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RESUMO 
 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE, 2016), 

nomeadamente na Área do Conhecimento do Mundo, preconizam a necessidade de uma correta 

utilização do vocabulário específico das ciências, para promover as aprendizagens nesta área 

de conteúdo.  

O presente estudo tem como finalidade analisar a nomeação de vocábulos específicos 

das ciências, em crianças em idades precoces.  

A amostra é constituída por 167 crianças, com e sem necessidades educativas especiais, 

com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, incluídas em nove salas de sete jardins-de-

infância, da rede escolar pública, num agrupamento de escolas do Distrito de Braga. O 

instrumento de recolha de dados deste estudo consiste numa prova constituída por trinta itens, 

a – PNVEC – que foi desenvolvida para este estudo. 

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que: a) verifica-se um aumento 

progressivo no desempenho do vocabulário de acordo com a faixa etária: as crianças com 3 

anos obtiveram uma percentagem de acertos de 27% e as de 4 anos de 38%, as crianças com 5 

anos de 53% e as de 6 anos de 64%; b) verifica-se um aumento progressivo no desempenho do 

vocabulário específico das ciências de acordo com o aumento do nível das habilitações 

académicas do pai e da mãe; c) verifica-se que os rapazes demonstram ter um desempenho na 

prova análogo ao das raparigas; d) verifica-se que a sala do JI que obteve melhores resultados 

atingiu uma percentagem de acertos de 70%, enquanto a sala que obteve menor percentagem 

de acertos obteve uma percentagem de 40%; e) Verifica-se que, das nove salas dos JI 

participantes no estudo, apenas três apresentaram na prova uma percentagem de acertos igual 

ou superior a 50%; f) verifica-se que apenas 48% dos 30 vocábulos são nomeados pelas 

crianças; g) a prova de vocabulário – PNVEC - apresenta bons níveis de consistência interna 

(α=.886), através de resultados obtidos pelo Alpha de Cronbach, e revela ter potencialidades 

como instrumento de avaliação do vocabulário específico das ciências. 

Esta prova assume um carater relevante e pertinente pelo fato de contribuir para a 

identificação de vocábulos específicos que devem ser adquiridos em idades precoces, de forma 

a existir, atempadamente, uma intervenção precoce eficaz. 

 

 

Palavras-chave: Vocabulário; Ciências; Avaliação; Intervenção Precoce; Educação Pré-

escolar. 
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ABSTRACT 

 

The Curricular Guidelines for Pre-School Education (OCEPE, 2016), namely in the 

World Knowledge Area, advocate the need for a correct use of the specific vocabulary of the 

sciences of vocabulary, to promote learning in this area of content. 

 The present study aims to analyze the naming of specific words in the sciences, in 

children at early ages. 

The sample consists of 167 children, with and without special educational needs, aged 

between 3 and 6 years, included in nine rooms of seven kindergartens, of the public school 

network, in a group of schools in the District of Braga. The data collection instrument of this 

study consists of a thirty - item test, the – PNVEC - that was developed for this study. 

 The results obtained in this study allow to conclude that: a) there is a progressive 

increase in vocabulary performance according to the age group: 3-year-old scored 27% and the 

4-year-old 38% the 5-year-old 53% and the 6-year-old 64%; b) there is a progressive increase 

in the performance of the specific vocabulary of the sciences according to the increase in the 

level of the academic qualifications of the father and the mother; (c) it is found that boys 

demonstrate a similar test performance to that of girls; d) it was found that the kindergarten 

classroom that obtained the best results reached a percentage of correctness of 70%, while the 

room that obtained the lowest percentage of results obtained a percentage of 40%; e) It appears 

that out of the nine rooms of the JI participating in the study, only three of them presented a 

percentage of hits equal to or greater than 50%; (f) it is noted that only 48% of 30 words are 

named by children; f) The vocabulary test - PNVEC - presents good levels of internal 

consistency (α = .886), through results obtained by Cronbach's Alpha, and reveals potentialities 

as an instrument for the assessment of the specific vocabulary of the sciences. 

This evidence assumes a relevant character because it contributes to the identification 

of specific words that must be acquired at an early age, in order to exist an effective early 

intervention. 

 

 

Keywords: Vocabulary; Sciences, Assessment; Early Intervention; Pre-school Education.  

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE 

 

 

Agradecimentos ............................................................................................................... iii 

Resumo .............................................................................................................................iv 

Abstract ............................................................................................................................. v 

Lista de Tabelas ............................................................................................................. viii 

Lista de Quadros ...............................................................................................................ix 

Lista de Figuras ................................................................................................................ix 

Lista de Anexos ................................................................................................................ix 

 

 

Introdução           10 

Finalidade do Estudo          10 

Objetivos, Hipóteses do Estudo        10 

Organização e Conteúdos         11 

 

CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA      12 

1.1. Definição dos conceitos: comunicação, linguagem e fala    12  

Comunicação           12 

Linguagem           13 

Fala            14 

1.2. Componentes da linguagem        15 

1.3.Desenvolvimento semântico e lexical       18 

1.4. Aquisição e desenvolvimento da linguagem em crianças com idades precoces 22 

1.5. Avaliação da linguagem         26 

1.6. Avaliação do vocabulário        30 

1.7. A importância do vocabulário na Área do Conhecimento do Mundo segundo as  

 Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar    33 

 

 

 

 



vii 

 

CAPÍTULO II – METODOLOGIA        38 

2.1. Opção metodológica         38 

2.2. Variáveis           39 

2.3. Caraterização da amostra        39 

2.4. Instrumentos de recolha de dados       43 

2.5. Estudo piloto          45 

2.6. Procedimentos de recolha de dados       46 

2.7. Fiabilidade da implementação da PNVEC      48 

 

CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS    49 

3.1. Análise descritiva         49 

3.2. Análise inferencial         57 

3.3. Análise da consistência interna da prova      64 

 

CAPÍTULO IV- DISCUSSÃO E CONCLUSÕES      67 

4.1. Discussão dos Resultados        67 

4.2. Conclusões           70 

4.3. Recomendações           71 

Referências bibliográficas         72 

Anexos           80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Distribuição das crianças pela idade      40 

Tabela 2. Frequência das habilitações académicas do pai      41 

Tabela 3. Frequência das habilitações académicas da mãe     41 

Tabela 4. Distribuição das crianças com e sem NEE por sala    43 

Tabela 5. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função 

do género            49 

Tabela 6. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função 

 da idade           50 

Tabela 7. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função  

do género e idade           50 

Tabela 8. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função  

das habilitações académicas do pai        51 

Tabela 9. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função 

das habilitações académicas da mãe        52 

Tabela 10. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função 

 da Sala do JI           52 

Tabela 11. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC por temas  

e subtemas, em função da idade e do género       53 

Tabela 12. Frequência de acertos referentes aos itens, por temas e subtemas  55 

Tabela 13. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Idade   58 

Tabela 14. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Habilitações Académicas 

 do Pai            61 

Tabela 15. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Habilitações Académicas 

da Mãe           62 

Tabela 16. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Sala do JI  63 

Tabela 17. Estatísticas de confiabilidade       64 

Tabela 18. Análise Estatísticas de Item (Média e Desvio Padrão)    64 

Tabela 19. Análise dos Itens em função do total da Prova (PNVEC)   66 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Componentes Linguísticas (adaptado Sim-Sim, 1997)    17  

Quadro 2. Marcos e etapas do desenvolvimento da linguagem (retirado de Sim-Sim, Silva, 

& Nunes, 2008)          25 

Quadro 3. Análise das dimensões básicas da linguagem (adaptado de Ruiz & Ortega,2003)

            29 

Quadro 4. Provas de avaliação da linguagem nacionais e internacionais   30 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Distribuição das crianças pelo género      40 

Figura 2. Habilitações académicas do pai e da mãe das crianças    42 

Figura 3. Distribuição das crianças por sala       42 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A – Pedido de Autorização ao Diretor do Agrupamento de Escolas ........................ 81 

Anexo B – Pedido de Autorização ao Coordenador(a) do JI ............................................... 82 

Anexo C – Pedido de Autorização aos Encarregados de Educação dos Alunos .................. 83 

Anexo D – Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNEVC) ........... 84 

Anexo E – Folha de Respostas da PNVEC .......................................................................... 91 

 



10 

 

Introdução 

 

A aprendizagem de vocabulário em idades precoces é essencial, porque quando a 

criança não desenvolve um vasto reportório de vocábulos antes de iniciar o seu percurso 

académico, pode apresentar dificuldades em várias áreas académicas (Biemiller, 2003; Chall & 

Jacobs, 2003; Wang, 2012). 

