos escritos. 

LaCueva (2000), também assegura a importância das ciências no 1.º CEB, pois segundo este, 

só assim as crianças e jovens se podem desenvolver melhor e integrar no mundo, tornando-se 

cidadãos preparados para participar, opinar e decidir de forma sustentada. 

Nestas idades as crianças são naturalmente curiosas e como afirma o Ministério da Educação 

(ME) e o Programa Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

 
a curiosidade das crianças pelas maravilhas naturais deve ser despertada no 1.ºciclo do ensino básico, para 
que os alunos sejam encorajados a colocar questões e a procurar respostas através de experiências e de 
simples pesquisas. (115) 
 

No programa do 1.º CEB, as ciências são integradas na área do estudo do meio e englobam 

conteúdos de História, Geografia, Educação para a Saúde, Educação Ambiental, Etnografia, Biologia, 

entre outras. 

Segundo o ME e o Programa Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a disciplina de Estudo do 

Meio permite que os alunos investiguem “o seu conhecimento da natureza e da sociedade, cabendo 
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aos professores proporcionar-lhes os instrumentos e as técnicas necessárias para que eles possam 

construir o seu saber de forma sistematizada”. (p. 102). Ainda de acordo com o mesmo documento, 

 
será através de situações diversificadas de aprendizagem que incluam o contacto direto com o meio 
envolvente, da realização de pequenas investigações e experiências reais na escola e na comunidade (…), 
que os alunos vão aprendendo e integrando, progressivamente, o significado de conceitos. (p. 102) 
 

O estudo do meio é uma área que tem potencialidades para funcionar como eixo estruturador do 

currículo do 1.º CEB, oferecendo um conjunto de conteúdos latos, que permitem articular 

integradamente conteúdos de outras áreas. Envolve metodologias de exploração ativa e de descoberta, 

apontando para um trabalho em que os alunos se envolvem ativamente na aprendizagem. 

O programa português do Estudo do Meio organiza-se em seis blocos temáticos: 

i. À descoberta de si mesmo; 

ii. À descoberta dos outros e das instituições; 

iii. À descoberta do ambiente natural; 

iv. À descoberta das inter-relações entre espaços; 

v. À descoberta dos materiais e objetos; e, 

vi. À descoberta das inter-relações entre a natureza e a sociedade. 

O facto dos blocos temáticos se iniciarem por «à descoberta de» aponta para uma aprendizagem 

construtivista, incentivando nos alunos atitudes e competências de pesquisa, observação, procura e 

seleção de informação, isto é, implica uma aprendizagem ativa em que os alunos são os próprios 

construtores do seu conhecimento. 

Apesar da reconhecida importância das ciências e como refere Cachapuz, Praia e Jorge (2002), 

é no primeiro ciclo que o ensino das ciências deve começar e onde quase tudo está por fazer.  

O manual continua a ser o material mais utilizado no processo de ensino e de aprendizagem das 

ciências. Cavadas e Guimarães (2012) mostram que, na grande maioria, os manuais escolares da área 

das ciências têm pouca qualidade e impedem a comunicação e compreensão de conceitos 

importantes. 

Segundo Sá (2002), as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores necessita de ser 

renovada uma vez que valoriza a memorização de conceitos e conhecimentos, desvalorizando a 

possibilidade de os alunos manipularem, sentirem e explorarem materiais e objetos. Este facto faz com 

que os alunos se mostrem desinteressados e desmotivados para a área do estudo do meio, uma vez 

que não tem qualquer significado para eles. De acordo com Sá e Varela (2007) a 
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abordagem que é feita às ciências da natureza após a sua inclusão no programa do 1.º ciclo, apesar das 
recomendações e orientações de natureza construtivista e experimental, resume-se à memorização de 
alguns termos científicos por parte dos alunos. (13) 
 

É preciso, segundo Carvalho (2005), uma filosofia ativa da aprendizagem, onde o aluno construa 

de forma ativa, significativa e reflexiva o seu conhecimento, com supervisão do professor, que tem 

como responsabilidade mediar e orientar o processo de ensino e de aprendizagem. 

 

4. O Ensino experimental das ciências 

O ensino experimental é uma das vertentes do trabalho prático que se define por “ser baseado 

na experiência, no ato ou efeito de experimentar ou no conhecimento adquirido pela prática. (Santos, 

2002, p. 38). Não deve ser confundido com todo o ensino que envolve a manipulação de objetos, 

materiais e equipamentos, por parte dos professores ou alunos (Sá & Carvalho, 1997), uma vez que 

segundo Leite (2001), o ensino experimental caracteriza-se por implicar o controlo e a manipulação de 

variáveis. 

Sá (1998), defende que uma atividade experimental deve envolver ativamente o aluno, uma vez 

que 

 
as atividades experimentais não são simples manipulações, executadas de forma mecânica por imitação ou 
seguindo instruções fornecidas pelo professor ou contidas num manual. Pelo contrário, são ações com uma 
forte intencionalidade, fortemente associadas aos processos mentais dos alunos. (1) 
 

Nos últimos anos, a investigação em educação em ciências, tem mostrado a importância do 

ensino experimental, como defendem Martins et al. (2007), “as práticas de sala de aula devem 

favorecer uma articulação mais adequada entre teoria, observação e experimentação” (p. 24). Além 

disso, o ensino experimental é reconhecido “como um dos recursos didáticos mais importantes na 

educação em ciências” (Mendes & Rebelo, 2011, p. 3). 

Moreira (2006) defende que no 1.º CEB 

 
a escola deve proporcionar aos alunos mais do que as atividades clássicas de ler, escrever e contar. É 
necessário levá-los a experimentar. Aprender sobre ciência e tecnologia é adquirir o passaporte para a 
compreensão do mundo em que se vive, e, assim, adaptar-se cada vez mais a ele. Quanto mais cedo isso 
acontecer, melhor. (145) 
 

O ensino experimental torna as ciências mais apelativas e motivadoras para as crianças, pois 

como salienta Sá (2002), “o ensino experimental das ciências contribui para que a escola seja 

encarada como um lugar de prazer, satisfação e realização pessoal” (p. 35). 
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Uma “criança é naturalmente curiosa e criativa, anseia pela descoberta no seu relacionamento 

com o mundo que a envolve.” (Costa, 2009, p. 22). A ciência, segundo Sá (2000), permite que as 

crianças desenvolvam a sua curiosidade espontânea. 

Segundo o ME e o Programa Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico as crianças devem “utilizar 

alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, descrever, formular 

questões e problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar, verificar), assumindo uma atividade de 

permanente pesquisa e experimentação” (p. 103). 

Vários são os benefícios de um ensino experimental das ciências, uma vez que, o aluno tem uma 

participação ativa, criativa e significativa na construção do seu conhecimento, sentindo-se motivado a 

descobrir mais e a pensar sobre o que descobriu. De acordo com Matos e Valadares (2002), o ensino 

experimental desenvolve capacidades e atitudes nos alunos, muito superiores ao que se consegue com 

o ensino tradicional, permitindo um maior envolvimento na aprendizagem. Tamir (1991), refere que os 

estudantes gostam de trabalhos práticos e, quanto têm a oportunidade de os vivenciar, sentem-se mais 

motivados e interessados. 

Mendes e Rebelo (2011), salientam a importância do ensino experimental por “proporcionar 

oportunidades para que os alunos desenvolvam um leque muito amplo de competências, permitindo a 

construção e o aprofundamento de saberes de natureza concetual, procedimental e atitudinal” (p. 3). 

O ensino experimental permite também que os alunos adotem uma postura de «pequenos 

cientistas». Como afirma Leite (2002), nas 

 
aulas de ciência não será, portanto, suficiente ensinar ciências (ou seja, conceitos, princípios e leis), mas 
será também necessário ensinar o aluno a fazer ciência (ou seja, os processos, os métodos e as atividades 
adotadas pelos cientistas. (83) 
 

Caamaño (2003), aponta para outras competências que a realização de atividades experimentais 

promovem, que serão muito úteis aos alunos, quer no seu dia a dia, quer no seu futuro,  

 
a observação, o questionamento e a interpretação de fenómenos naturais, a compreensão do papel das 
hipóteses de experimentação na construção do conhecimento científico, a aquisição de destrezas 
manipulativas de instrumentos ou equipamentos laboratoriais ou de campo. (p. 3) 
 

O ensino experimental pode também ser utilizado, segundo Oliveira (2010), para despertar a 

atenção dos alunos, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, desenvolver a iniciativa pessoal 

e a tomada de decisões. De facto, nas atividades experimentais, o trabalho de grupo assume uma 

particular importância, na medida em que, segundo Larkin (2006), facilita o aparecimento e a partilha 

de diferentes significados e interpretações decorrentes da explicação das situações de aprendizagem. 
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Quando as crianças iniciam a escolaridade, possuem um conjunto de ideias e conhecimentos 

sobre fenómenos, situações do dia-a-dia. Da mesma forma, quando iniciam uma atividade 

experimental, apresentam ideias prévias sobre o que irão realizar, que podem estar ou não corretas. As 

atividades experimentais ajudam a que estas ideias prévias se tornem em conhecimentos mais 

científicos, uma vez que se iniciam com um momento de previsão, em que o aluno deve pensar sobre 

o que acontece ao provocar um determinado acontecimento (Leite, 2001). Assim, o aluno ao analisar o 

resultado da atividade com o que inicialmente tinha previsto fica “insatisfeito com as suas ideias e 

predispõe-se a aprender a explicação cientificamente aceite” (Leite, 2001, pp. 83-84). Este conflito 

cognitivo que as atividades experimentais envolvem, promove uma aprendizagem significativa e com 

melhores resultados. Como afirmam Sá e Varela (2007), “o contraste entre as previsões erradas e as 

evidências experimentais obtidas promovem a consciência de que o método experimental é uma 

ferramenta de construção do conhecimento, ao seu dispor” (p. 87). 

O ensino experimental deve ser planeado e com sentido para os alunos, uma vez que de acordo 

com Martins et al. (2007), não 

 
é a simples manipulação de objetos e instrumentos que gera conhecimento. É necessário questionar, 
refletir, interagir com outras crianças e com o professor, responder a perguntas, planear maneiras de testar 
ideias prévias, confrontar opiniões, para que uma atividade prática possa criar nas crianças o desafio 
intelectual que a mantenha interessada em querer compreender fenómenos, relacionar situações, 
desenvolver interpretações e elaborar previsões. (38) 
 

Analisando a citação anterior, o ensino experimental compreende diferentes momentos ou fases. 

Sá (2000) refere que a primeira fase diz respeito à planificação e previsão, onde se analisam as 

expectativas das crianças. A segunda fase, durante a atividade experimental, compreende a ação 

propriamente dita, isto é, a execução dos procedimentos, as medições, as observações e registos. A 

última fase relaciona-se com a perceção da atividade, onde se explica o que se viu, interpreta-se e 

avalia-se. 

O ensino experimental inicia -se com o levantamento das conceções prévias dos alunos, em que 

estes levantam hipóteses e antecipam resultados (previsão). De seguida, realizam a experiência, 

observam e registam os resultados que posteriormente são comparados com as previsões e hipóteses 

levantadas inicialmente. Estas são aquisições importantes pois como referem Galvão et al. (2006), 

estimular as crianças para a observação dos fenómenos da natureza, levando a que organizem, 

registem e expliquem o que observam, tem muito valor educativo, pois, desenvolve a observação, que 

torna as crianças mais curiosas, interessadas pelos outros e pelo que as rodeia. 
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Durante as atividades experimentais, os alunos podem construir registos variados que podem ser 

muito úteis. Quando registam, os alunos tentam colocar em palavras ou desenho aquilo que 

observaram, refletindo sobre a sua aprendizagem. Estes registos também poderão ser utilizados pelo 

professor para atestar se os alunos alcançaram as aprendizagens pretendidas. De acordo com Larkin 

(2006), falar ou escrever para comunicar o que observaram, promove a clarificação das ideias dos 

alunos, uma vez que os alunos antes de escrever têm de pensar no que vão escrever. 

Sá (2002), refere que durante as atividades experimentais, as crianças são estimuladas a falar, 

descrevendo e interpretando o que observam, procuram palavras novas face à insuficiência de 

vocabulário para lidar com novas situações, por isso, a comunicação é especialmente estimulada. As 

atividades experimentais podem contribuir também para o desenvolvimento da escrita, da oralidade, 

das expressões (através dos registos em desenho) e da matemática (organização de informação em 

gráficos, contagens de tempo, entre outras). 

O ensino experimental, embora torne os alunos ativos, construtores do seu conhecimento, dá 

também uma grande importância ao papel do professor “que tem um papel determinante pois é o 

agente fundamental de estimulação e mediação das interações das crianças com as evidências e com 

os seus pares.” (Sá, 2002, p. 45). Também Naylor, Keogh e Downing (2007) salientam a importância 

do papel do professor enquanto impulsionador de um ensino experimental reflexivo, criando um 

ambiente propício à discussão e reflexão. 

Nas atividades experimentais os momentos de discussão e reflexão são fundamentais uma vez 

que, quando um grupo de crianças realiza uma atividade, cada criança observa e interpreta o que vê 

de forma pessoal. A discussão coletiva permite que as crianças exponham a sua opinião e confrontem 

a sua opinião com os colegas.  

 

5. Conceções alternativas para o ensino das ciências 

Cachapuz (1995), afirma que as conceções alternativas são ideias que surgem como 

alternativas a conceitos e versões científicas. Segundo Santos (1998), as conceções alternativas são 

representações que cada criança faz do mundo que a rodeia e que têm uma importância fundamental 

no ensino, pois como salientam Birenbaum e Dochy (1996), os conhecimentos prévios dos alunos são 

centrais para a construção de novos conhecimentos. Cachapuz (1995), define conceções alternativas 

como, 
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ideias que aparecem como alternativas a versões científicas de momento aceites, não podendo ser 
encaradas como distrações, lapsos de memória ou erros de cálculo, mas sim como potenciais modelos 
explicativos resultantes de um esforço consciente de teorização. (361) 
 

As conceções alternativas podem ter origens diversas, destacando-se, de acordo com Carrascosa 

(2005), a origem sensorial, a cultural e a escolar. A origem sensorial justifica as conceções 

espontâneas formadas para justificar as atividades do quotidiano, baseadas em dados recolhidos 

através de processos sensoriais. A origem cultural justifica as construções sociais, formadas pelo 

ambiente sociocultural próximo dos alunos. A origem escolar influencia na medida em que as 

abordagens simplificadas ou deformadas de determinados conceitos podem conduzir a uma 

compreensão errada ou desviada dos alunos. Como afirma Alves (2005), as conceções dos alunos 

provêm de teorias e explicações do seu quotidiano, recolhidas em contexto familiar, social e cultural. 

Segundo Osborne e Wittrock (1983), citados em Santos (1991), 

 
as crianças desenvolvem ideias sobre o seu mundo, significados para as palavras usadas em ciências e 
desenvolvem estratégias para obterem explicações sobre o como e o porquê dos fenómenos, muito antes da 
ciência lhes ser formalmente ensinada. (49) 
 

Quando uma criança chega à escola possui um conjunto de conhecimentos, conceções e 

saberes que foi adquirindo de forma informal, em contacto com o meio, e que explicam diferentes 

fenómenos e situações que encontram no dia-a-dia. Como afirma Coll (1990), quando o aluno aprende 

um novo conceito, fá-lo dotado de conceitos, saberes e conhecimentos adquiridos em experiências 

anteriores. 

