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RESUMO 

Atividades Laboratoriais e Aprendizagem das Ciências: Uma Intervenção 

Pedagógica com Alunos do 1º e do 2º Ciclo do Ensino Básico 

As atividades laboratoriais são importantes no processo de ensino e de aprendizagem das 

ciências. Contudo, de modo a que contribuam para o desenvolvimento de competências, como 

por exemplo o pensamento científico, manipulativo, de resolução de problemas ou a capacidade 

de observação,, é necessário saber selecionar o tipo de atividade a usar tendo em conta os 

objetivos que se pretendem atingir e os alunos com quem são implementadas.  

O presente relatório, que se insere no Mestrado em Ensino do 1º e do 2º Ciclo do Ensino 

Básico, relata uma intervenção pedagógica com alunos do 1º ano (6-7 anos) e do 6º ano de 

escolaridade (11-12 anos) e na qual se fez uso das atividades laboratoriais para a abordagem de 

assuntos do programa. No 1º ano foi abordado o assunto “À descoberta dos materiais e objetos” 

e no 6º ano foi ensinado o assunto “transmissão de vida: reprodução nas plantas”. No 1º ano 

foram implementadas atividades laboratoriais de tipo investigativo e no 6º ano atividades que 

tinham como principal objetivo a construção do conhecimento concetual. Para ambos os anos 

de escolaridade foram construídas fichas de trabalho para apoiar a intervenção. A análise dessas 

fichas bem como as observações efetuadas nas turmas e a autoavaliação dos alunos (do 1º ano) 

permitiu constatar que os alunos do 1º ano apresentam muitas dificuldades em compreender o 

contexto problemático apresentado, não identificando os aspetos importantes para formular o 

problema a estudar; planificar atividades laboratoriais para responder ao problema; propor uma 

forma de registo dos dados e tirar conclusões. Contudo, registou-se alguma evolução destas 

competências. No que se refere aos alunos do 6º ano, os dados parecem indicar que estes 

compreenderam o assunto reprodução sexuada e assexuada de plantas tendo ainda algumas 

dificuldades em sistematizar num V de Gowin suas as aprendizagens. 
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ABSTRACT 

Laboratory work and the learning of Science: A Pedagogical intervention with 

elementary students 

Laboratory work is an important resources in the process of teaching and learning science. In order to 

promote the development of scientific skills through laboratory work, such as scientific thinking, problem-

solving or observation, it is necessary select carefully the type of activity to be use. This selection requires, 

among other things, to take into account the objectives to be achieved and the characteristics of the students. 

This report, which is part of Masters in Elementary Education, reports a pedagogical intervention with students 

in the 1st grade (6-7 years) and in the 6th grade (11-12 years). The intervention made use of laboratory work 

to address themes of the syllabus, i.e. in the 1st grade it was taught the subject "Discovering the materials 

and objects" and in the 6th grade it was taught the subject "transmission of life: reproduction in plants." In 

the 1st grade, the laboratory work used was of the type “investigative” and in the 6th grade the laboratory 

work aimed at promoting the construction of conceptual knowledge. For both grades, worksheets were 

designed to support the intervention. The analysis of these records, the observations made in the classes, and 

the self-assessment of students (1st grade) allowed us to conclude that students in 1st grade showed 

difficulties in understanding the problematic context presented, in identifying the important aspects of the 

context presented so that they could formulate a problem to be studied, in planning the experimental protocol 

to address the problem; in proposing a way of recording the data, and in drawing conclusions. However, there 

was some development of these skills along time. Regarding the students in the 6th grade, data shows that 

they understood the sexual and asexual reproduction of plants but they showed some difficulties in 

systematizing their understanding in a V Gowin. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo encontra-se organizado em duas secções: na primeira secção é apresentado o 

tema, finalidade e objetivos do trabalho elaborado e na segunda secção é descrita a estrutura do 

relatório. 

1.1. Tema, Finalidades e Objetivos 

O presente relatório tem como finalidade relatar uma intervenção pedagógica, com alunos 

do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, que fez uso do trabalho laboratorial para abordar assuntos de 

ciências. Para além disso, apresenta-se ainda uma análise do sucesso, dificuldades e 

constrangimentos desta intervenção. Esta intervenção, inserida num contexto de formação inicial 

de professores, procurou ainda contribuir para a formação de um profissional com um perfil 

investigativo capaz de refletir sobre a sua prática letiva. 

No que se refere à intervenção pedagógica, esta foi inserida numa perspetiva construtivista 

social, que defende que este tipo de aprendizagem se encontra alicerçada na participação 

cooperativa entre os indivíduos, envolvendo-se, para tal, em interações sociais significativas. No 

contexto de sala de aula, estas são mediadas pelos professores e pelos pares, através das quais 

se utilizam ferramentas de comunicação e de pensamento variadas. Assim, esta perspetiva 

assume que a aprendizagem é construída ativamente pelo sujeito, com base em conhecimentos 

prévios, sendo  socialmente mediada e influenciada por fatores culturais e pelo contexto em que 

ocorre Fosnot (1996). 

Tendo em conta esta perspetiva, foram abordados no 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) os 

assuntos: “realização de experiências com água”; “realização de experiências com alguns 

materiais e objetos do uso corrente” e os assuntos “reprodução sexuada das plantas” e 

“reprodução assexuada das plantas”, no 2º Ciclo do Ensino Básico (2º CEB). Em ambos os 

ciclos estes assuntos foram abordados com recurso a atividades laboratoriais, pois estas são 

importantes no processo de ensino e de aprendizagem das ciências por permitirem atender a 

vários objetivos, tais como: melhorar a capacidade de observação; promover uma variedade de 
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competências, designadamente, o pensamento científico e resolução de problemas; despertar e 

sustentar a motivação e o interesse para aprender ciências ou promover o desenvolvimento 

concetual (Barros, 2000; Kerr, 1963, citado por Dourado, 2001; Leite, 2001). Dado que as 

atividades laboratoriais podem ser de diferentes tipos, no 1º CEB fez-se uso de atividades 

laboratoriais de tipo investigativo pois, tal como defendem os autores, (Miguéns & Serra,2000); 

Sá,2000), estas permitem que os alunos reconheçam como seus os problemas apresentados;  

planeiem a atividade; escolham os materiais a usar; recolham os dados e tirem conclusões. 

Deste modo, contribui-se para que o aluno desenvolva, entre outras, capacidades de 

interpretação, argumentação, e avaliação. Para além disso, este tipo de atividade ajuda a 

desenvolver na criança autocontrolo e autonomia e potencializam a articulação com outras áreas 

curriculares, tais como a matemática, a língua e as artes (Correia, 2013). No âmbito do 2º CEB 

fez-se uso de atividades de diferentes tipos de modo a promover nos alunos o desenvolvimento 

de “skills” laboratoriais, a capacidade de análise crítica, a capacidade de comunicar oralmente 

assuntos de ciência com os pares e de selecionar informação relevante.  

 De modo a refletir sobre a ação monitorizando as estratégias implementadas, e 

contribuindo para o desenvolvimento de um profissional reflexivo, efetuou-se ao longo da 

intervenção uma análise dos documentos produzidos pelos alunos, dos registos de observação 

do trabalho desenvolvido e da sua autoavaliação. Na posse desta análise foi possível responder 

às seguintes questões de investigação: 1) Que competências desenvolveram os alunos do 1º ano 

como resultado do seu envolvimento em atividades laboratoriais de tipo investigativo? 2) Como 

se autoavaliaram os alunos do 1º ano no desempenho dessas atividades?; 3) Como contribuem 

as atividades laboratoriais para a aprendizagem dos alunos, do 6º ano, no tema reprodução de 

plantas?  

1.2.Estrutura do Relatório 

O presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo encontra-

se a introdução dividida em duas secções: “tema, finalidades e objetivos” e “estrutura do 

relatório”. No segundo capítulo encontra-se o enquadramento da intervenção e a investigação a 

ela associada, o qual se encontra dividido em duas secções. Na primeira secção do mesmo 

descreve-se o contexto de intervenção, designadamente as escolas e o agrupamento em que 

estão inseridas, as turmas nas quais foi implementada a intervenção no âmbito deste relatório 

de estágio, e os alunos do 1º CEB e 2ª CEB que participaram no estudo. Na segunda secção 
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encontra-se a justificação teórica para a escolha da estratégia de ensino e investigação, tendo 

em conta a literatura e o contexto da intervenção. No terceiro capítulo encontra-se a 

caracterização da intervenção e da investigação a ela associada. Este capítulo está dividido em 

três secções: “enquadramento curricular do tema, conteúdos e objetivos da intervenção”, 

“metodologia de ensino e recursos didáticos utilizados” e “metodologia de investigação”. No 

quarto capítulo, que se encontra dividido em duas secções, apresenta-se a análise dos 

resultados da intervenção pedagógica. Na primeira secção são analisadas as competências 

evidenciadas pelos alunos do 1º CEB durante a realização de atividades de tipo investigativo e na 

segunda secção é analisado o impacto da realização de atividades laboratoriais nos alunos do 2º 

CEB. Por último, o quinto capítulo contém duas secções: “conclusões e as limitações do 

presente estudo” e “recomendações para futuros trabalhos” 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO E DA 

INVESTIGAÇÃO A ELA ASSOCIADA  

Este capítulo encontra-se dividido em duas secções. Na primeira secção descreve-se o 

contexto de intervenção, designadamente as escolas, as turmas, e os alunos que integram as 

mesmas  

Na segunda secção encontra-se a justificação teórica para a escolha da estratégia de ensino 

e investigação, tendo em conta a literatura e o contexto da intervenção. 

2.1. Enquadramento Contextual 

A intervenção pedagógica descrita neste relatório foi implementada ao longo do ano letivo 

2014/2015, no período de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. A intervenção decorreu numa 

turma do 1º ano do 1º CEB, na área disciplinar de Estudo do Meio, e no período entre março e 

maio de 2015 decorreu numa turma do 6º ano do 2º CEB, na disciplina de Ciências Naturais. 

