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RESUMO 
  

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

Ensino Supervisionada do Mestrado no Ensino do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Este projeto foi 

implementado na turma do 3º ano da escola EB1 de S. Mamede e do 6ºano da escola EB 2/3 de 

Gualtar. Deste modo, pretendia-se avaliar a evolução das ideias dos alunos sobre os respetivos tópicos 

programáticos, com recurso a atividades experimentais. Para isto, definiram-se os seguintes objetivos: 

1) Levantar as ideias prévias dos alunos acerca da luz (3ºano) e da fotossíntese (6ºano); 2) Promover a 

evolução das ideias dos alunos através do confronto das ideias prévias com evidências experimentais 

resultantes do desenrolar das atividades implementadas; 3) Avaliar o impacto das atividades realizadas 

na evolução das ideias dos alunos sobre as temáticas em estudo. 

Para a implementação do projeto foi adotada uma metodologia de investigação-ação, sendo 

que, numa fase inicial, a turma foi observada atentamente de forma a investigar as suas necessidades. 

Assim, foi implementada uma estratégia didática que possibilitava o levantamento das conceções 

prévias dos alunos e a implementação de atividades que permitissem aos alunos confrontar as suas 

ideias com as evidências experimentais.  

Através desta estratégia de ensino-aprendizagem, onde foram aplicados questionários de 

levantamento das conceções prévias, fichas de trabalho, diálogos decorrentes das atividades 

experimentais e pós-questionário/questionário síntese, pretendia-se avaliar a evolução das conceções 

prévias dos alunos. As análises desenvolvidas e as conclusões retiradas da implementação das 

atividades, permitiram verificar uma evolução das ideias dos alunos, quer pela consolidação, quer pela 

substituição destas ideias.  

 

Palavras-Chave: Construtivismo, Conceções prévias, Atividades experimentais, Luz, Fotossíntese. 
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ABSTRACT 

 
 This internship report was developed within the Curricular Unit of Supervised Teaching 

Practice, of the Master Degree in Education of 1st and 2nd Cycles of Basic Education. 

 This pedagogical intervention project was implemented in the class of the 3th year of the EB1 

School of S. Mamede and in the class of the 6th year of school EB 2/3 Gualtar. 

 Thus, intended to evaluate the progress of students' ideas about the respective topics of the 

program, using experimental activities. For this, we defined the following objectives: 1) Lift the previous 

ideas of students about light (3rd year) and photosynthesis (6th year); 2) To promote the development 

of students' ideas through the confrontation of previous ideas with experimental evidence resulting from 

the conduct of activities implemented; 3) To assess the impact of activities on the development of 

students' ideas about the issues under study. 

 For the implementation of the project was adopted a methodology of action-research, and at 

an early stage, the class was closely watched in order to investigate their needs. Thus, it was 

implemented a teaching strategy that allowed the lifting of the previous conceptions of the students and 

the implementation of activities that allow students to confront their ideas with experimental evidence. 

 Through this teaching-learning strategy, which were applied survey questionnaires of previous 

conceptions, worksheets, dialogues arising from experimental activities and post-survey / questionnaire 

synthesis, intended to evaluate the evolution of the previous conceptions of the students.  

The developed analyzes and conclusions drawn from the implementation of activities, has 

shown an evolution of the ideas of students, either by consolidation, either by replacing of the previous 

conceptions and ideas that they had. 

 

Keywords: Constructivism, Previous conceptions, Experimental activities, Light, Photosynthesis. 
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INTRODUÇÃO  
 

  
No âmbito da Unidade Curricular de Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em 

Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico, pela Universidade do Minho, foi desenvolvido o presente 

relatório que tem como objetivo, relatar e analisar as duas práticas de intervenção pedagógica 

realizadas no 1º e 2º ciclo do Ensino Básico ao longo do ano letivo 2015/2016.  

Desta forma, observamos que esta prática insere-se na formação inicial de professores e 

pretende promover a construção de conhecimento profissional, incluindo as componentes pedagógica 

e didática no que diz respeito ao desenvolvimento de competências para a docência.  

Neste sentido, procurou-se aplicar um conjunto de estratégias de cariz investigativo, que 

fossem potenciadoras de transformações, tanto nas práticas de ensino como nos contextos educativos 

onde o projeto foi implementado.  

Perante esta situação, constatamos que o cariz investigativo do projeto implementado 

evidencia a figura do professor “ como uma entidade que possui privilégios únicos na capacidade de 

planificar, agir, analisar, observar e avaliar as situações decorrentes do acto educativo, podendo assim 

refletir sobre as próprias acções” (Coutinho et al., 2009, p.358).  

A essência investigativa do projeto foi aplicada nas áreas do Estudo do Meio e das Ciências 

da Natureza. Entre os aspetos que caracterizam este tipo de investigação destaca-se o facto de 

procurar dar resposta à necessidade de conhecer e melhorar uma dada realidade educativa, sendo que 

os resultados de investigação têm influência imediata na realidade que se investiga. A intervenção 

pedagógica realizou-se em duas turmas, sendo que no 1ºciclo foi explorada a temática da luz e no 2º 

ciclo a temática da fotossíntese. 

Na referida intervenção privilegiou-se em ambos os ciclos a seguinte estratégia didática: 

Levantamento das conceções prévias dos alunos sobre a temática em estudo; Planeamento e 

implementação de atividades que permitissem aos alunos confrontar as suas ideias com as evidências 

experimentais; Avaliar a evolução das ideias dos alunos em função das atividades implementadas. 

Globalmente, a intervenção assume uma perspetiva construtivista uma vez que envolve, 

ativamente, o aluno na construção do seu conhecimento. Além disso, as suas ideias prévias foram 

valorizadas no processo de aprendizagem.  
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Relativamente à estrutura e organização do relatório, pode encontrar-se no primeiro capítulo o 

contexto de intervenção e investigação. Aqui é exposto o tema da intervenção pedagógica e a 

caracterização do contexto educativo onde o projeto de intervenção foi implementado. Desta forma, são 

abordadas as características e particulares da turma do 3ºano da escola EB1 de S. Mamede, bem 

como a turma do 6ºano da escola EB 2/3 de Gualtar. 

Seguidamente, no segundo capítulo, é apresentada a fundamentação teórica da prática 

investigativa. Deste modo, foi feita uma revisão bibliográfica referente à abordagem metodológica, ao 

construtivismo, à evolução das ideias dos alunos, à importância do ensino das ciências e ao ensino 

experimental das ciências. 

O terceiro capítulo destina-se à descrição do plano geral de intervenção. Nesta secção é 

apresentado os instrumentos de recolha de dados, as estratégias de avaliação e os objetivos que 

nortearam a planificação de todas as atividades. Além disto, segue-se a calendarização das atividades, 

bem como a sua organização.  

No quarto capítulo, são apresentadas as descrições e análises das práticas desenvolvidas em 

ambas as turmas. Desta forma, são apresentados os resultados obtidos, bem como a análise dos 

mesmos, de acordo com os objetivos que foram definidos para a intervenção pedagógica.  

Por fim, apresentam-se as conclusões gerais alcançadas a partir desta intervenção e 

investigação, refletindo acerca da pertinência das práticas adotadas, quer no contexto, quer no 

desenvolvimento de competências profissionais ligadas à docência. Além disso, na reflexão são 

apresentadas as limitações encontradas ao longo de todo o processo investigativo, bem como algumas 

recomendações. Por fim, refere-se a possibilidade de perspetivas de investigação futuras, geradas a 

partir da investigação presente no relatório. Ao terminar o relatório são apresentadas as referências 

bibliográficas que serviram de base para a construção da intervenção pedagógica, bem como os 

anexos adjacentes ao projeto, isto é, fichas de trabalho e materiais utilizados nas aulas.  
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CAPÍTULO I – CONTEXTO DE INTERVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO 

 
1.1.Caracterização da escola EB1 de S. Mamede (1ºciclo)    
 

 
A EB1 de S. Mamede é uma escola de plano centenário que foi sujeita a obras de 

modernização contando com quatro salas de aula, uma biblioteca, uma sala de professores, um 

refeitório e um polivalente. Tem um grande espaço exterior com um recreio coberto. Além disso, possui 

uma sala com um quadro interativo, porém, a nível de novas tecnologias, está mal equipada pois 

possui apenas dois computadores bastante antiquados.  

A escola é frequentada por crianças residentes na freguesia, com exceção de algumas 

crianças de outras freguesias que frequentam a mesma porque possuem lá familiares ou porque 

consideram a escola pequena e bastante familiar. 

 

 

1.1.1. Caracterização da turma 

 

A turma é mista, sendo constituída por 24 alunos, treze do 4º ano e onze do 3º ano. O grupo 

é constituído por 13 raparigas e 11 rapazes, na faixa etária dos oito aos dez anos. É uma turma 

divertida, alegre e com regras bastante estabelecidas. São um pouco irrequietos e têm algumas 

dificuldades em se manterem calados. É um grupo muito ativo, que deve estar sempre ocupado. 

Na turma existem dois alunos com Necessidades Educativas Especiais, sendo que um deles 

possui dislexia e outro tem dislexia e défice de atenção. Além disso, há ainda um aluno que tem 

epilepsia de paroxismos occipitais e outra criança com problemas de aprendizagem, apresentando 

problemas de dicção, o que conduz à necessidade de frequentar a terapia da fala desde os três anos 

de idade. É um grupo oriundo de famílias funcionais, que na sua maioria são filhos únicos ou têm 

apenas um irmão. São filhos de casais jovens, sendo o meio socioeconómico e cultural médio. São 

encarregados de educação interessados, presentes, que oferecem aos seus filhos as melhores 

condições possíveis, tendo para eles elevadas expetativas. Na turma, catorze alunos recebem subsídio 

atribuído pela Câmara Municipal (4 no escalão A e 10 no escalão B).  

No que diz respeito às aprendizagens e à cognição, este grupo de alunos é muito satisfatório, 

pois aprende com facilidade e têm grande ritmo de trabalho à exceção de três alunos do terceiro ano 

que têm um ritmo mais lento. 
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1.2. Caracterização da escola EB 2/3 de Gualtar (2ºciclo)  

 
A Escola EB 2/3 de Gualtar, pertence ao Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, situado 

na cidade de Braga, na freguesia de Gualtar.  

No que diz respeito aos espaços exteriores da escola, esta apresenta dois campos, nos quais 

são concretizadas atividades desportivas no âmbito da área curricular de Educação Física e também 

contém um pavilhão, onde são realizadas diversas competições desportivas entre as turmas da escola.  

Relativamente ao espaço interior, encontram-se várias salas de aula, uma sala de 

professores, um refeitório e uma biblioteca. Na biblioteca são realizadas várias atividades ao longo do 

ano, como palestras, concursos de leitura, festivais de poesia, feira do livro, ações de sensibilização 

sobre várias temáticas como a SIDA, consumo de drogas e álcool, entre outros eventos.  

A escola EB 2/3 de Gualtar participa em diversos projetos, entre os quais o projeto “Escola 

Promotora de Saúde”, onde é realizada, anualmente, uma campanha de dádiva de sangue, sendo 

aberta à comunidade escolar e não escolar, na qual os alunos podem participar na organização e 

divulgação desta campanha. 

 

1.2.1. Caracterização da turma  

 
A turma é constituída por 24 alunos, onze dos quais são raparigas e treze rapazes. A turma 

insere-se na faixa etária dos 11 aos 13 anos. Oito alunos têm um plano de acompanhamento 

pedagógico individual (PAPI) e necessitam de apoio ao estudo.  

A nível de comportamento, em termos gerais, são alunos bem comportados, no entanto, 

devemos referir alguns alunos pouco atentos, com falta de regras e inquietos.  

Relativamente às áreas curriculares, mais concretamente em Português evidencia-se em 

alguns casos, desorganização, falta de concentração/atenção, problemas com a caligrafia e 

compreensão.  

No que diz respeito à Matemática a turma apresenta dificuldades na tabuada de 

multiplicação e nos algoritmos da multiplicação e divisão, bem como na resolução de problemas. Em 

Educação Física regista-se a dificuldade ao nível motor e de destrezas físicas.  

Além disso, verifica-se, em alguns alunos, falta de empenho no estudo e na realização dos 

trabalhos de casa, assim como falta de materiais necessários às aulas. 
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Portanto, constatamos que, em relação ao aproveitamento, cerca de metade da turma 

apresenta um nível bastante satisfatório de conhecimentos, sendo de assinalar dificuldades 

generalizadas em seis alunos.  

Quanto a potencialidades, a turma integra alguns alunos que demonstram interesse na 

aprendizagem de coisas novas e têm vivências familiares que trazem para a aula e que, geralmente, 

ajudam a clarificar os assuntos a abordar.  

Contudo, no que se refere ao trabalho na sala de aula, observamos, frequentemente, 

momentos de trabalho individualizado, não havendo espaço para a realização de trabalhos em grupo, 

e, de uma forma geral, os alunos não confrontam o seu conhecimento prévio com os novos 

conhecimentos.  

Numa visão genérica, podemos dizer que a turma 6º C é bastante participativa, no entanto 

evidencia-se a falta de autonomia e responsabilidade.  

Em relação ao meio socioeconómico, cinco alunos possuem escalão A e três têm escalão B, 

sendo assim é possível concluir que a maioria não possui dificuldades económicas. 
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1.3.  Identificação da problemática da intervenção pedagógica   

 

A intervenção pedagógica realizada no referido contexto procurou centrar-se numa 

abordagem experimental em tópicos programáticos relacionados com o estudo da luz (1ºciclo) e da 

fotossíntese (2ºciclo). Assim, a temática da luz insere no bloco 5 do programa de Estudo do Meio do 1º 

ciclo do Ensino Básico, “À descoberta dos materiais e objetos”, mais especificamente no ponto 1 “ 

Realizar experiências com a luz”. Deste modo, tendo em conta o programa, todas as atividades foram 

implementadas na turma do 3º ano da escola EB1 de S. Mamede. 

Relativamente à temática da fotossíntese, observamos que esta insere-se no tópico 

“Processos vitais comuns aos seres vivos”, mais precisamente no tópico “Trocas nutricionais entre o 

organismo e o meio: nas plantas”. Sendo assim, tendo em conta o programa, as atividades foram 

implementadas na turma do 6ºano da escola EB 2/3 de Gualtar.  