Também o Ministério da Educação (ME) e o Programa Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

alerta para este facto afirmando que 

 
todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram acumulando ao longo da sua 
vida, no contacto com o meio que as rodeia. Cabe à escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a 
sistematização dessas experiências e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de 
aprendizagens posteriores mais complexas. (101) 
 

Os novos conhecimentos são construídos num processo de mediação entre os conhecimentos 

alternativos, do quotidiano, e o conhecimento científico. Assim, as conceções alternativas são 

essenciais para a construção de novos significados, como afirmam Coll et al. (2001), o 

 
aluno constrói pessoalmente um significado, ou reconstrói-o do ponto de vista social, com base nos 
significados que já conseguiu construir previamente. É, precisamente, graças a esta base prévia que é 
possível continuar a aprender, continuar a construir novos significados. (54) 
 

De acordo com Varela (2010), o ponto de partida para a construção de conhecimento científico 

são os conhecimentos prévios dos alunos. Utiliza-se o conhecimento espontâneo, desorganizado e 
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inconsciente dos alunos para o levar à construção de um conhecimento científico estável, explicito e 

organizado. 

Matui (1998) também salienta o facto das conceções prévias permitirem a aquisição de novos 

conhecimentos, na medida em que, as conceções alternativas “abrem caminho para os conceitos 

científicos” (p. 138). 

Ter em conta as ideias prévias dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, implica aceitar 

que o ensino das ciências deve ser contextualizado, significativo e flexível (Pedretti & Hodson, 1995). 

Só conhecendo as ideias alternativas dos alunos é possível desenvolver uma aprendizagem significativa 

e construtivista pois aquilo que a criança sabe é tido em conta, o seu pensamento é valorizado e a 

aprendizagem vai de encontro às suas necessidades. 

É de extrema importância para o professor identificar estas conceções alternativas dos alunos 

acerca dos temas que pretende abordar na sala de aula, pois, como referem Coll et al. (2001), é 

importante perceber se esses conhecimentos prévios são “mais ou menos elaborados, mais ou menos 

coerentes e, sobretudo, mais ou menos pertinentes, mais ou menos adequados ou inadequados” (p. 

59). A identificação e discussão das ideias das crianças “permitem não só à criança tomar consciência 

das suas ideias, mas também eliminar algumas contradições face a outras ideias das crianças” 

(Varela, 2001, p. 35). Além disso, quando o professor não considera as conceções alternativas dos 

seus alunos, a construção de conceitos científicos torna-se mais difícil, uma vez que os alunos ficam 

ligados às suas conceções anteriores. 

O ensino das ciências deve proporcionar às crianças atividades que promovam a mudança 

concetual, isto é, através da observação e da experimentação, as crianças devem confrontar as suas 

conceções prévias com o novo conhecimento. Desta forma, Shayer e Adey (1983), referem que a 

mudança concetual é uma estratégia cada vez mais importante na educação e na prática docente.  

Harlen (1992), define mudança concetual como o processo de mudança das conceções 

alternativas dos alunos para ideias mais científicas. Como refere Santos (2002), no ensino das 

ciências, deve procurar-se identificar o que a criança já sabe e, depois, proporcionar momentos de 

aprendizagem para consolidar esses conhecimentos iniciais, pois de acordo com Moniz dos Santos 

(1991), os alunos construíram conceções e saberes baseados na sua experiência do quotidiano, que 

vão colidir com os saberes e conceitos científicos apresentados pela escola. Por isso, a escola tem em 

conta essas conceções alternativas e organiza a partir delas estratégias para que ocorra mudança 

concetual nos alunos, ou seja, desconstruir e analisar o conhecimento prévio para se reconstruir novos 

conhecimentos. 
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Para que ocorra mudança concetual é necessário que os alunos sejam confrontados com uma 

situação que não pode ser explicada pela sua conceção alternativa. Além disso, o conceito científico 

deve ter sentido e ser útil para as crianças. 

Para que ocorra mudança concetual, em primeiro lugar, o professor deve desencadear uma 

situação de estudo com interesse para os alunos, para que se sintam motivados. A seguir, deve 

identificar as conceções alternativas dos seus alunos, levando-as a clarificar e a justificar essas ideias. 

O passo seguinte é criar condições em que os alunos testem as suas ideias prévias, colocando-os em 

situações ambíguas, que os façam duvidar. De seguida, o professor promove o conflito cognitivo, isto é, 

o aluno confronta as suas conceções, com o conceito científico, tornando o aluno insatisfeito com a sua 

explicação inicial. Por fim, os alunos devem refletir sobre a sua aprendizagem, o que pensavam 

inicialmente e o que aprenderam, aplicando as novas aprendizagens em atividades diferentes. 

Como referem Coll et al. (2001), é essencial relacionar os conceitos prévios com os novos 

conteúdos, pois, 

 
uma aprendizagem é tanto mais significativa quanto maior o número de relações com sentido que o aluno 
for capaz de estabelecer entre o que já conhece, os seus conhecimentos prévios e o novo conteúdo que lhe 
é apresentado como objeto de aprendizagem. (58) 
 

Cada criança constrói a sua própria visão sobre determinado acontecimento e, por isso, por 

vezes e como refere Allen (2010), após a introdução de um conceito, o professor se veja confrontado 

com diferentes explicações e interpretações, para o mesmo fenómeno. De acordo com Driver e 

Tiberghien (1985), 

 
numerosos são os casos de crianças que chegam às aulas de ciências com as mais variadas interpretações 
acerca das ideias, conceitos ou fenómenos em estudo, que surgem através das várias experiências pelas 
quais as crianças passam no seu dia-a-dia. (2) 
 

O professor deve ter em conta aquilo que os alunos já sabem, valorizando mesmo que não 

esteja correto, como ponto de partida para a construção de ideias cientificamente corretas. Como 

referem Cachapuz, Praia e Jorge (2004), quando inicia uma nova atividade, o professor deve começar 

por explorar os saberes dos alunos. Desta forma, aumenta a motivação das crianças pelo tema que 

será abordado, uma vez que, entendem o porquê de valer a pena estudar ciências, sentindo as suas 

curiosidades exploradas. 

Além disso, o professor assume um papel de mediador entre as ideias prévias das crianças e as 

ideias que pretende que elas construam. Para isso, seleciona atividades desafiantes, para que as 

crianças explorem as suas ideias prévias, querendo saber mais, e assumindo um papel ativo na 
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procura de novos conhecimentos. O professor deve ouvir as crianças e só depois decide o que fazer e 

como fazer (Pereira, 1992). 

O professor deve ainda promover “um questionamento pertinente em que cada situação e 

momento, fornece o estímulo intelectual e adequação do grau de dificuldade, indispensáveis para que 

os alunos vão evoluindo num contínuo fluxo reflexivo” (Sá, 2002, p. 48). 

As estratégias mais utilizadas para explorar os conhecimentos prévios das crianças, de acordo 

com De Vecchi (2000), são o diálogo entre o professor e o aluno, os questionários e os mapas 

concetuais. Além disso, e como referem De Vecchi e Giordan (2002), o professor pode utilizar algumas 

modalidades para identificação das conceções alternativas dos alunos: observar os alunos nas 

discussões dentro dos grupos, observar as suas ações, pedir desenhos de um elemento ou fenómeno 

com legendas, uso de analogias adequadas, fazer questões, partir dum esquema ou fotografia e pedir 

para comentarem, colocar os alunos a pensar pela negativa “se isto não existisse” ou fazer uma 

atividade experimental que espante os alunos e onde estes são autónomos, colocam hipóteses que são 

a base para a construção de novos conhecimentos. 
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CAPÍTULO III – PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO 

 

 

 

No terceiro capítulo são enunciados os objetivos implícitos nesta investigação, bem como a 

abordagem metodológica utilizada. É apresentado também o plano geral de intervenção, salientando as 

estratégias pedagógicas utilizadas, assim como a descrição dos procedimentos utilizados para a 

recolha e análise de dados, com o objetivo de cumprir os objetivos propostos. 

 

1. Objetivos 

A fim de recolher as conceções alternativas, relativamente a conteúdos do estudo do meio, 

verificando de que forma o trabalho experimental promove a mudança concetual em alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, foram definidos para esta investigação, os seguintes objetivos: 

i) Estimular o interesse pelas ciências, através da utilização do ensino experimental; 

ii) Desenvolver atitudes científicas nos alunos; 

iii) Detetar conceções alternativas dos alunos sobre tópicos do currículo do estudo do meio; 

iv) Promover atividades experimentais que possibilitem o confronto das conceções 

alternativas dos alunos com evidências experimentais; 

v) Analisar o impacto das atividades na evolução das ideias dos alunos; 

vi) Promover experiências de aprendizagens ativas e significativas; e, 

vii) Realizar atividades de forma autónoma, responsável e em colaboração. 

 

2. Abordagem metodológica 

Este projeto foi desenvolvido tendo como base uma metodologia de investigação-ação. 

Recorrendo à investigação-ação pretendeu-se aferir as conceções alternativas dos alunos, relativamente 

a conteúdos do estudo do meio, verificando de que forma o trabalho experimental promove a mudança 

concetual em alunos do 1.º CEB. 

James McKernan (1998), citado em Máximo-Esteves (2008), define investigação-ação como um 
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processo reflexivo que caracteriza uma investigação numa determinada área problemática cuja prática se 
deseja aperfeiçoar ou aumentar a sua compreensão pessoal. (…) Investigação-ação é uma investigação 
científica e autorreflexiva levada a cabo por práticos, para melhorar a prática. (20) 
 

Esta metodologia é considerada por Esteves (2008), como tendo um caráter de pesquisa, com 

uma grande componente prática, que se desenvolve a fim de resolver problemas do quotidiano. 

Segundo Pacheco (1995), a metodologia de investigação-ação “tem por base um problema inicial que 

se vai tornando cada vez mais complexo com o conhecimento de novos dados recolhidos pelo 

investigador, até que se chega a uma interpretação válida, coerente e solucionadora” (p. 67). 

Martins (2012), citado em Latorre (2003), refere que esta 

 
nova visão (…) arroga o ensino como uma atividade investigadora, na qual o professor desempenha um 
papel ativo, crítico, reflexivo e inovador, empregando a função investigativa como um meio para o 
desenvolvimento profissional e como um instrumento para melhorar a qualidade da educação. Assim sendo, 
o contexto de sala de aula é entendido como um espaço de investigação e de desenvolvimento profissional, 
no sentido de melhorar as aprendizagens educativas. (31) 
 

A metodologia de investigação-ação é fundamental uma vez que, como referem Coutinho et al. 

(2009), os contextos educativos são um lugar onde surgem muitas vezes situações problemáticas e 

incertezas que exigem reflexão. Os mesmos autores salientam a importância desta metodologia nos 

contextos educativos, uma vez que “a metodologia de investigação-ação regressa de imediato á ribalta 

para se afirmar como a metodologia mais apta a favorecer a mudança nos profissionais e/ou nas 

instituições educativas” (p. 2). 

De facto, esta metodologia está intrinsecamente relacionada com a educação pois como 

Coutinho et al. (2009) salientam, a função dos docentes não se deve limitar à transmissão de 

conhecimentos científicos aos seus alunos, devendo incluir também na sua prática, a investigação. 

Ainda de acordo com Arends (1995), a metodologia de investigação-ação é fundamental para orientar 

as práticas educativas, com a finalidade de melhorar o ensino e o ambiente de aprendizagem na sala 

de aula.  

Quando se põe em prática uma metodologia de investigação-ação nos contextos de intervenção a 

teoria e a prática são indissociáveis, como salienta Avinson et al. (1999), uma vez que, esta 

metodologia, permite associar a investigação/teoria à prática, sendo que se complementam, na 

medida em que a investigação auxilia a prática e a prática ajuda a desenvolver a investigação. É, por 

isso, um método de articulação entre a teoria e a prática, com o objetivo de mudar os ambientes em 

estudo (Máximo-Esteves, 2008). Segundo Coutinho (2011), “é através da investigação-ação que se 

reflete e problematizam os problemas nascidos na prática, que suscitam o debate a se edificam as 

ideias inovadoras” (p. 7). 
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Colocando em prática esta metodologia, como afirma Latorre (2003), o professor adota uma 

postura de investigador, refletindo com o objetivo de melhorar a sua prática. Gay e Airasian (2003), 

referem a este respeito que a 

 
investigação-ação envolve os professores na identificação de um tema escolar ou um problema a estudar, 
recolhendo e analisando informações para resolver ou compreender esse mesmo problema, ou ainda, 
ajudar os professores a compreender aspetos relacionados com a sua prática. A investigação-ação é 
educativa, centra-se nos professores e escolas, incide sobre os problemas da prática e visa melhorá-la. 
(262) 
 

Também Alonso (2008), refere que a investigação-ação “é uma investigação aberta, 

democrática, centrada nos problemas concretos da prática educativa e dirigida a melhorar o ensino e 

não apenas para descrever ou compreender o seu funcionamento” (p. 13). 

A metodologia de investigação-ação permite ao professor investigador “adquirir uma formação 

epistemológica, teórica, metodológica e estratégica de forma a ser capaz de estudar, compreender e 

transformar a sua prática educativa (Latorre, 2003, p. 20). Além disso, permite aos professores 

desenvolverem capacidades reflexivas, uma vez que estão em constante reflexão sobre a sua prática, o 

que é fundamental, como defendem Coutinho et al. (2009), 

 
é através da prática e da reflexão sobre essa prática, que o professor se torna mais consciente das suas 
ações e, por isso, mais crítico sobre as mesmas, para que se conheça melhor enquanto profissional e 
determine assim os seus objetivos de investigação. (360) 
 

Numa metodologia de investigação-ação, o ponto de partida é a identificação de um problema a 

estudar, a investigação e ponderação das respostas para a resolução desse problema, planificando e 

avaliando as ações, para melhorar a qualidade das mesmas. Pazos (2002), salienta que o professor 

deve explorar as suas práticas educativas, refletindo sobre elas, identificar possíveis problemas, usar 

estratégias de ação e analisar estas mesmas, a fim de melhorar as suas práticas educativas. 

Numa metodologia de investigação-ação, o professor tem um papel ativo, crítico e reflexivo, 

adotando uma prática reflexiva, avaliando e refletindo sobre as suas ações. De facto, como refere 

Latorre (2003), a investigação-ação implica um processo cíclico, flexível e interativo que compreende 

quatro fases essenciais: a planificação, a ação, a observação e, por fim, a reflexão. 

De acordo com o mesmo autor, a primeira fase da investigação é a planificação. Numa fase 

inicial é essencial identificar o problema a resolver no contexto onde se vai atuar, procedendo-se depois 

a uma revisão da literatura, com recolha de informação sobre o tema que será investigado, bem como 

sobre a ação que se pretende implementar. Após esta recolha é necessário construir um plano de ação 

sobre as medidas que serão implementadas na prática profissional. 
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A segunda fase deste tipo de investigação é a ação, onde se aplica na prática o plano de ação 

construído na primeira fase do ciclo. Esta implementação, tal como nos diz Esteves (2008), deve ser 

aberta e flexível para dar resposta a situações inesperadas que possam surgir nos contextos de 

intervenção. 

Nesta fase está ainda integrada a terceira, de observação, uma vez que é necessário observar a 

ação para registar informações que mais tarde serão úteis durante a reflexão. Como afirma Fernandes 

(2006), na observação, a recolha de dados é fundamental, uma vez que servirão de base para a 

reflexão sobre a prática. 

A quarta e última fase, e ainda segundo Latorre (2003), diz respeito à reflexão sobre a ação, 

através da análise dos dados recolhidos durante a observação. A reflexão encerra um ciclo de 

investigação-ação, sendo possível identificar novos problemas que levem ao início de um novo ciclo de 

planificação, ação, observação e reflexão. Tal como refere Alonso (2008), esta metodologia envolve 

ciclos contínuos de planificação, intervenção, observação e reflexão.  