Ambas as turmas encontravam-se inseridas em escolas do Concelho de Braga, pertencentes ao 

mesmo agrupamento escolar. O agrupamento onde estas escolas se inserem é constituído por 

diferentes estabelecimentos de ensino com órgãos próprios de administração e gestão, estando 

organizadas verticalmente. De salientar que todas as escolas pertencentes ao agrupamento 

estão situadas na zona urbana de Braga, numa zona de influência de bairros sociais, e mantêm, 

todas elas, uma identidade e denominação própria. A comunidade escolar do agrupamento é 

abrangida, desde 2009, pelo programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), 

programa este que potencia o desenvolvimento de um território social e economicamente frágil, 

com elevado número de alunos em risco de exclusão social e escolar. Contudo, esta comunidade 

escolar é constituída por uma grande diversidade populacional possuindo uma grande 

heterogeneidade sociocultural da população escolar. 

No que se refere à escola do 1º CEB, esta era frequentada 116 alunos, estando distribuídos 

por diversas turmas do 1º ao 4º ano de escolaridade. A escola contava ainda com cinco 

professores, três auxiliares de ação educativa, sendo um deles porteiro da escola, e os outros 

auxiliares acumulando funções de cozinheiros e de manutenção das necessidades da escola. A 
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turma do 1º ano do 1º CEB, na qual foi levada a cabo a intervenção pedagógica, era constituída 

por 26 alunos, 11 rapazes e 15 raparigas, todos de nacionalidade portuguesa, com uma média 

de idade de seis anos e, à exceção de três alunos (de etnia cigana), todos frequentaram a 

educação pré-escolar. Ao longo do período em que decorreu a intervenção, não foram 

diagnosticados casos de alunos com necessidades educativas especiais.  

 Note-se ainda que os alunos que frequentaram a educação pré-escolar eram provenientes 

de dois estabelecimentos de ensino público diferentes e a maioria tinha atingido as metas do 

ensino pré-escolar. Grande parte dos encarregados de educação destes alunos apresenta um 

nível de escolaridade abaixo do 9º ano, estando na sua maioria empregados.  

A turma do 6º ano pertencia a uma Escola EB 2,3 do concelho de Braga, sede do 

agrupamento em que se enquadram as escolas nas quais decorreram as intervenções 

pedagógicas. Salienta-se que a escola sofreu obras de ampliação e requalificação recentes 

apresentando espaços adequados para a lecionação das ciências, salas de aula equipadas com 

tecnologia de suporte ao ensino, algumas salas com mesas redondas que favorecem o trabalho 

de grupo, laboratórios adequados à prática laboratorial, espaços amplos de recreio e um 

pavilhão gimnodesportivo. A população desta escola possui uma diversidade étnica e cultural 

vasta, tendo, na sua maioria, um contexto económico familiar frágil. 

A turma do 6º ano, na qual decorreu a intervenção, era constituída por 30 alunos (13 

rapazes e 17 raparigas), todos de nacionalidade portuguesa, com uma média de idades de 12 

anos. Apenas um aluno apresentava um histórico de retenção no seu percurso escolar e 13 

alunos beneficiavam de subsídios escolares. A maioria dos pais encontrava-se empregada. 

Quanto ao seu nível de aproveitamento escolar, a maioria dos alunos da turma apresentava 

um nível bom no final do 5º ano, tendo a maioria atingido o nível 4. É de registar que neste 

mesmo ano nenhum aluno obteve um nível negativo no final do 3º período. No segundo período 

do 6º ano, período precedente à intervenção, registou-se um número significativo de alunos com 

nível suficiente, estando a maioria no nível 3. É de registar que, ao contrário do que aconteceu 

no 5º ano, registou-se dois alunos com nível 2. (Tabela 1). 

Tabela 1: Classificações obtidas a Ciências Naturais pelos alunos da turma 

Ano de escolaridade Nível f 

5º ano  3 6 
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 (3º período)  

n=25 

 

4 17 

5 2 

6º ano  

(2º Período) 

n=30 

2 2 

3 14 

4 11 

5 3 

 

2.2. Enquadramento Teórico 

2.2.1. As Atividades Laboratoriais e o Ensino das Ciências  

Dado que este projeto de intervenção pedagógica se foca nas atividades laboratoriais, é 

importante clarificar o seu significado. Leite (2001) define “atividades laboratoriais” como 

atividades nas quais se reproduzem fenómenos ou acontecimentos físicos e naturais para estudo 

com o auxílio de materiais de laboratório ou outros alternativos a estes. Estas atividades podem 

realizar-se num laboratório, ou na falta do mesmo, numa sala de aula, desde que não haja 

problemas de segurança. Por vezes, as atividades laboratoriais podem ser do tipo experimental, 

quando nestas há controlo e manipulação de variáveis. 

As atividades laboratoriais são importantes no processo de ensino e de aprendizagem das 

ciências sendo vários os objetivos que estas permitem atingir, tais como: melhorar a capacidade 

de observação que ultrapassa o simples ato de olhar e ver; promover competências de diferentes 

naturezas, por exemplo, associadas ao pensamento científico, manipulativas, ou de resolução de 

problemas; despertar e sustentar a motivação e o interesse para aprender ciências; ou promover 

o desenvolvimento conceptual (Barros, 2000; Kerr,1963, citado por Dourado, 2001; Leite, 

2001). É importante salientar que a realização de atividades laboratoriais deve ter sempre em 
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mente objetivos concretos e que o valor educativo das atividades laboratoriais depende da sua 

natureza (Kerr,1963, citado por Dourado, 2001) 

Segundo Leite (2001) as atividades laboratoriais podem ser de vários tipos: a) exercício, 

quando a ênfase do objetivo a alcançar é a aprendizagem de técnicas laboratoriais e o 

desenvolvimento de destrezas procedimentais; b) atividades para aquisição de sensibilidade 

sobre os fenómenos, que a partir dos sentidos ajudam a ter uma noção do conceito em estudo 

(ex.: som grave ou agudo); c) atividades ilustrativas, que tem como principal objetivo o reforço do 

conhecimento conceptual; d) atividades orientadas para a determinação do que acontece, 

quando levam os alunos a obter resultados previamente desconhecidos, fomentando a 

construção de novos conhecimentos; e) atividades do tipo POER (prevê-observa-explica-reflete), 

as quais têm subjacente o modelo de ensino orientado para a mudança conceptual e que, 

portanto, colocam a ênfase na reconstrução do conhecimento e f) atividades investigativas, que 

envolvem os alunos num processo de resolução de problemas, contribuindo para a construção 

de conhecimento conceptual e para a aprendizagem de metodologias científicas.  

As atividades laboratoriais podem ter diferentes graus de abertura atendendo ao que é 

deixado ao aluno para decidir ou planear. Num extremo, com maior grau de abertura, o aluno é 

confrontado com uma situação problemática que pode ser gerada pelo próprio, tendo que 

planificar uma ou mais estratégias de resolução de modo a responder ao problema em causa, 

com a necessidade de implementar os protocolos por si elaborados, com a necessidade de 

analisar os dados recolhidos com a finalidade de encontrar a resposta ao problema. No outro 

extremo, com menor grau de abertura, as decisões sobre a atividade laboratorial desde a 

questão a responder, ao procedimento, ao registo dos dados, são tomadas pelo professor (Leite, 

2001). 

A decisão sobre que tipo de atividades laboratoriais usar e sobre o grau de abertura a 

considerar, está condicionada por vários factores, entre eles, o nível de escolaridade dos alunos. 

Como refere Sá (2000), nos níveis de escolaridade mais baixos, as atividades laboratoriais não 

devem reproduzir os modelos praticados no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

Sá (2000) e Miguéns & Serra (2000) defendem que é importantes as crianças aprendam 

ciências, não tanto pela ciência em si, mas, principalmente, por estas potencializarem o 

desenvolvimento intelectual, pessoal e social da criança. Tendo em conta esta perspetiva, Sá 

(2000) e Miguéns & Serra (2000) têm defendido a implementação de atividades laboratoriais do 

tipo investigativo nos níveis iniciais, pois estas permitem que os alunos reconheçam os 
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problemas apresentados como sendo seus. Para além disso, ao permitir que o aluno planeie a 

atividade, escolha os materiais a usar, recolha os dados e tire conclusões, está a contribuir-se 

para que o aluno desenvolva, entre outras, capacidades de interpretação, argumentação, e 

avaliação. Deste modo, este tipo de atividade ajuda a desenvolver na criança autocontrolo e 

autonomia e potencializam a articulação com outras áreas curriculares, tais como a matemática, 

a língua e as artes (Correia, 2013). O mesmo não acontece com as atividades laboratoriais que 

partem de questões fechadas, as quais podem gerar níveis de ansiedade e perda de 

autoconfiança no aluno, devido a este não saber a resposta certa (Correia, 2013).  

Quanto ao grau de abertura das atividades investigativas, estas devem ter em atenção o 

nível de escolaridade em que são implementadas, mas não existe consenso entre os 

investigadores quanto ao grau de abertura a adotar para diferentes níveis de escolaridade. 

Enquanto alguns autores como Valente (1993) e Valadares (2006), baseando-se em Piaget, 

referem que no 1º CEB coexistem crianças em diferentes estádios de desenvolvimento e que 

estes estádios devem ser tidos em consideração no desenho das investigações a implementar; 

outros autores (Almeida, 2001; Correia, 2013; Hodson 1998), baseando-se em autores como 

Vygotsky, defendem que o desenho das atividades investigativas e o seu grau de abertura devem 

permitir ao professor trabalhar com a criança na zona de desenvolvimento proximal. Assim, 

estes últimos autores consideram que com a devida ajuda de adultos e pares, a criança com oito 

anos pode resolver problemas que de acordo com a teoria de Piaget, só os resolveriam com 

nove ou doze anos de idade. 