Estas temáticas foram selecionadas quer pela sua adequação à estratégia delineada quer 

como resultado de uma “negociação” com a professora titular.  

Assim, ao refletirmos sobre a relevância do projeto à luz do contexto, denotamos que o 

objetivo geral da intervenção pedagógica centrava-se na avaliação da influência que uma intervenção 

pedagógica que privilegiasse as atividades experimentais poderia ter na evolução das ideias dos alunos 

sobre uma dada temática. 

Este propósito resultou das observações realizadas durante o período de observação do 

estágio. Assim, ao observar as diferentes aulas, foi notório que as atividades experimentais estavam 

pouco representadas na prática habitual da docência, quer no 1ºciclo quer no 2ºciclo. Para tal, foram 

planeadas várias atividades de forma a promover o ensino experimental nos contextos de intervenção.  

Neste sentido, mostrou-se relevante adotar uma estratégia que permitisse, aos alunos de 

ambos os ciclos, o contacto com atividades experimentais.  

Face a esta situação adotou-se a seguinte estratégia didática: Levantamento das conceções 

prévias dos alunos sobre a temática em estudo; Planeamento e implementação de atividades que 

permitissem aos alunos confrontar as suas ideias com as evidências experimentais; Avaliar a evolução 

das ideias dos alunos em função das atividades implementadas. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Abordagem Metodológica- Metodologia de investigação-ação  

 

 Num projeto de intervenção de natureza investigativa é necessário que se estabeleça uma 

metodologia de trabalho que seja potenciadora de uma postura reflexiva e de constante renovação, 

para, assim, assegurar as necessidades dos alunos.  

 Neste sentido, ao elaborar o projeto em questão, tornou-se óbvia a adoção de uma metodologia 

que alia a prática educativa à investigação em educação, isto é, a investigação-ação.   

 Por conseguinte, é possível definir a investigação-ação como “ uma intervenção na prática 

profissional com a intenção de proporcionar uma melhoria” (Lomax, 1990, citado em Coutinho et al, 

2009, p. 360).  

 Entre os aspetos que caracterizam este tipo de investigação destaca-se o facto de esta procurar 

dar resposta à necessidade de conhecer e melhorar uma dada realidade educativa. Neste sentido, os 

resultados da investigação influenciam de imediato o contexto de intervenção.   

 Portanto, é visível que esta metodologia permite-nos compreender e melhorar a ação 

educativa, levando-nos a refletir sobre o ensino e as suas particularidades. Neste sentido ao 

desenvolver uma metodologia baseada na investigação-ação, estamos, efetivamente, a articular de 

modo permanente a investigação, a ação e a formação. Portanto, ao adotar esta metodologia, estamos 

a refletir sobre as ações e eficácia do sistema e a compreender a realidade. 

 

2.2. Construtivismo  

A aprendizagem enquanto ação educativa tem como finalidade desenvolver no educando uma 

postura crítica e autónoma. Assim, este deve ser capaz de estabelecer uma relação pessoal com o 

meio envolvente, servindo-se para esse efeito das suas estruturas sensório-motoras, cognitivas, afetivas 

e linguísticas. Deste modo, para que o aluno desenvolva o seu conhecimento de forma autónoma, o 

professor deve assumir uma perspetiva construtivista. 

Assumindo este pressuposto, verificamos que a construção cognitiva do individuo está 

dependente das ferramentas que este já possui, estando em constante mudança. Assim, “ O aluno 

constrói pessoalmente um significado (ou reconstrói 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.” (Coll et al., 2001, p.54)  
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Neste sentido, denotamos que a escola assume um papel fulcral na aprendizagem 

construtivista, sendo capaz de garantir a construção de aprendizagens significativas que aproximem o 

aluno da sua cultura e meio social. Perante esta situação, ao assumir uma postura construtivista, o 

professor permite que o aluno seja um agente ativo na construção de conhecimento, sendo capaz de 

selecionar informações importantes. Assim, o aluno organiza coerentemente estas informações, 

integrando-as noutros conhecimentos anteriores.   

Esta “ Perspetiva construtivista da aprendizagem sugere uma abordagem do ensino que 

oferece aos alunos a oportunidade de uma experiência concreta e contextualmente significativa, através 

da qual eles podem procurar padrões, levantar as suas próprias questões e construir os seus próprios 

modelos, conceitos e estratégias” (Fosnot, 1999, p.9). Logo, esta metodologia possibilita o crescimento 

pessoal do aluno, contribuindo, também, para a assimilação de um leque complexo de conhecimentos 

e competências.  

Para tal, é necessário que o aluno confronte os seus conhecimentos com os conteúdos 

expostos, participando e interagindo ativamente no seu processo de ensino. Face a esta situação, cabe 

ao professor, mediar todo o processo de aprendizagem, planificando atividades que levem os alunos a 

refletir e questionar certos assuntos.  

Portanto, denotamos que o construtivismo coloca o aluno num papel central do processo de 

aprendizagem, sendo que o professor deve guiar e orientar essa construção de conhecimento, 

assegurando que o aluno não se desvia do caminho pretendido.  

Desta forma, com refere Allen “ pupils do not simply absord facts like a sponge but instead 

will subconsciously and automatically search for existing constructions on whitch to hang new material 

that is presented to them in lessons.” (2010, p. 3). 

Neste sentido, para que o aluno seja capaz de desenvolver conhecimentos cientificamente 

aceites, é necessário que o professor coloque o aluno perante situações onde este precise encontrar 

soluções para problemas. Para ultrapassar estes problemas o aluno recorre aos seus conhecimentos 

prévios, desencadeando uma análise do seu significado e, consequente, implementação.   
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2.3. A evolução das ideias dos alunos 

 

A construção de conhecimento requere que o aluno abandone ideias previamente concebidas 

e adquira novos conhecimentos e metodologias. 

Face a esta situação, torna-se imperativo realizar atividades que permitam ao aluno assumir 

um papel central na construção de conhecimento. Porém, para que tal aconteça é necessário que o 

professor valorize todas as ideias prévias dos alunos, fugindo ao menosprezo de certos conhecimentos.  

Estas ideias prévias assumem-se como construções pessoais, sendo realizadas de forma 

mais ao menos espontânea. Além disso, são fruto do processo de interação que o individuo desenvolve 

com o mundo que o envolve.  

Neste sentido, torna-se crucial que o professor seja capaz de identificar e avaliar as ideias 

prévias dos alunos, tendo como base esses conhecimentos para a planificação das atividades 

pretendidas. Assim, ao identificar as diferentes interpretações, o professor deve ser capaz de adequar 

as atividades de forma a que os alunos consigam expor as suas ideias prévias. Portanto, “ Estes 

conhecimentos prévios não só permitem um contacto inicial com o conteúdo, como são, também, 

fundamentais para a construção de novos significados” (Coll et al., 2001, p.58). 

Estas conceções prévias são fruto do meio em que o aluno se insere, representando as 

experiências que cada um desenvolve sobre o ambiente que o envolve. Esta construção está também 

dependente da interação social, pois os alunos tendem a adotar modos de pensamento e ação, 

próprios de uma determinada cultura e meio social, existindo uma transmissão cultural de 

conhecimentos e comportamentos socialmente aceites. 

Estes conhecimentos assumem um papel crucial no ensino das ciências, sendo uma 

ferramenta preponderante para o sucesso da aquisição do conhecimento científico. Portanto, 

observamos que “ los alumnos desarrollan explicaciones propias sobre el mundo con una gran 

cantidad de términos: concepciones, ideas previas, creencias, teorías, concepciones erróneas, 

concepciones alternativas, etc.” (Pozo et al., 2013, p.15).   

Deste modo, denotamos que algumas ideias apresentam-se como conceções alternativas, 

distanciando-se um pouco do conceito cientificamente aceite. Por esta razão, as representações que 

cada individuo faz da realidade que o rodeia, são específicas do mesmo. Logo, uma mesma realidade 

analisada por diferentes sujeitos não será, por isso, necessariamente interpretada da mesma forma.  

Neste sentido, torna-se importante estabelecer uma ligação entre as conceções prévias e as 

conceções alternativas. Como tal, constatamos que as conceções prévias existem antes de qualquer 
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intervenção da escola e assumem-se como explicações próprias que cada aluno constrói acerca de um 

determinado assunto, sendo que algumas dessas conceções podem estar corretas e outras assumem-

se como erros. Estes erros são representados como conceções alternativas que opõem-se às 

conceções do professor e teorias cientificamente reconhecidas. 

Todavia, estas ideias fazem sentido e são úteis para aqueles que as possuem, sendo sentidas 

pelos alunos como sensatas e úteis, estando de acordo com os seus modelos de pensamento. Por este 

motivo, as conceções alternativas possuem uma natureza eminentemente pessoal, sendo que cada 

individuo interioriza a sua experiência de um modo muito próprio.  

Portanto, “ Os conhecimentos que os alunos possuem não são um obstáculo à 

aprendizagem, mas antes um requisito indispensável – os alunos e alunas não aprendem apesar dos 

seus conhecimentos prévios, mas aprendem, exatamente, através desses conhecimentos.” (Coll et al., 

2001, p.94). 

 Logo, o erro não é um simples acidente de percurso sem qualquer importância, pois 

apresenta-se como um elemento motor de conhecimento. Aliás quanto mais complexo for o erro do 

aluno, mais rica será a sua experiência. Sendo assim, o conhecimento não surge a partir de um 

conjunto de verdades iniciais, na medida em que é construído pela rejeição sucessiva de erros que o 

sujeito que aprende, necessariamente, comete. ´ 

Assim, quando os conhecimentos assumidos como verdade começam a ser questionados, o 

aluno inicia um processo de reflexão interior, despertando a sua mente para novas conceções. Este é 

um passo crucial para a retificação dos erros existentes, propiciando, desta forma, o progresso de 

conhecimentos científicos. Por esta razão, as conceções alternativas, deixam de ser um elemento 

perturbador, no sentido pejorativo, e passam a ser consideradas como um elemento impulsionador 

dentro do processo de ensino.  

Desta forma, o erro cria condições favoráveis ao exercício da criatividade, da invenção e, 

portanto, da efetiva construção e aprendizagem dos conhecimentos científicos. Nesta fase, o professor 

torna-se um mediador de desenvolvimento cognitivo e de habilidades, pois o erro de aprendizagem, 

quando identificado, viabiliza o exercício da reflexão e a via de construção de um novo conhecimento.  

Perante esta situação deve existir uma valorização da importância dos erros cometidos pelas 

crianças na construção do seu conhecimento, desde que estes erros resultem de um esforço notório 

de pensamento.  

Deste modo, segundo Santos (1991) as conceções alternativas situam-se no centro do 

problema da aprendizagem, portanto ao ignorar tais conceções o professor está a promover uma das 
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principais causas da ineficácia da ação educativa. Logo, a fuga às representações espontâneas e aos 

primeiros erros poderá ser apontada como a principal causa de ineficácia educativa, tornando-se 

perentório desenvolver estratégias que possibilitem ao aluno refletir e modificar o seu pensamento.  

Deste modo, com a crescente valorização das conceções alternativas dos alunos, verifica-se, 

também, a valorização de processos promotores de mudança conceptual. Esta mudança permite que o 

aluno abandone as suas conceções alternativas, transformando-as em conceções cientificamente 

aceites.  

Para que esta situação se desenvolva é necessário uma reconceptualização e reestruturação 

dos pensamentos dos alunos. No entanto, nem todas as crianças são capazes de transformar as suas 

conceções alternativas em ideias cientificamente aceites e, por isso, a sua mudança conceptual 

acontecerá com a assimilação, aperfeiçoamento e desenvolvimento conceptual. Assim, passa-se de 

uma dada conceção alternativa a uma conceção um pouco melhor, com um campo de validade bem 

mais alargado.  

Perante esta situação, é notório que a mudança conceptual afirma-se como um processo 

demoroso pois “El desarrollo conceptual implica una serie continua de reorganizaciones en las que los 

conceptos existentes se van modificando a medida que interactúan con nuevas percepciones, procesos 

ideacionales, estados afectivos y sistemas de valores” (Ausubel, 1989, p. 122).  

Contudo, para que esta mudança conceptual ocorra é necessário que exista insatisfação com 

as conceções existentes, sendo que uma nova conceção tem que ser inteligível, isto é, acessível ao 

aprendiz. Além disso, torna-se crucial que uma nova conceção seja verosímil, ainda que só 

inicialmente, pois os alunos devem considerar que essa conceção é possível e plausível. Se não for o 

caso, as crianças perdem o interesse e acabam por manter as suas conceções alternativas.  

Assim sendo, o professor deve criar um ambiente saudável onde a criança seja capaz de 

expressar os seus conhecimentos sem qualquer medo de represálias. Em consequência, os alunos 

sentem-se confortáveis com as suas ideias, tentando através das atividades propostas, melhorar as 

suas conceções.  

Esta mudança deve ser monitorizada pelo professor, sendo que este deve identificar as 

afirmações do estudante que representam as novas e antigas conceções, bem como os comentários 

que explicitam o grau de adesão do estudante às conceções. No entanto, se o aluno considerar, por 

exemplo, que aprender consiste principalmente em ouvir e memorizar e não em reconstruir aquilo que 

é proposto pelo professor, muito dificilmente estará disposto a realizar um esforço e reorganizar as 

suas ideias.  
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Perante este processo o aluno reconstrói as suas conceções, alterando e modificando 

sistemas de valores e por vezes ideias culturais. Assim, é importante referir que esta mudança 

conceptual deve proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, isto é, uma aprendizagem útil 

para o seu desenvolvimento cognitivo e social.  

 

 A aprendizagem significativa ocorre quando a tarefa de aprendizagem implica relacionar, de 

forma não arbitrária e substantiva (não literal), uma nova informação a outras com as quais o 

aluno esteja familiarizado, e quando o aluno adota uma estratégia correspondente para assim 

proceder (Ausubel, 1980, p. 23). 

  

Para tal, o professor deve construir as atividades baseando-se em informações com que o 

aluno esteja familiarizado, pois assim é mais fácil para este estabelecer uma ligação entre as suas 

ideias e os conhecimentos transmitidos.  