James McKernan (1998), citado em Máximo-Esteves (2008) define também as diferentes fases 

da investigação, afirmando que 

 
esta investigação é conduzida pela prática - primeiro, para definir claramente o problema; segundo, para 
especificar um plano de ação - incluindo a testagem de hipóteses para aplicação da ação do problema. 
Finalmente, os participantes refletem, esclarecem novos acontecimentos e comunicam esses resultados à 
comunidade de investigação-ação (p. 20) 
 

Relativamente aos métodos de recolha e análise de dados, foram utilizadas no decorrer da 

investigação, métodos essencialmente qualitativos, embora em alguns momentos tenham sido 

utilizados também métodos quantitativos. De acordo com Bento (2012), ambos os métodos são 

importantes, podendo ser utilizados em conjunto, complementando-se. Neves (1996) acrescenta ainda 

a este respeito que sempre que possível “deve optar-se por adotar os dois métodos, na medida em 

que, combinar técnicas quantitativas e qualitativas torna uma pesquisa mais forte e reduz os 

problemas de adoção exclusiva de um desses grupos” (p. 2). 

Quando são utilizados métodos quantitativos, como afirmam Minayo e Sanches (1993), 

pretende-se estudar e organizar um conjunto de dados para uma mais fácil leitura. Bogdan e Biklen 

(1994), acrescentam ainda que este tipo de abordagem é utilizada quando se efetua contagens e se 

trabalha com variáveis, sendo necessário realizar uma descrição estatística. 

Os investigadores que utilizam métodos quantitativos “recolhem os dados e estudam a relação 

entre eles” (Bell, 2004, p. 19), o que pode contribuir “para dar maior consistência aos resultados 
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obtidos e, consequentemente, permitir a emergência de um novo conhecimento” (Morais & Neves, 

2007, p. 98). 

Por sua vez, a abordagem qualitativa, de acordo com Alonso (1998), implica que o investigador 

contacte e participe diretamente no contexto de estudo, sendo, por isso, um observador participante. 

Bogdan e Biklen (1994), a este respeito referem que “os investigadores qualitativos frequentam os 

locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente natural de ocorrência” (p. 48). 

Neste tipo de abordagem “a palavra escrita assume particular importância, tanto para o registo 

de dados, como para a disseminação dos resultados” (Bogdan & Biklen,1994, p. 49). Segundo Bogdan 

e Biklen (1994), no método qualitativo “os dados recolhidos são em forma de palavras (…), os 

resultados escritos da investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e 

substanciar a apresentação” (p. 48). 

Uma vez que os dados recolhidos são em forma de palavras, as técnicas para a recolha dos 

mesmos são frequentemente os questionários, as grelhas de observação e os diários de aula. Como 

referem Bogdan e Biklen (1994), “o ambiente é a fonte direta dos dados, sendo o investigador o 

principal instrumento” (p. 47). Trata-se de uma investigação descritiva, em que há mais interesse pelo 

processo do que pelos resultados da investigação. 

 

3. Plano geral de intervenção 

3.1. Estratégias pedagógicas 

Para a construção do plano geral de intervenção deste projeto tiveram-se em conta a 

caracterização do contexto, o referencial teórico apresentado, os conteúdos programáticos e os 

objetivos traçados. 

As estratégias utilizadas tiveram como referência uma visão construtivista do processo de ensino 

e de aprendizagem, em que os alunos foram estimulados a participar ativamente na construção do seu 

conhecimento, construindo aprendizagens significativas. 

Assim, todas as estratégias foram pensadas e planeadas tendo como ponto de partida as 

conceções alternativas dos alunos, para os levar a construir “um conhecimento mais científico e 

correto do mundo” (Alonso, 1996, p. 38). Estas conceções foram recolhidas recorrendo a estratégias 

variadas, que levassem os alunos a expressar as suas ideias. Desta forma, foi utilizado o diálogo entre 

o professor e os alunos, a escrita, o desenho, as discussões entre alunos e os comentários a imagens, 
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como instrumentos de recolha das conceções alternativas dos alunos. Estas conceções são essenciais, 

pois de acordo com Arends (1995), “as capacidades dos alunos para aprenderem novas ideias 

depende do seu conhecimento prévio” (p. 274). Os alunos tiveram a oportunidade de comparar os 

seus conhecimentos iniciais e os conhecimentos construídos após cada atividade, mas também 

compararam os conhecimentos iniciais com os conhecimentos que possuíam no final de toda a 

investigação, que lhes permitiu visualizar a evolução dos seus conhecimentos científicos e perceber por 

que razão as suas ideias iniciais estavam ou não corretas. 

Como elemento integrador de todas as atividades optou-se por ter como ponto de partida a 

temática da água, que assume uma grande importância no programa do 4.º ano de escolaridade, da 

área curricular de estudo do meio. De acordo com o ME e com o Programa Curricular do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, o aluno deve “reconhecer e observar fenómenos de condensação (nuvens, nevoeiro, 

orvalho); de solidificação (neve, granizo, geada). Realizar experiências que representem fenómenos de 

evaporação, condensação, solidificação, precipitação” (ME, 2004, p. 118). Ainda segundo o mesmo 

documento, devem “classificar os materiais em sólidos, líquidos e gasosos, segundo as suas 

propriedades. Observar o comportamento dos materiais face à variação da temperatura. Realizar 

experiências que envolvam mudanças de estado.” (ME, 2004, p. 126). Desta forma, achou-se 

adequado a existência de um tema aglutinador, para que as diferentes estratégias e atividades se 

relacionassem entre si, existindo uma continuidade ao longo de todo o projeto. Além disso, a água é 

um elemento que desde cedo as crianças contactam e realizam descobertas, sendo que vem muito 

mencionada no Programa de Estudo do Meio do 1.º CEB. 

Outro aspeto considerado no decorrer da intervenção foi a integração de conteúdos de várias 

áreas do saber. Segundo Roldão (1995), a área do estudo do meio oferece uma variedade de 

conteúdos objetivos, suscetíveis de se organizarem em temas aglutinadores de outras áreas 

programáticas (p. 41). Assim, e apesar do projeto ter um enfoque principal no Estudo do Meio, as 

restantes áreas foram também integradas. De acordo com o Ministério da Educação (ME, 2004), o 

“estudo do meio está na interseção de todas as outras áreas do programa, podendo ser motivo e 

motor para a aprendizagem nessas áreas” (p. 101). Desta forma, a partir de conteúdos do estudo do 

meio foi lida e analisada a história “A Menina Gotinha de Água” do escritor Papiniano Carlos. Os alunos 

construíram também um texto sobre “A viagem da água” e uma tela representativa do ciclo da água, 

convocando desta forma conteúdos da expressão plástica. 

O trabalho cooperativo era outro dos objetivos da investigação, uma vez que os alunos não 

estavam familiarizados com este tipo de trabalho. Assim, o trabalho em grupo foi outra estratégia muito 
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utilizada pois como refere Alonso (1996), “proporciona um contexto de aprendizagem baseada na 

interatividade dos alunos” (p. 47). Os grupos foram formados por mim de forma heterogénea, com 

elementos dos dois sexos e com diferentes potencialidades, para que todos os alunos fossem 

beneficiados com este tipo de trabalho. Além de permitir que se ajudassem, o trabalho em grupo 

facilitou a partilha de ideias entre os alunos, a discussão e o respeito pela opinião dos colegas. 

Ao longo da investigação, as atividades foram realizadas, maioritariamente, em pequeno grupo, 

mas também em grande grupo e individualmente, pois segundo Bonals (2000) o “alumnado tiene que 

aprender a trabajar solo, en pequeños grupos y en gran grupo” (p. 23).  Para uma melhor 

rentabilização do espaço, a disposição da sala foi sendo modificada, para permitir uma maior 

comodidade aos alunos mas também para fomentar um trabalho mais colaborativo. 

As atividades experimentais foram também uma estratégia utilizada e que implicou um grande 

envolvimento dos alunos. Estas foram realizadas com recurso ao protocolo experimental, que deu uma 

grande autonomia aos alunos. As atividades experimentais permitiram que os alunos partilhassem as 

suas conceções alternativas, realizassem previsões e formulassem hipóteses, observassem, 

registassem e confrontassem as suas previsões iniciais com os resultados da experiência, envolvendo, 

desta forma, os alunos na construção do seu conhecimento. 

Como estratégia alternativa à leitura do manual, que implicava uma visão mais tradicional do 

ensino, foram muitas vezes utilizadas as tecnologias como instrumentos de apresentação e clarificação 

de conteúdos. De acordo com Moran (2007), as tecnologias “possibilitam uma melhor apreensão da 

realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando” (p. 164). Foram construídas 

apresentações em Power Point apelativas e dinâmicas e também apresentados vídeos, que de acordo 

com Mandarino (2002), são recursos vantajosos para o trabalho com os alunos, pois mostram os 

conteúdos de forma motivadora e dinâmica. 

O professor teve também um papel essencial como mediador do processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos, mas também como impulsionador de diálogos e discussões entre os alunos 

para partilha de opiniões e construção de novos conhecimentos. Como afirma Charpack (2005), as 

questões do professor fornecem às crianças o estímulo necessário para falar, explicar, argumentar, 

experimentar, comunicar, registar, discutir com os colegas o seu ponto de vista. 

A avaliação foi realizada através de exercícios práticos, onde os alunos aplicaram os 

conhecimentos construídos. Foram também utilizadas grelhas de observação para uma avaliação 

contínua, em que se analisava o desempenho dos alunos e de que forma o professor poderia melhorar 

a fim de ir ao encontro das necessidades e motivações do grupo. Além disso, no final do projeto, os 
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alunos responderam a algumas questões para avaliar o que mais tinham gostado, o que poderia ser 

diferente, entre outras. 

 

3.2. Procedimentos de recolha de dados 

Ao longo desta investigação foram utilizados um conjunto de técnicas de recolha de dados, que 

são fundamentais para qualquer investigação, “uma vez que deles dependem, em grande parte, a 

qualidade e o êxito da investigação” (Morgado, 2012, p. 7). 

Os instrumentos utilizados foram a observação participante, a análise documental, as grelhas, o 

inquérito, as notas de campo, os diários de aula, as gravações áudio e os registos fotográficos. 

Relativamente à observação, como refere Máximo-Esteves (2008), esta “permite o conhecimento 

direto dos fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto” (p. 87). Ainda de acordo 

com Latorre (2003), a observação participante permite que o investigador se aproxime das pessoas, da 

comunidade e dos problemas com que se preocupa e, por isso, conhecer melhor o contexto em que 

está inserido. Coutinho (2011), acrescenta que a observação é uma das técnicas de recolha de dados 

fundamentais para o professor, pois permite documentar atividades, comportamentos e atitudes. Na 

verdade, a observação foi essencial no decorrer da investigação, uma vez que permitiu conhecer 

determinados aspetos do contexto que, utilizando outro instrumento de recolha de dados, não seria tão 

evidente. Além disso, através da observação fomos analisando o envolvimento da turma, a sua 

satisfação e também o que poderia ser melhorado, uma vez que observávamos imediatamente as suas 

reações. 

No que diz respeito à análise documental, esta também foi fundamental para o projeto. Numa 

fase inicial foi analisado o projeto educativo do agrupamento, bem como alguns documentos da turma, 

fornecidos pela professora cooperante, que permitiram fazer uma análise geral do contexto, da turma, 

das suas dificuldades e potencialidades, que foram pontos de partida para esta investigação. Além 

disso, foram analisadas também as fichas e os documentos preenchidos pelos alunos na sala de aula, 

no decorrer da investigação, que forneceram dados sobre as suas dificuldades a aprendizagens, que 

permitiram que fosse adaptando o projeto. Tal como refere Coutinho (2011), as fichas e os trabalhos 

realizados na sala de aula são também uma fonte de recolha de informação sobre os alunos. 

As grelhas foram outro instrumento utilizado para a recolha de dados. Foram utilizadas duas 

grelhas diferentes, uma mais direcionada para a recolha de dados das discussões em grupo (Anexo 1) 

e outra para utilizar no decorrer das atividades experimentais (Anexo 2). As duas grelhas foram 

construídas por nós, integrando aspetos que a nosso ver eram essenciais que os alunos 
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demonstrassem nas duas situações acima mencionadas. Assim estas grelhas permitiram-nos registar 

quem participava nas discussões, se levantava questões pertinentes, se respeitava a vez dos colegas, 

se fazia previsões, se interpretava corretamente a experiência, se confrontava a evidência experimental 

com as suas ideias iniciais, entre outros aspetos, que foram fundamentais para avaliar a evolução dos 

alunos, bem como a evolução do projeto. 

Os inquéritos foram utilizados no final do projeto, como avaliação, em que os alunos 

responderam a questões como o que mais tinham gostado ao longo do projeto, que dificuldades 

sentiram, entre outras, o que permitiu analisar se o projeto foi de facto bem-sucedido e o que poderá 

ser melhorado numa próxima oportunidade. 

As notas de campo, registadas todos os dias da investigação foram também essenciais, pois 

permitiam que no final do dia conseguíssemos analisar os aspetos principais. Estas notas eram 

registadas ao longo do dia num caderno, sempre que possível, indicando apenas o que achávamos 

importante, bem como as situações que suscitaram interesse às crianças, que se não fossem 

registados era difícil lembrar mais tarde. Segundo Bogdan e Biklen (1994,) as notas de campo são um 

“relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (p. 150). 

A partir destas notas de campo e da informação registada nas grelhas de observação foram 

depois construídos diários de aula, com informação detalhada de todas as atividades, com sugestões 

para melhorar no dia seguinte, com as aprendizagens dos alunos, as suas dificuldades. Foram, por 

isso, um instrumento muito útil. De acordo com Sá e Varela (2004) a 

 
escrita de diários no fim de cada aula, impõe ao investigador-professor uma postura muito ativa e sensível 
em termos de observação e intervenção para descortinar significados. Esta exigência de elevada consciência 
dos factos observados e narrados promove a qualidade do próprio processo de ensino-aprendizagem e a 
compreensão de como tal processo se desenvolve, designadamente a natureza dos papéis assumidos pelo 
investigador-professor e pelos alunos. (25) 
 

Por último, as gravações áudio e os registos fotográficos, que permitiram uma análise à 

posteriori. Segundo Flick (2002), os recursos áudio visuais encontram-se ligados com a investigação 

qualitativa, pois são dados descritivos. Estes recursos permitiram uma análise mais refletida, em casa, 

onde pudemos analisar o grau de envolvimento das crianças, as suas falas, a discussão entre colegas 

e também o que foram fazendo, através da observação das fotografias. 

Depois da recolha de dados procedeu-se à sua análise, quer de conteúdo quer estatística. Como 

refere Bardin (1995), citado em Morgado (2012), a análise de conteúdo permite “examinar e realizar 

inferências sobre o significado da informação previamente recolhida” (p. 102). Assim, esta análise foi 
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realizada a partir da análise dos diários de aula, das fichas de trabalho, das notas de campo e das 

grelhas. 

Por sua vez, a análise estatística permitiu organizar os dados recolhidos em forma de gráficos e 

quadros para uma mais fácil análise. Desta forma, muitas das respostas da turma nas fichas de 

trabalho foram organizadas em gráficos, o que permitiu uma maior compreensão da sua evolução. 
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CAPÍTULO IV – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 

 

Neste capítulo é realizada uma descrição das diferentes fases do desenvolvimento desta 

investigação, bem como aquilo que foi realizado em cada uma dessas fases. Para terminar, são 

apresentados os resultados da investigação, assim como a interpretação dos mesmos, tendo em conta 

os dados recolhidos ao longo do projeto de intervenção. 

 

1. Relato das fases do processo de intervenção 

Como referido anteriormente, a investigação desenvolveu-se numa escola do 1.º CEB, com uma 

turma do 4.º ano de escolaridade, com 26 alunos. A investigação desenvolveu-se entre os meses de 

setembro de 2014 e janeiro de 2015. 

 

1.1. Fase de observação 

A observação foi a primeira fase neste processo de intervenção. Foi uma etapa fundamental pois 

permitiu conhecer melhor o contexto de intervenção, uma vez que este era desconhecido para nós até 

então. Nesta fase, ficámos a conhecer a turma, as suas características, as suas dificuldades, os seus 

interesses e motivações, que foram essenciais à elaboração desta investigação. Além disso, 

observámos o método de trabalho da professora, bem como algumas estratégias que utilizava com a 

turma. Foi durante esta fase que contactámos também com os diferentes profissionais que 

trabalhavam na escola em questão, e com outros elementos da comunidade escolar. 