Ao envolver os alunos em atividades laboratoriais é necessário ter presente a necessidade 

de desenvolver nos mesmos a capacidade de estabelecerem relações entre dados-evidências-

teoria (Leite, 2002). Tal significa que os alunos não só devem compreender o que são dados, 

como algo gerado a partir das atividades laboratoriais por eles realizada, como devem também 

compreender que esses dados podem constituir evidências que apoiam ou não uma ideia. 

Assim, é necessário que sejam capazes de interpretar os dados que recolhem (Leite, 2002). 

Autores como Ball (1999) defendem que o estabelecimento de relações entre dados e evidência 

é algo que deve ser trabalhado com os alunos. Contudo, tal como Leite & Figueiroa (2004) 

alertam, a recolha de dados apresenta complexidades diferentes pois estes podem ser obtidos 

de uma forma direta, (ex.: pelos sentidos), ou de forma indireta (ex.: com recurso a 

instrumentos). No caso dos níveis iniciais, o programa sugere que os dados sejam recolhidos 

através dos sentidos ou por instrumentos que os estendem (ex.: microscópio) (ME,2004). A 
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investigação tem revelado que muitos alunos apresentam dificuldades no estabelecimento da 

inter-relação dados-evidência-teoria, sentindo muitas vezes dificuldades em aceitar os dados que 

não estão de acordo com as ideias que defendem, ou em alterar as ideias tendo em conta os 

dados. Neste último caso, acabam por efetuar pequenas alterações às ideias que defendem de 

modo a que seja compatível com os dados de que dispõem (Leach, 1999). 

A avaliação das atividades laboratoriais pode ser efetuada usando vários tipos de 

instrumentos. Leite (2000) refere alguns deles, designadamente: testes escritos; testes práticos; 

questionários (de opinião e atitude); entrevistas; observação. Esta última pode ser implementada 

com recurso a instrumentos como as grelhas de observação ou as listas de verificação. A autora 

refere ainda que a avaliação das atividades laboratoriais pode ser levada a cabo por análise de 

documentos, podendo ser usados como instrumentos: o caderno de laboratório, mapas de 

conceitos, diagramas de Venn, V de Gowin, relatórios, apresentações em pósteres, portefólios, 

ou fichas de auto e co-avaliação. Valadares (2006) reforça a importância de dois instrumentos na 

monitorização do trabalho dos alunos aquando da realização de atividades laboratoriais: o V de 

Gowin, e o mapa conceptual. No caso do V de Gowin, este ajuda a compreender como o aluno 

constrói o seu conhecimento nas atividades laboratoriais propostas, revelando as suas 

dificuldades conceptuais e metodológicas. Quanto ao mapa conceptual, Valadares (2006, p. 9), 

afirma que quando este é construído por um aluno “ele expõe a sua estrutura cognitiva de um 

modo grosseiro”, sendo, desta forma, o suficiente para que se revele deficiências conceptuais. 

Apesar de estes instrumentos serem também discutidos por Leite (2000), esta refere que a 

avaliação das atividades laboratoriais deve contemplar mais do que um instrumento tendo em 

conta os objetivos que se pretende atingir e que também o aluno deve participar neste processo. 

2.2.2. O papel das atividades laboratoriais na compreensão do 

tema reprodução das plantas  

A compreensão das crianças e jovens sobre o assunto reprodução das plantas tem sido 

abordada em alguns estudos (ex.: Bitencourt, Macedo & Souza, SD; Oliveira et al.,2009). Numa 

revisão de literatura, Driver et al. (1994) afirma que os alunos de idade compreendida entre os 

16 e os 18 anos não conseguem fazer uma distinção entre a reprodução e o ato de copulação 

entre mamíferos. Assim, para estes alunos as plantas não são capazes de se reproduzir 

sexuadamente. A autora refere, ainda, que existe a conceção de que a reprodução assexuada se 

encontra restrita aos microrganismos. Também Bitencourt, Macedo e Souza (SD), no seu estudo 
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com alunos de 14 e 15 anos constataram que os conceitos que estes tinham sobre plantas e 

sua reprodução eram muito elementares: o conceito de planta era restrito às características 

morfofisiológicas e à finalidade terapêutica, cosmética, industrial e alimentar. No que se refere à 

reprodução das plantas, os alunos referem-se à reprodução das plantas como beleza da 

natureza, como criação divina e como forma de vida. Também Oliveira et al (2009) constatou 

que as ideias dos alunos (12-13 anos) sobre reprodução das plantas são diferentes das ideias 

aceites pela comunidade científica, tendo os autores identificado várias conceções alternativas 

no seu estudo. Assim, quando se perguntou aos alunos qual a importância das flores como parte 

constituinte das plantas, os autores obtiveram respostas tais como: “as flores juntamente com 

os frutos servem de aparelhos reprodutores, visto que a flor possui o pólen e os frutos a 

semente” (p.6). No que se refere à reprodução, verificou-se que os alunos referiram que a 

reprodução se efetuava unicamente através de sementes. A partir dos dados, os autores 

inferiram que os alunos demonstravam um desconhecimento dos aparelhos reprodutores das 

plantas.  

Lewis & Wood-Robinson (2000) realizaram um estudo com 482 alunos com uma média de 

idades de 16 anos, tendo constatado que os alunos evidenciavam dificuldades na diferenciação 

entre o processo de fertilização e o mecanismo gerador do mesmo. No caso da reprodução nas 

plantas, 43% da amostra reconheceu a reprodução sexuada nas plantas, tendo conhecimento da 

existência de células sexuais e/ou do mecanismo de reprodução. Quanto aos alunos que não 

reconheceram a reprodução sexuada nas plantas, as razões apresentadas são variadas, 

designadamente, a não identificação de mecanismos reprodutivos, ou a não observação de 

movimentos discerníveis. Também foi referido que os alunos reconhecem a polonização nas 

plantas, mas este processo não é reconhecido como um meio para que as células sexuais se 

juntem, sendo considerado pelos alunos uma evidência de reprodução assexuada. Finalmente, 

constata-se que alguns alunos vêem a produção de sementes como outra evidência da 

reprodução assexuada. 

Kinchin (1999), num estudo com 192 crianças do sexo feminino entre os 12 e os 17 anos 

de idade, procurou identificar em que medida os alunos se interessam pelo estudo das plantas 

quando comparado com o estudo dos animais. Os resultados obtidos permitem constatar que a 

maioria dos alunos prefere como objeto de estudo, em contexto escolar, o animal, tendo como 

fator decisivo nesta escolha o seu movimento inerente. Quanto aos restantes estudantes que 

referiram a planta como organismo mais interessante para estudar num contexto escolar, a 
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maioria apresentou como áreas de interesse para estudo os hábitos de crescimento da planta, 

bem como um ciclo de vida mais rápido quando em comparação com o do animal apresentado 

pelo investigador. O autor concluiu que uma amostra variada de plantas que contenham um 

ciclo de vida mais rápido pode ser uma boa maneira de promover o interesse dos alunos no 

estudo das plantas. Quanto às experiências a realizar com as plantas, os alunos referiram a 

medição das taxas de crescimento e alteração de parâmetros ambientais na sobrevivência da 

planta. 
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CAPITULO III – CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO E DA 

INVESTIGAÇÃO A ELA ASSOCIADA 

Este capítulo encontra-se dividido em duas secções. Na primeira secção é descrita a 

metodologia de ensino que foi usada durante a intervenção, inserindo-se aqui o enquadramento 

curricular do tema, conteúdos e objetivos da intervenção, e a metodologia de ensino e recursos 

didáticos utilizados.  

Na segunda secção é descrita a metodologia de investigação, estando aqui enquadrados o 

procedimento da recolha dos dados 

3.1. Metodologia de Ensino  

3.1.1. Enquadramento curricular do tema, conteúdos e 

objetivos da intervenção 

No que se refere ao enquadramento curricular do tema, aos conteúdos e objetivos de 

intervenção, no 1º CEB, após consenso com o professor cooperante, foi decidido que a 

intervenção se iria focar no bloco 5- “À descoberta dos materiais e objetos” (ME,2004). Na visão 

do programa, com o bloco 5 pretende-se:   

“desenvolver nos alunos uma atitude de permanente experimentação com tudo o que isso 

implica: observação, introdução de modificações, apreciação dos efeitos e resultados, 

conclusões.” (ME, 2004, p. 123).  

De entre os vários aspetos que se podem abordar no bloco 5, escolheram-se os temas: 

“realização de experiências com água” e “realização de experiências com alguns materiais e 

objetos de uso corrente”, tendo a sua escolha sido consensualizada com o professor cooperante. 

Assim, neste âmbito, selecionaram-se atividades que iam ao encontro dos interesses e 

necessidades dos alunos; que apresentavam a potencialidade de contribuir para o 

desenvolvimento de variadas competências, tais como responsabilidade individual, 

argumentação, pensamento crítico, partilha de ideias, negociação, cooperação, e de 

consciencialização das aprendizagens realizadas (Dourado & Carvalho, 2011, p. 1885-1886), e 

que potencializavam o desenvolvimento conceptual dos alunos nos temas tratados. Em relação a 
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este último aspeto, as atividades do 1º ano permitiram aos alunos relacionar a coluna de ar num 

recipiente com a altura do som; experienciar sons graves e agudos; compreender a utilidade da 

filtração e a adquirirem esta técnica; estabelecerem relações entre a absorção da radiação visível 

por corpos e as características dos mesmos (material e cor). 