Assim, é visível que esta construção de significados é fruto de uma interação ativa e 

integradora de novos materiais de instrução. Segundo Ausubel (2003) este processo requer a 

existência de situações de aprendizagem significativa e de materiais potencialmente significativos.  

Logo, observamos que a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos 

significados, sendo que, muitas vezes, a resolução de problemas que cada aluno realiza 

independentemente é a única forma possível de testar se os alunos compreenderam verdadeiramente 

e significativamente as ideias expostas pelo professor.  

  

2.4. Importância do Ensino das Ciências 

  

O ensino das ciências assume um papel fundamental no desenvolvimento de indivíduos 

ativos e conscientes face ao mundo que os envolve. Neste sentido, torna-se evidente que a crescente 

proliferação de informação e conhecimento resulta numa consciência cada vez mais extensa do mundo 

e das suas problemáticas. Esta consciência possibilita uma constante procura de conhecimento e 

formação, alimentando a imensa sede de evolução presente em todos os humanos.  

Esta ideia está intrinsecamente ligada à visão científica do mundo e do conhecimento 

científico, na medida em que é na ciência que o homem procura explicações e soluções para diversas 

questões.  

Como refere Martins et al. (2007), citando Rutherford e Ahlgren (1995) e Hodson (1998): 



13 
 

 
(…) só a Ciência fornece bases que permitem avaliar os efeitos da Tecnologia no ambiente e só 

a Ciência pode ajudar a encontrar soluções para a segurança do planeta. Enfim, só os 

processos próprios do conhecimento científico permitem elaborar juízos válidos sobre questões 

transnacionais, nacionais e do quotidiano das pessoas. (p.16)  

 
Logo, só a ciência fornece bases que possibilitam avaliar os efeitos da tecnologia e, 

consequentemente, da ação do homem no meio ambiente. Partindo desta visão, surge “ A ideia 

recorrente de que é precisa mais e melhor Educação em Ciências desde os primeiros anos e de que a 

Escola tem uma acentuada responsabilidade na concretização dessa meta reforça a necessidade de se 

intervir na formação institucionalizada de professores” (Martins et al., 2007, p.9). 

Assim, devemos formar professores que valorizam e atribuem importância ao ensino das 

ciências. Esta necessidade coloca o ensino das ciências no topo da formação educativa, pois, para 

compreender o mundo envolvente, cada individuo necessita de possuir um conjunto de saberes 

relacionados com este domínio.  

Neste sentido, “ É fundamental o envolvimento e responsabilização do professor na 

exploração de situações didácticas, na produção e implementação de actividades práticas, laboratoriais 

e experimentais em sala de aula e na consequente avaliação das mesmas” (Martins et al., 2007, 

p.11). Ao explorar estas situações o professor permite que os alunos compreendam a realidade que os 

envolve, bem como o seu quotidiano. Deste modo, são capazes de tomar decisões de forma 

consciente, crítica e informada o que lhes atribui uma maior responsabilidade social e cultural.  

Portanto, para ensinar ciências é necessário adequar as atividades aos conhecimentos dos 

alunos, possibilitando uma experiência eficaz que corresponda às necessidades e potencialidades dos 

mesmos. 

Desta forma, a educação em ciências surge como uma área promotora e potencializadora de 

interesse, que motiva e envolve os alunos. Ao estarem envolvidos na sua exploração, os indivíduos 

entram em contacto com o meio envolvente e são confrontados com experiências cognitivas que lhes 

permitem desenvolver redes de conhecimento por vezes bastante complexas.  

Portanto, ao refletir sobre algumas das finalidades do ensino das ciências, verificamos que a 

formação deste domínio promove a construção e assimilação de aprendizagens úteis para diversas 

situações do quotidiano, bem como um crescente pensamento crítico e científico. Assim, ao ensinar 

ciências deve-se proporcionar “ (…) aprendizagens úteis e com sentido para os alunos, por oposição a 

uma mera apropriação de saberes, ainda defendida por alguns” (Martins et al., 2007, p. 23)  
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Perante esta situação, o ensino das ciências permite que o aluno se encarregue e 

responsabilize sobre a construção do seu próprio conhecimento, desenvolvendo, deste modo, 

capacidades científicas que lhe atribuem maiores facilidades na resolução de problemas. Por fim, é 

notório que a formação em ciências promove o trabalho cooperativo, permitindo que os alunos 

interajam e troquem ideias promotoras de desenvolvimento. 

Com efeito, para conseguir que os alunos aprendam ciências, não basta conhecer as suas 

ideias, isto é, é necessário desenvolver métodos eficazes, que permitam ao aluno desenvolver 

conhecimentos assertados. Portanto, não basta substituir as conceções alternativas por conceções 

cientificamente aceites, ou seja, é necessário que o processo de aprendizagem seja desenvolvido 

gradualmente, através de mecanismos de enriquecimento e reconstrução das estruturas concetuais 

dos alunos.  

 

2.5. Ensino experimental das ciências 

Ao analisar as finalidades e objetivos da educação em ciências, aliado à perspetiva 

construtivista defendida, torna-se claro que as atividades experimentais assumem um papel 

fundamental no ensino das ciências, pois proporcionam uma serie de práticas pedagógicas que levam 

à construção de aprendizagens significadas.  

Deste modo, ao analisar as metas de aprendizagem e os programas estabelecidos para o 

ensino básico, verificamos que estes atribuem importância às atividades experimentais, sendo que isto 

acontece tanto no 1º ciclo como no 2ºciclo. Assim, pretende-se que os alunos desenvolvam um 

pensamento crítico, tornando-se observadores ativos com capacidade para investigar e aprender 

consoante as suas metas.  

Logo, verificamos que os próprios programas definidos para o ensino básico salientam a 

importância deste tipo de atividades. Como se pode ver no programa do 1ºciclo, um dos princípios 

orientadores do ensino defende que devemos proceder à “Valorização das aprendizagens 

experimentais nas diferentes áreas e disciplinas, em particular, e com carácter obrigatório, no ensino 

das ciências, promovendo a integração das dimensões teórica e prática;” (M.E, 2004, p.17). 

Desta forma, ao realizar aprendizagens experimentais, os alunos assumem uma atitude de 

permanente experimentação, observando e modificando ideias previamente concebidas.  

Neste sentido, são capazes de “ Utilizar alguns processos simples de conhecimento da 

realidade envolvente (observar, descrever, formular questões e problemas, avançar possíveis respostas, 
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ensaiar, verificar), assumindo uma atitude de permanente pesquisa e experimentação.” (M.E, 2004, 

p.103).  

Perante esta situação, é necessário associar o ensino experimental a uma prática reflexiva 

que leva o aluno a observar, prever e encontrar soluções para um determinado problema. Deste modo 

pela via do ensino experimental, os alunos:  

 
1. Explicitam as suas ideias e modos de pensar acerca dos fenómenos que os rodeia; 

2. Discutem e argumentam a validade das suas ideias; 

3. Utilizam processos científicos para testarem a validade das suas ideias em 

comparação com as evidências experimentais; 

4. Elaboram registos das observações realizadas; 

5. Constroem conclusões avaliando a conformidade entre as suas previsões e a 

observação das evidências; 

6. Constroem significados pessoais sobre as novas evidências garantindo assim, 

a construção de aprendizagens significativas (Sá & Varela, 2004, p.36). 

 

Desta forma, é notório que o ensino experimental poderá desencadear uma mudança 

conceptual no aluno, permitindo que este confronte as suas ideias prévias com as evidências retiradas 

das observações. Além disto, segundo Granja “ O trabalho experimental desenvolvido pelos alunos 

levará ao desenvolvimento da linguagem e fará com que eles se habituem a observar, enriquecendo 

desde modo o seu vocabulário”. (1995, p.17). Do mesmo modo, a execução de atividades 

experimentais irá contribuir de forma preponderante para que os alunos desenvolvam a sua 

comunicação oral, bem como a sua capacidade de observação, previsão e inferição. Logo, a sala de 

aula deve ser encarada como um local onde as crianças poderão produzir ciências, em oposição àquilo 

que é defendido pelo ensino tradicional. 
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CAPÍTULO III- PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

3.1. Plano de intervenção  

 

O projeto de intervenção pedagógica dividiu-se em duas fases, isto é, a implementação no 1º 

CEB e no 2º CEB.  

Para desenvolver a intervenção pedagógica foi adotada a seguinte estratégia didática: 

Levantamento das conceções prévias dos alunos sobre a luz e a fotossíntese; Planeamento e 

implementação de atividades que permitissem aos alunos confrontar as suas ideias com as evidências 

experimentais; Avaliar a evolução das ideias dos alunos em função das atividades implementadas. 

Relativamente aos instrumentos de recolha de dados de ambos os ciclos, verificamos que 

estes se centraram na aplicação de questionários de levantamento das conceções prévias, fichas de 

trabalho, diálogos decorrentes das atividades experimentais e pós-questionário/questionário síntese 

onde se pretendia avaliar a evolução das conceções dos alunos em relação à temática abordada. 

No que respeita à calendarização do 1ºciclo, as intervenções foram divididas em 7 atividades, 

de forma a concretizar todos os objetivos traçados. Relativamente à calendarização do 2ºciclo, 

constatamos que as intervenções foram divididas por 6 atividades, onde foi possível abordar todos os 

conteúdos traçados. 

Quanto às fases de intervenção, devemos analisar as seguintes tabelas de forma a 

compreender a intervenção pedagógica: 
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Tabela 1: Plano geral de intervenção no 1ºciclo 

 

Tabela 2: Plano geral de intervenção no 2ºciclo 

 

Atividades  Aula 1 

(05-05-2016) 

Aula 2 

(09-05-2016) 

Aula 3 

(12-05-2016) 

Atividade 1: 

Pré-questionário 

   

Atividade 2:  

Vasos condutores 

   

Atividade 3: 

Apresentação em Power Point 

   

Atividade 4: 

Observação microscópica dos 

cloroplastos da Elódea 

   

Atividade 5: 

Apresentação em Prezi 

   

Atividade 6:  

Pós-questionário 

   

Atividades  Aula 1 

(14-01-2016) 

Aula 2 

(20-01-2016) 

Aula 3 

(28-01-2016) 

Aula 4 

(02-02-2016) 

Aula 5 

(04-02-2016) 

Atividade 1: 

Questionário inicial  

     

Atividade 2: 

Trajeto da luz 

     

Atividade 3:  

Propagação da luz 

     

Atividade 4:  

Materiais transparentes, 

translúcidos e opacos 

     

Atividade 5: 

A sombra 

     

Atividade 6: 

Questionário síntese 

     

Atividade 7:  

Teatro de sombras 
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3.2. Objetivos da intervenção pedagógica 

 
 Levantar as ideias prévias dos alunos acerca da luz (3ºano) e da fotossíntese (6ºano);  

 
 Promover a evolução das ideias dos alunos através do confronto das ideias prévias com 

evidências experimentais resultantes do desenrolar das atividades implementadas;  
 

 Avaliar o impacto das atividades realizadas na evolução das ideias dos alunos sobre as 
temáticas em estudo.   
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CAPÍTULO IV- DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

4.1. Relato das fases da intervenção pedagógica na turma do 1ºCEB 

Atendendo aos objetivos do Projeto de Intervenção Pedagógica, no caso do 1º ciclo, as 

planificações da intervenção centram-se no desenvolvimento de tópicos programáticos relacionados 

com a luz.  

A intervenção pedagógica realizou-se em sete atividades, sendo que as mesmas foram 

programadas segundo a seguinte estratégia didática: Levantamento das conceções prévias dos alunos 

sobre a luz; Planeamento e implementação de atividades que permitissem aos alunos confrontar as 

suas ideias com as evidências experimentais; Avaliar a evolução das ideias dos alunos em função das 

atividades implementadas. 

Deste modo, observamos que a intervenção desenvolveu-se em diferentes atividades, que 

estão sintetizadas na seguinte tabela: 

 
Tabela 3 - Planificação das atividades desenvolvidas na turma do 3ºano do 1º CEB 

2º  

Atividades Descrição 

 

Primeira Atividade:  

Questionário inicial de 

levantamento de conceções 

prévias 

 

Distribuição de um questionário de levantamento de conceções 

prévias de forma a recolher as ideias dos alunos acerca dos 

conteúdos a explorar. 

 

 

 

Segunda Atividade: 

 Trajeto da luz 

Observação do interior de uma caixa vermelha e de uma caixa 

azul; 

Preenchimento de uma ficha de trabalho sobre as observações 

realizadas; 

Preenchimento de uma ficha de trabalho sobre as fontes 

luminosas; 

Debate sobre a atividade experimental. 

 

Terceira atividade: 

Propagação da luz 

Observação de uma fonte luminosa (lanterna) através de tubos 

de plásticos; 

Preenchimento de uma ficha de trabalho sobre as observações 



20 
 

 

 

realizadas; 

Debate sobre a atividade experimental. 

 

Quarta atividade: 

Materiais transparentes, 

translúcidos e opacos. 

 

Exploração, observação e identificação de materiais 

transparentes, translúcidos e opacos; 

Preenchimento de uma ficha de trabalho sobre as observações 

realizadas; 

Debate sobre a atividade experimental. 

 

Quinta atividade: 

A sombra 

 

Medição da distância de uma fonte luminosa (lanterna) ao 

objeto e do comprimento da sombra desse objeto; 

Preenchimento de uma ficha de trabalho sobre as observações 

realizadas. 

 

Sexta atividade: 

Questionário síntese 

 

Averiguar e avaliar a evolução das ideias dos alunos e o 

impacto das atividades experimentais.  

 

Sétima atividade: 

Teatro de Sombras 

 

Construção de um texto dramático sobre os animais; 

Ensaio do texto dramático; 

Apresentação do texto dramático através de um teatro de 

sombras. 

 

4.1.1. Primeira atividade – Questionário inicial de levantamento de conceções prévias. 

 

Descrição da atividade 

 Esta atividade teve como principal objetivo a introdução de um questionário com 7 questões 

(Anexo A), tendo em vista a recolha de opiniões sobre as temáticas a explorar. Neste sentido, foi pedido 

aos alunos sinceridade nas respostas uma vez que o questionário não tinha um caráter avaliativo. 

Análise e avaliação da atividade 

 Ao analisar a atividade proposta, verificamos que os alunos foram capazes de responder a 

todas as perguntas de forma direta e simples. Desta forma, as questões serão apresentadas segundo a 

ordem estabelecida no questionário.  
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Figura 1: Observador e objeto presentes na questão 4. 