Durante a fase de observação, tivemos a oportunidade de acompanhar a turma na realização de 

algumas tarefas propostas pela professora titular que nos permitiram recolher também alguns dados 

sobre os alunos. Foi a partir da recolha de dados durante a observação que surgiu a temática a 

investigar bem como algumas estratégias que teriam de ser utilizadas. Foi notório que a turma em 

geral, era muito motivada para a área do estudo do meio e possuía bastantes conhecimentos 

construídos de forma informal. Também foi percetível que seria necessário utilizar estratégias 
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pedagógicas menos tradicionais que fomentassem o trabalho em grupo, a fim de colmatar alguns 

conflitos sociais que a turma evidenciou. 

 

1.2. Fase de atuação e reflexão 

Após a primeira fase, de observação, em que foi traçada uma linha estratégica de acordo com as 

necessidades da turma, foi necessário pensar em estratégias e atividades para desenvolver, no 

decorrer do projeto de intervenção. Assim, foi nesta fase que foi implementado na prática o projeto de 

intervenção pedagógica, em que recorrendo a uma metodologia de ensino e de aprendizagem que 

valoriza o ensino experimental, pretendeu-se aferir as conceções alternativas dos alunos, relativamente 

a conteúdos do estudo do meio, verificando de que forma o trabalho experimental promove a mudança 

concetual, isto é, transforma essas conceções prévias em conhecimentos mais científicos e complexos. 

O projeto de intervenção pedagógica foi desenvolvido de acordo com algumas fases: 

identificação das conceções alternativas dos alunos, através da escrita, do desenho ou do diálogo em 

grande grupo; discussão em grande grupo sobre estas conceções alternativas; realização de atividades 

experimentais em que os alunos construíram o seu conhecimento de forma ativa e significativa; partilha 

em grupo sobre os conhecimentos construídos; consolidação de conhecimentos através de atividades 

individuais; confrontação do que sabiam inicialmente e do que observaram, dando oportunidade para 

construírem conhecimentos científicos. 

Foi também nesta fase que se recolheram um conjunto de dados, recorrendo a diferentes 

estratégias, que foram depois analisados e refletidos. 

O conteúdo abordado com a turma foi “A água”, que integra o Bloco 3 - À Descoberta do 

Ambiente Natural. As atividades foram realizadas do dia 8 de janeiro do presente ano até ao dia 27 do 

mesmo mês. 

No dia 8 de janeiro foi apresentada à turma, com recurso a uma apresentação Power Point, uma 

breve apresentação daquilo que iria ser feito ao longo do projeto de intervenção. Esta apresentação foi 

pertinente no contexto de intervenção, uma vez que a turma demonstrava um grande entusiasmo e 

curiosidade por saber o que iria ser feito e, desta forma, puderam antecipar o que iriam realizar, mas 

também sugerir algumas alterações, uma vez que o projeto era flexível e no decorrer do mesmo, foi 

necessário fazer algumas mudanças. 

No mesmo dia, foram recolhidas também as conceções alternativas da turma sobre o tópico da 

água, através da elaboração de uma ficha de trabalho individual (Anexo 3). Através desta foi possível 

recolher as conceções dos alunos através da escrita e do desenho sobre diferentes questões: a razão 
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do nosso Planeta ser conhecido também pelo Planeta Azul; onde existe água na Terra e em que 

estados; as mudanças de estado físico da água; o ciclo da água; entre outros. Desta forma, foi possível 

analisar aquilo que os alunos já sabiam para que as atividades seguintes fossem ao encontro das suas 

necessidades. Esta atividade foi repetida no final da investigação, para analisar de houve de facto, 

mudança concetual nos alunos. 

No dia 9 de janeiro, sugerimos à turma a realização de uma discussão em grande grupo, sobre 

“O Planeta Azul”. Nesta discussão, os alunos partilharam a sua opinião sobre a razão da Terra ser 

conhecida também pelo Planeta Azul. Esta discussão foi gravada para posterior análise e foi muito 

importante pois levou os alunos a partilhar as suas ideias e a respeitar às dos colegas, aprendendo em 

colaboração. No final, para ampliar os conhecimentos que as crianças demonstraram no decorrer 

desta discussão, foi apresentado, com recurso a uma apresentação Power Point, os conceitos que 

haviam sido discutidos. Foi utilizada uma apresentação Power Point pois os alunos, habitualmente, 

limitavam-se a ler o manual. Introduziram-se, também nesta altura, conteúdos matemáticos como as 

percentagens e as frações. 

No dia 13 de janeiro a turma realizou a primeira atividade experimental para responder à 

questão como distingo materiais no estado sólido e no estado líquido?. Com recurso ao protocolo 

experimental que lhes deu uma maior autonomia (Anexo 4), e em grupos, os alunos escreveram 

individualmente as suas previsões, partindo de um exemplo concreto, do mel. De seguida, em 

pequenos grupos observaram diferentes materiais e utilizaram um conta-gotas para verificar se esses 

materiais formavam gotas ou não. Registaram também as suas observações numa tabela e através do 

desenho. Seguidamente refletiram, comparando o que tinham previsto com a evidência experimental. 

No final, relacionaram esta atividade experimental com o caso específico da água, em que chegaram à 

conclusão que a água tal como o mel é uma substância no estado líquido. 

No dia 14 de janeiro, a turma realizou novamente uma discussão em grande grupo em que 

responderam à questão onde podemos encontrar água no nosso planeta e em que estados?. As 

conceções alternativas que os alunos foram referindo foram mais uma vez gravadas, para uma 

posterior análise. Este foi um momento em que os alunos partilharam a sua opinião e em que o 

respeito pelo próximo foi estimulado. Após a discussão, e novamente com recurso à apresentação 

Power Point, foram mostradas imagens de água em diferentes estados. À medida que as crianças 

visualizavam as imagens, comentavam uns com os outros, discutindo qual o estado em que se 

encontrava a água e porquê. No final, como consolidação de conhecimentos e para verificar se de facto 

construíram conhecimentos científicos mais corretos responderam a uma ficha de trabalho individual 
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(Anexo 5), onde desenharam a água nos três estados físicos (sólido, líquido e gasoso) e relacionaram 

diferentes imagens com o respetivo estado em que se encontrava a água. 

No dia 16 de janeiro a turma efetuou a segunda atividade experimental para responder à 

questão Quais os efeitos da temperatura na água?. Começaram por registar através da escrita as suas 

conceções alternativas. Seguidamente, em grupo, tendo como auxílio o protocolo experimental, 

realizaram as suas observações e registaram-nas (Anexo 6). Após o registo discutiram e refletiram 

sobre o que pensavam inicialmente e o que observaram no decorrer da atividade experimental, 

introduzindo conceitos científicos como fusão, solidificação, evaporação e condensação. 

No dia 20 de janeiro e como introdução do Ciclo da Água, foi explorada a história A Menina 

Gotinha de Água, do escritor Papiniano Carlos. As crianças visualizaram a história através de uma 

apresentação digital, uma vez que já tinham explorado no 2.º ano o livro. No final, individualmente, 

responderam a um questionário sobre a história (Anexo 7), com questões de compreensão mas 

também com questões sobre o ciclo da água, onde recolhi dados sobre aquilo que os alunos já sabiam 

sobre esta temática. 

No dia seguinte, 21 de janeiro, realizou-se a última atividade experimental para responder à 

questão O que é o ciclo da água? (Anexo 8). No início da atividade experimental as crianças registaram 

as suas conceções alternativas através da escrita sobre o ciclo da água. De seguida, iniciamos a 

preparação da maquete (Anexo 9). As observações e registos foram realizados no decorrer do dia, em 

pequenos grupos, uma vez que era necessário aguardar que o candeeiro fizesse evaporar a água. No 

final, em grande grupo a turma refletiu sobre o que era o ciclo da água e que fenómenos aconteciam 

durante este ciclo. 

No dia 22 de janeiro, a turma consolidou os conhecimentos sobre o ciclo da água através de 

uma apresentação Power Point e a visualização de vídeos. Discutiram também sobre a importância de 

poupar água, sugerindo algumas medidas. Seguidamente, realizaram exercícios de consolidação sobre 

o ciclo da água, em que preencheram um esquema e comentaram uma afirmação É sempre a mesma 

água: a água que os dinossauros beberam é a mesma que nós bebemos hoje. (Anexo 10) e sobre as 

mudanças de estado no dia-a-dia (Anexo 11), onde puderam aplicar as mudanças de estado da água 

que ocorrem, com fenómenos que acontecem na Natureza e que podem observar, por exemplo, a 

água que se evapora da roupa quando colocada a secar ao sol, as paredes da casa de banho 

molhadas quando tomam banho, entre outros. Este foi um momento importante pois é essencial que 

os alunos relacionem os conteúdos construídos na escola com o que acontece no seu dia-a-dia, dando-
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lhes significado e utilidade prática, para que percebam o porquê de aprenderem determinado 

conteúdo. 

No dia 27 e 28 de janeiro, em pequenos grupos, a turma construiu uma tela que representasse 

o ciclo da água (Anexo 12). A turma foi dividida em pequenos grupos e a cada grupo foi dado um 

fenómeno do ciclo da água, por exemplo, a evaporação ou a condensação. Cada grupo planeou o que 

iria representar e preparou os materiais, que depois colocaram na tela. Este momento implicou uma 

grande componente da Expressão Plástica. No dia 28 de janeiro, os alunos construíram também um 

texto individual sobre a Viagem da Água, onde aplicaram os conhecimentos adquiridos até então, de 

forma criativa. 

No dia 29 de janeiro e para terminar os alunos responderam novamente à ficha inicial (Anexo 3), 

que permitiu comparar o que os alunos sabiam no início e no final do projeto e, se de facto, as 

atividades propostas contribuíram para a mudança concetual dos alunos. 

A avaliação do projeto de intervenção foi realizada em grande grupo através do diálogo e de um 

inquérito. Os alunos tiveram a oportunidade de referir o que mais tinham gostado, em que tiveram 

mais dificuldades, as principais aprendizagens e o que poderia ser diferente. À medida que escutavam 

os colegas comentavam, referindo aquilo que poderia ter sido melhor. Este foi um momento muito 

importante, de partilha em que foi possível recolher dados sobre a importância do projeto mas também 

aquilo que poderia ter sido melhor e que poderá ser colocado em prática no futuro. 

 

2. Apresentação e interpretação dos resultados 

No decorrer do projeto de intervenção e como foi referido anteriormente foram utilizados um 

conjunto de instrumentos para a recolha de dados. Seguidamente, apresentamos os resultados da 

investigação, assim como a sua análise e interpretação de acordo com o referencial teórico que 

sustenta esta investigação e os objetivos traçados para este projeto. Todos os dias de intervenção 

foram recolhidos dados através dos diferentes instrumentos, que foram depois organizados e 

analisados para uma compreensão dos efeitos da investigação na turma.  

 

2.1. Grelhas de observação 

As grelhas de observação foram utilizadas como método de recolha de dados no decorrer das 

discussões em grupo e das atividades experimentais e permitiram a recolha de informações essenciais. 

Sempre que possível foram preenchidas à medida que a atividade se desenrolava. Contudo, por vezes, 
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por falta de oportunidade, foram preenchidas no final do dia e, para isso, foram essenciais as notas de 

campo, os registos fotográficos e os registos áudio para a reunião de um maior conjunto de 

informações. 

De seguida apresentamos três das grelhas de observação que foram sendo preenchidas ao 

longo de todo o projeto, a primeira que foi utilizada numa discussão em grande grupo e as outras duas 

em atividades experimentais. 

 

2.1.1. Grelha de observação da discussão O Planeta Azul 

No quadro 1 é apresentada a grelha de observação da discussão sobre o Planeta Azul, realizada 

pela turma no dia 09/01/2015. Esta grelha foi preenchida ao longo de toda a discussão e permitiu 

registar quais os alunos que participavam ou não na discussão, se respeitavam os seus colegas, se 

mostravam interesse e se demonstravam conceções alternativas sobre o que estava a ser discutido. 

Esta grelha permitiu-nos numa fase posterior analisar e refletir sobre o trabalho desenvolvido pelos 

alunos, com o objetivo de melhorar o seu desempenho, mas também analisar a sua evolução à medida 

que outros momentos semelhantes foram propostos. 

Como é possível verificar, apenas doze alunas participaram nesta discussão sobre o Planeta 

Azul. Pensamos que tal se deve ao facto desta ter sido a primeira discussão que propusemos à turma, 

que não estava muito familiarizada com este tipo de trabalho, onde podem partilhar com os colegas a 

sua opinião e construir conhecimentos em colaboração. 

É notório também que vários alunos tiveram dificuldades em respeitar os colegas, falando 

quando estes estavam a dar a sua opinião e comentando aquilo que diziam de forma pejorativa. No 

período de observação foi notório que existiam muitos conflitos entre alunos da turma e por isso, a 

sugestão de discussões em grupo, foi para nós uma estratégia importante, na medida em que, os 

alunos tinham de partilhar ideias, ouvir as ideias dos colegas e respeitá-las. Embora nesta primeira 

discussão vários alunos tenham demonstrado dificuldades no respeito pelos colegas, à medida que o 

projeto se desenrolava e os trabalhos em grupo aumentavam, esta foi uma competência bastante 

desenvolvida e melhorada. 

No que diz respeito ao interesse pela discussão, constatámos que um grande número de 

crianças estava interessado naquilo que estava a ser discutido e mostravam entusiasmo por poderem 

opinar. Para estes debates colocámos as secretárias dos alunos dispostas em U, para que se 

conseguissem ver e fosse mais fácil a partilha de ideias. Esta disposição da sala, por fugir à 

normalidade, entusiasmou e motivou também os alunos para as discussões. Salientamos que, algumas 
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das crianças que não participaram diretamente na discussão, dando a sua opinião, ou colocando 

questões, se mostravam interessadas no que estava a ser discutido e prestavam grande atenção. 

Contudo, por não estarem ainda muito à vontade ou serem um pouco mais reservados não falaram 

para todo o grupo. 

 

Quadro 1 - Grelha de observação da discussão O Planeta Azul 

 
Legenda: + (sim); +/- (mais ou menos); - (não). 

 

Dos doze alunos que participaram na discussão foi possível perceber que possuíam opiniões e 

conceções alternativas sobre a temática que estava a ser discutida, tal como demonstram os seguintes 

comentários: 

 
A água também é importante para os animais sobreviverem. (A4) 
A água é um tesouro porque nós precisamos dela para beber. A água faz-nos muita falta.(A14)  
Sem água nós não vivíamos. (A17) 
 

Estas três afirmações foram pronunciadas por três alunos, quando a turma foi questionada da 

razão da água ser um bem tão valioso para a Humanidade. É notório que os alunos demonstram 

conhecimentos prévios sobre a importância da água quer para os humanos quer para os animais, visto 
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que também é um assunto muito falado em vários meios de comunicação e, como tivemos a 

oportunidade de explicar na caracterização da turma, esta é muito curiosa e atenta ao que se passa no 

dia-a-dia. 

No seguimento desta discussão, quando confrontados com a expressão A Terra, o Planeta Azul, 

dois alunos mostraram alguma surpresa por o nosso Planeta ser conhecido também pelo Planeta Azul. 

Os restantes alunos mostraram saber que de facto o Planeta Terra é também conhecido pelo Planeta 

Azul e partilharam algumas razões como: 

 
Porque a maior parte do nosso planeta é constituído por água. (A6) 
E o verde é a terra e os continentes. (A8) 
A Terra é o Planeta azul porque no espaço é azul. (A11) 
 

Mais uma vez, a turma demonstrou possuir conhecimentos alternativos sobre o tema em 

discussão, construídos de forma informal, através da visualização de programas da televisão e da 

leitura de livros, que são grandes pontos de interesse desta turma. 