Quanto mais profundo e diversificado for o vocabulário de uma criança, maior será a 

possibilidade de discutir, apreciar e compreender o que lhe é dito pelos outros, de se exprimir 

de forma mais eficaz, de adquirir e armazenar novos conceitos e, consequentemente, obter 

sucesso académico, designadamente na compreensão da leitura (Sim-Sim, 1998). 

Ao nível da educação pré-escolar, a ciência é uma área fundamental para o 

conhecimento do mundo que nos rodeia. Um robusto currículo das ciências inclui o estudo do 

vocabulário específico das ciências como sugerem as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-escolar (OCEPE, 2016). Quando as crianças se apercebem que os vocábulos específicos 

das ciências são relevantes para os contextos da vida real, estão mais aptas para adquirir novos 

conhecimentos científicos. 

 

Finalidade do Estudo 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar a nomeação de vocábulos específicos 

das ciências, em crianças em idade pré-escolar. 

 

Objetivos, Hipóteses do Estudo 

 

Assim, os objetivos deste estudo são: 

- Desenvolver a Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC), para 

analisar o vocabulário utilizado no âmbito das ciências, nas crianças em idade pré-escolar; 

- Analisar o desempenho na prova PNVEC; 

- Analisar a consistência interna da PNVEC. 
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Delimitou-se como objetivos do estudo as seguintes hipóteses: 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC entre 

crianças das diferentes faixas etárias (3 aos 6 anos). 

H2:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC, entre 

crianças do género feminino e do género masculino. 

H3:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e as 

habilitações académicas do pai. 

H4:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e as 

habilitações académicas da mãe. 

H5:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e a 

sala do JI. 

 

Organização e Conteúdos 

Em termos de organização, este trabalho de investigação é constituído por quatro 

capítulos.  

No primeiro capítulo, que corresponde à revisão da literatura, faz-se uma breve 

abordagem às teorias nacionais e internacionais no âmbito do tema desta dissertação. Assim, 

definem-se os conceitos comunicação, fala e linguagem, exploram-se as componentes da 

linguagem e o seu desenvolvimento em idade pré-escolar. 

O segundo capítulo, dedicado à metodologia, conterá os procedimentos metodológicos 

que serviram de base à realização deste trabalho.  

No terceiro capítulo, relativo à apresentação dos resultados, serão apresentados os 

resultados da análise estatística descritiva e inferencial. 

No quarto e último capítulo, discussão de resultados e conclusões, analisam-se as 

informações obtidas após a recolha de dados e a revisão literária efetuada, sendo ainda feitas 

recomendações para futuros estudos. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA 

 

De seguida será realizada uma breve abordagem aos tópicos que sustentam teoricamente 

este estudo. Contudo, apesar de existirem estudos que sustentam a importância das ciências na 

educação pré-escolar, verifica-se uma escassez de estudos que investigam o desenvolvimento 

e aprendizagem do vocabulário específico das ciências necessários para uma comunicação 

eficaz no âmbito das atividades desenvolvidas na área do conhecimento do mundo. 

 

1.1. Definição dos conceitos: comunicação, linguagem e fala  

 

Sabendo que os termos comunicação, fala e linguagem estão interligados, mas são 

conceitos distintos, torna-se pertinente diferencia-los.  

 

Comunicação 

A comunicação, conforme Bernstein e Tiegerman (2002), é um processo ativo no qual 

um emissor envia uma mensagem a um recetor que a deve compreender, ou seja, há troca de 

informação entre os indivíduos. A comunicação existe não só através de palavras, mas também 

do tato, de gestos, de olhares, ou até através de movimentos faciais. 

Sim-Sim (1998) define comunicação como sendo “um processo ativo de troca de 

informação que envolve a codificação (ou formulação), a transmissão e a descodificação (ou 

compreensão) de uma mensagem entre dois, ou mais, intervenientes” (p.21). Logo, o ato de 

comunicar é “um processo dinâmico, natural e espontâneo que exige a interação de, pelo 

menos, duas pessoas, com vista à partilha de necessidades, experiências, desejos, sentimentos 

e ideias” (Sim-Sim, Silva, & Nunes, 2008, p.31). 

Segundo Sim-Sim, Silva e Nunes (2008), a comunicação é o ato de intercâmbio de 

informações, enquanto a linguagem é a capacidade do ser humano para adquirir e usar a língua 

de uma comunidade. 

Para que a comunicação seja bem-sucedida, é importante que os interlocutores dominem 

um código comum (sistema de sinais usado para transmitir uma mensagem) e utilizem um canal 

de comunicação apropriado ao contexto. Cada parceiro comunicativo tem de estar atento às 

necessidades do outro, de forma a garantir que a mensagem seja corretamente emitida e 

compreendida. De todas as formas de comunicação, usadas pela espécie humana, a 
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comunicação verbal é de facto, a mais elaborada e a que mais utilizamos para comunicar, sendo 

o sistema linguístico (linguagem) o código mais complexo (Sim-Sim, 1998). 

Na comunicação verbal as crianças conquistam e desenvolvem a sua língua materna 

(Sim-Sim et al., 2008). A comunicação verbal, sobretudo a oral é, sem dúvida, a que está mais 

enraizada na sociedade.  

 

Linguagem 

“A linguagem serve para comunicar mas não se esgota na comunicação; por sua vez, a 

comunicação não se confina à linguagem verbal usada pelos seres humanos” (Sim-Sim, 1998, 

p. 21). 

O conceito de linguagem está intimamente relacionado com a comunicação verbal, e 

para Sim-Sim (1998), a comunicação diz respeito à função primordial da linguagem. Á luz do 

conhecimento humano, a linguagem é vista como a janela do desenvolvimento. A linguagem 

permite vivências, fazer aprendizagens individuais e sociais e fomenta o divertimento em grupo 

(Sim-Sim, 2008). 

Segundo Costa (2008) a utilidade da linguagem ultrapassa o aspeto comunicacional, 

visto que ativa o nível do significado, sendo encarada como um marco fundamental do 

desenvolvimento. 

Franco e seus colaboradores (2003) afirmam que a linguagem “(…) é um sistema 

convencional de símbolos arbitrários e de regras de combinação dos mesmos, representando 

ideias que se pretendem transmitir através do seu uso e de um código socialmente partilhado, 

a língua” (p. 16). 

Para Lahey (1988), citado por Heward (2000), a linguagem é “um código pelo qual as 

ideias sobre o mundo são representadas através de um sistema convencional ou sinais 

arbitrários para comunicar” (p.233). Assim, para um indivíduo utilizar a linguagem necessita 

de ter um conhecimento implícito sobre as regras da língua, competência linguística, ou seja, 

deverá ter a capacidade de conhecer as regras dos sons e suas combinações, conhecer as regras 

conotadas ao significado dos sons, compreender e criar um número infindável de frases e ser 

capaz de usá-las em diversos contextos sociais (Santos, 2002). 

A linguagem proporciona a partilha de significados, através do uso de símbolos 

adquiridos, possibilitando a comunicação (Lima, 2009). 

 

 

 



14 

 

Fala 

A fala consiste na produção de um código através da emissão de sons vocais 

padronizados, apropriados para a linguagem (Heward, 2000; Romski & Svecik, 1996, citados 

por Santos, 2002). Segundo Lima (2009), “a fala diferencia-se da linguagem na medida em que 

a primeira constitui uma exteriorização da segunda, através da explicitação de ideias ou 

conteúdos”(p. 28). 