Questão 1- “Existe luz na tua sala?”. Verificamos que 11 alunos afirmaram que existe luz na sua sala 

(N=11). 

Questão 2- “De onde provém essa luz?”. Ao analisar esta questão constatamos que todos os alunos 

indicam que a luz provém da eletricidade e, consequentemente, das lâmpadas. Logo, verificamos que 

os alunos foram capazes de identificar a principal fonte luminosa presente na sala, ignorando, contudo, 

a luz exterior, menos intensa naquele momento.  

Questão 3- “Vamos apagar a luz da sala. E agora de onde provém a luz?”. Observamos que a luz 

elétrica da sala foi apagada e a quase totalidade dos alunos indicaram o sol como fonte luminosa, 

enquanto que um aluno refere o ar/ambiente como a fonte de luminosa. 

 Assim sendo, é bastante notório que os alunos conseguiram distinguir a luz emitida pelo sol 

e a luz emitida pelas lâmpadas, referindo-as como fontes luminosas diferentes. Contudo um aluno 

refere que a luz vem do ar e do ambiente, o que nos leva a concluir que este pensa que a luz é algo 

que já se encontra no ar.  

De seguida, ao analisar as respostas apresentadas na questão 4-“Para que o observador veja 

o objeto, qual será o percurso da luz?”, é importante referir que os alunos foram confrontados com 

uma figura que representa um objeto e um observador.  

Para tal, deveriam desenhar uma seta na linha marcada, com o sentido que estes 

consideravam representar o trajeto da luz (figura 1). A análise desta questão será apresentada no 

gráfico 1.  
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Questão 4- “Para que o observador veja o objeto, qual será o percurso da luz?” 

 
 

 
 

Gráfico 1: Respostas dos alunos à questão 4 do questionário. 

 
 

Assim, ao observar o gráfico devemos considerar que as respostas dos alunos se dividem em 

dois tipos, ou seja, do observador para o objeto e do objeto para o observador. 

Logo, ao analisar o gráfico 1, observamos que 7 alunos representam que a luz vem do 

observador para o objeto, sendo que 4 alunos representam que a luz vem do objeto para o observador.  

Esta ideia leva-nos a considerar que os alunos pensam que os nossos olhos emitem raios de 

luz que iluminam os objetos, o que nos sugere que a maioria das crianças possui algumas conceções 

alternativas acerca desta temática.  

Questão 5 – “Será que a luz se desloca sempre em linha reta?”. Ao analisar as respostas apresentadas 

na questão 5, verificamos que a maioria dos alunos, isto é 7, afirma que a luz não se desloca sempre 

em linha reta. Por outro lado, 4 alunos referem que a luz desloca-se sempre em linha reta. Para 

sustentar a ideia exposta pelos alunos que acreditam que a luz não se desloca sempre em linha reta, 

devemos considerar alguns exemplos de alunos que afirmam que “ A luz anda às curvas”; “A luz anda 

em reta e em curva”.  

Assim ao avaliar as suas respostas, é notório que a maior parte dos alunos não considera 

que a luz viaja sempre em linha reta, sendo que a justificação mais comum reside no facto de estes 

acreditarem que a luz também se desloca através de curvas. 
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Gráfico 2: Respostas dos alunos à questão 6 do questionário 

 

Questão 6- “ Será que a luz atravessa todos os materiais?”  

 

 

 

 

Ao analisar as respostas apresentadas no gráfico 2, observamos que a maioria das crianças, 

isto é 7, afirmou que a luz é capaz de atravessar todos os materiais. Portanto torna-se perentório 

enunciar algumas justificações, onde os alunos afirmam que a luz é capaz de atravessar materiais: 

 “Porque conseguimos ver nos materiais transparentes”;  

 “ Sim porque passa os materiais” ;  

 “ Sim porque passa os vidros”. 

Por outro lado, constatamos que 4 alunos afirmam que a luz não é capaz de atravessar todos 

os materiais, apresentando algumas justificações como por exemplo: 

 “ Porque os objetos travam os raios”;  

 “Porque os materiais são fechados e a luz não sai”, 

 ” Porque a luz não atravessa os objetos”. 

  
Deste modo, ao avaliar as suas respostas observamos que a maior parte dos alunos acredita 

que a luz é capaz de atravessar todos os materiais.  
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Figura 2: Crianças a observarem o 

interior das caixas. 

Gráfico 3: Respostas dos alunos à questão 7 do questionário. 

Questão 7- “ O que acontece à sombra de um objeto quando a luz se afasta cada vez mais dele?” 

 
 

 

Ao analisar o gráfico 3, observamos que ao serem questionados sobre o que acontece à 

sombra de um objeto quando a luz se afasta cada vez mais dele, 6 alunos referiram que a sombra fica 

maior, enquanto que 5 pensam que a sombra fica mais pequena.    

Logo, observamos que a maior parte dos alunos considera que a sombra fica maior, sendo 

que os restantes consideram que a sombra fica mais pequena.  

 

4.1.2. Segunda atividade - Trajeto da luz   

Descrição da atividade 

A segunda atividade iniciou-se com uma questão, isto é, 

“Porque será que não conseguimos ver os objetos no escuro?”. 

Para perceberem que o trajeto da luz está associado a esta 

questão, foi proposto que os alunos realizassem uma atividade 

experimental. 

 Assim, inicialmente a turma dividiu-se em 3 grupos e 

foram distribuídas duas caixas fechadas de diferentes cores (azul 

e vermelha) com um pequeno furo de forma a que os alunos 

fossem capazes de observar o seu interior.  
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A caixa azul continha uma bola e uma lanterna acesa, enquanto que a caixa vermelha 

continha apenas uma bola. Ao distribuir as caixas, foi também distribuída por cada aluno uma ficha de 

trabalho (Anexo B) onde estes deveriam responder a algumas questões sobre a atividade. 

 As caixas circularam por todos os grupos, sendo que os alunos deveriam colocar o seu olho 

num pequeno buraco presente na caixa e observar o interior da mesma.  

Numa fase seguinte e para consolidar os conhecimentos dos alunos acerca das fontes 

luminosas, foi distribuída uma ficha de trabalho sobre as mesmas. (figura 3).  

Deste modo, na ficha os alunos deveriam identificar os objetos luminosos (sol, laser, 

pirilampo, candeeiro, lâmpada, lanterna e vela) e os objetos iluminados (mesa, bola, caneta, livro, 

espelho, garrafa e cadeira).  

Após a finalização da ficha realizou-se um pequeno debate sobre as tarefas realizadas, 

seguindo-se o registro no caderno e no quadro de algumas conclusões evidenciadas pela experiência 

com as caixas. 

Análise e avaliação da atividade 

Após as observações realizadas, os alunos responderam às questões colocadas na ficha de 

trabalho sobre a atividade experimental. Neste sentido, a análise será exposta segundo a ordem 

presente na ficha de trabalho.  

Questão 1- “ Porque é que na caixa vermelha não conseguimos observar a bola que está no seu 

interior?”    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 4: Respostas dos alunos à questão 1 da ficha de trabalho sobre o trajeto da luz. 
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Assim, ao analisar os dados expostos no gráfico 4, verificamos que a maior parte dos alunos 

foi capaz de perceber que não conseguiam observar o interior da caixa vermelha porque esta não 

possui luz, isto é, está escuro dentro da caixa. Deste modo, as crianças parecem ter compreendido que 

a bola não é uma fonte luminosa, logo não consegue imitir luz.  

Neste sentido, apesar das diferentes respostas, é notório que todas as crianças 

compreenderam que não conseguimos ver o interior da caixa devido à ausência da luz.  

 

Questão 2- “Porque é que na caixa azul conseguimos observar a bola que está no seu interior? “ 

 

 

 Gráfico 5: Respostas dos alunos à questão 2 da ficha de trabalho sobre o trajeto da luz. 

  
A maioria dos alunos (gráfico 5) afirma que conseguimos observar a bola na caixa azul 

porque existe luz dentro da caixa. Os restantes afirmam que a bola e a lanterna estão acesas. 

Neste sentido, podemos concluir que os alunos compreenderam que a caixa azul continha 

uma fonte luminosa que lhes permitiu observar a bola que se encontrava no interior. Assim, é possível 

inferir que a maior parte dos alunos percebeu que só conseguimos observar o objeto (bola) se a caixa 

possuir algum tipo de fonte luminosa. 

 Esta atividade possibilitou aos alunos questionar algumas das suas conceções iniciais, 

permitindo-lhes compreender que os nossos olhos não emitem raios de luz, pois se assim fosse 

também poderiam ver a bola no escuro (caixa vermelha). 
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Questão 3- “Que outro objeto é possível observar na caixa azul?” 

 

 

 Gráfico 6: Respostas dos alunos à questão 3 da ficha de trabalho sobre o trajeto da luz. 

Assim, ao analisarmos as respostas dos alunos (gráfico 6), verificamos que todos os alunos 

reconheceram a presença de uma lanterna na caixa azul.  

Logo, é possível concluir que todas as crianças foram capazes de associar a luz que se 

encontrava dentro da caixa, ao facto de existir uma fonte luminosa, isto é, a lanterna.   

 
Questão 4- “Porque será que conseguimos observar esse objeto?” 

 

 
Gráfico 7: Respostas dos alunos à questão 4 da ficha de trabalho sobre o trajeto da luz. 
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Deste modo, ao avaliar as respostas apresentadas no gráfico 7, é possível concluir que os 

alunos referem diferentes justificações, porém é notório que a maior parte dos alunos associa o facto 

de a lanterna ser visível ao facto de esta emitir luz. Para tal, observamos que a maioria afirma que a 

lanterna é um objeto luminoso e emite luz. No entanto, é importante referir que 3 alunos distanciam-se 

um pouco do facto de ser a lanterna a emitir luz, sendo que por isso referem que só conseguimos ver a 

lanterna porque existe luz dentro da caixa.  

 
Questão 5- “Desenha as setas que indicam o trajeto que a luz faz para conseguirmos observar a bola 

na caixa azul:” 

Tabela 4: Respostas dos alunos à questão 5 da ficha de trabalho sobre o trajeto da luz. (N=11) 

Respostas apresentadas na 
questão 5 

 
Desenho 

 
Número de 
alunos 

 
 

Lanterna – Objeto - Olho 

  
 
9 
 

 
 

Olho - lanterna 
 

              

 
 
1 

 
 

Não respondem 
 

              

 
 
1 

 

Ao analisar a tabela 4, constatamos que a maioria dos alunos apresenta a mesma resposta. 

Assim sendo, quanto lhes foi sugerido que representassem o trajeto da luz através de setas, 

observamos que 9 alunos desenharam setas de forma a percebermos que a lanterna emite luz que, 

consequentemente ilumina a bola e segue em direção aos nossos olhos. Por outro lado, um aluno 

desenhou as setas a sair dos nossos olhos para o objeto e outro aluno não apresentou qualquer 

resposta.  

Neste sentido, é notório que a maior parte dos alunos compreende que a luz provém da 

lanterna e ilumina o objeto, neste caso a bola. Desta forma, a luz segue em direção aos nossos olhos, 
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Figura 3: Ficha de trabalho sobre as fontes luminosas. 

contrariando a ideia de que os nossos olhos emitem raios de luz (ideia exposta pelos alunos no 

questionário de levantamento de conceções prévias). Logo, concluímos que a atividade permitiu aos 

alunos abandonar algumas ideias erradas acerca deste assunto, pois a maior parte das crianças 

compreendeu que só conseguimos observar no escuro se tivermos uma fonte luminosa. Portanto como 

os nossos olhos não são uma fonte luminosa, a luz vem, efetivamente, dos objetos para os nossos 

olhos e não dos nossos olhos para o objeto.  

 Em relação à análise da ficha de trabalho sobre as fontes luminosas, observamos que na 

questão 1- “ Preenche a seguinte tabela utilizando os objetos representados nas imagens” (figura 3) a 

totalidade dos alunos conseguiu identificar todos os objetos luminosos (sol, laser, pirilampo, candeeiro, 

lâmpada, lanterna e vela) e todos os objetos iluminados (mesa, bola, caneta, livro, espelho, garrafa e 

cadeira).  
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Figura 4: Crianças a observar o 

interior do tubo. 

Por fim, ao analisar as conclusões resultantes do debate realizado no final da atividade, 

verificamos que os alunos conseguiram chegar à conclusão que: 

 
 Sem uma fonte luminosa não conseguimos ver no escuro; 

 A luz vem dos objetos para os nossos olhos; 

 Existem objetos que são luminosos e objetos que são iluminados.  

 

4.1.3. Terceira atividade – Propagação da luz  

Descrição da atividade  

Ao iniciar a quarta atividade, foi proposto que os alunos 

realizassem uma atividade experimental sobre a propagação da 

luz de forma a perceberam que a luz viaja sempre em linha reta. 

Para esse efeito, a turma foi dividida em 3 grupos e cada grupo 

recebeu um tubo de plástico e uma lanterna. 

Além destes materiais, foi fornecida uma ficha de 

trabalho de apoio à experiência (Anexo C), onde os alunos 

deveriam registar as suas observações e responder a algumas 

questões, e o procedimento a desenvolver (Anexo D).  

Para elaborar a experiência, as crianças deveriam colocar o tubo em várias posições (reta, 

curva e nó) e dispor a lanterna (que se encontrava acesa) numa das extremidades do tubo e observar 

em que posição é possível ver a luz da lanterna. À medida que realizavam a tarefa, os alunos deveriam 

preencher a ficha de trabalho fornecida, anotando, assim, as suas observações.  

Assim, pretende-se que os alunos testem as várias posições, refletindo e registando as suas 

observações.  

Ao terminarem a ficha, os alunos debateram em grande grupo as suas observações e 

registaram as suas conclusões no caderno e no quadro.  
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Análise e avaliação da atividade  

 
Ao iniciar a análise da atividade, é importante referir que a análise das questões 

apresentadas na ficha de trabalho será realizada conforme a ordem estabelecida na mesma. 

Para tal, começamos por analisar as observações registadas na ficha de trabalho. Assim, 

devemos considerar que os alunos receberam as seguintes indicações “ Após realizares as tuas 

observações, assiná-la com um X a opção que te parece mais adequada:” Ao assinalar a sua opção, os 

alunos deveriam colocar o X na opção “Vejo a luz” ou “Não vejo a luz”.  