Destacamos, agora, em particular, um exemplo de um aluno que disse aos colegas numa fase 

inicial que a Terra era o Planeta Azul porque: 

 
Acho que tem mais de 50% de água o nosso planeta. (A14) 
 

No final da discussão, após a visualização de um vídeo e de imagens sobre o Planeta Azul, o 

mesmo aluno alterou um pouco o que tinha dito inicialmente e afirmou, 

 

Afinal no nosso planeta há 75% de água, que é o mesmo que 
 

 
. (A14) 

 

Este é um exemplo que demonstra a importância das discussões em grande grupo e da partilha 

de ideias, para a mudança concetual dos alunos. O aluno em questão sabia que mais de metade do 

nosso planeta era constituído por água, mas no final da discussão, após a partilha de informações 

entre colegas e a visualização de alguns vídeos e imagens, corrigiu-se e referiu que na realidade o 

nosso planeta tinha cerca de 75% de água e associou esta percentagem à fração correspondente, 

relacionando com conteúdos matemáticos. 

Ao longo da discussão, outras conceções alternativas relacionadas com a temática da água 

foram emergindo, como é possível verificar pelas seguintes afirmações: 

 
O gelo é água dura. (A8) 
ETAR acho que quer dizer tratamento de águas pouco limpas. (A17) 
Água potável é a que podemos beber. (A22) 
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Estas ideias das crianças foram sempre aproveitadas por nós como ponto de partida para a 

construção de conhecimento cientificamente mais correto, uma vez que, a partir do que diziam e com 

o recurso a vídeos e imagens, ou ao partilhar ideias com os colegas, os alunos confrontavam o que 

tinham dito inicialmente com o que tinham aprendido e construíam um conhecimento mais 

significativo. 

Esta discussão permitiu também satisfazer a curiosidade natural das crianças que colocavam 

questões como: 

 
As nuvens são feitas de quê? (A6) 
Podemos tomar banho com água salgada? (A11) 
 

Numa fase inicial, a turma respondia às questões que eram levantadas. Sempre que era 

necessário, e como mediador do processo de ensino e de aprendizagem, auxiliava as crianças a 

encontrarem uma resposta adequada, ou sugeria que explorássemos essas questões numa fase 

posterior do projeto, como no caso da primeira questão As nuvens são feitas de que?, que foi 

respondida numa atividade experimental, numa fase posterior à discussão. 

Assim, podemos referir que esta primeira discussão foi muito positiva na medida em que 

permitiu que a turma construísse conhecimento científico em grande grupo, através do diálogo e da 

partilha de opiniões. De facto, os alunos demonstraram possuir várias conceções alternativas sobre a 

temática da água, que foram alargadas e transformadas em conhecimento mais científico, através da 

discussão com os colegas, a visualização de vídeos e imagens e a mediação do professor. 

Apesar de nesta primeira discussão nem todos os alunos terem participado, mostraram um 

grande empenho e interesse pelo que estava a ser discutido. Constatou-se que as discussões em 

grande grupo são impulsionadoras da oralidade das crianças, que dão a sua opinião e também de 

competências sociais, pois aprendem a ouvir a opinião dos outros e a respeitar os colegas. Além disso, 

as discussões possibilitam satisfazer as curiosidades das crianças que têm a oportunidade de colocar 

as suas questões. Como uma situação mais informal, as discussões em grande grupo permitem ao 

investigador ou ao professor recolher as conceções alternativas dos seus alunos, que se expressam de 

forma natural e espontânea. 
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2.1.2. Grelha de observação da atividade experimental Como distingo materiais no estado sólido 

e líquido? 

No quadro 2 é apresentada a grelha de observação da primeira atividade experimental realizada 

com a turma, para responder à questão Como distingo materiais no estado sólido e líquido?, realizada 

no dia 13/01/2015. Esta atividade experimental foi realizada em pequenos grupos e com recurso ao 

protocolo experimental. 

A grelha de observação foi preenchida no decorrer e também após a atividade experimental, 

através da análise das respostas dadas pelos alunos no protocolo experimental. Esta permitiu recolher 

dados importantes como o empenho e o entusiasmo dos alunos no decorrer da atividade experimental, 

se comunica as suas conceções alternativas, se regista o que observa, se interpreta corretamente o 

que observa, se compara o que previu com a evidência experimental e se respeita os colegas. 

 

Quadro 2 - Grelha de observação da atividade experimental Como distingo materiais no estado sólido e líquido? 
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Da análise do quadro 2, é possível verificar que todos os alunos mostraram um grande empenho 

e entusiasmo no decorrer da atividade experimental. De facto os alunos estavam muito entusiasmados 

por terem um protocolo experimental e por serem “cientistas”. O facto de não estarem habituados a 

realizar atividades experimentais fez com que existisse algum ruído entre os grupos que queriam tocar 

em todo o material e realizar todo o procedimento sem partilhar com os colegas de grupo. 

No protocolo experimental, numa fase inicial, os alunos tiveram a oportunidade de registar as 

suas conceções alternativas, através da escrita e do desenho. Da análise do quadro 2 é possível 

verificar que apenas dois alunos não comunicaram as suas ideias prévias por “não saberem” como se 

distinguia os sólidos dos líquidos. Os restantes alunos foram dando a sua opinião, como é possível 

verificar nos seguintes exemplos: 

 
Os sólidos caem mais devagar e os líquidos caem mais depressa. (A1) 
Acho que os sólidos são duros e espessos e os líquidos são escorregadios como a água. (A3) 
Considero que os sólidos não se movem e os líquidos sim. (A13) 
Eu considero que os líquidos estão como água. (A26) 
 

Os alunos demonstraram possuir conhecimentos prévios sobre o estado sólido e o estado 

líquido, adquiridos na sua experiência diária em contacto com diferentes materiais, como é possível 

verificar nos exemplos acima apresentados. Os critérios mais utilizados para classificarem um material 

no estado líquido foram: “caem mais depressa”, “escorrem”, “escorregam”, “movem-se”, entre 

outros. Por sua vez, para classificarem materiais como estando no estado sólido referiam que: “caem 

mais devagar”, “são duros”, “são espessos”, “não se movem”, entre outros. Assim, da análise destas 

conceções alternativas era imprescindível colocar as crianças com situações de materiais que 

“escorrem” ou “movem-se”, mas que se encontram no estado sólido, para desconstruírem as suas 

conceções intuitivas e encontrarem critérios de classificação mais rigorosos e corretos. 

Com este objetivo, nesta atividade experimental, os grupos tinham seis materiais diferentes para 

classificar de acordo com o seu estado físico: água da torneira, chocolate, manteiga, sal, mel e leite. 

Numa primeira fase, os grupos, classificaram recorrendo apenas à observação. Quatro dos 

grupos consideraram que apenas o leite e a água estavam no estado líquido, um grupo teve dúvidas 

em classificar o mel e, por isso, classificaram-no como estando simultaneamente no estado líquido e 

no estado sólido. O último grupo, considerou a água, o leite, o chocolate e a manteiga como sendo 

líquidos e o mel e o sal sólidos. 

Numa segunda fase, cada grupo utilizou um conta-gotas para verificar quais faziam gotas ou 

não. Cada aluno desenhou o procedimento e o material utilizado (imagem 1, 2 e 3) e registou em 
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forma de uma tabela quais os materiais que formavam gotas e quais os que não formavam. Todos os 

alunos efetuaram esses registos corretamente. 

 

 
Figura 1 - Registo efetuado por um aluno 

 

 
Figura 2 - registo de um aluno 

 

 
Figura 3 - registo de um aluno 

 

Após todos os alunos utilizaram o conta-gotas e terem feito os seus registos tiveram a 

oportunidade de voltar a classificar os materiais em estado sólido e líquido, e chegaram a conclusões 

como: 

 
O leite, a água e o mel estão no estado líquido porque formam gotas e o sal, o chocolate e a manteiga estão 
no estado sólido porque não formam gotas. (A13) 
 

Todos os alunos chegaram a uma conclusão correta, mostrando ter feito interpretações corretas 

de acordo com as evidências, isto é, o leite, a água e o mel formaram gotas por isso estavam no 

estado líquido. O sal, o chocolate e a manteiga como não formaram gotas, estavam no estado sólido. 

Relativamente ao penúltimo tópico, em que deviam comparar os resultados com as previsões 

iniciais, este era um momento crucial de toda a atividade experimental, pois consideramos essencial 

que os alunos reflitam sobre o que pensavam e o que observaram na atividade experimental, para 
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construírem conhecimento científico de forma significativa, sendo sujeitos ativos da sua própria 

aprendizagem. Em grupo, todos os alunos tiveram a oportunidade de partilhar com os colegas, o que 

tinham previsto inicialmente e a conclusão a que chegaram. Alguns dos alunos, por iniciativa própria, 

referiram porque é que as suas previsões iniciais não estavam corretas, como no exemplo seguinte: 

 
Eu pensava que os líquidos caiam mais depressa que os sólidos. Mas o sal está no estado sólido e também 
cai depressa. (A11) 
 

No final, após discutirem sobre a atividade experimental, cada aluno escreveu no seu protocolo o 

critério para a distinção de sólidos e líquidos. Salientamos que todos os alunos escreveram uma 

conclusão correta, demonstrando ter compreendido a atividade experimental e construído 

conhecimento cientifico mais correto, que podem utilizar no seu futuro. São apresentados de seguida, 

três exemplos de conclusões escritos pelos alunos: 

 
Os sólidos e os líquidos distinguem-se através da formação de gotas. (A2) 
Distinguem-se através da formação de gotas. Os líquidos formam gotas e os sólidos não formam. (A5) 
Distinguem-se através das gotinhas. (A9) 
 

Em relação ao respeito pelos outros, continuam a existir alguns conflitos, neste caso específico, 

com a partilha do material. Em suma, podemos referir que esta primeira atividade experimental foi 

muito importante em diferentes aspetos. Em primeiro lugar foi uma forma diferente, menos tradicional 

e formal, de construir conhecimentos, estando por isso os alunos mais empenhados e interessados do 

que se estivessem a ler o manual. 

O facto de trabalharem em grupo foi também muito positivo pois ajudaram-se uns aos outros, 

partilharam ideias e construíram conhecimento em conjunto. Esta atividade experimental permitiu que 

os alunos comunicassem as suas conceções alternativas, observassem, registassem, confrontassem 

ideias e refletissem, que são competências que lhes serão muito úteis no futuro. Além disso, 

partilharam ideias desenvolvendo a escrita e a oralidade. 

Por último, destacamos que o objetivo proposto foi alcançado pois houve mudança concetual 

nos alunos, isto é, ao serem confrontados com uma situação em que os critérios que utilizavam não 

funcionaram, realizaram uma atividade experimental onde tiveram a oportunidade de experimentar 

com diferentes materiais e construir conhecimento mais corretos. 
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2.1.3. Grelha de observação da atividade experimental Como podemos simular o ciclo da água? 

O quadro 3 apresenta a grelha de observação preenchida durante a terceira atividade 

experimental realizada com a turma, para responder à questão Como podemos simular o ciclo da 

água?, no dia 21/01/2015. 

A grelha foi preenchida mais uma vez no decorrer e após a atividade experimental. Foi 

necessário preencher alguns dos aspetos após a atividade experimental porque durante a atividade 

torna-se complicado tirar registos, pois é necessário acompanhar os grupos, mas também porque há 

informações que só é possível retirar ao analisar os protocolos experimentais que cada aluno 

preencheu. 

 

Quadro 3 - Grelha de observação da atividade experimental Como podemos simular o ciclo da água? 

 

Esta grelha permitiu recolher dados sobre o empenho e o entusiasmo dos alunos no decorrer da 

atividade experimental, se comunica as suas conceções alternativas, se regista o que observa, se 
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interpreta corretamente o que observa, se compara o que previu com a evidência experimental e se 

respeita os colegas, uma vez que as atividades experimentais foram realizadas em pequenos grupos. 

Da análise do terceiro quadro é possível verificar que mais uma vez todos os alunos mostraram 

um grande empenho e entusiasmo. Estes aspetos foram possíveis verificar através da observação dos 

alunos, do facto de estarem muito atentos, de quererem participar em todas as tarefas, de colocarem 

constantemente questões, entre outros. Além disso, durante o projeto de intervenção pediam 

constantemente que se realizassem atividades experimentais. 

Antes de iniciarem a atividade experimental propriamente dita, os alunos registaram no protocolo 

experimental, as suas conceções alternativas, respondendo a questões como: De onde vem e para 

onde vai a água da chuva? e O que é o ciclo da água?.  

Como é possível apurar pela observação do quadro, à exceção de um aluno, que não respondeu 

a uma das questões, os restantes alunos foram escrevendo as suas conceções prévias, como nos 

mostra os exemplos seguintes: 

 
Vem das nuvens e vai para a terra. (A3) 
Não sei. (A4) 
A água da chuva vem do mar, rios e etc., e vai para todo o lado. (A5) 
A água da chuva vem das nuvens e vai para os lençóis de água debaixo da terra. (A8) 
O ciclo da água é que a água faz um percurso e continua a fazer sempre esse percurso. (A6) 
É o percurso que a água faz até as nossas casas. (A7) 
O ciclo da água é o caminho que a água percorre. (A13) 
O ciclo da água é a água a passar pelos seus estados. (A22) 
 

O ciclo da água poderá não ser totalmente reconhecido pelos alunos, mas estes têm a 

oportunidade de observar no seu dia-a-dia os diferentes fenómenos que o compõe, por exemplo a 

chuva, a queda de granizo, entre outros. Desta forma, é normal que as crianças possuam já alguns 

conhecimentos construídos de forma informal sobre esta temática. Além disso, quando foi realizada 

esta atividade experimental os alunos já possuíam bastantes conhecimentos sobre a água, construídos 

em aulas anteriores. 

Da análise do primeiro grupo de respostas, à questão De onde vem e para onde vai a água da 

chuva?, verificou-se que alguns dos alunos já possuíam ideias sobre a questão, respondendo que a 

chuva vinha das nuvens e caía em todo o lado. Ainda assim, cerca de 40% dos alunos da turma 

responderam não saber de onde vem e para onde vai a água da chuva. 

No que diz respeito à questão O que é o ciclo da água?, os alunos abordaram no 2.º ano do 1.º 

CEB, esta questão, pelo que já possuíam bastantes ideias. Vários alunos referiram que é o percurso 

que a água faz na natureza., mas sem entrar em mais descrições. Mais uma vez, alguns alunos 

responderam não saber o que é o ciclo da água. 
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Após escreverem as suas conceções, iniciaram a preparação da maqueta onde iria ser simulado 

o ciclo da água. Em grupo, deitaram água para o interior da caixa, taparam-na com película aderente, 

colocaram em cima da película cubos de gelo, para tonar a zona mais fria. Por fim, colocaram um 

candeeiro a apontar a sua luz para a maqueta. De seguida, desenharam no seu protocolo, 

individualmente, a maquete, como é possível observar nas figuras 4 e 5: 

 

 
Figura 4 - Maqueta desenhada por um aluno 

 

 
Figura 5 - Exemplo de uma maqueta desenhada por um aluno 

 

De seguida, iniciaram as observações, que foram efetuadas ao longo da tarde, uma vez que era 

necessário esperar para que ocorressem transformações na maqueta. Cada aluno registava o que 

observava no protocolo sob a forma de desenho ou da escrita, conforme se sentissem mais à vontade. 