No 6º ano do Ensino Básico, a intervenção foi inserida no tema “Processos Vitais Comuns 

aos Seres Humanos”, mais particularmente no subtema “transmissão de vida: reprodução nas 

plantas” (ME, 1991). De acordo com o programa pretende-se que no final do estudo deste 

subtema, os alunos compreendam que a reprodução, sendo uma função comum aos seres 

vivos, assegura a continuidade da vida. Para além disso, é referido que este tema deve contribuir 

para desenvolver o amor e o respeito pelo ambiente e pelos seres vivos (ME, 1991). Neste 

âmbito, foram abordados os assuntos reprodução sexuada e reprodução assexuada, mais 

concretamente: função dos órgãos que constituem uma flor; os ciclos da vida de um feto e de 

um musgo, mostrando as diferentes fases na sua reprodução e desenvolvimento. Para além da 

abordagem destes conteúdos programáticos, procurou-se também, neste ano de escolaridade, 

desenvolver nos alunos “skills” laboratoriais, a capacidade de análise crítica, de comunicar 

oralmente assuntos de ciência com os pares e de selecionar informação relevante.  

A escolha do tema “transmissão de vida: reprodução nas plantas” ficou condicionada pela 

planificação geral da disciplina efetuada pelo departamento de ciências da escola pois, à data da 

realização da intervenção (mês março a maio), este era o único tema capaz de ser alvo de uma 

intervenção pedagógica na qual se faz uso de atividades laboratoriais. É de referir que os alunos 

iniciaram a abordagem do assunto reprodução nas plantas no 3ºano do 1º CEB, estando 

previsto neste ano a realização de experiências de reprodução das plantas (germinação das 

sementes, reprodução por estaca) (ME, 2004).  

Em suma, a intervenção a que se refere este relatório procurou promover aprendizagens no 

âmbito das ciências com recurso a atividades laboratoriais. Mais concretamente, procurou-se 

desenvolver nos alunos do 1º ano, 1º CEB, competências investigativas e a compreensão de 

conceitos básicos sobre assuntos de ciência de modo a tomarem decisões informadas no seu 

dia-a-dia. No 6º ano, 2ºCEB o desenvolvimento da intervenção teve como objetivo contribuir para 

desenvolver nos alunos a compreensão de assuntos sobre reprodução das plantas e 

simultaneamente desenvolver o espírito crítico, a capacidade de comunicar oralmente ciência 

com os pares. 

3.1.2. Metodologia de ensino e recursos didáticos utilizados  
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Quer no 1º ano quer no 6º ano, os assuntos foram abordados com recurso a atividades 

laboratoriais. No 1º ano optou-se pelo desenho de atividades laboratoriais de tipo investigativo 

pois, como refere Sá (2000), estas são as mais adequadas para este nível de ensino. Dado que 

não é consensual na literatura qual o grau de abertura destas atividades para alunos do 1º CEB, 

neste trabalho, optou-se pela posição de Correia (2013). Este defende que o desenho das 

atividades investigativas e o seu grau de abertura deve ter em atenção as experiências, 

maturidade do aluno do 1º CEB e ensino ministrado. Nesta intervenção, desenharam-se, para 

alunos do 1º ano, atividades de tipo investigativo com diferentes graus de abertura, procurando-

se ajustar o seu desenho às capacidades dos alunos, procurando assim trabalhar na zona de 

desenvolvimento proximal. Neste sentido, o grau de abertura das atividades foi sofrendo 

alterações ao longo da intervenção.  

De um modo geral, e sendo as atividades de tipo investigativo, foi: 1) apresentado um 

problema aos alunos, o qual ia ao encontro aos seus interesses ou a situações do dia-a-dia que 

lhe eram familiares; 2) solicitado aos alunos uma descrição do problema apresentado, de modo 

a analisar se estes o tinham compreendido; 3) pedido aos alunos o desenho de um protocolo 

laboratorial para responder ao problema colocado, sendo fornecido o material a utilizar; 4) 

pedido que elaborassem um registo de dados; 5) realizada a atividade laboratorial, efetuado o 

registado dos dados, e discutindo as conclusões; 6) efetuada uma reflexão pelos alunos sobre o 

seu desempenho nas atividades e sobre o contributo das mesmas para a aprendizagem.  

No Quadro 1 apresenta-se uma descrição da estratégia de intervenção realizada com os 

alunos do 1º ano de escolaridade, a qual foi implementada ao longo de 4 aulas de 120 minutos 

cada 

No 6º ano de escolaridade, foram usadas várias atividades laboratoriais com vista a abordar 

o assunto escolhido. Estas atividades foram implementadas ao longo de 3 aulas , duas de 90 

minutos e uma de 45 minutos. No Quadro 2 apresenta-se uma descrição da estratégia de 

intervenção implementada com os alunos do 6º ano de escolaridade. 
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Quadro 1: : Conteúdos abordados e estratégias implementadas com os alunos do 1ºano de 
escolaridade 

Conteúdo  Estratégia 

Filtração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura do texto apesentado na ficha de trabalho (anexo 1) pelo 

professor e no qual se relata, uma situação na qual três amigos 

discutem qual o melhor procedimento a usar para separar os 

componentes de uma mistura de café e água;  

 Formulação de questões orais aos alunos de modo a indagar a 

compreensão dos alunos sobre a situação relatada no texto e sobre o 

problema que se encontra subjacente, isto é, “Como separar uma 

mistura de café e água?”; 

 Solicitação aos alunos de uma descrição gráfica do procedimento 

experimental a seguir para responder à questão problema, sendo para 

tal fornecido o material a usar: mistura de água com café, filtro, coador 

e copos vazios; 

 Discussão em grande grupo dos diferentes procedimentos apresentados 

pelos alunos; 

  Consensualização com os alunos do protocolo a adotar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento: 

Fazer passar a mistura de areia e água para um copo 

com: 

1 – Um coador  

 

2- Um filtro 
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Absorção de 

radiação 

visível por 

corpos com 

diferentes 

caraterísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitação aos alunos de uma proposta para a organização das 

observações que serão efetuadas; 

 Discussão em grande grupo das diferentes sugestões apresentadas 

pelos alunos; 

 Apresentação, pelo professor, de uma proposta para registo de dados 

após ter sido consensualizada com os alunos; 

 
 

 Realização da atividade prática por parte dos alunos e registo das 

observações efetuadas;  

 Formulação de questões orais sobre as observações efetuadas e sobre 

a resposta a dar ao problema inicial, sendo registada no quadro. 

 

 Leitura do texto apesentado na ficha de trabalho (anexo 2) pelo 

professor e no qual se relata uma situação problemática em que três 

amigos discutem qual o melhor forma de revestir um boneco de neve, 

de modo a mante-lo mais tempo intacto quando sobre ele incide a 

radiação solar;  

 Descrição gráfica, pelos alunos, das ideias apresentadas no texto que 

ouviram e discussão dos diferentes desenhos em grande grupo; 

 Registo da opinião de cada aluno sobre qual das personagens da 

história teria razão no revestimento do boneco de neve;  

 Elaboração gráfica de um protocolo experimental pelos alunos de modo 

a testarem qual dos materiais mantem por mais tempo intacto o boneco 

de neve. Este procedimento foi gradualmente elaborado. Assim: 

a)  foi fornecido o material: candeeiro, gelo, papel de alumínio, lã, e 

papel.  
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b) discutido, com os alunos, o que representa cada um dos materiais 

disponibilizados para a atividade, tendo-se feito uso do seguinte 

quadro: 

 
c) Solicitado aos alunos o desenho de um protocolo e discussão em 

grande grupo das diferentes propostas de protocolos laboratoriais 

apresentadas; 

d) Elaboração de um procedimento laboratorial consensualizado com 

os alunos e a adotar por todos os grupos;  

 

 Realização da atividade laboratorial; 

 Solicitação aos alunos de uma proposta para a organização das 

observações numa tabela; 

 Discussão em grande grupo das diferentes sugestões apresentadas 

pelos alunos para o registo de dados; 

 Apresentação do modo como as observações serão registadas, após 

consenso com os alunos;  
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A cor de um 

corpo e a 

absorção de 

radiação 

visível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registo e discussão das observações efetuadas; 

 Análise sobre a concordância entre os resultados observados e a 

posição inicialmente tomada em relação à opinião das personagens da 

história; 

 Síntese das principais ideias.  

 

 Análise de uma extensão do problema de preservação do boneco de 

neve na qual, após identificar o melhor material a revestir o boneco de 

neve, os alunos analisaram em que medida a cor desse material 

também contribui para uma melhor preservação do boneco de neve 

(anexo 3); 

 Discussão, em grande grupo, das respostas apresentadas pelos alunos 

e solicitação aos alunos de uma descrição gráfica de um protocolo 

experimental a seguir para avaliar qual dos materiais seria o mais 

indicado. Este procedimento foi gradualmente construído. Assim, foi: 

a) fornecido material: candeeiro, lã branca, lã preta e gelo. 

b) discutido com os alunos sobre o que representa cada um dos 

materiais disponibilizados para a atividade. 

c) Solicitado aos alunos o desenho de um protocolo para testar as 

suas ideias e discussão em grande grupo das diferentes propostas 

de protocolos laboratoriais apresentadas. 

d) Registo gráfico, pelo professor, de um procedimento laboratorial 
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consensualizado com os alunos e a adotar por todos os grupos. 