 

Tabela 5: Registo das observações realizadas durante a atividade experimental acerca da propagação 

da luz. (N=11) 

 
Situações 

 
Vejo a luz 

 
Não vejo a luz 

Nº de alunos Nº de alunos 

 
Situação A:  

 

 
0 

 
11 

 
Situação B: 
  

 
1 

 
10 

 
Situação C:   
  

 
11 

 
0 

 
Situação D:   

 

 
0 

 
11 

        

Assim, ao observar as suas respostas é possível deduzir que a maioria dos alunos foi capaz 

de perceber que só conseguimos ver a luz, colocando o tubo em linha reta. Contudo, um aluno referiu 

que via a luz na posição B. 

Portanto, através da experiência aperceberam-se que a luz só se propaga em linha reta, pois 

ao colocar o tubo em curva e nó não foi possível observar a luz emitida pela lanterna.  

Ao analisar a questão 1- “ Porque será que em algumas situações não conseguiste ver a 

luz?”, constatamos que todos os alunos foram capazes de responder à pergunta de forma correta, 

porém existem diferentes explicações.  
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Para tal, a maioria dos alunos referiram que não conseguiram ver a luz “ Porque o tubo não 

estava em linha reta” ou porque “ A luz passa sempre em linha reta e não em curvas”. Assim, é 

notório que os alunos compreendam que em algumas situações não conseguíamos ver a luz, porque o 

tubo não se encontrava em linha reta.  

Por outro lado ao analisar a questão 2- “Será que a luz viaja sempre em linha reta?”, 

observamos que a totalidade dos alunos afirmou que a luz viaja sempre em linha reta referindo por 

exemplo: “ No tubo só conseguíamos ver a luz em linha reta” e“ A luz não viaja em nós ou em curvas”. 

Por este motivo, é possível concluir que a atividade experimental contribuiu de forma positiva para 

melhorar as ideias dos alunos sobre a propagação da luz, pois foi através desta que os alunos 

conseguiram observar a forma como a luz se propaga, percebendo que esta viaja sempre em linha 

reta. 

Por fim, ao analisar as conclusões resultantes do debate, verificamos que os alunos 

concluíram que: 

 A luz viaja sempre em linha reta; 

 A luz vem dos objetos em direção os nossos olhos; 

 A luz não se propaga de forma curva; 

 Apenas conseguimos ver os objetos se existir uma fonte luminosa; 

 

Por este motivo, é possível concluir que a atividade experimental parece ter sido benéfica, 

pois os alunos alteraram algumas das suas conceções iniciais (questionário de levantamento de 

conceções prévias) no que refere à propagação da luz e aperceberam-se que a luz desloca-se sempre 

em linha reta e não em curva como a maioria pensava.  
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4.1.4. Quarta atividade – Materiais transparentes, translúcidos e opacos  

Descrição da atividade 

  
A quarta atividade iniciou-se com uma questão, isto é, “Será que a luz atravessa todos os 

materiais?”. Para tentar encontrar uma resposta para esta pergunta, foi proposto que os alunos 

realizassem uma atividade prática onde deveriam catalogar e classificar alguns materiais. 

Para esse efeito, foram distribuídos alguns materiais por cada grupo (papel vegetal, cartolina, 

cartão, pedaço de tecido, plástico incolor, plástico branco, celofane, folha de acetato, guardanapo e um 

copo de vidro). 

Para auxiliar esta tarefa, foi distribuída uma ficha de trabalho (Anexo E) onde os alunos 

deveriam registar numa tabela as suas observações e responder a algumas questões. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Observação dos materiais transparentes, translúcidos e opacos. 

 

Para efetuar a atividade prática, cada grupo utilizou uma caneta e tentou observar essa 

caneca através dos diferentes materiais. Ao terminarem as suas observações, gerou-se um debate 

onde os alunos discutiram as suas observações e registaram no caderno e no quadro algumas das 

conclusões evidenciadas pela exploração dos materiais.  

 

Análise e avaliação da atividade  

 
Ao analisar os resultados obtidos na ficha de trabalho referente à atividade prática, devemos 

considerar que a análise das questões colocadas será realizada segundo a ordem estabelecida na 

mesma.  

Figura 6: Exploração dos materiais 
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Questão 1- “ Regista as tuas observações com um X:”  

Tabela 6: Registos das classificações dos alunos durante a observação dos materiais. (N=11) 

 
 

Observações 

 
Número de alunos 

 
Não vejo o objeto 

 
Vejo o objeto de 

forma nítida 

 
Vejo o objeto de forma 

pouco nítida 
 

Papel Vegetal 
 
2 

 
0 

 
9 

 
Cartolina 

 
11 

 
0 

 
0 

 
Cartão 

 
11 

 
0 

 
0 

 
Pedaço de Tecido 

 
11 

 
0 

 
0 

 
Plástico Incolor 

 
0 

 
11 

 
0 

 
Plástico Branco 

 
1 

 
0 

 
10 

 
Celofane 

 
0 

 
11 

 
0 

 
Folha de Acetato 

 
0 

 
11 

 
0 

 
Guardanapo 

 
2 

 
0 

 
9 

 
Copo de Vidro 

 
0 

 
11 

 
0 

  

Ao analisar a tabela 6, verificamos que todos os alunos foram capazes de observar que 

através da cartolina, cartão e pedaço de tecido não é possível ver a caneta que se encontra tapada 

pelos materiais. Por outro lado, todos os alunos conseguiram identificar que através do plástico incolor, 

celofane, folha de acetato e copo de vidro é possível ver o objeto de forma nítida.  

Por fim, ao analisar as respostas apresentadas nos restantes objetos, verificamos que a 

maioria dos alunos observou que através do papel vegetal, plástico branco e guardanapo é possível ver 

o objeto de forma pouco nítida. Contudo, alguns alunos acabaram por referir que não conseguiam ver 

através destes materiais, o que nos sugere que estes tiveram algumas dificuldades em observar e 

perceber que estes são materiais translúcidos.   
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Relativamente à questão 2- “ Pinta o quadrado da opção correta” (figura 6) é notório que os 

alunos apresentaram alguma dificuldade na categorização dos materiais translúcidos.  

 

 

 

Neste sentido, ao analisarmos as respostas dos alunos à questão referida, verificamos que 

todos os alunos foram capazes de identificar que os materiais opacos são aqueles que não deixam 

passar luz e os materiais transparentes são aqueles que deixam passar totalmente a luz. No que diz 

respeito aos materiais translúcidos, constatamos que 8 alunos foram capazes de categorizar os 

materiais translúcidos como materiais que deixam passar parcialmente a luz, sendo que 2 alunos 

responderam de forma errada. 

Desta forma, ao analisar e avaliar os resultados obtidos, verifica-se que a maioria dos alunos 

foi capaz de responder corretamente às questões, evidenciando, assim, os seus conhecimentos em 

relação à temática abordada. No entanto, uma pequena percentagem de alunos parece não ter 

compreendido que os materiais translúcidos deixam passar parcialmente a luz.  

Deste modo, é possível afirmar que a atividade prática parece ter tido sucesso, pois no 

questionário inicial a maioria dos alunos afirmou que a luz é capaz de atravessar todos os materiais e 

agora alteraram a sua opinião ao observarem que a luz não atravessa os materiais opacos.  

Além disso, a atividade mostrou-se eficaz pois os alunos conseguiram ligar as propriedades 

evidenciadas na atividade prática (vejo o objeto de forma nítida, vejo o objeto de forma pouco nítida, 

não vejo o objeto) aos materiais que representam essa propriedade, isto é, os materiais opacos, 

transparentes e translúcidos. 

 

 

Figura 6: Questão 2 da ficha de trabalho sobre os objetos transparentes, translúcidos e opacos. 
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Figura 7: Alunos a medir a distância da fonte luminosa ao 

objeto e o comprimento da sombra do objeto. 

4.1.5. Quinta atividade – A sombra 

Descrição da atividade 

A quinta atividade iniciou-se com um desafio e uma questão, isto é, “ O que é que acontece à 

sombra de um objeto quando a luz se afasta cada vez mais dele?”. Para verificar o que acontece foi 

proposto aos alunos a realização de uma atividade experimental.  

Para esse efeito, os alunos dividiram-se em grupos e receberam uma ficha de trabalho de 

apoio à experiência (Anexo F) e o procedimento a desenvolver (Anexo G). Antes de iniciar a atividade, 

foram coladas em cima da mesa de cada grupo, 3 fitas em 3 posições diferentes (posição A, B e C). 

Cada fita encontrava-se com a mesma distância entre si (12 cm), estando alinhada com o objeto que 

se apresentava junto da parede (vela que se encontrava apagada servindo apenas de objeto).  

Depois de estas posições estarem estabelecidas, os alunos ligaram a lanterna e colocaram-na 

na posição C, medindo com uma régua a distância da fonte luminosa ao objeto e o comprimento da 

sombra do objeto. Posteriormente, os alunos colocaram a lanterna na posição B e A e realizam o 

mesmo procedimento. Ao terminarem as suas medições, os alunos discutiram os seus resultados com 

toda a turma, trocando conclusões sobre a experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise e avaliação da atividade 

Ao analisar a atividade em questão, é importante referir que os alunos não demonstraram 

qualquer dificuldade em realizar as medições, colocando a fonte luminosa em todas as posições 

enunciados no procedimento fornecido.  

Perante esta situação, torna-se preponderante analisar as respostas e os registos efetuados 

na ficha de trabalho.  
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Figura 8: Medições registadas na questão 1 da ficha de trabalho.  

 

Assim, ao analisar a questão 1- “ Após realizares as tuas medições, preenche a seguinte 

tabela.” (figura 8), verificamos que todos os alunos conseguiram registar de forma correta as suas 

medições na tabela.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Desta forma, ao analisar as medições apresentadas, é importante referir que o objeto utilizado 

é sempre o mesmo e encontra-se numa posição fixa. A única coisa que muda é a distância do objeto 

em relação à fonte luminosa colocada em cima das fitas (que se encontram colocadas à mesa de 

forma a marcar as várias distâncias). Assim, ao observar as suas medições é notório que os alunos 

foram capazes de medir a distância da fonte luminosa ao objeto e, consequentemente, o comprimento 

da sombra do objeto. Isto sugere-nos que a atividade experimental correu como planeado, permitindo 

que os alunos comparassem as diferentes medidas do mesmo objeto.  

Por este motivo, ao analisar a questão 2- “O que é que podes concluir sobre o tamanho da 

sombra do objeto quando a luz se afasta dele?”, podemos verificar que a totalidade dos alunos (N=11) 

foi capaz de concluir que a sombra fica mais pequena cada vez que afastamos a fonte luminosa do 

objeto. Assim, para alcançar esta resposta, os alunos serviram-se das medições registadas na tabela, 

verificando, assim, que à medida que vamos afastando a fonte luminosa (lanterna) do objeto a sua 

sombra diminui. Para chegar a tal resultado, os alunos compararam as várias distâncias da fonte 

luminosa ao objeto e o comprimento da sombra do objeto.  
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Figura 9: Questão 1 do questionário síntese. 

 

Desta forma, é possível concluir que a atividade experimental parece ter sido capaz de 

modificar algumas das ideias dos alunos, uma vez que estes conseguiram realizar as suas medições 

de forma correta, apercebendo-se que quando maior for a distância da fonte luminosa ao objeto, 

menor será a sombra do mesmo.  

 

4.1.6. Sexta atividade – Questionário síntese 

Descrição da atividade  

A sexta atividade inicia-se com a realização de um questionário síntese (Anexo H), tendo 

como objetivo averiguar a evolução dos conhecimentos dos alunos após as atividades. Neste sentido, é 

importante referir que a ficha contém 5 questões e explora todos os conteúdos abordados durante as 

atividades, testando, deste modo, a evolução das ideias dos alunos.  

 

Análise e avaliação da atividade 

 
A análise das questões será realizada consoante a ordem estabelecida no questionário.  

No que diz respeito à Questão 1: “ Seleciona com um X a opção correta:” (Fig. 9), 

observamos que a maioria dos alunos (N=11) foi capaz de responder à questão sem dificuldade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, observou-se que 10 alunos selecionaram a opção correta (imagem da direita), 

mostrando que a bola só é visível porque é iluminada pelo sol e não por luz que vai dos nossos olhos 

para a bola. Contudo um aluno não selecionou a resposta correta.  
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Figura 10: Questão 3 do questionário síntese. 

 

Neste sentido, é importante recordar que no questionário inicial, a uma questão similar (ver 

gráfico 1), a maioria dos alunos referiu que a luz ia dos olhos para o objeto.  

Logo, é notório que os conhecimentos dos alunos evoluíram, pois no início pensavam que os 

nossos olhos emitiam raios de luz que iluminavam os objetos, porém com o desenvolver das atividades 

aperceberam-se que é precisamente o contrário, ou seja, se os objetos não estiverem iluminados ou 

forem a fonte luminosa é impossível vê-los. 

Relativamente à questão 2- “Qual é a diferença entre objetos luminosos e objetos 

iluminados?”, verificamos que dos 11 alunos, 9 foram capaz de explicar corretamente a diferença entre 

os objetos luminosos e iluminados, como se pode observar nos seguintes exemplos: “ Os objetos 

luminosos transmitem luz e os objetos iluminados não, por isso precisam de uma fonte luminosa que 

os ilumine” e “ Os objetos luminosos são fontes de luz e os objetos iluminados recebem essa luz pois 

não tem luz própria.” 

Os restantes dois alunos apresentaram respostas um pouco incompletas, afastando-se um 

pouco da explicação esperada. Também aqui se verifica uma evolução de conhecimentos, pois os 

alunos perceberam que existe uma diferença entre estes objetos. 

Na questão 3 - “Observando uma das extremidades de cada tubo, em qual deles será 

possível observar o foco da lanterna?” (Fig. 10), observamos que a maioria dos alunos deu uma 

resposta correta a esta questão, excetuo um aluno.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Assim, ao analisar as justificações apresentadas na questão 3.1- “Justifica a tua opção”, 

verificamos que a maioria dos alunos foi capaz de referir que a luz viaja sempre em linha reta, logo só 

conseguimos ver a luz com o tubo na horizontal. Assim, é importante recordar que no questionário 

inicial, a uma questão similar (questão 5 do questionário inicial), a maioria dos alunos referiu que a luz 

não viaja sempre em linha reta.  
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Figura 11: Questão 4 do questionário síntese. 