Para que ocorra a fala é necessário que o cérebro produza uma ideia para comunicar a 

alguém e a envie ao aparelho vocal, que por sua vez, executa mecanicamente essa ordem, 

produzindo essa informação com a linguagem que já foi adquirida (Santos, 2002). Portanto, a 

fala envolve o processo sensório-motor através do qual o ser humano reproduz os símbolos 

codificados que estão armazenados no sistema nervoso central e requer um controlo 

neurológico dos movimentos para gerar sons padronizados (Santos, 2002). 

A fala resulta, de quatro processos distintos interligados: respiração, que providencia a 

“fonte de alimento da fala”; fonação – produção de sons através da atividade vibratória das 

cordas vocais; ressonância – controla a qualidade do som à medida que atravessa a garganta, a 

boca e, às vezes, as cavidades nasais; e articulação – formação de sons, específicos e 

reconhecidos, pela língua, lábios, dentes e boca (Hulit & Howard, 1993, citados por Heward, 

2000).  

Resumindo, a fala é a produção da linguagem na variante fónica (Sim-Sim, 1998).  

Podemos concluir que a comunicação é uma troca de informação, a linguagem o veículo 

que o ser humano usa para essa troca e a fala o meio preferencial e mais habitual de utilização 

da linguagem. 

Torna-se evidente a relevância do desenvolvimento adequado destas competências e o 

impacto que alterações nestas áreas provocarão na vida do ser humano. 
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1.2. Componentes da linguagem 

 

A linguagem abrange regras complexas de organização de sons, palavras e frases com 

significado, que para além da sua estrutura e significado exige propósito e intencionalidade.  

É durante os anos em que frequentam o pré-escolar que as crianças começam a 

desenvolver intuições sobre a estrutura e o funcionamento da sua língua (Sim-Sim, Silva, & 

Nunes, 2008).  

Snowling (2006) citado por Moura (2009) propõe uma divisão deste sistema complexo, 

a linguagem, abarcando diferentes subsistemas coordenados entre si, nomeadamente: o 

fonológico, o semântico, o gramatical e o pragmático. Este autor refere que o subsistema 

fonológico é considerado o mais importante ao nível da aquisição das competências iniciais da 

leitura e da escrita.  

 Bloom e Lahey (1978) citados por Franco, Reis e Gil (2003) designam a linguagem 

oral como sendo uma convenção complexa de componentes distintas, divididas em três 

dimensões específicas, designadamente: forma, conteúdo e uso da língua.  

A forma contém componentes como: a fonologia, que apresenta as regras de 

organização dos sons e as suas combinações; a morfologia, particularmente as regras que 

compõem a organização interna de uma palavra; e ainda, a sintaxe, que corresponde às regras 

que definem a forma como as palavras são ordenadas e a diversidade dos tipos de frases (Franco 

et al., 2003).  

A fonologia relaciona-se com o estudo dos sons que compõem uma determinada língua 

e as regras que governam as possíveis combinações que possibilitam a formação de palavras 

(Hallahan, Lloyd, Martinez, & Kauffman, 2005). De acordo com Bloom e Lahey (1978) citados 

por Bernstein e Tiegerman-Farber (2009), a fonologia compreende os sons característicos de 

uma língua, as regras que regem a sua distribuição e sequenciação, e as variáveis timbre e 

entoação que acompanham os sons. Cada língua possui sons específicos designados por 

fonemas.  

A morfologia está relacionada com a estrutura interna da palavra. De acordo com Bloom 

e Lahey (1978) citados por Bernstein e Tiegerman-Farber (2009), as suas regras atuam sobre a 

estrutura interna das palavras e determinam a sua formação a partir dos morfemas - unidades 

linguísticas mais pequenas com significado. A sintaxe segundo Bloom e Lahey (1978) citados 

por Bernstein e Tiegerman-Farber (2009) consiste no sistema de regras que regularizam a 

estrutura das frases. Distingue a ordem que as palavras podem ocupar numa frase e a 

organização destas em orações.  
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O conhecimento sintático de uma língua possibilita à criança conciliar as palavras num 

número quase infinito de frases e estas em diferentes tipos de orações. O conhecimento 

implícito das regras da sintaxe possibilita a utilização de diferentes estruturas sintáticas para 

um mesmo significado, assim como compreender partes da mensagem, mesmo sem dominar 

todas as palavras que a constituem (Hallahan et al., 2005). 

O conteúdo debruça-se sobre o significado e abrange as regras semânticas de 

organização que se criam entre as palavras. Sendo a segunda dimensão da linguagem, encontra-

se relacionado com o significado através da aquisição e organização de conhecimento sobre 

objetos, eventos, criaturas, bem como sobre todo o tipo de relações que se estabelecem entre 

eles Bloom e Lahey (1978) citados por Bernstein e Tiegerman-Farber (2009). Este, associado 

à componente semântica da linguagem, contém os significados transmitidos pelas palavras 

individuais e o reportório mental (léxico) das crianças, bem como as regras que regem a 

organização e os significados das palavras, assim como as suas ligações. Os significados que a 

criança aprende decorrem da interação que esta estabelece com o mundo social e físico e 

dependem, do seu desenvolvimento cognitivo e social (Bernstein & Tiegerman-Farber, 2009). 

Em síntese, o significado da linguagem é veiculado pelo uso e combinação de palavras, assim 

como pela criação de mapas conceptuais. Como foi referido, este conhecimento advém das 

experiências de cada indivíduo e do seu próprio desenvolvimento cognitivo. A combinação da 

definição de palavras, das estruturas sintáticas, do contexto e dos comportamentos pragmáticos 

apresenta um papel relevante na atribuição do significado à linguagem (Shipley & McAfee, 

2004). 

O uso abrange a Pragmática, uma componente que inclui as regras reguladoras do uso 

da linguagem em contextos sociais (Franco, et al., 2003). Sendo a terceira e última dimensão 

da linguagem existente, abarca as regras regularizadoras da linguagem em contextos sociais: a 

pragmática. Esta componente linguística estuda o uso da língua em contextos sociais, 

situacionais e comunicativos (Acosta et al., 2006). De um modo mais específico e segundo 

Befi-Lopes et al. (2007) podemos afirmar que a pragmática estuda a relação que se estabelece 

entre o significado social da linguagem expressado pelo contexto inter-relacional e o conteúdo 

semântico divulgado pelo ato comunicativo. Mediante o uso da linguagem em contexto, o 

interlocutor precisa de selecionar de entre as diversas funções comunicativas a que melhor 

acomoda o conteúdo da sua mensagem, e também necessita de selecionar o(s) código(s) a 

utilizar (Befi-Lopes et al., 2007). 
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Sim-Sim (1997) apresenta cada uma das componentes da linguagem (Fonologia, 

Morfologia, Sintaxe, Semântica e Pragmática) de um modo sintético como consta no quadro 

seguinte: 

 

Quadro 1. Componentes Linguísticas (adaptado de Sim-Sim, 1997)  

Componentes da linguagem  Definição de conceitos 

 

 

Pragmática 

 

 Domínio das regras do uso da língua 

- Capacidade de apreensão e utilização das regras de 

uso da língua, visando a adequação ao contexto da 

comunicação. 

 

Fonologia 

 

 

 Domínio da estrutura dos sons da língua 

- Capacidade de apreensão e utilização das regras 

referentes aos sons e suas respetivas combinações. 

 

 

 

 

Semântica 

 Domínio das regras de realização semântica 

- Capacidade de aquisição e utilização de novas 

palavras (léxico), do estabelecimento de redes entre 

elas e dos significados respetivos; 

- Capacidade de classificar palavras agrupando-as 

com base em atributos comuns (conceitos). 

 

 

Morfo-Sintaxe 

 

Morfologia 

Domínio das regras morfológicas 

- Capacidade de aquisição e uso das regras relativas à 

formação e estrutura interna das palavras. 