 

 

 Realização do protocolo experimental; 

 Solicitação aos alunos de uma proposta para a organização das 

observações numa tabela; 

 Discussão em grande grupo, das diferentes tabelas de registo de dados 

apresentadas pelos alunos; 

 Apresentação de uma tabela para registo de dados que emergiu a partir 

das várias propostas dos alunos;  

 

 Registo das observações efetuadas na tabela criada para o efeito;  

 Análise de dados; 

 Reflexão sobre as respostas iniciais dos alunos relacionadas com a cor 

do material e a preservação do boneco de neve. 
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Xilofone 

 

 

 

 

 

 Leitura do texto apesentado na ficha de trabalho (anexo 4) pelo 

professor e no qual se expõe uma situação problemática relacionada 

com a construção de um xilofone com o auxílio de garrafas e que 

podem ser enchidas com igual quantidade ou quantidades diferentes de 

um líquido;  

 Discussão com os alunos sobre quais as condições necessárias para a 

construção do xilofone. Partilha, em grande grupo, das respostas dos 

alunos; 

 Solicitação aos alunos de um procedimento experimental, na forma 

gráfica, de modo a analisar as respostas dos alunos; 

 Discussão em grande grupo das diferentes sugestões apresentadas 

pelos alunos; 

 Apresentação, pelo professor do procedimento a seguir após ouvidas as 

várias sugestões dos alunos;  
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 Realização da atividade por parte dos alunos e preenchimento da tabela 

de registo, sendo fornecidas diferentes esquemas de possíveis 

construções dos xilofones para colar nos respetivos locais; 

 
 

 

 

 

 

Procedimento: 

Testar o som com as garrafas: 

1- Todas vazias 

 

2 – Todas cheias de líquido 

 

3 – Diferentes níveis de líquido 
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 Análise das condições necessárias para construir um xilofone, e a 

distinção entre sons graves e agudos;  

 Reflexão dos alunos sobre as suas respostas iniciais. 

 

Quadro 2: Conteúdos abordados e estratégias implementadas com os alunos do 6ºano de 
escolaridade 

Conteúdo  Estratégia 

Reprodução 

sexuada das 

plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formação dos grupos de trabalho; 

 Distribuição de flores para observação pelos alunos (inicialmente a 

olho nú e posteriormente com auxílio de uma lupa), sendo esta 

observação guiada pela formulação de questões orais pelo 

professor (ex.: quais os constituintes das flores). Registo no 

quadro das várias ideias dos alunos; 

 Com base na informação presente na ficha informativa para a 

atividade “Reprodução sexuada das plantas" (anexo 6) foi pedido 

aos alunos para recortarem os diferentes órgãos de uma flor, tais 

como os de suporte, proteção, e os órgão de reprodução 

(masculino ou feminino);  

 Discussão e registo dos resultados obtidos no quadro; 

 Observação de um vídeo explicativo sobre a reprodução sexuada 
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Reprodução 

assexuada das 

plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução 

sexuada/assexuada 

das plantas 

 

 

das plantas no qual se observa os diferentes constituintes das 

plantas e como o seu processo de reprodução ocorre, quer do 

ponto de vista masculino quer feminino; 

 Sistematização da atividade, com a realização de um V de Gowin 

pelos grupos de trabalho; 

 Atividade para trabalho de casa, na qual é solicitado aos alunos 

que analisem criticamente, em termos científicos, uma obra de 

arte sobre flores. 

 

 Introdução do tema reprodução assexuada em fetos e musgos, e 

confronto com os conhecimentos adquiridos sobre reprodução 

sexuada, sendo apresentado um vídeo de motivação para o tema, 

o qual põe em evidência as diferenças dos dois tipos de 

reprodução. Nestes vídeos visualiza-se os ciclos da vida de um 

feto e de um musgo, mostrando as diferentes fases na sua 

reprodução e desenvolvimento; 

 Observação de fetos através de lupa e de esporângios ao 

microscópio. As observações são guiadas por uma ficha de 

trabalho (anexo 7) e a análise dos registos apoiada com recurso 

ao manual escolar e a um vídeo que permite visualizar os ciclos 

da vida de um feto e de um musgo, mostrando as diferentes fases 

na sua reprodução e desenvolvimento. 

 

 Trabalho de grupo no qual foi solicitado aos alunos que que 

selecionassem uma flor, feto ou musgo e que explicassem aos 

colegas como estas se reproduzem, mobilizando assim os 

conteúdos lecionados nas aulas anteriores; 

 Apresentação da exposição por cada grupo de trabalho e 

discussão da mesma na turma, sendo solicitado aos pares que 

formulem questões sobre as apresentações. 
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3.1.3. Metodologia de investigação 

Neste trabalho procurou-se responder às seguintes questões de investigação:  

1) Que competências desenvolveram os alunos do 1º ano como resultado do seu 

envolvimento em atividades laboratoriais de tipo investigativo?;  

2) Como se autoavaliaram os alunos do 1º ano no desempenho dessas atividades?; 

3) Como contribuem as atividades laboratoriais para a aprendizagem dos alunos do 6º ano 

no tema reprodução de plantas?  

Os dados recolhidos ao longo da intervenção, que foi implementada no 1º CEB e no 2º 

CEB, teve por base a análise dos documentos escritos e produzidos pelos alunos durante as 

aulas (fichas de trabalho no 1º e no 6º ano; V de Gowin construídos pelos alunos do 6º ano). 

Para além disso, foram ainda usadas grelhas de observação do trabalho de grupo dos alunos 

(adaptadas de Carvalho (2009), Gandra (2001) e Vieira (2007)) (anexo 8) e grelhas de 

autoavaliação para os alunos do 1º ano. Finalmente, foram usadas notas de campo as quais 

foram posteriormente usadas para a construção do portefólio reflexivo. 

No que se refere ao tratamento e à análise dos dados, estes foram submetidas a uma 

análise de conteúdo, tendo-se para tal, formando categorias de resposta. Para as diferentes 

categorias de resposta criadas procedeu-se também ao cálculo da respetiva frequência. Ao longo 

da apresentação dos dados, e sempre que se considerou pertinente, recorreu-se à transcrição de 

algumas respostas dadas pelos alunos, como forma de ilustrar a análise dos resultados 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA 

Neste capítulo são expostos e analisados os dados recolhidos nas intervenções realizadas 

no 1º CEB e no 2º CEB , tendo em vista alcançar os objetivos definidos inicialmente. A análise 

dos dados encontra-se dividida tendo em conta o nível de escolaridade em que foi implementada 

a estratégia.  

4.1. As competências evidenciadas pelos alunos do 1º ano 

durante a realização de atividades de tipo investigativo  

Na tabela 2 apresentam-se as competências evidenciadas pelos alunos do 1º ano durante a 

realização das atividades de tipo investigativo 

Tabela 2 : : Competências evidenciadas pelos alunos do 1º ano durante a realização das 
atividades de tipo investigativo 
Competências 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

F C CC XI F C CC XI F C CC XI F C CC XI F C CC XI 

Compreende o 

contexto 

problemático  

Presente   X   X X  X   X   X 

Parcialmente 

presente 

X X  X X   X  X X  X X  

Identifica Problema Presente X  X X X X X X X  X X  X X 

Parcialmente 

presente 

 X X          X    X   

Planifica atividades 

laboratoriais para a 

resolução do 

problema 

Presente    X   X X X   X  X X X  X X X 

Parcialmente 

presente 

X X X  X X    X X  X    X    

Propõe formas para 

o registo dos dados 

Presente    X    X X   X      X   

Parcialmente 

presente 

X X X  X X X   X X  X X X X X  X X 

Conclui e finaliza 

raciocínios 

Presente X   X X    X   X      X   

Parcialmente 

presente 

 X X   X X X  X X  X X X X X  X X 

Nota: F- Atividade Filtração; C- Atividade absorção de radiação visível por corpos com diferentes características; CC-A cor de um corpo e a 

absorção de radiação visível; XI- xilofone 
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A análise da tabela 2 permite constatar que, de um modo geral, os alunos apresentaram 

dificuldades em compreender os contextos problemáticos apresentadas. As principais 

dificuldades encontradas prendem-se com a dificuldade em representarem os elementos 

relevantes da história para estudo posterior. Por exemplo, no contexto da absorção de radiação 

visível por corpos com diferentes caraterísticas, constata-se que enquanto alguns alunos 

identificam a cor da lã como um aspeto a estudar (Figura 1), outros alunos não identificam este 

aspeto como relevante focando-se apenas nas personagens da história (Figura 2). 

 

Figura 1: Representação da situação problema por alunos do 1º ano (grupo 1) 

 

Figura 2: Representação da situação problema por alunos do 1º ano (grupo 2) 

Note-se, no entanto, que na atividade “xilofone” todos os grupos de alunos expressaram 

uma compreensão do contexto apresentado. Tal poderá ter resultado, não só do facto de esta 

ser a última atividade realizada e de, por isso, os alunos terem sido capazes de desenvolver a 

competência de identificar elementos relevantes no contexto apresentado para construir o 

problema para estudo, como também pela opção tomada de acompanhar a descrição do 

contexto problemático com ilustrações. A inclusão de ilustrações poderá ter facilitado a 
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compreensão do contexto pelos alunos do 1º ano pois os alunos não sabiam ler fluentemente. 

Ao ser a história lida pelo professor, e não sendo os alunos capazes de tirar apontamentos sobre 

os pontos principais que eram lidos, as ilustrações poderão ter facilitado a memória do contexto 

problemático. Uma reflexão sobre a evolução da compreensão do contexto na presença das 

ilustrações sugere que se poderá pensar em novas formas de apresentação do contexto 

problemático, por exemplo, ao invés de acompanhar a situação problemática com ilustrações, 

poderia apresentar-se ao aluno, no final da leitura do contexto, um conjunto de ilustrações com a 

finalidade, de este selecionar a que lhe parece que melhor representa a situação apresentada.  

Uma vez compreendido o contexto problemático, constata-se que, de um modo geral, os 

diferentes grupos de alunos foram capazes de identificar o problema em causa. Exceção para o 

grupo 1 que revelou dificuldades em compreender o problema associado à atividade “absorção 

de radiação por corpos com diferentes características” e dos grupos 4 e 5 que relevaram 

dificuldades em compreender o problema na atividade “filtração”:  

 

Figura 3: dificuldades na compreensão do problema em causa na atividade “absorção de 
radiação por corpos com diferentes características” (Grupo 1) 

Planificar atividades laboratoriais que ajudassem a encontrar a resposta ao problema 

apresentado, foi especialmente para a atividade “filtração”, uma tarefa com um elevado 

obstáculo cognitivo para todos os alunos de todos os grupos de trabalho. Possivelmente por ser 

a primeira vez que os alunos foram confrontados com o pedido de elaboração de um protocolo. 