 

Neste sentido, verificou-se uma evolução de ideias pois no início os alunos pensavam que a 

luz não viajava sempre em linha reta, isto é, também viajava em curva, porém com o desenvolver das 

atividades alteraram as suas ideias, admitindo, agora, que a luz viaja sempre em linha reta.  

Este facto sugere-nos que a atividade realizada foi capaz de transformar algumas das ideias 

dos alunos, levando-os a encontrar o conceito correto, isto é, a luz propaga-se sempre em linha reta.  

Na questão 4 – “ Liga corretamente as seguintes frases” (Fig.11), observamos também uma 

evolução positiva das ideias dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As respostas dadas pelos alunos a esta questão estão sintetizadas no seguinte tabela: 

Tabela 7: Respostas obtidas na questão 4 do questionário síntese. (N=11)  

 
 

Liga corretamente as frases 

 
Número de alunos que realizaram as ligações 

 
Ligou corretamente 

 
Não ligou corretamente  

 
Não é possível ver os objetos - Material 

opaco 

 
11 

 
0 

 
É possível ver os objetos de forma pouco 

nítida -Material translúcido 

 
10 

 
1 

 
É possível ver os objetos de forma nítida - 

Material transparente 

 
10 

 
1 
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Ao analisar a tabela, concluímos que todos os alunos, à exceção de um, foram capazes de 

ligar corretamente os materiais opacos e transparentes. No que diz respeito aos materiais translúcidos, 

observamos que a maioria acertou, porém um aluno não ligou corretamente a frase.   

Estes resultados sugerem que a atividade realizada foi capaz de demonstrar aos alunos que 

existem vários tipos de materiais, sendo que nem todos deixam passar a luz. Portanto, verificou-se uma 

evolução das ideias dos alunos, pois no questionário inicial (ver gráfico 2) a maioria dos alunos afirmou 

que a luz atravessa todos os materiais e modificaram a sua ideia com a atividade desenvolvida, 

percebendo, agora, que a luz não atravessa os materiais opacos.  

Relativamente à análise da questão 5 – “ O que será que acontece à sombra de um objeto se 

aumentarmos a sua distância em relação ao foco de luz?”, constatamos que todos os alunos (N=11) 

foram capazes de responder corretamente à questão, referindo que a sombra do objeto fica mais 

pequena à medida que aumentamos a sua distância em relação ao foco de luz.  

Neste sentido, é importante recordar que no questionário inicial, a uma questão similar (ver 

gráfico 3), a maioria dos alunos referiu que a sombra fica maior. Logo, é possível concluir que a 

atividade experimental realizada parece ter sido capaz de evoluir as ideias dos alunos e demonstrar-

lhes que ao afastar a fonte luminosa do objeto, a sua sombra fica mais pequena e não o contrário 

 

4.1.7. Sétima atividade – Teatro de Sombras 

 
Descrição da atividade  

Os alunos começaram por se organizar em 3 grupos e foram distribuídas algumas figuras de 

animais, feitas de cartolina preta. De seguida, foi distribuída uma ficha com a introdução de uma 

história (Anexo I) para estes criarem uma narrativa, utilizando os animais distribuídos anteriormente.  

Ao construírem a narrativa, os alunos ensaiaram as suas falas para mais tarde apresentar a 

sua história a toda a turma. Ao finalizarem os ensaios, os alunos colocaram-se atrás do placar 

construído para o teatro e apresentaram a sua história para toda a turma.  
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Figura 12: Teatro de sombras 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                           

 

Análise e avaliação da atividade 

Ao analisar a atividade, torna-se importante referir que os alunos mantiveram-se bastante 

calmos e focados na sua tarefa. Neste sentido, num primeira fase verificamos que os alunos 

mostraram-se bastante empenhados na construção da sua história, trocando diversas ideias entre o 

grupo. Para facilitar a sua tarefa, optei por circular pelos diversos grupos, auxiliando os alunos na 

organização da sua narrativa. Durante este momento, denotei que os alunos apresentavam ideias 

muito criativas, demonstrando, claramente, bastante aptidão para a construção de histórias.  

De seguida, num segundo momento da atividade, os alunos iniciaram o ensaio da sua 

história. Durante esta fase, verificou-se alguma confusão na sala, no entanto com o passar do tempo os 

alunos acalmaram e focaram-se na memorização das suas falas. 

Por fim, ao apresentar a sua história, os alunos mostraram-se bastante entusiasmados com o 

cenário, apresentando muito empenho e motivação.  
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4.1.8. Síntese geral das atividades 

  
Em síntese, ao realizar uma análise geral de todas as atividades, verificamos que os alunos 

apresentaram uma evolução de conhecimentos e uma consequente mudança conceptual. Desta forma, 

ao refletir sobre as suas ideias, é visível que alguns conceitos apresentaram uma nítida evolução. 

Neste sentido, uma das ideias que sofreu uma nítida evolução nos alunos foi a ideia de que a 

luz vem dos nossos olhos e segue em direção ao objeto. Esta ideia é bastante comum entre crianças 

desta idade e pode ser justificada devido ao facto de “ the everyday phrase looking at things may act as 

a trigger, possibly indicating the belief that we can only see things if we consciously look for them” 

(Allen, 2010, p.170). Assim, através da atividade experimental sobre o trajeto da luz, a maioria dos 

alunos concluiu que só conseguimos observar um objeto quando “ a luz atinge um objecto, é reflectida 

por esse mesmo objecto em várias direcções e alguma dessa luz atinge os nossos olhos” (Martins et 

al., 2007, p.14). 

Relativamente à propagação da luz, observamos, também, uma mudança nas ideias dos 

alunos, pois a maioria dos alunos defendia que a luz não viaja sempre em linha reta e se desloca em 

curvas. Mais tarde, com o desenvolvimento das atividades, modificaram as suas ideias e aproximaram-

se do conceito científico “A luz propaga-se, num mesmo meio, em linha recta e em todas as direcções” 

(Martins et al., 2007, p. 11). Deste modo, é possível afirmar que a atividade experimental parece ter 

alcançado algum sucesso, pois os alunos evoluíram e modificaram as suas ideias acerca desta 

problemática. 

Relativamente à identificação dos materiais transparentes, translúcidos e opacos, verificamos 

que também existiu uma evolução de conceitos, pois no início a maioria defendia que a luz era capaz 

de atravessar todos os materiais. Isso veio a verificar-se incorreto e os alunos compreenderam, mais 

tarde, que a luz não atravessa os materiais opacos. No que diz respeito aos conceitos ligados à 

sombra, observamos que os alunos evoluíram, também, algumas das suas ideias, concluindo que ao 

afastar a fonte luminosa do objeto, a sombra do objeto ficará mais pequena.  
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4.2. Relato das fases da intervenção pedagógica na turma do 2ºCEB 

A intervenção pedagógica do 2º CEB vem dar continuidade à proposta metodológica 

anteriormente referida. Desta forma, procurou-se desenvolver atividades associadas a um tópico 

programático definido para a disciplina de Ciência da Natureza do 6ºano.   

Assim, respeitando a calendarização e planificação delineada pela docente responsável, a 

temática selecionada foi a fotossíntese, sendo planificadas 6 atividades de intervenção pedagógica. 

Para implementar estas atividades seguiu-se a seguinte estratégia didática: Levantamento das 

conceções prévias dos alunos sobre a fotossíntese; Planeamento e implementação de atividades que 

permitissem aos alunos confrontar as suas ideias com as evidências experimentais; Avaliar a evolução 

das ideias dos alunos em função das atividades implementadas. 

Neste sentido, torna-se importante referir que semanalmente os alunos têm duas aulas de 

Ciências da Natureza (uma aula de 90 minutos e uma de 45 minutos). Tendo em conta estas 

particulares foram desenvolvidas atividades de forma a que os alunos reconheçam os elementos que 

intervém na fotossíntese, o local onde é produzido o alimento das plantas e a circulação da seiva bruta 

e seiva elaborada. A intervenção está sintetizada na seguinte tabela: 

 
Tabela 8 - Planificação das atividades desenvolvidas na turma do 6ºano do 2º CEB 

 

Atividades Descrição 

Primeira Atividade:  
Pré-Questionário 

Distribuição de um questionário de levantamento de conceções 
prévias de forma a recolher as ideias dos alunos acerca da 
fotossíntese.  

 
Segunda Atividade: 
Vasos condutores  

Colocou-se uma rosa branca num copo com corante azul diluído 
em água e uma rosa branca num copo com corante vermelho 
diluído em água; 
Preenchimento de uma ficha sobre as observações realizadas; 
Discussão dos resultados obtidos.  

Terceira atividade: 
Apresentação em Power 

Point 

Apresentação de um Power Point sobre o processo de 
fotossíntese; 
Debate sobre os conteúdos expostos na apresentação.  

Quarta atividade: 
Observação microscópica 
dos cloroplastos da Elódea 

Observação microscópica dos cloroplastos da folha de Elódea, 
seguindo as indicações de um protocolo; 
Preenchimento de uma ficha sobre as observações realizadas. 

Quinta atividade: 
Apresentação em Prezi 

Apresentação em Prezi sobre a importância da fotossintese para 
o meio ambiente; 
Debate sobre os conteúdos expostos na apresentação.  

Sexta atividade: 
Pós-Questionário 

Distribuição do questionário fornecido na primeira atividade. 
Assim, pretende-se averiguar e analisar a evolução das ideias dos 
alunos.  
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4.2.1. Primeira atividade: Pré-Questionário  

Descrição da atividade 

A primeira atividade consistiu no preenchimento de um pré-questionário que tinha como 

objetivo levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da temática relacionada com a 

fotossíntese (Anexo J). Neste sentido, os alunos foram informados do caráter não avaliativo do 

questionário, sendo que apenas se pretendia saber a opinião de cada um. O questionário apresenta 5 

questões, duas de resposta fechada e três de resposta mais aberta. 

 

Análise e avaliação da atividade 

A análise do pré-questionário será realizada mais tarde a par da análise do pós-questionário.  

Desta forma, torna-se mais fácil estabelecer uma comparação entre ambos os questionários.  

 

4.2.2. Segunda atividade: Vasos condutores   

Descrição da atividade 

 Tomando como referência as respostas dos alunos ao pré-questionário optou-se por iniciar a 

abordagem desta temática com a introdução do conceito de vasos condutores e de seiva bruta. Desta 

forma, a atividade iniciou-se com um desafio aos alunos sobre o que poderia acontecer se 

introduzíssemos duas rosas brancas em dois recipientes com líquidos aquosos (corantes) de cor 

diferente. 

 Este desafio foi acompanhado da montagem da situação anteriormente referida, o que foi feito 

com a colaboração dos alunos, tendo-se utilizado dois copos com água aos quais se adicionou, 

respetivamente, um corante de cor azul e outro vermelho.  

 Após uma breve discussão, ficou combinado deixar as plantas imersas nas soluções e verificar 

o resultado passado algum tempo.  

 Após a verificação do que aconteceu às duas rosas brancas, os alunos preencheram uma ficha 

de apoio à interpretação dos resultados (Anexo K) e gerou-se um debate sobre a atividade.  
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Figura 13: Antes e depois da introdução dos corantes. 

 

Análise e avaliação da atividade  

Para compreender e avaliar o sucesso da experiência devemos analisar as respostas 

apresentadas na ficha de apoio sobre a experiência com flores e corantes. Neste sentido, as questões 

serão analisadas segundo a ordem apresentada na ficha.  

Portanto, ao analisar a questão 1 - “Descreve o que achas que aconteceu às flores”, 

verificamos que todos os alunos foram capazes de reconhecer que as flores adquiriram a cor do 

corante que se adicionou à água do copo. Sendo assim, verificamos que 17 alunos referem que as 

flores ficam com a cor do corante, dizendo por exemplo que “ As flores ficam com a cor do corante por 

exemplo vermelhas e azuis”. Por outro lado, 7 alunos foram capazes de descrever parte desse 

processo, referindo que o corante subiu pelos vasos condutores e consequentemente levou a água com 

corante para as pétalas.  

Assim, refletindo sobre esta questão, apercebemo-nos que os alunos conseguiram identificar 

os vasos condutores porque estes estavam bem visíveis. Para tal, observamos que algumas respostas 

estavam bastante acertadas, como por exemplo a resposta de uma criança que refere “ O líquido com 

corante subiu pelo caule através dos vasos condutores até às pétalas e elas ao absorverem esse 

líquido, as pétalas mudaram de cor”.  

Por outro lado, ao analisar as respostas apresentadas na questão 2- “Que explicação 

encontras para o que aconteceu?”, verificamos que a maioria dos alunos (19) foi capaz de descrever 

parte do que aconteceu, isto é, descrever e explicar, que o corante subiu pela flor como se fosse a 

água com sais minerais e uma vez nos vasos condutores mudou a cor das pétalas da flor.  

Os restantes 5 alunos foram capazes de descrever todo o procedimento, afirmando que a 

água com corante ascende pelos vasos condutores e uma vez nas pétalas da flor chama-se seiva bruta.  

Para tal, devemos considerar algumas respostas como por exemplo a de um aluno, que 

apesar de apresentar dificuldades na descrição parece ter percebido o fenómeno, como se pode 
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apreciar no seguinte exemplo: “ Uma vez nos vasos condutores, os corantes dissolvidos passa a seiva 

bruta. A seiva bruta sobe ao longo do caule até às folhas.”  

Ao terminar o preenchimento da ficha, foi discutido com toda a turma o conceito de vasos 

condutores e de seiva bruta e, consequentemente, os alunos aperceberam-se que a experiência 

pretendia simular o percurso da água com sais minerais pelos vasos condutores até se transformar em 

seiva bruta.  

 

4.2.3. Terceira atividade: Apresentação do Power Point “ A fotossíntese”  

Descrição da atividade 

A terceira atividade iniciou-se com a apresentação de um Power Point (Anexo L) sobre o 

processo de fotossíntese. Esta apresentação tinha como objetivo explicitar o processo de fotossíntese e 

todos os factores que contribuem para a produção do alimento da planta (água com sais minerais, 

dióxido de carbono e luz solar). Além disso, pretendia-se, também, centrar a atenção dos alunos no 

local onde ocorrem os principais acontecimentos da fotossíntese.  