 Sintaxe 

 

Domínio das regras sintáticas 

- Capacidade de aquisição e uso das regras de 

organização das palavras em frases. 

 

A linguagem compreende também duas modalidades: linguagem recetiva e linguagem 

expressiva (Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss, & Martinez, 2005; Santos, 2002). 

A linguagem expressiva refere-se à produção da linguagem, que abrange a estruturação 

da mensagem formatada tendo em consideração as regras linguísticas específicas, e à 

transmissão através da articulação de cadeias fónicas, na linguagem oral, ou da 

sequencialização de sinais gráficos, na escrita (Sim-Sim, 1998).  

A linguagem recetiva refere-se à compreensão da linguagem, que engloba a receção e a 

decifração de uma cadeia de sons, bem como a respetiva interpretação de acordo com as regras 

do sistema linguístico específico (Sim-Sim, 1998).  
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1.3 Desenvolvimento semântico e lexical 

 

Ao fazermos referência ao desenvolvimento semântico (processo que conduz ao 

conhecimento do significado das palavras, das frases e do discurso) é essencial mencionarmos 

o desenvolvimento lexical, devido à existência de uma relação intrínseca entre a aquisição do 

significado e a aquisição do vocábulo que o expressa.  

A compreensão e a utilização de um certo vocábulo por parte da criança estão 

dependentes da complexidade semântica da palavra, assim como das experiências linguísticas 

vivenciadas pela criança. 

A semântica envolve o estudo do significado de palavras, frases e discurso (Hallahan et 

al., 2005; Sim-Sim,1998), bem como das suas combinações (Lund & Duchan, 1993). A 

linguagem sem o significado não possui uma intenção. As pessoas falam com a intenção de 

transmitir significados e ouvem com o intento de descodificar os significados transmitidos pelos 

seus interlocutores.  

Várias investigações desenvolvidas no âmbito da semântica basearam-se na recolha de 

conhecimentos sobre a aquisição do significado das palavras pelas crianças (Hage & Pereira, 

2006). Farrel (2008) defende que usamos vários termos para obter a unidade de significado, ou 

seja, podemos utilizar uma ou muitas palavras para expressar o mesmo significado. Têm sido 

discutidos e desenvolvidos estudos sobre a natureza do significado, das suas formas e do modo 

como estes se relacionam nos diversos aspetos da semântica, sendo que, a definição mais 

comum de significado está relacionada com as características da categoria na qual a palavra se 

inclui - significado lexical. A natureza dos significados, para além de lexical, também pode ser 

expressa através das ligações que se estabelecem entre os referentes da palavra - significado 

gramatical. Uma palavra que contém um significado lexical constante, pode expressar uma série 

de significados, dependendo da posição que ocupa dentro de uma frase (Lund & Duchan, 1993). 

O significado lexical tem sido pesquisado na fase mais precoce da linguagem, 

principalmente os significados atribuídos pela criança às suas primeiras produções e, como 

estes estão representados no seu léxico mental (Lund & Duchan, 1993).  

 Ao longo do desenvolvimento do sistema semântico, durante o processo de aquisição 

lexical, as crianças cometem vários desvios semânticos, pois ainda não possuem uma 

organização definitiva dos traços semânticos que diferenciam o uso de certas palavras, ajustadas 

ao contexto linguístico em que acontecem (Clark,1993, citado por Hage & Pereira, 2006). 

Entenda-se, por desvio semântico, a falta de correspondência entre o significado da palavra na 
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linguagem adulta e o significado dessa mesma palavra na linguagem da criança (Hage & 

Pereira, 2006).  

Durante o desenvolvimento lexical e o desenvolvimento semântico, as crianças, perante 

um novo vocábulo, cometem alguns erros de nomeação e utilizam estratégias quando não 

identificam o rótulo lexical exato. Normalmente essas estratégias correspondem à 

subgeneralização (uso restritivo de uma palavra) ou à sobregeneralização (uso excessivamente 

alargado de uma palavra).  

Inicialmente, ao aprender uma palavra nova, a criança relaciona-a apenas com uma 

entidade concreta, isto quer dizer que, por exemplo, quando ela aprende a palavra cão, utiliza 

unicamente essa palavra para designar determinado cão, sendo que numa fase posterior terá que 

aprender a alargar a utilização dessa palavra a outras entidades como, por exemplo, o cão de 

peluche, o cão do vizinho e todos os outros existentes. “No início, o uso da palavra é restritivo, 

mas, à medida que a criança ouve as pessoas designarem outras situações com a mesma 

palavra, vai estendendo a aplicação da palavra, até que o rótulo lexical se refira ao conceito 

de todas as entidades que o integram”, afirmam Sim-Sim et al. (2008, p.17), referindo-se à 

subgeneralização. 

A sobregeneralização ocorre quando a criança utiliza determinada palavra 

incorretamente para designar uma entidade ou um conceito, acontecendo assim uma 

generalização abusiva da palavra. Quando utiliza esta estratégia, a criança não escolhe de uma 

forma aleatória uma determinada palavra para designar uma entidade à qual esta não 

corresponde, uma vez que o léxico que seleciona, na maioria das situações, partilha 

características comuns com a entidade que foi nomeada incorretamente. Este acontecimento 

deriva do facto de a criança desconhecer o vocábulo correto, pelo que a partir do momento em 

que esta o adquire deixa de usar inapropriadamente a palavra que até então utilizava.  

Segundo Clark (1993) citado por Lund e Duchan (1993), a sobregeneralização pode 

resultar do facto de as crianças basearem-se numa propriedade percetiva relevante que o objeto 

designado partilha com o referencial original.  

As propriedades de forma, tamanho, som, movimento, textura e tato são apresentadas 

por Clark (1993) citado por Lund e Duchan (1993) como sendo relevantes nas 

sobregeneralizações. Além das sobregeneralizações fundamentadas nas propriedades 

percetivas relevantes, as crianças também utilizam as mesmas palavras para rotular alguns 

objetos novos que não partilham quaisquer características com o objeto original. Contudo, o 

contexto no qual surgem apresenta semelhanças com o contexto original da palavra (Lund & 

Duchan, 1993). Lund e Duchan (1993) denominam este processo como sobregeneralização 
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mista. A sobregeneralização pode ser de dois tipos: o primeiro relaciona-se com o cariz 

funcional (serve para) e acontece, por exemplo, quando a criança chama papa à colher; o 

segundo relaciona-se com um cariz percetivo (forma, som e textura) e acontece, por exemplo, 

quando a criança chama bola à lua. 

 Os desvios semânticos descritos fazem parte do processo inicial da aquisição lexical, 

desaparecendo ou diminuindo significativamente à medida que a criança desenvolve o seu 

núcleo de vocabulário nos anos seguintes (Lund & Duchan, 1993). 

O desenvolvimento lexical inicia-se ainda antes de uma criança ser capaz de produzir 

as suas primeiras palavras, dado que a compreensão precede a expressão, pelo que o vocabulário 

que a criança reconhece é significativamente superior ao que produz. O crescimento lexical 

baseia-se na aquisição de novas palavras, nos respetivos significados e ligações estabelecidas 

entre ambos. A apreensão dos significados das palavras precede o uso dessas mesmas palavras. 

Segundo Sim-Sim (1998), a aquisição lexical parece ser determinada pelo designado 

princípio de contraste (Clark,1993, citado por Sim-Sim, 1998). Esta autora enuncia que 

"qualquer diferença na forma gera diferenças no significado" (p.128); ou seja, face a uma 

palavra nova a criança confere-lhe um significado diferente das restantes palavras suas 

conhecidas. 

Sim-Sim (1998) refere uma relação próxima entre o desenvolvimento da fonologia e o 

aumento de vocabulário, sendo que as crianças apresentam uma rápida aquisição lexical e 

conceptual até aos 6 anos de idade. Deste modo, constroem de forma gradual o denominado 

«léxico mental», ao qual recorrem quando desejam representar por meio das palavras, objetos, 

ações, atributos, pensamentos, etc. 