Neste caso, constatou-se que as propostas apresentadas pelos alunos apresentavam ideias 

pouco claras e que os grupos de alunos revelavam dificuldades em as expressar graficamente 
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Figura 4: Dificuldade na planificação da atividade “Filtração” (grupo 4) 

 

Figura 5: Dificuldade na planificação da atividade “Filtração” (grupo 2) 

As dificuldades de planificação do protocolo laboratorial também ocorreram quando no 

desenho da atividade era necessário utilizar um modelo para representar a situação em causa, 

como era o caso da atividade absorção de radiação por corpos com diferentes caraterísticas, na 

qual o gelo representava o boneco de neve, o candeeiro o sol, e o papel de alumino, o papel e a 

lã, eram representativos das proteções do boneco sugeridas na história. 

 

Figura 6: Relações entre o análogo e o alvo na analogia presente na atividade “absorção de 
radiação por corpos com diferentes características “ (grupo 2) 

Por outro lado, constata-se que na atividade “Xilofone ” os grupos de alunos foram capazes 

de planificar de uma forma mais adequada uma atividade laboratorial para responder à questão 

problema. Exemplos de algumas representações de procedimento a seguir são: 

 

Figura 7: Proposta de construção de uma atividade laboratorial para a atividade “Xilofone” 
(grupo 1) 



30 

 

Figura 8: Proposta de construção de uma atividade laboratorial para a atividade “Xilofone” 
(grupo 4) 

Contudo, mesmo na atividade “Xilofone” os alunos apenas apresentaram um procedimento 

para testar a sua ideia e não um procedimento no qual analisassem quais as condições para a 

construção de um xilofone a partir de uma atividade experimental de controlo e manipulação de 

variáveis.  

A capacidade de desenhar uma tabela para registos dos dados revelou-se uma atividade 

muito difícil para os alunos ao longo das várias atividades. Tal parece evidenciar que os alunos 

não desenvolveram esta competência ao nível do ensino pré-escolar. Na verdade, nas metas de 

aprendizagem, mais propriamente na meta final 28 no domínio da “organização e tratamento de 

dados” refere que: 

“No final da educação pré-escolar, a criança coloca questões e participa na recolha dados 

acerca de si próprio e do seu meio circundante, e na sua organização em tabelas ou 

pictogramas simples. (p.20).” 

 Esta dificuldade poderá estar relacionada com o carácter abstrato da elaboração de tabelas 

de dupla entrada ou com o facto de os alunos terem dificuldade em mobilizar as aprendizagens 

deste conceito de outros domínios para o domínio do laboratório. Como resultado, desta 

dificuldade manifestada pelos alunos, foi necessário ao longo das atividades ajudar os alunos a 

identificar as grandezas a incluir na tabela. Por exemplo na atividade experimental “absorção de 

radiação visível por corpos com diferentes características” foi discutido em grande grupo os 

parâmetros que se mantinham constantes, os que iriam variar, e o modo como esse registo iria 

ser efetuado. Após esta discussão, a proposta de tabela dos diferentes grupos de alunos para os 

registos de resultados foram melhorando, mas nunca atingindo, de uma forma global, o nível 

desejado, sendo, por isso, categorizados como estando “parcialmente presente”. 
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Figura 9: Proposta de construção de uma tabela para a organização de dados na atividade 
“absorção de radiação visível por corpos com diferentes características” (grupo 3) 

 

Figura 10: Proposta de construção de uma tabela para a organização de dados  na atividade 
“A cor de um corpo e a absorção de radiação visível” (grupo 1) 

Em relação à competência “conclui e finaliza raciocínios” constata-se que de uma forma 

global, nem sempre os diferentes grupos de alunos foram capazes de fazer uso dos resultados 

obtidos a partir da atividade laboratorial para dar resposta ao problema. De facto, a relação entre 

dados, evidência e conclusão é uma tarefa difícil para os alunos como tem vindo a ser descrito 

na literatura (Leach, 1999; Leite, 2002). 

A observação das dinâmicas dos diferentes grupos, aquando da realização das atividades 

laboratoriais, permitiu constatar que estes não funcionaram como grupos cooperativos na 

medida em que os alunos não partilharam e/ou discutiram, de modo frequente, as observações, 

registos ou conclusões no seio do grupo, registando-se desenhos feitos individualmente os quais 

não eram discutidos nos grupos de trabalho (tabela 3). Apesar de esta atitude ser discutida com 

os alunos e de ser referida a importância de trabalho com os pares, o registo das observações 

efetuadas permitiu constatar que os alunos evidenciavam dificuldades em se concentrarem na 

tarefa proposta e dificuldades em seguirem as regras da sala de aula (ex.: ficar sentado e 

levantar o braço quando necessário para falar com o professor) o que dificultou a dinâmica de 

grupo. Na verdade, constatou-se que frequentemente, membros individuais de cada grupo se 

levantavam para mostrar, ao professor, o que tinham realizado até à altura e que conversas 

paralelas entre os alunos eram frequentes. 

Tabela 3: Competências observadas na realização de trabalhos de grupo 

Competências  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

F C CC XI F C CC XI F C CC XI F C CC XI F C CC XI 

Partilha com os colegas de grupo as Presente    X                 



32 

suas observações/registos Parcialmente 

presente 

 X X   X X X X X X X X X X X X X X X 

Ausente X    X                

 

4.1.2. Autoavaliação dos alunos sobre o desempenho na 

realização das atividades laboratoriais  

A análise das fichas de autoavaliação dos alunos permite constatar que estes evidenciam 

dificuldades em avaliarem o seu desempenho nas atividades realizadas. Como se pode constatar 

pela análise da tabela 4, nenhum aluno considerou ter sentido dificuldades em compreender a 

situação apresentada, em identificar o problema, ou em efetuar conclusões. Por outro lado, 

referem ter sentido algumas dificuldades em planificar atividades laboratoriais para a resolução 

do problema e em elaborar formas para registo dos dados. Esta autoavaliação contrasta com as 

dificuldades observadas pelo professor e descritas na secção anterior. 

Tabela 4: Autoavaliações dos alunos 

Senti dificuldades em 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

F C CC XI F C CC XI F C CC XI F C CC XI F C CC XI 

Compreender o contexto problemático  Não X X X X X X X X X X X X X X X 

Identificar o Problema Não X X X X X X X X X X X X X X X 

Planifica atividades laboratoriais para a 

resolução do problema 

Não   X  X X   X  X X X  X 

Algumas X X  X   X X  X    X  

Propõe formas para o registo dos dados Não X X X   X  X X  X X  X X 

Algumas    X X  X   X   X   

Conclui e finaliza raciocínios Não X X X X X X X X X X X X X X X 

 

4.2. Desempenho dos alunos do 6º ano na realização das 

atividades laboratoriais sobre reprodução plantas  
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Em relação ao assunto reprodução das plantas, foram realizadas na sala de aula duas 

atividades; uma no tema reprodução sexuada (Anexo 5) e outra no tema reprodução assexuada 

(Anexo 7). A atividade sobre a reprodução sexuada das plantas solicitava que os alunos 

destacassem de uma flor os diferentes órgãos constituintes, tendo que diferenciar os de suporte 

dos de proteção, e os de reprodução masculino dos de reprodução feminino. A análise das 

respostas dos diferentes grupos de trabalho à atividade proposta permite constatar que todos os 

grupos foram capazes de apresentar uma resposta adequada à tarefa proposta. Alguns exemplos 

de registos efetuados por dois grupos de trabalho encontram-se a seguir apresentados: 

 

Figura 11: Destaque de diferentes constituintes da flor (grupos 1 e 3) 

Após a realização da atividade relacionada com a reprodução sexuada das plantas, foi 

pedido aos alunos para construírem um V de Gowin como forma de relatar a atividade realizada. 

A análise dos V de Gowin construídos pelos grupos permitiu constatar que, alguns grupos de 

alunos não foram capazes de o elaborar de modo adequado. Os principais problemas 

encontrados revelam: i) dificuldades em descrever, no espaço “registo dos acontecimentos” do V 

de Gowin, uma síntese do procedimento seguido na atividade. Por vezes apenas é indicado o 

material usado; ii) desconhecimento da estrutura do V de Gowin, uma vez que o V de Gowin é 

usado de modo indiferenciado para tomar anotações, iii) dificuldade em selecionar a informação 

a incluir, constatando-se que o texto apresentado no V é uma cópia do texto do manual escolar, 

iv) dificuldades em responder à questão central, apresentando informação que não é relevante 

para a resposta. Para que a informação retida pelos alunos, antes da construção do V de Gowin, 

fosse melhor selecionada, era recomendável uma construção de um mapa conceptual, pois, tal 
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como defende Valadares (2006), este tipo de construção expõe de modo grosseiro a sua 

estrutura cognitiva, sendo suficiente para que se exponha deficiências conceptuais 

Tabela 5: Análise dos V de Gowin elaborados pelos alunos 

Aspetos do V de Gowin Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 

5 

Lado Conceptual 

- Identifica os princípios e conceitos relevantes 

para a questão colocada 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- Explicita os princípios relevantes com 

correção científica 

– – √ – – 

Acontecimentos 

- Indica o material necessário para a  

realização da atividade 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

- Sistematiza o procedimento adotado – √ – √ – 

- Regista a informação nas devidas partes do V 

de Gowin  

– √ √ √ √ 

Lado Metodológico 

- efetua um registo adequado dos dados 

 

√  

 

√  

 

√  

 

√  

 

√  

- tira conclusões que respondem à questão 

central 

– – – √  – 
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Figura 12: Representação de um V de Gowin (Grupo 1) 

Na atividade laboratorial referente à reprodução assexuada, foi pedido aos alunos que em 

grupo observassem as amostras de um feto à lupa e os esporângios ao microscópio, tendo que 

posteriormente representar o que observaram e identificar as estruturas representadas. Os 

registos dos grupos revelaram que a maioria não registou de forma adequada as estruturas 

existentes no feto, referindo que observavam os esporângios na parte inferior das folhas. Este 

tipo de registo vai ao encontro daquilo que Oliveira et al (2009) defendia, onde dizia que as 

ideias dos alunos (12-13 anos) sobre reprodução das plantas são diferentes das ideias aceites 

pela comunidade científica, tendo os autores identificando várias conceções alternativas Por 

outro lado, só dois grupos mencionaram que observaram os esporângios agrupados em soros. 