Da análise do quadro, é possível constar que apenas um aluno realiza um registo incompleto, uma vez 

que não o faz até ao final da atividade experimental. Todos os outros alunos fazem registos muito 

cuidados e pormenorizados, como demonstram os exemplos seguintes (figuras 6, 7 e 8): 

 

 
Figura 6 - Registo em forma de desenho 
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Figura 7 - Registo escrito de um aluno 

 

 
Figura 8 - Exemplo de um registo escrito efetuado por um aluno 

 

Nos registos os alunos destacam que inicialmente a água está no mar “Não tinha água no lago 

mas havia água no mar”. Passado algum tempo de exposição à luz do candeeiro os alunos constatam 

que a água começa a evaporar e o plástico fica embaciado: “o plástico ficou embaciado porque a água 

evaporou”. No final da atividade experimental, as gotinhas de água que se acumulam na película caem 

por ação da gravidade e molham os seres vivos, a vegetação e enchem o pequeno lago, presente 

também na maqueta. Os alunos ficaram muito entusiasmados “porque conseguiram fazer chover na 

sala”. Da análise destes registos foi percetível que dezassete alunos fizeram interpretações corretas de 

acordo com as evidências utilizando conceitos como evaporação, infiltração, entre outros. Os restantes 

alunos, tiveram mais dificuldades de interpretar o que observaram, mas com a ajuda dos colegas, 

conseguiram compreender. 
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No final, em grande grupo, partilharam com os colegas o que aprenderam e o que se passa na 

natureza todos os dias. Por fim, escreveram no protocolo o significado do ciclo da água, sendo que 

vinte e três alunos melhoraram a sua definição em relação ao que escreveram nas suas conceções 

alternativas e três alunos não fizeram qualquer alteração. De seguida são apresentadas três das 

conclusões que os alunos escreveram: 

 
O ciclo da água é o percurso que a água faz na natureza. (A3) 
É o caminho que a água faz vezes sem conta. (A6) 
O ciclo da água é todos os estados por que passa a água. A água sofre evaporação, a condensação e a 
infiltração. (A17) 
  

Verifica-se que embora a grande maioria dos alunos já possuísse a conceção que o ciclo da água 

é um percurso que a água faz, com a realização desta atividade experimental compreenderam que 

esse percurso dá-se muitas vezes, já que é um ciclo, e que durante esse ciclo a água sofre grandes 

transformações e passa por diferentes estados, como é possível constatar pela fala de um dos alunos, 

durante a partilha do que aprenderam, no final da atividade experimental: 

 
Durante o ciclo da água, a água evapora, condensa e forma as nuvens que depois, quando estão muito 
carregadas, deixam cair a água em forma de chuva, neve ou granizo. Essa água infiltra-se na terra e chega 
aos lençóis de água. Depois a água vai para os rios e mares e chega à superfície e volta a acontecer a 
mesma coisa. (A23) 
 

Além disso, com a atividade experimental compreenderam também que a água chega às nuvens 

através da evaporação e que cai em forma de chuva, granizo ou neve (precipitação). Salientamos que 

uma das maiores aprendizagens das crianças foi a transpiração, uma vez que nenhuma sabia que a 

água presente nos seres vivos também fazia parte do ciclo da água. 

São apresentadas de seguida, mais alguns exemplos de afirmações ditas pelas crianças na 

discussão, após a atividade experimental, que demonstram as aprendizagens construídas: 

 
A água dos rios, dos mares e assim evapora, mas também evapora a água que está nos animais e nas 
plantas. É a transpiração. (A6) 
A fusão e a solidificação que nós vimos naquela experiência também acontecem no ciclo da água porque às 
vezes os lagos congelam e a neve das montanhas derrete. (A13) 
A precipitação é a chuva, a neve e o granizo. (A7) 
 

Por último, foi muito bom verificar que o respeito pelo outro esteve muito mais presente nesta 

última atividade experimental. Apenas três dos alunos da turma demonstram ainda ter algumas 

dificuldades neste campo. Os restantes demonstraram estar mais familiarizados com este tipo de 

trabalho e, mostram-se capazes de respeitar os colegas, de esperar para falar, de valorizar aquilo que 

dizem, entre outras competências. 
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Como forma de conclusão, posso referir que mais uma vez a atividade experimental foi um 

momento de prazer, entusiasmo e empenho para os alunos, mas uma grande oportunidade para 

aprenderem. 

Esta última atividade experimental teve uma importância especial por partir de situações que os 

alunos presenciam várias vezes como a chuva, a presença de nuvens, entre outras. É importante partir 

de situações significativas para as crianças para que os conhecimentos construídos tenham utilidade e 

sentido para elas. 

Novamente a atividade experimental foi muito útil para a recolha das conceções alternativas dos 

alunos e para a mudança concetual, isto é para a transformação dessas ideias prévias em 

conhecimentos mais corretos e mais científicos. As atividades experimentais por permitirem um grande 

envolvimento dos alunos, mostram-se um grande aliado para o professor para a promoção dessa 

mudança concetual, uma vez que os alunos interagem e experimentam. 

Por último destacamos a importância das discussões no final da atividade, em que os alunos 

partilharam o que aprenderam, o que pensavam saber, levando à construção de conhecimento. 

 

2.2. Diários de aula 

Os diários de aula foram um recurso utilizado para a recolha e análise de dados na presente 

investigação. Estes foram elaborados no final de cada dia de intervenção, tendo como base a 

observação participante, as notas de campo, as gravações áudio e os registos fotográficos. 

Para a construção dos diários de aula foram tidas em conta algumas componentes que foram 

estimuladas nesse dia, dependendo da atividade que estava a ser realizada. Como eram realizados 

após a prática, tornaram-se um instrumento muito reflexivo. 

Assim, seguidamente são apresentados o tratamento dos dados presentes em dois dos diários 

de aula, construídos ao longo do projeto de intervenção. O primeiro foi realizado no dia 14/01/2015 

no seguimento de uma discussão realizada com a turma, intitulada Em que estados podemos 

encontrar água no nosso planeta?. O segundo diário de aula aqui apresentado foi realizado no dia 

16/01/2015, após a segunda atividade experimental realizada com a turma, para responder à questão 

Quais os efeitos da temperatura na água?. 
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2.2.1. Diário de aula da discussão Em que estados podemos encontrar água no nosso planeta? 

O quadro 4 apresenta os resultados da análise de dados recolhidos, através do diário de aula 

referente ao dia 14/01/2015. Neste dia foi realizada com a turma uma discussão em grande grupo, 

para responder à questão Em que estados podemos encontrar água no nosso planeta?, sendo que 

foram tomadas pequenas notas de campo e a discussão foi gravada, para posterior análise. No quadro 

apresentado estão ilustradas algumas citações retiradas desse mesmo diário que ilustram situações 

que consideramos importantes. 

Os aspetos analisados neste diário de aula, que estão relacionados com a discussão realizada 

com a turma foram: o interesse e a participação dos alunos, se coloca questões pertinentes, o respeito 

pelo outro, se demonstra conceções alternativas, se constrói conhecimentos e se os aplica 

corretamente. 

Como é possível verificar os alunos da turma continuam a manter-se interessados e a participar 

nas discussões. Como esta foi a segunda discussão que propusemos à turma, notou-se um maior 

número de alunos a participar, uma vez que vão perdendo o medo e o receio. 

Dado que esta turma é muito curiosa e motivada, nesta discussão vários alunos continuaram a 

colocar questões sobre o que está a ser discutido o que é muito positivo não só porque mostram que 

estão realmente interessados e ativos no seu processo de aprendizagem, mas também porque 

originam debates entre os colegas. 

Apesar de continuar a existir alguns alunos com dificuldades em respeitar a vez dos colegas para 

falar, é notória uma melhoria, uma vez que estas situações de debate e de trabalho em grupo têm sido 

frequentes ao longo do projeto de intervenção. 

No que diz respeito às conceções alternativas, os alunos mostraram possuir alguns 

conhecimentos sobre os estados físicos da água, sobretudo dando exemplos de água no estado líquido. 

Poucos alunos sabiam exemplos de água no estado sólido e apenas um aluno referiu um exemplo de 

água no estado gasoso. 

Destacamos uma situação de um aluno que referiu que a água do rio está no estado líquido 

“porque se mexe”. Imediatamente vários alunos da turma disseram que não era porque se mexe, mas 

sim porque forma gotas, aludindo à atividade experimental que tinham realizado em sessões 

anteriores. 
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Quadro 4 - Resultados da análise da discussão Em que estados podemos encontrar água no nosso planeta? 

 

 

A turma observou também um conjunto de imagens que representavam água nos diferentes 

estados e discutiram em que estados se encontravam. Neste momento construíram conhecimentos 
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novos e chegaram à conclusão que, por exemplo, os glaciares, os icebergues, os cubos de gelo, a neve 

e o granizo estão no estado sólido. A água da torneira, da chuva, dos rios, dos mares está no estado 

líquido. Por fim, o nevoeiro, as nuvens, o vapor que sai das panelas quando se cozinha, o vapor que sai 

das suas bocas quando está frio, são exemplos de água no estado gasoso. Nesta altura, alguns alunos 

referiram coisas que não se tinham lembrado como: 

 
A água que se infiltra na terra e forma os lençóis de água também está no estado líquido (A13) 
O gelo e a neve também estão no estado sólido (A3) 
Na nossa sala, ás vezes os vidros estão embaciados. (A8) 
 

No final da discussão, cada aluno realizou uma ficha de consolidação de conhecimentos com 

três questões: uma para referir em que estados pode surgir a água no nosso planeta, outra para 

desenhar um exemplo de água em cada estado físico e, por fim, imagens para relacionar com o 

respetivo estado. 

Verificamos que os conhecimentos foram construídos, uma vez que apenas um aluno respondeu 

de forma incorreta à primeira questão. Na segunda questão todos os alunos desenharam exemplos 

corretos e diversificados, de acordo com as aprendizagens que construíram. São apresentados abaixo 

alguns exemplos: 

 

 
Figura 9 - Desenhos realizados por um aluno, como resposta à questão número dois 

 

 
Figura 10 - Resposta à questão número dois 
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Figura 11 - Exemplo de uma resposta de um aluno à questão dois 

 

Na última questão, onde tinham de relacionar oito imagens de água nos diferentes estados, com 

o respetivo estado em que se encontra, apenas cinco alunos relacionam incorretamente uma das 

imagens. 

Para concluir, salientamos que mais uma vez foi realizada uma discussão em grande grupo, 

onde os alunos poderam expressar-se e dar a sua opinião. Foi muito positivo constatar que houve uma 

evolução desde a primeira discussão, quer em relação ao número de alunos que participaram, quer 

em relação ao respeito que demonstraram pelos colegas. 

Foi notório que através do diálogo e da partilha de ideias é possível construir conhecimentos ou 

alargar os já existentes para conhecimentos mais científicos e corretos, ou seja, provocar a mudança 

concetual nos alunos. Isto é comprovado pelos resultados positivos das crianças na ficha de 

consolidação realizada após a discussão. 

 

2.2.2. Diário de aula da atividade experimental Quais os efeitos da temperatura na água? 

O quadro 5 apresenta os resultados da análise de dados recolhidos, através do diário de aula 

referente ao dia 16/01/2015. Neste dia foi realizada com a turma a segunda atividade experimental 

para responder à questão discussão em grande grupo, para responder à questão “Quais os efeitos da 

temperatura na água?”. O diário de aula foi construído tendo como base a observação participante, as 

notas de campo e a análise documental dos protocolos experimentais preenchidos pelos alunos. No 

quadro são apresentadas citações retiradas do diário de aula em questão. 

Os aspetos analisados neste diário de aula, estão relacionados com a atividade experimental e 

foram se os alunos demonstram empenho e autonomia, se escrevem as previsões, se regista o que 

observa, se faz interpretações coerentes com as evidências e, por fim, se compara os resultados com 

as previsões iniciais. 
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Quadro 5 - Resultados da análise realizada ao diário de aula da atividade experimental Quais os efeitos da temperatura na 
água? 

 

 

Analisando o quadro número cinco, é possível verificar que os alunos estavam muito motivados e 

empenhados no decorrer da segunda atividade experimental. Isto deve-se ao facto de trabalharem em 

grupo, com material com que não estão familiarizados, assumindo uma atitude de pequenos cientistas, 

onde têm de observar e registar num protocolo experimental. 

Nesta atividade experimental, os alunos começaram por ler o protocolo experimental e registar 

as suas conceções alternativas acerca dos efeitos da temperatura na água. Todos os alunos 
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demonstraram ter conhecimentos prévios, embora muito simples e pouco científicos. Quando lhes é 

questionado o que acontece a um cubo de gelo, se ficar em cima de um tabuleiro, na sala, todos os 

alunos respondem, como elucidam os seguintes exemplos: 

 
Irá derreter. (A3) 
Ficará todo derretido em água. (A7) 
O gelo com temperaturas não muito frias derrete. (A21) 
 

É possível verificar com estes exemplos que os alunos sabem o que irá acontecer ao gelo, pois é 

uma situação muito comum no seu quotidiano, contudo utilizam conceitos do senso comum como 

”derrete”. 

O mesmo acontece quando respondem às restantes questões, como demonstram os exemplos 

abaixo apresentados, quando questionados sobre o que acontece quando se põe um copo com água 

no congelador, quando a roupa seca ao sol, e o que é a condensação. Nesta última questão, apenas 

um aluno demonstrou possuir conhecimentos prévios. 

 
Fica congelada. (A4) 
A água no congelador vai-se derreter. (A8) 
Como está muito frio, a água congela e fica gelo. (A12) 
Quando a minha mãe põe a roupa ao sol seca. A água que estava na roupa evapora-se. (A5) 
Evapora e vai para as nuvens. (A15) 
Seca e cai para a terra. (A23) 
Sei que é quando está muito frio, nos vidros e nos carros fica lá água. (A21) 
 

No decorrer da atividade experimental, cada aluno registou o que observou no seu protocolo, 

através do desenho e da escrita. Destacamos que os alunos escreveram em que estado estava a água 

inicialmente e no final. Constatamos com satisfação que a maioria dos alunos escreveu também o 

porquê dessa mudança, ou seja, se a temperatura subiu ou desceu. De seguida, apresentamos 

registos escritos de dois alunos: 

 
A água estava no estado sólido e com a temperatura da sala ficou líquida. 
A água estava no estado líquido e com a temperatura do congelador ficou no estado sólido. 
A água estava no estado líquido e com o calor da placa evaporou e transformou-se em vapor. 
Estava no estado gasoso e ao bater no tabuleiro transformou-se em chuva. (A22) 
 
No primeiro caso a água estava no estado sólido. Depois, passado algum tempo, ficou no estado líquido, 
porque quando estava no congelador a temperatura era muito fria e quando a tiramos a temperatura 
aqueceu e o gelo derreteu. 
No segundo caso a água estava no estado líquido. Depois, passado muito tempo ficou no estado sólido, 
porque quando colocamos no congelador, a temperatura ficou muito mais fria e solidificou. 
No terceiro caso a água estava no estado líquido. Depois, passado algum tempo ficou no estado gasoso, a 
água evaporou. 
No quarto caso a água estava no estado gasoso. Depois, passado algum tempo ficou em estado líquido. (A3) 
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Podemos verificar, também, estas ideias dos alunos sob a forma de desenho nas figuras 12 e 

13: 

 

 
Figura 12  - Exemplos de registos de um aluno (A22) em forma de desenho 

 

 
Figura 13  - Exemplos de registos de um aluno (A3) em forma de desenho 

 

Durante a atividade experimental os alunos, por iniciativa própria, comentavam com os colegas o 

que estava a acontecer e porquê, ou seja, tentavam dar uma explicação. No final da atividade, 

responderam novamente às questões levantadas inicialmente e todos os alunos demonstrarem ter 

construído novos conhecimentos. A grande maioria dos alunos, no final, utilizava termos como água no 

estado líquido, água no estado gasoso, fusão, solidificação, entre outros, como se pode observar nos 

exemplos seguintes: 

 
A água passa do estado sólido para o estado líquido. Por isso chama-se fusão. (A4) 
Condensação é a transformação da água do estado gasoso para o estado líquido. (A6) 
Evaporação é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. (A7) 
A roupa seca porque a água evapora e vai para as nuvens. (A11) 
A água solidifica. (A13) 
Quando coloco um copo com água no congelador, a água passa do estado líquido para o estado sólido. 
(A15) 
 

Como conclusão, podemos referir que as atividades experimentais, embora sendo um momento 

mais informal e descontraído que as aulas mais tradicionais, são uma excelente oportunidade para os 

alunos adquirirem competências essências e novos conhecimentos científicos. 