Deste modo, ao finalizar a apresentação, os alunos foram confrontados com a questão “ Em 

que parte da folha acontece a fotossíntese?”, partindo desta questão para realizar a próxima atividade, 

isto é, a observação microscópica dos cloroplastos da Elódea. 

Análise e avaliação da atividade 

 

Durante e após a apresentação do Power Point os alunos foram colocando questões, 

gerando, assim, interessantes discussões sobre este tema. Além disso, à medida que os conteúdos 

eram explicados os alunos registaram no seu caderno alguns dados expostos no Power Point.  

Neste sentido, à medida que as várias fases da fotossíntese eram explicadas, diversos alunos 

foram capazes de colocar variadas questões, suscitando, assim, o interesse de todos os elementos 

presentes na sala, como por exemplo um aluno que referiu “ Eu pensava que as plantas só bebiam 

água e depois viviam e cresciam dessa água”, ou a conclusão de outro aluno sobre o que se estava a 

discutir, “ Então a planta só consegue alimento com a fotossíntese depois quando ela acaba começa 

tudo outra vez e a planta está sempre a alimentar-se”.  

Por fim, ao serem questionados sobre o local onde a fotossíntese ocorria, todos os alunos 

deram as suas opiniões e ficou bastante claro que uma parte importante da fotossíntese ocorre nos 

cloroplastos.  
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Figura 14: Observação dos cloroplastos 

da Elódea. 

Desta forma, ao avaliar o sucesso da atividade, é possível afirmar que a maioria dos alunos 

parece ter compreendido o processo de fotossíntese, percebendo que é necessário combinar certos 

elementos e fatores para que a planta se alimente.  

 

4.2.4. Quarta atividade: Observação microscópica dos cloroplastos da Elódea 

Descrição da atividade 

Partindo da questão colocada na atividade 

anterior, isto é, “ Em que parte da folha acontece a 

fotossíntese?”, gerou-se uma grande espectativa quando os 

alunos perceberam que iriam observar ao microscópio os 

cloroplastos da Elódea. Para tal, os alunos dividiram-se em 

grupos e foram distribuídos 4 microscópios. 

Num segundo momento da atividade foram 

distribuídas as amostras de uma folha da Elódea e os 

alunos procederam à sua preparação. Ao terminar esta fase, 

os alunos colocaram a amostra no microscópio. 

Entre o grupo, foram alternando as observações desde a ampliação mais baixa até à mais 

alta. Para auxiliar esta observação, foi distribuído um procedimento (Anexo M) com os passos a seguir, 

e uma ficha de trabalho (Anexo N) onde desenharam as observações e responderam a uma questão 

sobre a atividade. 

 

Análise e avaliação da atividade 

Para analisar a atividade microscópica, torna-se importante analisar as respostas 

apresentadas na ficha de trabalho. Assim, ao serem desafiados a desenhar as observações realizadas, 

a grande maioria dos alunos (N=24) foi capaz de desenhar a observação da folha de Elódea de forma 

bastante detalhada. Assim, constatamos que a maior parte dos alunos conseguiu desenhar a parede 

celular e os cloroplastos existentes na folha da Elódea (figura 15).  
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Figura 15: Exemplo do desenho de um aluno: amostra da folha de Elódea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, é possível afirmar que os alunos foram capazes de manusear o microscópio de 

forma eficaz, sendo que para isso utilizaram diversas ampliações para encontrar a melhor imagem, 

que lhes permitisse desenhar a constituição da célula da Elódea de forma pormenorizada. 

Por outro lado, ao analisar a questão 1- “Relata o que achaste mais interessante nesta 

experiência.”, verificamos que os alunos demonstraram sentimentos bastante positivos, sendo que a 

maioria das crianças referiu que foi bastante interessante observar os cloroplastos e a parede celular 

através do microscópio, pois conseguiram perceber que os cloroplastos apresentam uma forma oval. 

Além disso, referiram também que gostaram da experiência porque ao natural não é possível ver os 

cloroplastos e porque é importante observar onde se localizam para compreender onde acontece a 

fotossíntese.  

Além destes fatores, os alunos acharam, também, que esta foi uma experiência bastante 

construtiva, pois tiveram oportunidade de trabalhar em grupo e trocar ideias com os colegas, sendo 

que o facto de poderem manusear o microscópio e experimentar diferentes ampliações tornou tudo 

mais interessante. Por fim, referiram, também, que esta foi uma experiência totalmente diferente de 

tudo aquilo que já realizaram na sala de aula.   
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4.2.5. Quinta atividade: Apresentação em Prezi “ Importância da fotossíntese para o 

meio ambiente” 

Descrição da atividade  

 
A quinta atividade iniciou-se com a apresentação em Prezi (Anexo O) sobre a importância da 

fotossíntese para o meio ambiente. Nesta apresentação foi exposta a importância da alimentação das 

plantas para as cadeias alimentares. 

Além disso, foi também explicado que o processo de fotossíntese é crucial para absorver o 

dióxido de carbono, mantendo este gás em concentrações adequadas na nossa atmosfera. Por outro 

lado, os alunos observaram, também, que a fotossíntese desempenha um papel central na libertação 

de oxigénio.  

 

 

Análise e avaliação da atividade 

 
Ao analisar a atividade, denotamos que durante a apresentação os alunos mostraram-se 

bastante empenhados e atentos à explicação. Além disso, ficaram bastante surpresos com a 

apresentação em Prezi, pois nunca tinham tido essa oportunidade.  

Para além disso, durante a apresentação, vários alunos colocaram questões muito 

pertinentes, iniciando, consecutivamente, discussões bastante interessantes e produtivas para a turma, 

como se pode ver nos seguintes exemplos de intervenções de alunos: “ Pois então se não fosse a 

fotossíntese não tínhamos oxigénio, não sabia que a alimentação das plantas era assim tão importante 

para nós”; “Não sabia que era importante para o ambiente por causa do dióxido de carbono, as 

plantas ajudam o planeta”.  

Neste sentido, avaliando as suas interações, é bastante evidente que a apresentação foi 

motivadora e capaz de esclarecer algumas dúvidas dos alunos, elucidando-os sobre a importância da 

fotossíntese.  
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4.2.6. Sexta atividade: Pós-Questionário 

Descrição da atividade  

  
Nesta atividade foi passado o pós-questionário, um questionário constituído por cinco 

questões, igual ao pré-questionário anteriormente descrito. Para facilitar a comparação, optou-se por 

apresentar conjuntamente a análise e avaliação dos resultados do pré-questionário e do pós-

questionário.  

 
Análise e avaliação da atividade 

  
Ao aprofundar a análise de ambos os questionários, é importante referir que as questões 

foram analisadas pela ordem colocada nos mesmos. 

Neste sentido, à medida que as questões são apresentadas, surge uma comparação entre os 

resultados obtidos no pré-questionário e no pós-questionário. Esta comparação será evidenciada pelos 

gráficos e pela sua consequente análise.  

Assim, seremos capazes de estabelecer uma ponte entre os conhecimentos iniciais dos 

alunos e os conhecimentos adquiridos com o desenvolvimento das atividades. 

 

Questão 1- “Como é que se alimentam as plantas?” 

 

 

 Gráfico 8: Respostas dos alunos à questão 1 do pré-questionário e do pós-questionário. 
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As respostas dos alunos foram analisadas e criaram-se as seguintes categorias de resposta: 

Raiz - o alimento entra na planta pela raiz; Fotossíntese - o conceito é referido mas indicam-se apenas 

algumas características; Fotossíntese + - O conceito é referido indicando todas as características 

principais, isto é, a absorção de água e sais minerais pela raiz, a absorção de luz e dióxido de carbono 

e a libertação de oxigénio; Outros - respostas sem sentido. 

Desta forma, como se pode apreciar no gráfico 8 verificamos que existe uma grande evolução 

face às respostas apresentadas inicialmente (pré-questionário). 

Assim, analisando as suas respostas no que diz respeito à categoria raiz, observamos que no 

pré-questionário a maioria dos alunos (13) referiu que as plantas alimentavam-se pela raiz, todavia ao 

realizar o pós-questionário verificamos que apenas um aluno mantém essa resposta.  

Relativamente à categoria associada à fotossíntese, constatamos que no pré-questionário 8 

alunos foram capazes de descrever algumas características da fotossíntese, sendo que no pós-

questionário registamos praticamente o mesmo número de respostas, ou seja, 7 alunos.  

Contudo, ao analisar a categoria fotossíntese+, observamos que enquanto que no pré-

questionário nenhum aluno foi capaz de referir todas as entradas (entrada de água com sais minerais, 

absorção de luz e dióxido de carbono) e saídas da fotossíntese (libertação de oxigénio), no pós-

questionário, 16 alunos foram capazes de descrever o processo de fotossíntese de forma bastante 

pormenorizada.  

Por fim, constatamos que no pré-questionário três alunos apresentaram respostas dúbias e 

de difícil análise, sendo que no pós-questionário isso não se verificou 

Assim, comparando ambos os questionários, parece poder-se afirmar que as atividades 

desenvolvidas mostraram ser eficazes na evolução das ideias dos alunos sobre esta temática, pois no 

pré-questionário os alunos não conseguiram explicar o processo de fotossíntese e no pós-questionário 

os alunos foram capazes de descrever o processo de forma detalhada. 
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Gráfico 9: Respostas dos alunos à questão 2 do pré-questionário e do pós-questionário. 

 

Questão 2- “Assinala, na figura, o local onde é produzido o alimento da planta (utiliza setas). ” 

 

 

 

 

Desta forma, ao analisarmos o gráfico apresentado, constatamos que ao realizar o pré-

questionário, a maioria dos alunos, ou seja 17, selecionou a raiz como local onde é produzido o 

alimento, sendo que apenas quatro alunos responderam a folha e três alunos a flor.  

Já no pós-questionário, constatamos que 21 alunos referiram a folha como local onde o 

alimento é produzido, evidenciando, assim, que devido ao desenvolvimento das atividades os alunos 

compreenderam que a fotossíntese acontece essencialmente na folha das plantas. 

 Logo, é possível concluir que os alunos desenvolveram novas conceções durante as 

diferentes aulas, alterando a sua ideia inicial e substituindo-a pelo conceito correto. Este facto sugere-

nos que as atividades influenciaram positivamente os alunos, permitindo que estes compreendessem 

que a fotossíntese ocorre nas folhas das plantas e não na raiz como inicialmente os alunos pensavam.  
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Questão 3- “Da seguinte lista seleciona os elementos que consideras necessários para a alimentação 

das plantas:”  

* Lista: Luz; Água com sais minerais; Dióxido de Carbono. 

 

  

Analisando as respostas dos alunos apresentadas no gráfico 10, pode-se constatar que no 

pré-questionário nenhum aluno selecionou as três opções que figuravam na questão 3 e que 

constituiriam a melhor resposta a este questão, tendo a maior parte dos alunos (13) optado por 

assinalar a luz e água com sais minerais. Os restantes 8 alunos indicaram apenas a água com sais 

minerais e 3 alunos indicaram a água com sais e minerais e dióxido de carbono.  

Quanto ao pós-questionário a maioria dos alunos (21) assinalou as três opções, que como 

anteriormente dissemos, constituíam a melhor escolha. Deste modo, podemos inferir que as atividades 

realizadas sobre este tema foram eficazes na evolução das ideias dos alunos, sendo que esta evolução 

está de acordo com as conclusões verificadas na questão 1 deste questionário. 

Assim, ao comparar ambos os questionários, verificamos que os alunos evoluíram os seus 

conhecimentos e perceberam, através da implementação das atividades, que a planta necessita de 

água com sais minerais, luz e dióxido de carbono para concretizar a fotossíntese 

Em relação à questão 4- “As plantas alimentam-se da mesma forma que os animais?”, 

observamos que as respostas apresentadas no pré-questionário são semelhantes às respostas 

apresentadas no pós-questionário, no que diz respeito ao reconhecimento de que as plantas não se 
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Gráfico 10: Respostas dos alunos à questão 3 do pré-questionário e do pós-questionário. 
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alimentam da mesma forma que os animais. Assim, em ambos os questionários todos os alunos 

afirmaram que as plantas não se alimentam da mesma forma que os animais. 

Contudo, enquanto que no pré-questionário não apresentaram quaisquer explicações 

adicionais, no pós-questionário os alunos apresentam justificações para a sua resposta, como se pode 

constatar pelos seguintes exemplos: “As plantas produzem o seu próprio alimento através da 

fotossíntese, enquanto que os animais devem caçar para se alimentar”; “ As plantas tem cloroplastos 

por isso podem fazer a fotossíntese e os animais não por isso tem que caçar”. 

Logo, concluímos que os alunos compreenderam que a grande diferença reside no facto de a 

planta conseguir produzir o seu alimento, utilizando para tal a fotossíntese, enquanto que os animais 

devem procurar e caçar o seu alimento.  

Além destas justificações, constatamos que uma grande parte dos alunos enunciou a 

existência de cloroplastos, como determinante para a distinção entre a alimentação de uma planta e de 

um animal. Assim, é possível observar que alguns alunos afirmaram que a planta possui cloroplastos 

que lhe permite desenvolver a fotossíntese, no entanto como os animais não possuem cloroplastos, 

não podem obter o seu próprio alimento, logo devem caçar para sobreviver.  

 Estas novas ideias foram adquiridas durante o desenvolvimento das atividades, sendo que a 

observação microscópica dos cloroplastos da Elódea ocupou um papel central no desenvolvimento de 

novas conceções.  

 

Questão 5- “Já ouviste falar em seiva bruta e seiva elaborada? O que sabes dizer sobre isso?” 
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Gráfico 11: Respostas dos alunos à questão 5 do pré-questionário e do pós-questionário. 
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Assim, ao analisarmos os resultados apresentados no gráfico, observamos que no pré-

questionário 19 alunos afirmaram que desconheciam os termos seiva bruta e seiva elaborada e 5 

alunos afirmaram que conheciam os termos. Porém, ao preencher o pós-questionário, a maioria dos 

alunos afirmou que já ouviram falar sobre seiva bruta e seiva elaborada e, consequentemente, 

possuem uma opinião sobre o assunto.  