(tabela 6). 

Tabela 6: Representação de um feto após observação à lupa 

Representação de um feto através da 
Lupa 

G1 G2 G3 G4 G5 

Representação adequada das estruturas 
existentes no feto 

– – – √  √  
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Figura 13: Registo de observação de um feto através de lupa (grupo 1) 

 

 

Figura 14: Registo de observação de um feto através de lupa (grupo2) 

Após terem realizado a atividade laboratorial, os alunos observaram um vídeo que 

demonstrava graficamente cada passo do ciclo de vida de um feto. Após a observação do vídeo, 

constatou-se que a maioria dos alunos indicou, de modo adequado, em que parte dos fetos 

estavam localizados os esporângios (Tabela 7). Exceção para o grupo 1, que considerou que os 

esporângios estavam “colocados na página inferior dos fetos”, e para o grupo 3 que não 

respondeu às questões colocadas. Quanto aos resultados obtidos na questão referente à 

estrutura resultante da germinação dos esporos, constatou-se que os grupos 1 e 4 revelaram 

respostas, cientificamente aceites, respondendo que a estrutura resultante seria um “feto jovem 

ou protalo”. Note-se para o grupo 5 que apresenta uma resposta onde refere que esta estrutura 

resultaria num “feto adulto”. Os grupos 2 e 3 não reponderam às questões. 

Tabela 7: Registo de respostas após observação vídeo e microscópica 

Vídeo e atividades laboratoriais G1 G2 G3 G4 G5 

Localização dos 
esporângeos  

Cientificamente aceite  √  √ √ 

“Página inferior dos fetos” √     

Ausente   √   



37 

Estrutura 
resultante da 

germinação dos 
esporos 

Cientificamente aceite √   √  

Feto Adulto     √ 

Ausente  √ √   
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo é realizado uma conclusão do trabalho efetuado, seguindo-se de uma 

abordagem às limitações do estudo e efetuadas algumas recomendações para trabalhos futuros. 

5.1. Conclusões 

Este estudo focou-se no uso de atividades laboratoriais para o ensino das ciências, tendo-se 

implementado uma intervenção pedagógica no 1ºCEB e no 2ºCEB e procurado analisar a 

resposta às seguintes questões da investigação: 

1. Que competências desenvolveram os alunos do 1º ano como resultado do seu 

envolvimento em atividades laboratoriais de tipo investigativo? 

2. Como se autoavaliaram os alunos do 1º ano no desempenho dessas atividades? 

3. Como contribuem as atividades laboratoriais para a aprendizagem dos alunos do 6º 

ano no tema reprodução de plantas? 

No que se refere à primeira questão, “Que competências desenvolveram os alunos do 1º 

ano como resultado do seu envolvimento em atividades laboratoriais de tipo investigativo?”, foi 

possível constatar que, de uma forma global, os alunos apresentaram dificuldades em: 

compreender o contexto problemático apresentado focando-se nos aspetos importantes para 

formular o problema a estudar; planificar atividades laboratoriais para responder ao problema; 

propor uma forma de registo dos dados e tirar conclusões. Contudo, constatou-se que na última 

atividade os alunos apresentaram um melhor desempenho em diversas competências, 

apresentando melhores sugestões de planificação e registo de dados para as atividades 

laboratoriais.  Um dos obstáculos à realização das atividades laboratoriais de tipo investigativo 

parece resultar da dificuldade dos alunos em se concentrarem nas tarefas propostas, na pouca 

familiaridade dos alunos com o trabalho laboratorial e com o trabalho em grupos colaborativos 

Esta falta de cooperação entre os alunos dificultou a partilha e discussão de ideias.  

No que diz respeito à segunda questão, “Como se autoavaliaram os alunos no desempenho 

dessas atividades?”, constatou-se que os alunos evidenciaram dificuldades em autoavaliarem o 

seu desempenho nas atividades realizadas. Apesar das dificuldades dos alunos em realizarem 

atividades de tipo investigativo, de um modo geral, estes consideraram não sentir dificuldades 
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nas atividades propostas. É de salientar que em algumas atividades, alguns alunos consideraram 

sentir dificuldades em planificar atividades laboratoriais para a resolução do problema e em 

propor formas de registo dos dados. 

Na terceira e última questão, “Como contribuem as atividades laboratoriais para a 

aprendizagem dos alunos sobre reprodução de plantas?”, é possível constatar que, de um modo 

geral, os alunos foram capazes de: identificar e diferenciar os órgãos de suporte dos de 

proteção, e os órgãos de reprodução masculino dos de reprodução feminino; representar as 

observações de um feto à lupa e de esporângios ao microscópio; identificar e localizar as 

estruturas representadas, após complementar a atividade laboratorial com um vídeo. As 

atividades laboratoriais contribuíram para que os alunos aprendessem assuntos sobre 

reprodução das plantas, evidenciando conhecimentos mais elaborados do que os encontrados 

na literatura, como por exemplo nos estudos de Bitencourt, Macedo e Souza,(S.D.) e nos de  

Lewis & Wood-Robinson (2000). No entanto, estes demonstraram dificuldades em efetuar um 

relatório da atividade descrita, usando para tal um V de Gowin. 

5.2.Limitações e recomendações 

O trabalho aqui relatado e a investigação a ela associada apresentam algumas limitações, 

estando, entre elas, o número reduzido de temas do programa e um número curto de aulas, não 

permitindo, desta forma, que se efetuem generalizações. A recolha de dados poderia ter sido 

implementada fazendo uso de gravações áudio. Contudo, tal poderia condicionar o que 

efetivamente ocorria na sala de aula. Também as condições das salas de aula do 1º ano, sem 

uma pequena banca com água, sem mesas adequadas ao trabalho em grupo, por contraste 

com a sala de aula do 6º ano, podem ter condicionado a implementação das atividades 

propostas. 

Uma reflexão sobre a intervenção pedagógica efetuada com os alunos do 1º ano de 

escolaridade permite apresentar algumas sugestões para trabalhos futuros. Assim, para alunos 

com dificuldades de concentração, de cumprimento de regras da sala de aula e com um nível de 

literacia baixo, inerente ao nível de escolaridade em que se encontram, é importante que se 

escolham atividades inseridas numa perspetiva construtivista e que vão ao encontro dos 

interesses e necessidades dos alunos. Estas atividades devem ser acompanhadas por 

representações gráficas de modo a facilitar a compreensão das situações apresentadas, devendo 

ser inseridas em pequenas histórias. Os alunos devem ser encorajados a um envolvimento 
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cognitivo, afetivo e psicomotor aquando da realização das atividades. É ainda de referir que para 

este tipo de alunos se deve começar por explorar atividades que demonstram fenómenos e só 

posteriormente serem implementadas atividades que recorrem ao uso de analogias. Para além 

disso o grau de abertura das atividades deve ser aumentado de forma gradual. Este tipo de 

sugestões vem ao encontro de diversas propostas recomendadas pelos autores, defendendo que 

se deve ter em consideração o nível de escolaridade em que são implementadas, pois como 

defende Sá (2000), nos níveis de escolaridade mais baixos as atividades laboratoriais não devem 

reproduzir os modelos praticados no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. A 

construção destas atividades, tal como referido anteriormente, deve ser tomada em conta, pois 

autores como Valente (1993) e Valadares (2006), baseando-se em Piaget, referem que no 

1ºciclo coexistem crianças em diferentes estádios de desenvolvimento e que estes estádios 

devem ser tidos em consideração no desenho das investigações a implementar  

 Para os alunos do 6º ano de escolaridade é importante que se implementem atividades 

laboratoriais consistentes com a perspetiva construtivista social e que promovam a 

comunicação, partilha e discussão oral de assuntos de ciência com os pares. Este tipo de 

atividade contribuiu para que os alunos do 6º ano da turma de intervenção, desenvolvam 

diversos aspetos, de entre os quais, “skills” laboratoriais e o desenvolvimento da capacidade de 

comunicação escrita da atividade na forma, por exemplo, de um V de Gowin. Desta forma, a 

articulação dos aspetos conceptuais com os aspetos metodológicos e procedimentais será 

maior, trabalhando e estimuladando a relação teoria-dados-evidência ao longo destas atividades 

laboratorias. 
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Anexo 1- Ficha de trabalho atividade “Filtração” 

Ouve com atenção o texto que a seguir se apresenta 

O Raul, a Luísa e a Joana, depois de terem misturado café e água, quiseram separá-los. 

O Raul disse: Vamos verter a água com cuidado e o café fica no fundo. 

A Luísa discorda: Não, o melhor é usarmos uma rede e o café fica lá preso. 

A Joana respondeu: Mas assim os grãos de café mais finos também passam. E se 

usássemos um filtro de café na rede?” 