Aprender as palavras e saber utilizá-las no contexto linguístico correto é uma 

competência fundamental no desenvolvimento da linguagem e encontra-se relacionada com a 

aquisição e desenvolvimento da sintaxe, da morfologia e da semântica (Brancallioni et al., 

2009; Hage & Pereira, 2006).  

O desenvolvimento da semântica, concretamente a aquisição do léxico, encontra-se 

estritamente relacionado com o desenvolvimento das restantes componentes da linguagem. O 

desenvolvimento lexical é um dos aspetos da linguagem que nunca acaba, sendo uma das 

componentes mais afetada pelo ambiente sociocultural em que a criança se encontra inserida. 

O conhecimento e o recurso a um conjunto específico de palavras refletem o meio social 

ao qual a criança pertence, uma vez que as palavras representam entidades e conceitos.  

O distanciamento que se verifica entre a compreensão e a expressão vai aumentando ao 

longo do desenvolvimento da criança.  
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De acordo com Sim-Sim (1998) no período pré-escolar (0-5 anos) decorre uma vasta e 

rápida aquisição lexical e conceptual. As crianças acrescentam nove palavras em média, por 

dia, ao seu discurso (Sim-Sim, 1998). A aprendizagem de uma nova palavra implica a 

associação de uma determinada sequência fónica a um significado concreto, que por sua vez 

expressa um conceito único. Quando os conceitos se associam formalmente a determinadas 

sequências fonémicas geram-se as palavras. 

Segundo Sim-Sim et al., (2008) “as palavras são rótulos que utilizamos para designar 

conceitos ou entidades específicas” (p.17). Para Rigolet (2000) “a palavra é uma sequência de 

sons ou significantes, associada ao conceito da coisa designada ou significado” (p.56). 

Vários estudos realizados sobre o desenvolvimento da linguagem demonstram que o 

desenvolvimento lexical nos primeiros anos de vida rege-se por padrões universais. Todos os 

pais, independentemente da cultura, raça, etc., tendem a bombardear os bebés com informações 

linguísticas recorrendo a um discurso de características comuns, ou seja, simplificado, com 

acentuação e intensidade marcadas. No entanto, o tipo de vocábulos adquiridos durante este 

período parece depender de numerosos fatores, como por exemplo a composição fonética da 

palavra que torna alguns sons mais difíceis de articular do que outros, sendo que, quanto maior 

a facilidade articulatória maior a probabilidade de inclusão no léxico infantil; o contexto no 

qual a criança está inserida; e também a influência do adulto na escolha de determinados 

vocábulos para comunicar com elas. 

As investigações realizadas na área da linguagem demonstram que a aprendizagem dos 

diversos tipos de palavras, que constituem o reportório lexical das crianças, processa-se de 

forma gradual ao longo dos anos escolares, adolescência e fase adulta.  
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1.4. Aquisição e desenvolvimento da linguagem em crianças com idades precoces   

 

A aquisição da linguagem tem sido alvo de diferentes abordagens teóricas com o 

objetivo de encontrar uma explicação universal e consistente para um dos fenómenos mais 

complexos no desenvolvimento do ser humano – a apropriação da linguagem pela criança. 

Um ser humano, em circunstâncias normais exposto à língua falada na comunidade em 

que está inserido, é capaz, com apoio nos princípios constitutivos da sua aptidão inata para a 

linguagem verbal, de se expressar, na sua língua materna e, progressivamente, fixar os 

respetivos parâmetros fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintáticos (Faria, 1996), à medida 

que a vai desenvolvendo, apropriando-se simultaneamente do sistema linguístico no qual está 

inserido (Sim-Sim, 1998). 

A aquisição da linguagem oral é realizada através de um processo interativo que envolve 

a manipulação, combinação e interação de formas linguísticas e de regras que lhe são 

subjacentes, permitindo o desenvolvimento de capacidades, designadamente compreender e 

articular para posteriormente produzir a linguagem. Naturalmente, a sua evolução pressupõe a 

capacidade de produção dos sons da língua, bem como a compreensão e o uso das regras 

gramaticais. Portanto, trata-se de um processo complexo que a criança constrói de forma natural 

nos momentos de interação com os outros (Sim-Sim, Silva, & Nunes, 2008). 

A infância é a fase da revelação do mundo, da descoberta, da partilha, das brincadeiras 

e é também um tempo repleto de curiosidade e de vontade de explorar, no qual a maioria das 

crianças manifesta clara intenção de interagir com os outros e com o meio que as rodeia. Não 

lhes basta observar, sentir e explorar. Têm necessidade de dizer e comunicar os conhecimentos 

que vão alcançando com os outros, adquirindo assim a socialização, sendo esta a principal 

motivação que impulsiona os bebés para a linguagem (Acredolo & Goodwyn, 1998).  

Os adultos tendem a falar para as crianças através de interações verbais com 

características muito específicas, nomeadamente frases curtas, articulação clara, entoação 

marcadamente expressiva e vocabulário simplificado, que parecem promover a apreensão da 

língua por parte da criança (Sim-Sim, 1998).  

Assim, o adulto possui um papel importante, principalmente na criação de situações 

comunicativas de forma intencional para que posteriormente seja a criança o elemento ativo 

nesta dinâmica, sendo ela própria a solicitar a intervenção do adulto (Sim-Sim, Silva, & Nunes, 

2008). 

Os adultos assumem assim um papel predominante na estimulação e devolução de 

modelos corretos da fala nos momentos em que interagem com a criança, facultando novas 
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oportunidades de comunicação porque, quanto mais estimulante for o ambiente linguístico e 

quanto mais ricas forem as experiências, maiores serão as possibilidades de desenvolvimento 

cognitivo e linguístico da criança (Sim-Sim, Silva  & Nunes, 2008). 

Alguns autores afirmam ainda que a escolaridade da mãe é um fator que pode influenciar 

o desenvolvimento da criança, uma vez que é com ela que normalmente passa mais tempo, 

funcionando como uma fonte de estimulação diária (Bradley, 2002).  

Para Castaño (2003), a linguagem é constantemente influenciada por um estímulo verbal 

que depende do ambiente que envolve a criança.  

Nicolau (1997) considera que cada instante é edificado pelas vivências, buscas, 

experimentação, descobertas, tendo em conta que a criança tem características próprias, 

necessidades e possibilidades ilimitadas para se desenvolver; logo todos os momentos que a 

criança passa com a família têm influência no seu desenvolvimento e consequentemente na sua 

linguagem. Portanto, com o propósito de privilegiar e estimular, devemos prover um ambiente 

o mais rico e diversificado possível de modo a estimular o desenvolvimento da linguagem e 

comunicação, considerando que a fase inicial do pré-escolar é um período intuitivo para as 

crianças e denominado de ouro para o desenvolvimento da linguagem como referem Sprinthall 

e Sprinthall (1993). 

Dos diferentes estudos realizados sobre o desenvolvimento da linguagem verifica-se 

que, salvaguardando as variantes individuais de cada criança, o crescimento lexical nos 

primeiros anos de vida parece regular-se por padrões universais (Sim-Sim, 1998). A primeira 

palavra ocorre por volta dos 12 meses. Para alguns autores pode até aparecer mais 

precocemente, entre os 9-12 meses e, desde então até aos 6 anos de idade, o domínio e aumento 

vocabular acontece de forma extraordinária. Porém, a fase mais relevante deste período dá-se 

entre os 18 e os 42 meses. Menyuk (1972) citado por Sim-Sim (1998) menciona que aos 2 anos 

e meio o número de palavras usadas pela criança é seis vezes superior ao número produzido aos 

2 anos e aos 3 anos e meio relativamente à produção dos dois anos e meio, triplica.  

De acordo com Lentin (1990) “a apetência para a linguagem é criada a partir do 

segundo ano. Os seus efeitos observam-se e ficam para toda a vida” (p.19). Segundo Sim-Sim 

(1998) a manifestação clara do aparecimento das produções frásicas surge no momento em que 

a criança consegue juntar duas palavras, apesar de ser ainda um discurso assaz limitado 

relativamente ao tipo de ligações expressas e informação transmitida. 