Explorando as suas conceções prévias, e sendo o aluno um participante ativo no decorrer da sua 

aprendizagem, constrói novas aprendizagens e conceitos mais científicos, sendo por isso promotoras 

de mudança concetual nos alunos. 
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2.3. Análise documental 

A análise documental foi também uma estratégia utilizada para a recolha de dados durante o 

projeto de intervenção. Foram analisados todos os documentos realizados pelos alunos ao longo do 

projeto. Esta análise documental foi muito importante pois permitiu compreender de que forma os 

alunos evoluíram, mas também se era necessário aprofundar algum conteúdo para uma maior 

compreensão. 

Os documentos preenchidos pelas crianças e que foram analisados foram os protocolos 

experimentais das três atividades experimentais, em que foi possível analisar as conceções alternativas 

e os conhecimentos que construíram no final. Foi também analisada uma ficha de consolidação que os 

alunos realizaram após uma discussão em grande grupo, que foi apresentada em cima. No final do 

projeto, os alunos realizaram também exercícios sobre o ciclo da água, comentaram frases, analisaram 

situações de mudanças de estado da água no dia-a-dia, que permitiram consolidar e aplicar os 

conhecimentos construídos anteriormente. Salientamos que em todos os documentos referidos foi 

notória uma grande evolução nos alunos e foram obtidos resultados muito positivos. 

De seguida é apresentada uma análise a algumas das respostas dadas pelos alunos no início do 

projeto, no dia 8 de janeiro, onde realizaram uma ficha de recolha de conceções alternativas sobre a 

água. Essas respostas são comparadas com as dadas no final do projeto, no dia 29 de janeiro, às 

mesmas questões. 

 

2.3.1. Análise documental: comparação de respostas no início e no final do projeto 

Os quadros 6 e 7 apresentam as respostas a duas das questões dadas pelas crianças na ficha 

de recolha de conceções prévias e na ficha final, que continha as mesmas questões. 

Da análise destes dois quadros e das respostas dadas às duas questões apresentadas, é notória 

que houve uma mudança concetual nos alunos, isto é, no início possuíam conhecimentos alternativos 

mais simples e informais e, no final, após as diferentes estratégias adotadas na presente investigação, 

demonstram possuir, na grande maioria, um conhecimento mais complexo, correto e científico. É 

visível também que alguns alunos no início já possuíam um conhecimento bastante correto mas que no 

final o completam e constroem novos conhecimentos. 
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Quadro 6 - Respostas dadas à questão 3, no início e no final do projeto 

 
Salientamos que a ficha fornecida aos alunos no início e no final do projeto era igual, pelo que foi 

possível observar a mudança concetual e a evolução dos conhecimentos dos alunos no início e final do 

projeto, em todas as questões. 

Optou-se por fazer uma análise estatística destas fichas. Para isso, atribuiu-se uma classificação 

de acordo com a utilizada pela professora titular de turma. O resultado dessa análise é apresentado de 

seguida, nas figuras 14 e 15. 
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Quadro 7 - Respostas dadas à questão 12, no início e no final do projeto 
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Figura 14 - Gráfico de classificação inicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Gráfico de classificação final 

 

A análise destes gráficos permite também observar a mudança concetual dos alunos. No início 

do projeto, as classificações atribuídas aos alunos foram: 10 Insuficientes, 15 Suficientes e 1 Bom. No 

final do projeto as fichas tiveram a seguinte classificação: 4 Suficientes, 14 Bom e 8 muito bom, não 

existindo nenhum aluno com Insuficiente, o que demonstra a evolução dos alunos ao longo do projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Após a realização deste relatório, foi possível compreender a importância da adoção de um 

ensino construtivista, em que os alunos são sujeitos ativos na construção da sua aprendizagem, por 

oposição a um ensino tradicional, em que os alunos são considerados desprovidos de qualquer 

conhecimento. De facto, quando os alunos são motivados para a aprendizagem, para serem 

autónomos e responsáveis, a construção de conhecimentos é realizada de forma mais ativa e 

significativa. Durante o projeto de intervenção, os alunos tiveram um importante papel, enquanto 

construtores do seu próprio conhecimento através das atividades experimentais. Durante todo este 

processo, foi assumido por nós o papel de mediador, isto é, auxiliamos os alunos a construir o seu 

próprio conhecimento, sem lhes fornecer as respostas. Por outro lado, destacamos a importância da 

valorização de todas as ideias dos alunos, levando-os a ganhar confiança e a partilhar o que sabem 

com os colegas. 

Durante a investigação, as estratégias pedagógicas utilizadas com mais frequência foram as 

atividades experimentais e as discussões em grande grupo, que implicam uma visão de ensino mais 

construtivista, na medida em que os alunos são autónomos, responsáveis e construtores do seu 

conhecimento. Ao realizarem as suas observações, os registos do que observaram e ao partilharem o 

que sabem com os colegas, os alunos constroem importantes conhecimentos. 

As atividades experimentais foram essenciais na medida em que permitiram a recolha das 

conceções alternativas dos alunos acerca dos fenómenos que lhes são próximos, mas também a 

confrontação dessas conceções com a evidência experimental, que permite que ocorra uma evolução 

do seu conhecimento mais informal, para um conhecimento mais científico. Além disso, através do 

registo das observações e da partilha de ideias com os colegas desenvolvem competências 

fundamentais como a escrita e a oralidade. Outra competência desenvolvida foi o trabalho em grupo, 

que, como foi possível analisar anteriormente era um ponto crítico na turma em questão. 

Na avaliação realizada pelos alunos no final da investigação foi evidente que as estratégias 

utilizadas foram positivas para os alunos que referiram terem gostado muito de realizar atividades 

experimentais e as discussões em grande grupo. Muitas vezes estas estratégias não são utilizadas 

pelos professores que consideram que os alunos se distraem, ou não aprendem nestes momentos. 
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Contudo, com este trabalho, foi evidente que estas estratégias são fundamentais para os alunos e 

permitem a construção de conhecimentos variados e transversais a diferentes áreas do saber. Por 

serem um momento de prazer e de motivação para os alunos, onde podem participar de forma ativa, 

estes mostram-se empenhados e atentos ao que está a ser realizado. 

Relativamente aos objetivos traçados no início do projeto, podemos referir que todos eles foram 

alcançados. No que diz respeito ao primeiro, estimular o interesse pelas ciências através da utilização 

do ensino experimental, podemos referir que, embora os alunos já gostassem muito dos assuntos 

relacionados com as ciências, a utilização do ensino experimental motivou-os e foi uma fonte de prazer 

e entusiasmo. Este interesse foi demonstrado no decorrer das atividades experimentais, em que os 

alunos se demonstraram motivados e participativos, mas também no final do projeto, aquando da 

avaliação, em que grande parte dos alunos referiu ter gostado de realizar atividades experimentais. 

O segundo objetivo dizia respeito ao desenvolvimento de atitudes científicas nos alunos. Ao longo 

do projeto e, sobretudo nas atividades experimentais, os alunos desenvolveram atitudes científicas 

como a observação, o levantamento de hipóteses, o registo das observações, a confrontação das 

previsões com a evidência experimental, entre outras. Aprenderam a utilizar também o protocolo 

experimental e conceitos científicos. Mais uma vez, o desenvolvimento de atitudes e competências 

científicas foi verificada no decorrer das atividades experimentais, em que os alunos adotaram uma 

postura de “pequenos cientistas”, utilizaram nas suas observações e registos, conceitos científicos 

como condensação, evaporação, entre outros e manipularam instrumentos de laboratório como placas 

de aquecimento, balão de Erlenmeyer, entre outros. 

Já no que diz respeito ao terceiro objetivo, detetar conceções alternativas dos alunos sobre 

tópicos do currículo do estudo do meio, este foi um objetivo sempre alcançado, uma vez que todos os 

dias eram recolhidas as conceções alternativas dos alunos através da escrita, do diálogo e do desenho. 

Como foi apresentado no quarto capítulo deste relatório, ao longo do projeto as conceções alternativas 

dos alunos foram sempre levantadas e valorizadas. Foi possível verificar desta forma, que os alunos 

apresentam ideias sobre acontecimentos e fenómenos que ocorrem à sua volta, que devem ser 

valorizados para a construção de novos conhecimentos. O facto de terem sido utilizadas diferentes 

estratégias para o levantamento das conceções alternativas permitiu que todos os alunos se 

expressassem, da forma que achassem mais adequada. 

O quarto e quinto objetivos eram promover atividades experimentais que possibilitem o confronto 

das conceções alternativas dos alunos com evidências experimentais e analisar o impacto das 

atividades na evolução das ideias dos alunos. Estes dois objetivos complementam-se e foram tidos em 
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conta no projeto, na medida em que, os alunos realizaram atividades experimentais que permitiram 

confrontar aquilo que pensavam inicialmente com a evidência experimental e, no final, através do 

diálogo ou da realização de exercícios era analisada a evolução das ideias dos alunos. De facto, ao 

longo do projeto e após serem recolhidas as conceções alternativas dos alunos, estes tiveram a 

oportunidade de verificar se essas conceções eram as mais adequadas através da realização das 

atividades experimentais e de discussões em grande grupo. Verificou-se que os alunos, ao terem a 

oportunidade de realizar atividades experimentais, em que participam ativamente na construção do seu 

conhecimento, observam os fenómenos e, por isso, confrontam o que pensavam inicialmente com a 

evidência experimental, chegando, por isso, à conclusão que as suas conceções não eram as mais 

adequadas. Este conhecimento como é construído de forma significativa para eles é depois 

corretamente aplicado noutras situações, como foi possível analisar, nos exercícios realizados pelos 

alunos após as atividades experimentais.  

Por fim, o sexto e o sétimo objetivos, promover experiências de aprendizagens ativas e 

significativas e realizar atividades de forma autónoma, responsável e em colaboração. Durante todo o 

projeto o aluno foi construtor do seu conhecimento e, por isso, sujeito a aprendizagens ativas e 

significativas sobre assuntos que os rodeiam no dia-a-dia. Além disso, a colaboração, a autonomia e a 

responsabilidade foram estimuladas sobretudo nas atividades experimentais, com o trabalho em 

pequenos grupos e o recurso ao protocolo experimental. 

Este estudo foi também repleto de situações positivas e limitações que importa agora refletir. 

Como aspetos positivos destacamos o desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que foram 

desenvolvidas competências que serão úteis no futuro como a capacidade de observar, analisar, 

investigar e de refletir os contextos educativos. A convivência com a turma onde decorreu o estágio foi 

também muito positiva e também permitiu uma grande aprendizagem. A evolução e o empenho que os 

alunos demonstraram ao longo do projeto foram muito enriquecedores. Foi muito positivo pensar e 

planear experiências de aprendizagem construtivas e significativas, de acordo com as necessidades e 

interesses da turma. 

No que diz respeito às limitações do projeto, estas estão relacionadas acima de tudo com o 

pouco tempo de estágio que não permitiu a realização de um maior número de atividades 

experimentais. O facto de ser uma turma do 4.º ano de escolaridade do 1.º CEB, também limitou um 

pouco o tempo disponível para o projeto, devido à realização dos exames nacionais. Outra limitação 

sentida foi o facto da turma não estar familiarizada com o trabalho experimental e a trabalhar em 

grupo, mas que foi sendo ultrapassada com o tempo. 



70 

Tendo em conta estas limitações, consideramos importante destacar algumas sugestões 

didáticas e de investigação que poderiam dar continuidade a este projeto, Assim sendo, poderiam ser 

realizadas um maior número de atividades experimentais e discussões para outros conteúdos de 

Estudo do Meio, quer como motivação para a aprendizagem quer para a mudança concetual nos 

alunos. 

Em conclusão, confrontando os pressupostos teóricos apresentados no segundo capítulo deste 

trabalho, com os resultados obtidos, é possível afirmar que o ensino experimental promove a mudança 

concetual nos alunos. Como foi possível verificar pela análise realizada, os alunos possuem conceções 

alternativas sobre os assuntos das ciências, adquiridas no seu dia-a-dia, em contacto com diferentes 

fenómenos e situações. Apesar de possuírem estas ideias prévias, estas são demasiado simples e, por 

vezes, menos corretas pelo que é necessário ajudar os alunos a construir conhecimentos mais 

complexos e científicos. A realização de atividades experimentais e de discussões permitem o 

desenvolvimento destes conhecimentos, isto é, são impulsionadoras de mudança concetual, tal foi 

possível verificar pela evolução dos alunos ao longo de todo o projeto. 
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ANEXO 1 – GRELHA DE OBSERVAÇÃO DAS DISCUSSÕES EM GRUPO 

 

Grelha de observação 1: _______________________________________ Data:__/__/____ 

 

 

 

 

 

  

Alunos Participa Respeita a opinião 
dos colegas 

Demonstra 
interesse 

Demonstra 
conhecimento 

ou ideias prévias 

Não participa 

A1      
A2      
A3      
A4      
A5      
A6      
A7      

A8      
A9      

A10      
A11      
A12      
A13      
A13      
A15      
A16      
A17      
A18      
A19      
A20      
A21      
A22      
A23      

A24      
A25      
A26      
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ANEXO 2 – GRELHA DE OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

Grelha de observação 2: _______________________________________ Data:__/__/____ 

 

 

Nomes Mostra 
empenho e 
entusiasmo 

Comunica as 
suas conceções 

alternativas 
oralmente ou 
por escrito 

Anota as 
observações por 

escrito ou 
através do 
desenho 

Faz 
interpretações 
coerentes com 
as evidências 

Compara os 
resultados com 

as previsões 
iniciais 

Respeita os 
colegas. 

A1       

A2       

A3       

A4       

A5       

A6       

A7       

A8       

A9       

A10       

A11        

A12       

A13       

A14        

A15       

A16       

A17        

A18       

A19       

A20       

A21       

A22       

A23       

A24       

A25       

A26       
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ANEXO 3 – FICHA PARA A RECOLHA DAS CONCEÇÕES ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

1. O Planeta Terra é também conhecido pelo “Planeta Azul”. Porquê? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Onde existe água no planeta? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Como é essa água? (salgada, potável…) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Em que estados pode estar a água? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. A água que se encontra dentro do copo está no estado líquido? Porquê? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________         

5. O que acontecerá se deixar um cubo de gelo, num tabuleiro? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. O que acontece quando pões um recipiente com água no congelador? Porquê?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

7. O que acontece quando a tua mãe põe a roupa molhada a secar ao sol? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

8. O que sabes sobre a condensação?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Nome:_____________________________________________________________ Data: __________ 
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9. Existe água no ar da nossa sala? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Faz a correspondência:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Faz a legenda da imagem, utilizando as palavras que se encontram na parte inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. De onde vem a água que chega às torneiras da tua casa? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

13. Faz um desenho sobre a água. 
 

 

  

Água no estado gasoso 

Água no estado líquido 

Água no estado sólido 
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ANEXO 4 – PROTOCOLO EXPERIMENTAL DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 1 

 

 

Objetivo: compreender a distinção entre estado sólido e estado líquido. 

PREVISÕES  

 

 Estes amigos falam sobre o estado físico em que o mel se encontra à temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa os copos identificados com as letras A, B, C, D, E e forma dois grupos: o dos materiais no estado sólido e 

o dos materiais no estado líquido. 

 

 Regista no quadro que se segue, a constituição de cada um dos grupos: 

 

 

 Qual a diferença entre os dois grupos? 