Adaptado de “Despertar para a Ciência: actividades dos 3 aos 6 anos/ Isabel P. Martins… [et al] 

2009” 

 Agora que ouviste o texto, responde às seguintes questões: 

1- Com que situações do dia-a-dia podes relacionar este problema? Discute com os teus 

colegas e professor 

 

2- Indica com qual dos meninos concordas. Conheces mais objetos que possam servir 
para ajudar o Raul, a Luísa, e a Joana a resolver o problema? Justifica 
 

3- Descreve, por intermédio de um desenho, uma experiência a realizar na sala de aula e 
que te permita analisar qual dos meninos tem razão. Para isso, indica como 
procederias. De seguida discute as tuas ideias com os teus colegas e com o professor 

 
4-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meu procedimento: 

  Procedimento: 
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4- Pensa agora como podes registar os dados que vais recolher da experiência numa  

tabela e discute as tuas propostas com os teus colegas e professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Realiza a experiência, regista os dados e discute-os com os teus colegas e professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Após realizares a atividade, analisa de novo a tua resposta à questão 2 e indica qual dos 

objetos usarias para resolver o problema. 
 

 

 

 

 

 

 

A minha ideia: 

Como vou registar: 
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Anexo 2- Ficha de trabalho atividade “Absorção de radiação visível por 

corpos com diferentes características” 

Ouve com atenção o texto que a seguir se apresenta 

“Numa visita de estudo à Serra da Estrela, quatro meninos construíram um boneco de 

neve. O céu estava azul e o Sol estava a brilhar muito. Preocupados com o facto do boneco de 

neve se derreter, discutiam a melhor maneira de o manter mais tempo. 

João: Eu penso que devemos por esta manta de lã, pois vai mantê-lo frio e assim não se 

vai derreter tão depressa. 

Pedro: Nem penses João. A manta de lã vai fazer aquecer o boneco de neve e ele vai 

derreter-se mais depressa. O melhor é cobri-lo com folha de alumínio ou plástico 

Joana: Eu penso que o papel é o melhor para o proteger do calor 

Rita: Pois eu acho que não vai adiantar nada cobri-lo. O melhor é deixar ficar como está 

Adaptado de “Despertar para a Ciência: actividades dos 3 aos 6 anos/ Isabel P. Martins… [et al] 

2009” 

Agora que ouviste o texto, responde às seguintes questões: 
 

1- Faz um desenho que ilustre os aspetos principais da história 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Indica com qual dos meninos concordas. Justifica 
 

2- Indica qual dos meninos achas que tem razão 
João  
Pedro  
Joana  
Rita  
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2- Descreve uma experiência que te permita analisar qual dos meninos tem razão. Para 

isso, dispões dos seguintes materiais: candeeiro, gelo, lã, papel de alumínio.  

3.1. Mas primeiro começa por indicar o que pode representar: 

 As minhas ideias Correção 
O candeeiro   

O gelo   

O papel de alumínio   

Lã   

Papel   

 

3- Depois de discutires com os teus colegas e com o teu professor o que representa cada 

um dos materiais, indica como procederias para realizar a experiência. De seguida 

discute as tuas ideias com os teus colegas e professor 

 

  

4-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faz um desenho que ilustre o teu procedimento: 

 O procedimento que vou seguir: 

Indica: 

O que penso que vou manter constante: 

O que penso que vou alterar: 

O que vou manter constante: 

O que vou alterar 
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5- Pensa agora como podes registar, numa tabela, os dados que vais recolher da 

experiência e discute as tuas propostas com os teus colegas e professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Realiza a experiência, regista os dados na tabela acordada entre ti, os teus colegas e o 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha ideia 

Como vou registar 
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7- Agora que realizaste a atividade, analisa de novo a tua resposta à questão 2 e indica se 

continuas a concordar com ela. 
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Anexo 3 – Ficha de trabalho atividade “A cor de um corpo e a absorção 

de radiação visível” 

1- Agora que já sabes que a lã seria o material mais adequado para vestires o boneco 

de neve, discute com os teus colegas se para proteger o teu boneco de neve seria 

indiferente utilizar lã de cor preta ou lã de cor branca? Regista as tuas ideias 

Para proteger o boneco escolhia: 

 

2- Descreve com o auxílio de um desenho uma experiência,  realizar na sala de aula, e 

que te permita analisar qual dos meninos tem razão. Para isso, dispões dos 

seguintes materiais: candeeiro, gelo, lã preta e lã branca. 

2.1- Começa por indicar o que representa:  

 As minhas ideias Correção 
O candeeiro   

O gelo   

O papel de alumínio   

Lã   

Papel   
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3- Indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Pensa agora como podes registar, numa tabela, os dados que vais recolher da  

experiência e discute as tuas propostas com os teus colegas e professor.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O meu procedimento 

 O Procedimento que vou seguir: 

A minha ideia: 

Como vou registar: 
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5- Realiza a experiência, regista os dados e discute-os com os teus colegas e professor. 
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Anexo 4 – Ficha de trabalho atividade “Construção de um xilofone” 

Ouve com atenção o texto que a seguir se apresenta: 

“O João, a Maria e o Rui, quiseram fazer um xilofone com garrafas de vidro. O João dizia 

que para fazer o xilofone só era preciso ter oito garrafas vazias, para depois bater nelas e 

produzir som. A Maria, não concordou. Ela defendia que era necessário encher as oito garrafas 

com água e de forma igual. Por último, o Rui não concordou totalmente com nenhum dos dois 

amigos. Ele defendia que para dar certo a construção do xilofone com garrafas, elas tinham que 

estar com água, mas todas elas com quantidades diferentes de água. 
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1- Assinala com um X com qual dos meninos concordas. Justifica 

 

João          

 

 

Maria        

 

 

Rui            

 

 

2- Indica agora como poderias testar qual dos meninos tem razão 
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3- Regista, numa tabela, os dados que vais recolher e discute as tuas 

propostas com os teus colegas e professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Agora que já sabes qual dos meninos tinha razão em relação ao modo 

como construir um xilofone, ouve os sons que as garrafas produzem e 

indica:  

4.1- Que tipos de sons diferentes ouves quando tocas nas garrafas com 

quantidade de água diferentes?  

4.2-  Que tipo de som ouves quando a garrafa está mais cheia? E quando 

ela começa a ficar mais vazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha ideia: 

Como vou fazer: 
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Anexo 5 – Ficha de trabalho atividade “Reprodução sexuada das 

plantas” 

Destaca da flor 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgãos de suporte 

 

Órgãos de proteção 

 

Órgãos de reprodução 

Masculino Feminino 
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Anexo 6 – Ficha informativa para atividade “Reprodução sexuada das 

plantas” 

Órgãos de Proteção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgãos de suporte 

 

 

 

 

  

Estes órgãos caracterizam-se por protegerem a flor e atraírem animais polinizadores. Os 

órgãos de proteção envolvem as peças reprodutoras da flor, sendo eles, o cálice e a corola. Ao 

seu conjunto de órgãos dá-se o nome de perianto. 

 O cálice designa-se pelo conjunto das sépalas, sendo estas as peças florais mais 

parecidas com folhas, pois geralmente são verdes. A sua função é a de proteção da flor quando 

esta se encontra em botão. A corola designa-se pelo conjunto das pétalas, sendo estas peças 

florais geralmente coloridas e perfumadas, tendo em si, na sua base, glândulas produtoras de 

néctar, servindo, assim, para atrair animais.

 

Os órgãos de suporte são aqueles que sustentam a flor, sendo eles o pedúnculo 

e o recetáculo. 

 O pedúnculo caracteriza-se por ser a parte que faz a ligação entre a flor e o 

resto do ramo. O recetáculo, por outro lado, é a dilatação na zona terminal do 

pedúnculo, onde se inserem as restantes peças florais. 
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Os órgãos de reprodução dividem-se em duas partes, havendo os órgãos de reprodução 

masculinos e os órgãos de reprodução femininos. 

 Os órgãos de reprodução masculinos são constituídos pelos estames, sendo estes 

compostos pelo filete e pela antera, sendo nas anteras que se formamos grãos de pólen que 

posteriormente são usados na reprodução. Ao conjunto dos estames, dá-se o nome de 

androceu. 

Os órgãos de reprodução femininos são compostos pelo carpelo, sendo o carpelo 

constituído pelo estigma, estilete e ovário. É no ovário onde se formam os óvulos que 

posteriormente intervêm na reprodução. Ao conjunto de carpelos, dá-se o nome de gineceu. 

Para que se origine uma nova planta, é essencial que os grãos de pólen sejam 

transportados desde a antera até ao estigma. 
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Anexo 7 – Ficha de trabalho atividade “Reprodução assexuada das 

plantas” 

Protocolo  

 Questão Problemática: Como ocorre a reprodução assexuada? 

1. Material: 

- Feto 

- Microscópio ótico 

- Placa de Petri 

- Lâminas e lamelas 

- Esguicho de água 

- Pinça 

- Lupa 

2. Procedimento 

1º Passo: Fazer uma observação e registo inicial, com a lupa, da amostra do feto; 

 

 

 

 

 

Q.1: O que consegues observar na página inferior das folhas? 
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2º Passo: Colocar, numa placa de Petri, a amostras que obténs; 

 

3º Passo: Colocar uma gota de água numa lâmina. Com a ajuda da agulha e pinça, retira da 

página inferior alguns soros, desfá-los e deixa-os cair na água Cobre a preparação com uma 

lamela e observa ao microscópio. Desenha no quadro que a seguir se apresenta as observações 

microscópicas que observaste.  

 

 

 

 

 

 

Q.2: Após teres visto o vídeo e teres observado as amostras de fetos, indica onde estão 

agrupados os esporângios. 

 

 

 

Q.3: Qual o nome estrutura que resulta da germinação dos esporos, quando se encontram em 

condições favoráveis? 
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Anexo 8 - Grelhas de Observação do Trabalho de Grupo dos Alunos 

 

 

 

Itens a observar Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Identifica/interpreta/compreende a situação 

problemática 

    

Prevê fatores relevantes     

Planifica/define múltiplas tarefas conducentes à 

resolução do problema 

    

Planifica estratégias de resolução     

Considera a necessidade do trabalho de equipa e da 

discussão de opiniões 

    

Conclui/ finaliza raciocínios     

Efetua juízos críticos/valorativos     
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