 Segundo Rigolet (2000) existem ainda dois momentos decisivos no desenvolvimento 

linguístico da criança. O primeiro momento ocorre dos 24 aos 30 meses, no qual vulgariza os 

enunciados de três palavras aumentando-os progressivamente. No segundo momento, dos 30 
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aos 36 meses, a criança tende a apresentar um aumento ao nível da sintaxe, tornando deste modo 

a estrutura frásica mais complexa, chegando a alcançar a combinação de quatro elementos 

(Acosta, Ramon, Quintana, & Espino, 2003).  

O período que se segue à utilização do discurso telegráfico é caracterizado pela 

celeridade e poder de regras que possibilitam a estabilização dos padrões básicos da língua a 

que a criança é exposta (língua materna). Tal facto deve-se à aquisição de maior parte das regras 

morfológicas da língua-mãe e também ao início da combinação de frases (Sim-Sim, 1998). Na 

faixa etária dos 36 aos 48 meses, o desenvolvimento linguístico torna-se menos universal para 

adquirir características ambientais. Assim, Rigolet (1998) considera o desenvolvimento pré-

linguístico mais normativo quando comparado com o linguístico. 

Pretende-se que, no período pré-escolar, as crianças desenvolvam produções 

linguísticas mais claras e compreensivas, aumentem o seu vocabulário, usem melhor as flexões 

gramaticais e comecem a se preocupar com uma sintaxe mais complexa. Antes de frequentarem 

o ensino básico, já devem ter tido contato com um repertório linguístico variado, acesso à 

linguagem escrita e já deve haver um domínio completo do repertório fonético (Luque & Vila, 

2004). As crianças parecem ter muitos conceitos sobre o mundo antes de terem palavras para 

eles, mas aprender novas palavras também cria novos conceitos (Rhoades, Greenberg, & 

Domitrovich,2009). 

Quando falamos em desenvolvimento da linguagem, estamos a referir-nos às 

modificações quantitativas e qualitativas que têm lugar no processo do conhecimento 

linguístico por parte do falante. Desde o nascimento até à entrada no jardim-de-infância, um 

longo percurso linguístico foi já percorrido pela criança, mas muito caminho há ainda por andar 

durante os três anos que se seguem até à chegada ao 1.º Ciclo da Educação Básica.  

O desenvolvimento da linguagem processa-se holisticamente, o que significa que as 

diferentes componentes da linguagem (função, forma e significado) são apreendidas 

simultaneamente. À medida que pretende expressar significados mais complexos, a criança 

adquire formas mais elaboradas e usa funções da língua mais adequadas ao contexto e aos 

propósitos pretendidos. 

No processo de aquisição da linguagem, a criança obtém as regras da língua da 

comunidade onde está inserida e com elas constrói o seu próprio conhecimento. 

As regras dizem respeito a domínios específicos como a aquisição de regras fonológicas, 

de regras sintáticas, morfológicas e semânticas e de regras pragmáticas da língua (ver Quadro 

2): 
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Quadro 2. Marcos e etapas do desenvolvimento da linguagem (retirado de Sim-Sim, Silva, & 

Nunes, 2008) 

Idade  Desenvolvimento 

fonológico 

Desenvolvimento 

semântico/sintático 

Desenvolvimento 

pragmático 

2-3 anos 

 

 

- Produção de muitos 

fonemas 

- Melhoria no controlo de 

volume, ritmo e 

intensidade da voz 

- Reconhecimento de 

todos os sons da língua 

materna 

- Compreensão de centenas 

de palavras 

- Grande expansão lexical 

- Produção de frases 

- Utilização de pronomes 

- Utilização de flexões 

nominais e verbais 

- Respeito pelas regras 

básicas de concordância 

 

- Uso de frases para realizar 

muitos atos de fala 

(pedidos, ordens, 

perguntas, chantagens, 

mentiras) 

4-5 anos  

- Completo domínio 

articulatório 

- Conhecimento passivo de 

cerca de 25 000 palavras 

- Vocabulário ativo de cerca 

de 2 500 palavras 

- Compreensão e produção 

de muitos tipos de frases 

simples e complexas 

- Melhoria na eficácia das 

interações conversacionais 

(formas de delicadeza e de 

subtileza) 

Até à 

puberdade 

 

------------------------------- 

- Domínio das estruturas 

gramaticais complexas 

- Enriquecimento lexical 

 

- Domínio das regras 

pragmáticas do(s) 

ambiente(s) onde convive 

 

Para que a criança possa aprender a comunicar usando a língua do seu grupo social, 

precisa de estar imersa num ambiente onde ouça falar e tenha oportunidade para falar com 

falantes da sua língua materna. Além do contexto familiar, o ambiente educativo constitui um 

dos contextos privilegiados para o desenvolvimento das capacidades comunicativas e linguísticas 

da criança, indispensáveis a um futuro desempenho social e académico com sucesso. 
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1.4. Avaliação da linguagem 

 

A avaliação linguística segundo declaram Ruiz e Ortega (2003) prevê determinar 

(p.113): 

…o nível de eficiência da fala, linguagem e comunicação, em função das 

interligações que estabelece com todas as variáveis (cognitiva, auditiva, oral, 

emocional, neurológica, etc.) e especificar em que medida se encontra alterado ou 

em que medida expressa alterações pré-existentes em outras áreas, devendo ser 

consideradas como etiológicas ou concomitantes com o problema linguístico.  

 

Assim, durante o processo de avaliação da linguagem das crianças deve-se ter em conta 

a celeridade do desenvolvimento nestas idades, além dos aspetos contextuais, familiares, 

educativos e sociais que influenciam as diferentes áreas de desenvolvimento. 

Correia (2008) refere dois tipos de avaliação: a avaliação formal e a avaliação informal. 

A avaliação formal, de caráter mais estruturado e rígido traduz-se na aplicação de testes formais 

comparando a realização da criança com uma média. Por outro lado, a avaliação informal 

apresenta-se como sendo uma avaliação menos estruturada, diretamente relacionada com o 

currículo escolar e com os ambientes de aprendizagem. Esta permite a comparação dos 

resultados do aluno com os requisitos curriculares do ano que frequenta. 

Neste tipo de avaliação, Correia (2008) reúne um vasto conjunto de procedimentos, 

entre os quais referimos alguns:  

 

- a observação que permite o estudo da criança inserida no contexto, durante um 

determinado período de tempo, com a finalidade de descrever padrões de comportamento; 

- a avaliação baseada no currículo que estabelece as necessidades educativas da criança 

em relação aos requisitos do currículo usado;  

- a análise de amostras de produtos que possibilita estudar o padrão de erro quanto ao 

tipo e frequência de sucessos e insucessos;  

- a análise de tarefas que consiste na identificação das componentes principais de uma 

tarefa e na sua organização numa sequência educativa apropriada;  

- os inventários que permitem avaliar uma série de aptidões - capacidades - educacionais 

de forma hierarquizada; testes por referência à norma já mencionados;  

- o ensino diagnóstico que permite avaliar o impacto diferencial de duas estratégias de 

ensino;  
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- as listas de verificação e escalas ordinais e gradativas que possibilitam a recolha de 

informação numa variedade de situações mais ou menos estruturadas e entrevistas e 

questionários que nos facultam informação a partir dos pais e de outros elementos que 

conhecem a criança. 