 Qual a diferença entre os dois grupos? 

Como distingo materiais no estado sólido e no estado líquido? 

 

Como consideras que se distinguem os sólidos dos líquidos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

E tu o que pensas? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Materiais no estado sólido    Materiais no estado líquido 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

EXPERIMENTA… 

Material (por grupo): 

o Conta-gotas; 

o 5 copos de plástico; 

o Mel; 

o Leite; 

o Sal; 

o Manteiga; 

o Chocolate; 

o Copo com água da torneira. 

Procedimento: 

1. Observa os cinco copos que contêm diferentes materiais; 

2. Utiliza um conta-gotas para verificar quais os materiais que formam gotas e os que não formam; 

3. Preenche o quadro registando o que observaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

Resultados: 

Amostras Copo A Copo B Copo C Copo D Copo E 

Materiais      

Formação de gotas      

      

      

Desenha o procedimento que efetuaste e o material utilizado: 
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Discussão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar mais…  

 E a água que sai da torneira está no estado sólido ou líquido? Porquê? 

 (utiliza o conta-gotas para chegares a uma conclusão) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Agora que tiveste a oportunidade de verificar em que estado se encontra a água e o mel, completa a frase abaixo: 

  

A ________________ tal como o ____________________ encontram-se no estado _________________, 

pois há a formação de ________________ .  

 

                  

 

 

 

 

 

 

  

 Sal leite mel chocolate manteiga 

Estado 
físico 

Sólido      

Líquido      

Verifiquei que …  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Como se distinguem então os sólidos dos líquidos?                                     

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 – EXERCÍCIOS DE CONSOLIDAÇÃO SOBRE OS ESTADOS DA ÁGUA 

 

 

Objetivo: compreender a existência de água, nos três estados físicos. 

1. Quais os estados físicos em que podemos encontrar a água no nosso planeta? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

2. Desenha um exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Observa as figuras e faz a correspondência: 

 

 

 

 

   

                                  

 

 

                         

 

 

   

 

 

 

Em que estados podemos encontrar a água no nosso planeta? 

 

Água no estado sólido Água no estado líquido Água no estado gasoso 

Água no estado 

líquido 

Água no estado 

gasoso 

Água no estado 

sólido 
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ANEXO 6 – PROTOCOLO EXPERIMENTAL DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 2 

 

 

Objetivo: compreender que a temperatura influencia a mudança de estado da água. 

PREVISÕES  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTA… 

 

Material: 

o Tabuleiro; 

o Cubos de gelo; 

o Copo de plástico; 

o Congelador; 

o Placa de aquecimento; 

o Copo de medida; 

Em que estados podemos encontrar a água? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que acontecerá se colocares um copo com água no congelador? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que acontecerá se deixares um cubo de gelo em cima de um tabuleiro, na tua sala?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que acontece à roupa molhada quando a tua mãe a põe a secar ao sol? Para onde vai a água que estava na roupa? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

O que sabes sobre a condensação? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Quais os efeitos da temperatura na água? 
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o Água; 

o Balão de Erlenmeyer; 

o Tabuleiro de inox; 

o 3 suportes universais; 

o 3 nozes duplas; 

o 1 pinça. 
 

Procedimento: 

 

1º caso   

 - Coloca dois cubos de gelo, no tabuleiro.  

 - Aguarda alguns minutos.  

 - O que observas? 

 

2º caso 

- Enche metade do copo com água; 

 - Coloca o copo no congelador; 

 - Aguarda 1 hora; 

 - O que observas? 

 

3º caso 

- Com o suporte universal fixa o balão de Erlenmeyer; 

 - Enche o copo de medida com 4dl de água; 

 - Coloca a água dentro do balão de Erlenmeyer; 

 - Liga a placa de aquecimento e coloca por baixo do  

balão de Erlenmeyer; 

- Aguarda 10 minutos; 

- Com o copo de medida mede a água que ficou  

na balão de Erlenmeyer; 

- O que observas? 

 

4º caso 

- Enche o copo de medida com 4 dl de água; 

 - Coloca a água dentro do balão de Erlenmeyer; 

 - Liga a placa de aquecimento e coloca em 

cima o balão de Erlenmeyer; 

- Com dois suportes universais coloca o tabuleiro  

em cima do balão de Erlenmeyer; 

- Coloca algumas pedras de gelo dentro do tabuleiro; 

 - Aguarda 15 minutos; 

 - O que observas? 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

 Nos espaços abaixo, deves registar através de palavras ou desenhos o que aconteceu à água em cada 

caso que experimentaste. Não te esqueças de referir em que estado estava a água e em que estado ficou após a 

experiência. 

Desenha o procedimento que efetuaste 

e o material utilizado: 

 

 

Desenha o procedimento que efetuaste e 

o material utilizado: 

 

 

Desenha o procedimento que efetuaste e 

o material utilizado: 

 

 

Desenha o procedimento que efetuaste 

e o material utilizado: 
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Resultados: 

 No 1º caso, a água estava no estado ______________ (sólido/ líquido/ gasoso) e passou ao estado 

_____________ (sólido/ líquido/ gasoso), por _________________ (aquecimento/arrefecimento). A este 

fenómeno chama-se ___________________ (solidificação/ fusão/ condensação/ evaporação). 

 

 No 2º caso, a água estava no estado ______________  (sólido/ líquido/ gasoso) e passou ao estado 

_____________ (sólido/ líquido/ gasoso), por _________________ (aquecimento/arrefecimento). A este 

fenómeno chama-se ___________________ (solidificação/ fusão/ condensação/ evaporação). 

 

 No 3º caso, a água estava no estado ______________  (sólido/ líquido/ gasoso) e passou ao estado 

_____________ (sólido/ líquido/ gasoso), por _________________ (aquecimento/arrefecimento). A este 

fenómeno chama-se ___________________ (solidificação/ fusão/ condensação/ evaporação). 

 

 No 4º caso, a água estava no estado ______________  (sólido/ líquido/ gasoso) e passou ao estado 

_____________ (sólido/ líquido/ gasoso), por _________________ (aquecimento/arrefecimento). A este 

fenómeno chama-se ___________________ (solidificação/ fusão/ condensação/ evaporação). 

Discussão:  

 

 

 

 

 

 

 

1º caso                                                                                       2º caso 

 

 

 

 

 

 

 

3º caso                                                                                      4ºcaso 

O que acontece quando deixas um cubo de gelo em cima de um tabuleiro, na tua sala?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Escreve numa frase o significado da palavra fusão. 

Fusão é _________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Explorar mais…  

 Completa com as palavras: fusão, condensação, solidificação e evaporação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O que acontece quando colocas um copo com água no congelador? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Escreve numa frase o significado da palavra solidificação. 

Solidificação é ____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que acontece à roupa molhada quando a tua mãe a põe a secar ao sol? Para onde vai a água que estava na roupa? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Escreve numa frase o significado da palavra evaporação. 

Evaporação é _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Escreve numa frase o significado da palavra condensação. 

Condensação é ___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 – FICHA DE EXPLORAÇÃO DA HISTÓRIA A MENINA GOTINHA DE ÁGUA 

A menina Gotinha de Água 

Papiniano Carlos 

 

 

1. Qual a personagem de que fala o texto? 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Onde vivia a personagem? 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

3. O que aconteceu à Gotinha de Água? 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

4. Qual o nome que se dá à passagem da água do estado líquido ao gasoso? 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

5. Caracteriza fisicamente a menina Gotinha de Água. 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. Na tua opinião, o que queria a Gotinha de Água dizer com “ e se eu fosse dar de beber às flores, aos campos, se 
eu fosse matar a sede e a fome aos homens e aos meninos”? 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

7. O que pensas que aconteceu então à menina Gotinha de Água? Há algum fenómeno que ocorra na Natureza que 

se assemelhe ao que aconteceu com a Gotinha? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Depois de cair das nuvens o que pensas ter acontecido à Gotinha de Água? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Era uma vez uma menina chamada Gotinha de Água. A menina Gotinha de Água vivia no mar sem fim. E era linda, tão linda, 

vestida de esmeralda e luar. Ora no fundo, ora nas vagas coberta de espuma, ela brincava com suas irmãs. (…) Todas juntas eram o 

Mar. 

 

 Então o Sol beijou-a na face, e logo ela como se voasse subiu no ar. Como se sentia leve! Subiu, subiu, subiu até que se viu 

numa nuvem cor-de-rosa. Sorriu de contente, olhou em volta e viu milhões de gotinhas como ela boiarem no ar. (…) Tempos depois 

vieram os ventos e disseram à nuvem: - Vamos.   

 

 Depois o vento parou. A Gotinha estremeceu quando viu dum lado a outro do céu as nuvens escurecerem como breu. (…)  

Então a menina Gotinha de Água, que tinha nascido no mar e usava um vestido de esmeralda e luar, pensou: E se eu fosse dar de 

beber às flores, aos campos, se eu fosse matar a sede e a fome aos homens e aos meninos? (…) E deixou-se cair. 

 



98 

 

 

 

 

 

 

9. “E puseram-se a caminhar lá nos fundos da terra.” Para onde terá ido a Gotinha de Água? O que pensas que lhe 

acontecerá a seguir? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

10. Enumera a viagem que a Gotinha de Água fez, os diferentes espaços que visitou. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

11. Porque pensas que o autor escreve que a Gotinha de água vai voltar a ser “nuvem no ar, chuva abençoada, fonte a 

brotar, ribeiro a saltar, rio a correr e Mar uma vez mais”? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

12. Agora que leste parte desta história descreve a viagem que a água faz até chegar a nossas casas. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

13. E se fosses tu a menina Gotinha de Água, que viagens gostavas de fazer? O que querias visitar? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 Então, a menina Gotinha de Água, vestida de esmeralda e luar, desceu aos caminhos escondidos da terra, passou entre as 

raízes das plantas, desceu, desceu (…) Quando acordou, que saudades sentiu do Mar! E disse: - São horas, irmãzinhas. E puseram-se a 

caminhar lá nos fundos da terra. 

 

 Então, a linda menina Gotinha de Água, vestida de esmeralda e luar, viu que chegara finalmente ao Mar. E desatou a cantar: 

Eu sou a menina Gotinha de Água, gotinha azul do Mar, que foi nuvem no ar, chuva abençoada, fonte a cantar, ribeiro a saltar, rio a 

correr, e que volta à sua casa no Mar onde vai descansar, dormir e sonhar antes que de novo torne a ser nuvem no ar, chuva 

abençoada, fonte a brotar, ribeiro a saltar, rio a correr e Mar uma vez mais. 
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ANEXO 8 – PROTOCOLO EXPERIMENTAL DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 3 

 

 

Objetivo: Compreender o percurso que a água realiza na terra e interpretar os diferentes fenómenos.  

 

PREVISÕES  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTA… 

Vamos simular na nossa sala o ciclo da água! 

Material  

o Caixa transparente; 

o Gelo; 

O que é o ciclo da água? 

 

De onde vem e para onde vai a água da chuva? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Como vai a água parar às nuvens? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

De que são feitas as nuvens? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que é o ciclo da água? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Como podemos simular na nossa sala o ciclo da água? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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o Película aderente; 

o Água; 

o Sal; 

o Candeeiro. 

Procedimento: 

1. Coloca na caixa transparente um pouco de água com sal; 

2. Tapa a caixa com a película aderente; 

3. Em cima da película coloca algum gelo; 

4. Liga o candeeiro, e aponta para a caixa. 

 

Observações: 

 

 Desenha a maquete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que pode representar o candeeiro? _________________________ 

Recipiente com gelo? Camada da atmosfera com temperatura mais baixa. 

E a água com sal? ________________________ 

 

 

 Regista no quadro as tuas observações: 
 

O que vemos na maquete… 

Após a montagem 
…  

30 minutos depois… 60 minutos depois…   
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Resultados: 

 Desenha o que aconteceu ao longo desta atividade experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar mais…  

 Completa o diagrama:  

 

                  

 

 

  

 

  

Verifiquei que …  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

O que é então o ciclo da água? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Que fenómenos ocorrem durante o ciclo da água? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9 – MAQUETA UTILIZADA PARA SIMULAR O CICLO DA ÁGUA 
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ANEXO 10 – EXERCÍCIOS SOBRE O CICLO DA ÁGUA 

 

1. Observa o esquema que representa, de forma simplificada, o ciclo da água no ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Os quadros abaixo trazem descrições sobre como ocorre cada uma das etapas do ciclo da água no ambiente.  

Para cada descrição escreve a letra correspondente apresentada no esquema do ciclo da água: 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

(    ) 

 

(    )  

 

(    ) 

 

 

 

 

O sol aquece a superfície terrestre e ajuda na evaporação de parte da água existente no ambiente. 

Da água que chega à superfície terrestre: 

- uma parte é absorvida pelo solo e geralmente forma os lençóis de água; 

- outra parte chega aos lagos, rios e aos mares. 

 
O vapor de água sobe e encontra camadas de ar frias. Essas camadas fazem com que o vapor se transforme em 

gotículas de água no estado líquido ou partículas de gelo, que formam nuvens. 

 

Quando as nuvens têm uma grande quantidade de gotículas de água ou partículas de gelo, ocorre a precipitação, ou 

seja, a água retorna ao ambiente por meio de chuva, granizo ou neve. 

 
O sol ajuda na evaporação de parte da água que caiu sobre a superfície terrestre. Essa água transforma-se em 

vapor, iniciando novamente o ciclo. 
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1.2 Que mudanças do estado físico podem ocorrer durante o ciclo da água no ambiente? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
2. Comenta a seguinte afirmação: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 11 – EXERCÍCIOS: AS MUDANÇAS DE ESTADO DA ÁGUA NO DIA-A-DIA 

1. Numa discussão entre colegas, o João disse que uma característica dos líquidos é adquirirem a forma do 

recipiente em que são colocados. O Nuno acrescentou que por isso é que se diz que os líquidos não têm forma 

própria. A Paula não acredita que essa seja uma boa definição de líquido, porque então, diz ela, a areia também 

teria de ser considerada um líquido. E tu o que achas? Porquê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Enquanto brincava, a Margarida ia olhando, de vez em quando, para uma mesa, onde estava um cubo de gelo 

 dentro de uma taça. Reparou que o tamanho do cubo se ia modificando, de cada vez que por lá passava. 

A figura seguinte representa as observações que a Margarida fez, embora estejam desordenadas. 

Numera as figuras de 1 a 6, colocando-as pela ordem em que a Margarida poderá ter observado. 

 

 

  

 

 

 

 

 2.1 Para que o cubo de gelo tenha fundido, a que temperatura poderia estar o local onde a Margarida ia passando? 

____________________________________________________________________________________ 

 

3. O Frederico e a Catarina querem preencher os espaços do diagrama que se segue, relativo à água. O que te 

pedem é que escolhas, das listas A e B, uma palavra adequada para colocares em cada retângulo e em cada 

balão. A única pista que te fornecem é que as palavras da lista B são para colocar nos balões. 
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4. A Sara preparou um sumo de laranja e colocou-o em formas de gelado. De seguida, colocou as formas dentro do 

congelador. No dia seguinte, a Sara tirou as formas do congelador. Em que estado físico estava o sumo após este 

período? Como se chama a mudança de estado físico que ocorreu com o sumo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Para preparar o café, o pai do Leonardo colocou água no estado líquido dentro de uma chaleira e deixou-a no fogão 

durante 15 minutos. O que acontece com a quantidade de água ao fim dos 15 minutos? Qual o nome dessa 

mudança do estado físico? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. O Afonso mora em Braga. Num dia de frio, enquanto Afonso tomava banho com água quente, percebeu que o 

vapor que se formava na casa de banho, ao entrar em contacto com as paredes e os vidros, transformava-se em 

gotas de água. Qual o nome da mudança do estado físico que ocorre nesta situação? Porque ocorre esta mudança? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 12 – TELA CONSTRUÍDA PELOS ALUNOS 
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