Desta forma, ao analisar as justificações apresentadas no pós-questionário, concluímos que 

apenas um aluno respondeu não, dizendo “ Não sei explicar”. Os restantes alunos foram capazes de 

elaborar as suas respostas e explicar como é formada a seiva bruta e a seiva elaborada.  

Assim, ao analisar as suas respostas, constatamos que grande parte dos alunos referiu que a 

seiva bruta forma-se através da junção de água com sais minerais, que ao subir pelo caule transforma-

se em seiva bruta, resultando, mais tarde, em seiva elaborada que constituí o alimento da planta. Logo, 

podemos observar algumas respostas como é o caso de um aluno que afirma que “ A seiva bruta 

circula em vasos condutores e sobe até às folhas. A seiva elaborada é o alimento da planta depois da 

fotossíntese.”  

Desta forma, é possível afirmar que os alunos perceberam que as duas seivas são diferentes, 

sendo que a seiva elaborada é o resultado da ação desenvolvida através da fotossíntese. Além desta 

resposta, observamos também a resposta de uma criança que refere “ A seiva bruta forma-se nos 

vasos condutores através dos sais minerais e água que se misturam e a seiva elaborada é o alimento 

da planta pronto e forma-se na fotossíntese.”  

Deste modo, ao comparar os resultados obtidos no pré-questionário, com os resultados 

obtidos no pós-questionário, é possível afirmar que existe uma clara evolução de conhecimentos e 

conceitos, pois no início era bastante óbvio que os alunos não conheciam o conceito, porém com o 

desenvolver das atividades foram desenvolvendo novos conceitos e novas ideias, o que lhes permitiu 

responder de forma acertada quando a mesma pergunta foi colocada novamente.  
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4.2.7. Síntese geral das atividades 

  
Ao realizar uma análise geral das atividades, é possível afirmar que as atividades parecem ter 

afetado positivamente as ideias dos alunos acerca da fotossíntese.  

Neste sentido, é importante recordar que ao responder ao pré-questionário a maioria das 

crianças afirmou que as plantas alimentam-se pela raiz, sendo que para sobreviverem necessitam 

apenas de absorver água com sais minerais. Além disso, referiam também a raiz como local onde a 

planta desenvolve a sua alimentação. Assim, verificamos que estas ideias estão bastante presentes nos 

conhecimentos da maioria das crianças, pois “ many pupils do not possess the prerequisite concepts 

of living things, gas, food and energy which are required to build an understanding of photosynthesis.” 

(Driver, Squires, Rushworth & Wood – Robinson., 1994, P.30) 

Ao serem confrontados com as evidências apresentadas durante o desenvolvimento das 

atividades, os alunos foram capazes de modificar a sua opinião, aproximando-se do conceito correto de 

fotossíntese. Deste modo, ao passar o pós-questionário foi bastante notório que as ideias dos alunos 

evoluíram, pois ao depararem-se com as mesmas questões colocadas no pré-questionário, a maioria 

dos alunos foi capaz de referir e explicar o processo da fotossíntese. 

Para tal, explicaram que a planta necessita de absorver água com sais minerais, dióxido de 

carbono, luz e libertar oxigénio. 

Em suma, é possível afirmar que as atividades desenvolvidas parecem ter desencadeado 

uma evolução nas ideias iniciais dos alunos e uma consequente mudança conceptual.  
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CONCLUSÃO 

 
Esta reflexão incidirá na evolução das ideias dos alunos acerca dos conteúdos abordados e, 

ainda, na construção de competências associadas à prática da docência.  

Neste sentido, ao partir do tema “ A evolução das ideias dos alunos no 1.º e 2.º Ciclo do 

Ensino Básico com recurso a atividades experimentais: uma experiência pedagógica no estudo da luz e 

da fotossintese” pode-se dizer que todas as práticas desenvolvidas corresponderam aos objetivos 

definidos para a sua concretização. Perante esta situação, tornou-se crucial adotar uma metodologia 

assente na investigação-ação.  

Ao seguir esta metodologia, partiu-se da implementação de atividades experimentais, pois foi 

notório que a sua aplicação seria benéfica para o contexto de intervenção. 

Relativamente às estratégias didáticas adotadas, verificamos que estas possibilitaram o 

levantamento das conceções prévias dos alunos sobre a temática da luz e da fotossíntese; o 

planeamento e implementação de atividades que permitissem aos alunos confrontar as suas ideias 

com as evidências experimentais; a avaliação da evolução das ideias dos alunos em função das 

atividades implementadas. 

Desta forma, ao analisarmos a evolução das ideias prévias dos alunos, pode afirmar-se que 

no 1ºciclo os alunos parecem ter evoluído as suas ideias, pois numa primeira fase, ao preencher o 

questionário de levantamento de conceções prévias, observamos a existência de ideias alternativas, 

como por exemplo: a luz vem dos nossos olhos para o objetivo; a luz viaja em curvas e linha reta; a luz 

atravessa todos os objetos; ao afastar a fonte luminosa de um objeto a sua sombra fica maior.  

Face a estas ideias iniciais, observamos que uma das ideias que sofreu uma nítida evolução 

nos alunos foi a ideia de que a luz vem dos nossos olhos e segue em direção ao objeto. Assim, através 

das atividades, os alunos aperceberam-se que é precisamente o contrário, isto é, a luz vem dos objetos 

e segue em direção aos nossos olhos. Portanto ao serem confrontados com as evidências da atividade 

com as caixas, observaram que não conseguimos ver no escuro porque os nosso olhos não emitem 

raios de luz.  

Relativamente à propagação da luz, denotamos também uma evolução de conhecimentos, 

pois os alunos abandonaram a sua ideia inicial, isto é, a luz viaja em reta e em curvas. Com a atividade 

aperceberam-se que a luz viaja sempre em linha reta. Assim, ao serem confrontados com as 

evidências da atividade experimental, os alunos modificaram e evoluíram as suas ideias, aproximando-

se do conceito cientificamente aceite. No que diz respeito aos materiais transparentes, translúcidos e 
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opacos verificamos que também existiu uma evolução de ideias, pois no questionário inicial a maioria 

dos alunos afirmou que a luz atravessa todos os materiais. Porém ao serem confrontados com as 

evidências da atividade experimental, modificaram a sua opinião e aperceberam-se que a luz não 

atravessa materiais opacos. 

Por fim, ao analisar a evolução dos alunos no que diz respeito às sombras, observamos que 

os alunos abandonaram a sua ideia inicial (ao aumentar a distância de um objetivo em relação à fonte 

luminosa a sombra desse objeto ficará maior). Assim, ao serem confrontados com as evidências da 

atividade experimental, verificaram que é exatamente o contrário, ou seja, a sombra do objeto fica mais 

pequena.  

Estas evoluções desencadearam uma mudança conceptual nas ideias dos alunos, pois 

quando os alunos preencheram o questionário síntese, a maior parte apresentou novas ideias, que por 

sinal estavam corretas e próximas dos conteúdos cientificamente aceites.  

Em suma, é seguro dizer que as práticas desenvolvidas no 1º Ciclo atingiram os objetivos 

previamente definidos no que respeita ao levantamento das ideias prévias dos alunos e à evolução 

dessas mesmas ideias, tanto por substituição, como pela consolidação e aprofundamento dos 

conhecimentos. Assim, foi possível, também, avaliar o impacto das atividades experimentais no 

desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos acerca da temática da luz e averiguar, efetivamente, 

que as atividades experimentais são muito importantes para o ensino das ciências.  

Relativamente ao 2º ciclo, verificamos que os alunos revelaram no pré-questionário algumas 

dificuldades em descrever o processo de fotossíntese, nomeadamente a intervenção dos diferentes 

fatores e a sua influência nesse mesmo processo. Para tal, observamos que a maioria dos alunos 

pensava que a planta se alimentava pela raiz e precisava apenas de absorver água com sais minerais. 

Porém, ao serem confrontados com as evidências das atividades, os alunos foram capazes 

de modificar a sua opinião, aproximando-se do conceito correto de fotossíntese. Deste modo, ao passar 

o pós-questionário foi bastante notório que as ideias dos alunos evoluíram, pois ao depararem-se com 

as mesmas questões colocadas no pré-questionário, a maioria dos alunos foi capaz de referir e explicar 

o processo da fotossíntese. Para tal, explicaram que a planta necessita de absorver água com sais 

minerais, dióxido de carbono, luz e libertar oxigénio. 

Contudo, importa salientar que, apesar de a maioria ter apresentado respostas bastante 

completas, alguns alunos apresentaram ainda respostas um pouco incompletas. O curto tempo letivo 

disponibilizado para esta prática poderá ter sido um fator crucial, na medida em que não permitiu uma 

consolidação mais aprofundada dos conteúdos.  
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Apesar destas limitações, pode dizer-se que os objetivos estabelecidos foram alcançados pois 

existiu um levantamento das conceções iniciais dos alunos e uma evolução dessa ideias iniciais.  

Assim sendo, em ambos os ciclos os objetivos foram concretizados. Pode dizer-se que para 

isto, foi fundamental o privilégio dado às atividades experimentais e aos diálogos reflexivos resultantes 

dessas atividades. Isto porque, considero que para a construção de aprendizagens significativas, foi 

importante que se estabelecesse uma relação cooperativa que permitisse aos alunos interagir na 

construção do seu conhecimento.  

Portanto, parece-me que todas as práticas garantiram que os alunos fossem capazes de 

exprimir as suas ideias e apresentar argumentos para as fundamentar. Assim, verificou-se que as 

atividades experimentais são, efetivamente, potenciadoras de uma evolução nas ideias dos alunos e da 

sua consequentemente mudança conceptual.  

No que diz respeito às limitações encontradas durante todo este processo, apenas destaco a 

limitação do tempo de intervenção e a falta de alguns materiais, principalmente no 2º ciclo. Isto 

porque, a metodologia de trabalho definida requer tempo quer para a identificação das ideias prévias, 

quer para desenvolver práticas que potenciem a evolução e consolidação das aprendizagens.  

Em relação às recomendações, considero que a implementação de um ensino construtivista 

poderá beneficiar bastante o processo de ensino e aprendizagem. Aqui, os alunos são agentes ativos 

da construção do seu próprio conhecimento e desenvolvem a sua autonomia, espirito crítico e 

criatividade. Além disso, considero que a escola deveria fornecer mais tempo ao ensino experimental, 

pois como se viu através do projeto, este é um método que privilegia claramente a construção de 

aprendizagens significativas. Relativamente à estruturação da formação, penso que poderia haver 

aspetos a melhorar, nomeadamente a formação não ser muito focada apenas numa área, visto que 

iremos ser professores de quatro áreas.  

Em síntese, tornou-se óbvio que o ensino experimental propicia um ambiente de 

aprendizagem onde há liberdade de comunicação, interajuda, e construção de aprendizagens 

significativas. Perante esta situação, penso que a intervenção desenvolvida no decorrer da Prática de 

Ensino supervisionada não poderá ficar encerrada neste projeto. Assim, penso que seria útil repensar a 

prática com o intuito de a melhorar e adaptar aos diferentes contextos educativos. Além disto, seria 

interessante partir da implementação deste projeto e investigar de forma mais aprofundada o impacto 

das atividades experimentais na aprendizagem dos alunos.  

Relativamente à minha formação profissional, posso afirmar que esta foi uma experiência 

muito construtiva e reveladora, pois permitiu-me integrar todas as componentes lecionadas durante a 
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minha formação superior, isto é, a componente curricular, a componente didática e a componente 

pedagógica. Contudo, após a prática pedagógica apercebi-me que a teoria lecionada durante o meu 

percurso académico por vezes não corresponde à realidade do contexto. Sendo assim, o essencial da 

aprendizagem profissional é construído durante a nossa intervenção num determinado contexto, onde 

somos confrontados com a realidade do nosso ensino.  

No que concerne às aprendizagens realizadas, posso afirmar que aprendi a gerir 

comportamentos e a gerir atividades de acordo com a duração das aulas. Além disso, conheci métodos 

e estilos diferentes de ensino, pois ao observar as docentes do contexto de intervenção apercebi-me 

que existem várias estratégias capazes de captar a atenção das crianças. A par destas aprendizagens, 

desenvolvi a minha postura e linguagem em sala de aula, melhorando a forma de comunicar com os 

alunos. Assim, como futura docente, posso afirmar que a prática pedagógica contribuiu de forma 

preponderante para o meu desenvolvimento profissional e pessoal.  

Assim, apercebi-me que o professor assume um papel central e cruciar no desenvolvimento 

dos alunos, cabendo a este, organizar e planificar atividades consoante o contexto e as características 

pessoais de cada um. Logo, “ O professor/educador é o catalisador indispensável para que o contínuo 

fluxo de pensamento e acção na sala de aula aconteça.“ (Sá & Varela, 2007, p.24).  

Em suma, faço uma análise bastante positiva do projeto implementado, pois este foi capaz de 

atingir os objetivos propostos, propiciando a evolução das ideias dos alunos e a consequente mudança 

conceptual. 
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ANEXOS 

 

1ºciclo 

 
Anexo A: Questionário inicial de levantamento de conceções prévias 
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Anexo B: Ficha de trabalho sobre o trajeto da luz 
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Anexo C: Ficha de trabalho sobre a propagação da luz 
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Anexo D: Procedimento da atividade experimental sobre a propagação da luz. 
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Anexo E: Ficha de trabalho sobre os materiais transparentes, translúcidos e opacos. 
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Anexo F: Ficha de trabalho sobre a sombra. 
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Anexo G: Procedimento da atividade experimental sobre a sombra. 
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Anexo H: Questionário síntese 
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Anexo I: Modelo para construção do texto dramático  
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2ºciclo 

 

Anexo J: Pré-questionário e Pós-questionário 
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Anexo K: Ficha de trabalho sobre a atividade dos vasos condutores. 
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Anexo L: Apresentação do Power Point “ A fotossíntese”   
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Anexo M: Protocolo experimental – Observação microscópica dos cloroplastos da Elódea  
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Anexo N: Ficha de trabalho sobre a observação microscópica. 
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Anexo O: Apresentação do Prezi “ A importância da fotossíntese para o meio ambiente”  
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