 

 

O processo de avaliação da linguagem considera-se completo após a recolha e 

tratamento das informações e da elaboração de conclusões assim como a partilha das mesmas, 

acompanhadas de sugestões e recomendações. Shipley e McAfee (2004) apresentam um 

protocolo constituído por sete etapas, que permite ao avaliador complementar uma avaliação 

da competência linguística: 

 

1. Recolha de informação sobre a criança, a sua família ou cuidadores e sobre a natureza 

do problema; 

 

2. Entrevista com a criança e com a sua família ou cuidadores; 

 

3. Avaliação da integridade estrutural e funcional do mecanismo oro-facial; 

 

4.  Recolha de uma amostra de linguagem e avaliação da articulação e fala, linguagem, 

fluência, voz e ressonância; 

 

5.  Avaliação da parte auditiva ou recolha de informações acercas das competências 

auditivas do indivíduo; 

 

6.  Análise da informação recolhida de forma a estabelecer considerações, diagnósticos 

ou conclusões, prognósticos e recomendações; 

 

7.  Partilha das conclusões com a criança (se tal for possível) e/ ou com a sua família ou 

cuidadores, bem como elaboração de relatórios formais de avaliação e identificação da 

necessidade ou não de encaminhamento para outros profissionais. 

 

 

 



28 

 

A avaliação das competências da linguagem e da comunicação de uma criança deve ser 

obtida através de várias fontes, sendo as duas maiores fontes de informação os adultos que 

contactam diretamente com a criança (pais, professores, outros profissionais, …) e a observação 

do desempenho da criança (Bernstein & Tiegerman-Farber, 2008). 

Alguns métodos conhecidos na recolha de informações junto das famílias sobre os 

comportamentos da criança, são a elaboração de questionários, inventários, listas de 

verificação, entre outros, que serão realizados pela e com a família. Estes deverão ter em conta 

o historial do desenvolvimento da linguagem da criança assim como as suas competências 

atuais e deverão ser preenchidos antes da observação do desempenho da criança por parte do 

avaliador. Outro método de obtenção de informação é através da realização de uma entrevista, 

que pode ser efetuada em diferentes contextos (Bernstein & Tiegerman-Farber, 2008). A 

obtenção de informação adicional de outros profissionais pode ser realizada através de 

relatórios escritos ou através de entrevistas realizadas presencialmente ou por telefone 

(Bernstein & Tiegerman-Farber, 2008). 

Assim sendo, é crucial que os dados obtidos sejam representativos das competências e 

dificuldades linguísticas da criança (Bernstein & Tiegerman-Farber, 2008). Os métodos de 

avaliação utilizados deverão ser criteriosamente analisados e escolhidos.  

De acordo com Miller (1986) citado por Acosta et al. (2006); por McCormick, et al. 

(1997); e por Ruiz e Ortega (1995), face à complexidade do processo de avaliação da 

linguagem, torna-se então pertinente a elaboração de uma planificação de avaliação, na qual 

constem três pontos essenciais:  

 - objetivos (para quê avaliar?); 

 - conteúdos (o que avaliar?); 

 - procedimentos e estratégias (como avaliar?). 

A resposta a uma das questões condiciona a resposta das outras, uma vez que se 

influenciam mutuamente (Ruiz & Ortega, 1995). 

Na sequência da definição dos objetivos da avaliação, deparáramos com a definição dos 

conteúdos a avaliar. Os conteúdos a avaliar devem incluir os mecanismos, as dimensões e as 

componentes da linguagem, e também o desenvolvimento intelectual da criança uma vez que o 

ritmo e a sequência da aquisição da linguagem são influenciados pelos processos cognitivos 

(Ruiz & Ortega, 2003). 
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Ruiz e Ortega (2003) propõem a avaliação das dimensões básicas: forma, conteúdo e 

uso (ver Quadro 3). 

 

Quadro 3. Análise das dimensões básicas da linguagem (adaptado de Ruiz & Ortega,2003) 

A. Bases anatómicas e funcionais 

1. Audição 

2. Aparelho fonador - respiração; motricidade oral; voz 

B. Dimensões da Linguagem 

1. Forma: fonologia (aquisição do sistema fonológico; capacidade articulatória) 

2. Sintaxe (modos de conexão; análise de formas e estruturas; ordem de organização de enunciados) 

3. Conteúdo: semântica (significado da frase; relações de significado entre as suas componentes; 

léxico) 

4. Uso: pragmática (funções da comunicação; competência conversacional; influência do contexto) 

C. Processos da linguagem 

1. Compreensão (descodificação linguística): capacidade auditiva; atenção seletiva 

2. Produção (codificação linguística): linguagem espontânea; construções específicas 

3. Leitura - Escrita: processos percetivos; processador lexical; processador sintático; processador 

semântico; memória a curto prazo e de trabalho. 

D. Desenvolvimento global 

1. Desenvolvimento cognitivo/ resolução de problemas 

2. Desenvolvimento 

 

Na avaliação é fundamental existir um conhecimento acerca das bases anatómicas e 

funcionais, das dimensões e dos processos de linguagem (Acosta, et al., 2006). As dimensões 

(forma, conteúdo e uso) e componentes da linguagem (fonologia, sintaxe, morfologia, 

semântica e pragmática), assim como as modalidades da linguagem (compreensão e expressão) 

foram já abordados anteriormente. As bases anatómicas e funcionais referem-se à audição e 

fonação (respiração, motricidade oral e voz). 

  Dado que é evidente a estreita relação que existe entre a linguagem e o desenvolvimento 

cognitivo (Acosta et al., 2006), torna-se pertinente obter dados acerca do funcionamento 

intelectual da criança, de modo a compreender a aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

Para tal, dispomos de vários métodos, desde os mais formais aos mais informais. 

Finalmente, destaca-se a singularidade de cada processo de avaliação e a sua total 

dependência, em termos de sucesso e validade, da criança a avaliar, do contexto em que está 

inserida e do envolvimento familiar na avaliação. 
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1.6. Avaliação do vocabulário 

 

O vocabulário é um dos vários componentes que determina a capacidade que a criança 

possui para compreender o que ouve e lê (linguagem recetiva) e para comunicar sob a forma 

oral ou escrita (linguagem expressiva). Este reflete o conhecimento que a criança possui sobre 

o mundo e a forma como o compreende, como também contribui para a eficiência com a qual 

esta aprende com a experiência direta e indireta (Brownell, 2000). Stahl (1999) citado por 

Brownell (2000) defende que as experiências indiretas, como a leitura, desempenham um papel 

preponderante no desenvolvimento do vocabulário.  

Devido à importância do vocabulário, cada vez mais se recorre ao uso de testes do 

vocabulário na avaliação das competências cognitivas, linguísticas e académicas. 

Spear-Swerling (2006) citado por Gonçalves (2017) salienta que a avaliação do 

vocabulário é essencial na identificação de crianças em risco de apresentarem problemas de 

leitura, quer ao nível expressivo, quer ao nível compreensivo. Embora a relação entre o 

vocabulário compreensivo e a compreensão da leitura seja bastante evidente, o vocabulário 

expressivo parece ser um preditor mais consistente no início da aprendizagem da leitura. Por 

isso, torna-se importante a avaliação das duas modalidades, compreensão e expressão. 

De uma forma geral, Paul (2001) menciona que o vocabulário compreensivo de uma 

criança é mais desenvolvido do que o expressivo. Contudo, não podemos inferir o facto de que 

se uma criança produz uma palavra, ela conhece na realidade o seu significado, conforme foi 

referido anteriormente nos tipos de categorização de significado de Lund e Duchan (1993) 

utilizados pelas crianças. 

A avaliação da linguagem no pré-escolar torna-se difícil, não só devido à sua 

complexidade, mas também à escassez de testes estandardizados (Shipley & McAfee, 2004).  

O quadro 4 apresenta alguns exemplos de instrumentos de avaliação de 

linguagem/vocabulário, quer nacionais que internacionais:  

 

Quadro 4. Instrumentos de avaliação da linguagem nacionais e internacionais  

Instrumentos 

Nacionais 

Autor Ano Instrumentos 

Internacionais 

Autor Ano 

ALPE Mendes et al 2009 EOWPVT Brownell 2000 

ALO Sim-Sim 2004 ROWPVT Brownell 2000 

TALC Sua-Kay e 

Tavares 

2006 ABFW Andrade, Befi-

Lopes, Fernandes, 

& Wertzner, 2004) 

2004 

   PPVT Dunn 2007 
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 Contudo, algumas provas incluem uma avaliação global da semântica, nomeadamente, 

TALC – Teste de Avaliação da Linguagem na Criança (prova destinada a crianças entre os dois 

anos e meio e os seis anos) (Sua-Kay & Tavares, 2006), ALO – Avaliação da Linguagem Oral 

(prova destinada à faixa etária entre os quatro anos e os dez anos) (Sim-Sim, 2004). 

O ALPE (Mendes et al., 2009) é o único instrumento português capaz de analisar e 

corrigir deficiências da fala das crianças em idade pré-escolar, permitindo detetar este tipo de 

perturbações mais cedo do que os métodos convencionais. O seu objetivo é rastrear, avaliar e 

diagnosticar as perturbações articulatórias e fonológicas das crianças portuguesas. O teste é 

acompanhado por um manual de utilização e é constituído por um livro de imagens (que 

induzem a produção de sons nas crianças) e pelas respetivas folhas de registo.  

O teste permite, de forma simples e eficaz, avaliar as competências linguísticas das 

crianças em idade pré-escolar nas áreas da semântica, da morfossintaxe e da fonologia. 

Desempenhos abaixo dos limites normais e não intervencionados em idade precoce 

podem comprometer o sucesso escolar e social. 

O vocabulário expressivo corresponde ao léxico que pode ser emitido pela criança e 

pode ser avaliado pelo número de palavras que a criança é capaz de produzir. Pelo que, é 

possível avaliar o vocabulário expressivo a partir do instante em que a criança começa a falar.  

A avaliação do vocabulário compreensivo revela-se muitas vezes de difícil execução, 

pelo facto de não ser fácil diferenciar as respostas que indicam uma descodificação específica 

do input linguístico das respostas geradas pela descodificação das pistas contextuais. Existe 

sempre a possibilidade da criança estar atenta a outro tipo de pistas que não sejam as 

linguísticas, no sentido de determinar o significado das frases (Loeb, McCormick, & 

Schiefelbusch, 1997). 

Este processo avaliativo mostra ser menos interativo e mais orientado pelo adulto, 

durante o qual a criança não necessita de utilizar, de forma obrigatória, a expressão verbal para 

cumprir as tarefas propostas. Por sua vez, o avaliador necessita de recorrer a diferentes métodos 

tais como testes estandardizados, observações, entre outros, e limitar as respostas da criança a 

opções únicas. 

Não é expectável que crianças com limitações significativas ao nível do vocabulário 

expressivo desenvolvam boas relações semânticas. Do mesmo modo, crianças mais velhas, com 

um sistema lexical alargado, por vezes apresentam a seleção inadequada de palavras em 

determinadas situações (Acosta et al., 2006). 
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O reconhecimento do desenvolvimento do vocabulário torna-se crucial para 

identificação de crianças com dificuldades e em risco de evidenciarem perturbações da 

linguagem.  

 Devido à escassez de instrumentos de avaliação do vocabulário em idades precoces, 

Bilber (2012), Ferreira (2014) e Gonçalves (2017) adaptaram para o Português Europeu, 

validaram e aplicaram na zona norte de Portugal, a prova de vocabulário do teste de linguagem 

para a infância - ABFW (Andrade, C., Befi-Lopes, D., Fernandes, F., & Wertzner, H., 2004), 

estandardizado no Brasil e adaptado para Português Europeu (PE). 

Os estudos realizados por Silva (2011), Bilber (2012), Ferreira (2014) e Gonçalves 

(2017) concluíram que os testes de avaliação de vocabulário aplicados na população portuguesa 

da região norte, constataram que normalmente o desempenho nestes testes melhora com o 

aumento da faixa etária.  

Silva (2011), Bilber (2012), Ferreira (2014) e Gonçalves (2017), também constataram 

um aumento progressivo no desempenho do vocabulário com o aumento do nível académico 

das habilitações dos pais.  

Relativamente ao género, Silva (2011), Bilber (2012) e Gonçalves (2017) constataram 

que os rapazes tem um desempenho semelhante ao das raparigas. 

Num estudo exploratório, Silva (2011) a traduziu e adaptou para Português Europeu 

os testes EOWPVT (Brownell, 2000) e ROWPVT (Brownell, 2000) para as idades 

compreendidas entre os 36 e os 71 meses, os quais avaliam o vocabulário expressivo e recetivo, 

fornecendo dados sobre o desenvolvimento lexical de crianças em idades precoces com 

desenvolvimento típico e permitindo a sua comparação com os de crianças com perturbações 

da comunicação. Deste processo resultaram as versões do EOWPVT –PE, com 63 itens, e 

ROWPVT – PE, com 68 itens. 
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1.7. A importância do vocabulário na Área do Conhecimento do Mundo segundo 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016), a 

aprendizagem da linguagem deve ser concebida como um processo de apropriação contínuo 

que se começa a desenvolver muito precocemente e não exclusivamente no ensino formal. 

As competências comunicativas estruturam-se em função dos contactos, interações e 

experiências vivenciadas nos diversos contextos de vida da criança. Estas competências são 

transversais e essenciais à construção do conhecimento nas diferentes áreas e domínios, uma 

vez que são ferramentas essenciais para a troca, compreensão e apropriação da informação. 

Consequentemente, esta transversalidade leva também a que todas as áreas colaborem para a 

aquisição e o desenvolvimento da linguagem. 

Como mencionam as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, um 

melhor domínio da linguagem oral é uma competência a atingir na educação pré-escolar. 

Escutar as crianças, conversar com elas, criar espaços para o diálogo, estimular a expressão oral 

e o desejo de comunicar beneficiam o desenvolvimento da competência comunicativa, em geral, 

e o desenvolvimento da linguagem oral, em particular. Quando as crianças convivem em 

ambientes verbalmente estimulantes, aprendem novos conceitos, aumentam o vocabulário, 

adquirem um maior domínio da expressão oral e aprendem a ter prazer em brincar com as 

palavras, inventar sons e descobrir as relações entre essas mesmas palavras. O educador deve 

“alargar intencionalmente as situações de comunicação, em diferentes contextos, com diversos 

interlocutores, conteúdos e intenções que permitam às crianças dominar progressivamente a 

comunicação como emissores e como recetores” OCEPE (2016, p.62). Portanto, é muito 

importante que no jardim-de-infância se proporcionem experiências diversificadas, desafiantes 

e significativas, que motivem as crianças a interagir e a partilhar vivências, ideias e sentimentos. 

Este conhecimento das crianças mobilizado na utilização de muitas palavras, na construção de 

um vocabulário alargado, na compreensão de questões, ordens, mensagens, conversas, etc., 

centra-se basicamente no significado da mensagem oral, e constrói-se, muitas vezes, de forma 

natural. Quando as crianças começam a ter algum domínio dos aspetos associados à 

comunicação, vão também, paralelamente, começar a desenvolver uma tomada de consciência 

sobre a forma como a língua se estrutura e organiza, ou seja, a tomar consciência dos seus 

aspetos formais (consciência linguística). Começam deste modo a agarrar a língua como objeto 

de reflexão, apercebendo-se progressivamente dos múltiplos elementos que a constituem, das 

suas relações, de convenções a eles associados, de regularidades e /ou irregularidades e das suas 
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especificidades. Deste modo, avaliando a linguagem das crianças em idade pré-escolar, as 

Orientações Curriculares do Ministério da Educação (2016) demonstram a importância do 

domínio e aquisição da linguagem oral das crianças nesta faixa etária. 

Na Educação Pré-escolar, a Área do Conhecimento do Mundo, é uma área de 

sensibilização às várias ciências, sendo abordada de maneira articulada, num processo de 

questionamento e de busca organizada do saber, que possibilita à criança uma melhor perceção 

do mundo que a envolve. 

Alguns conteúdos referentes à física e à química (luz, ar, água, etc.) podem motivar 

práticas, a realizar por crianças em idade pré-escolar, que permitem a compreensão de um 

conjunto de saberes nesta área. Segundo as novas Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (OCEPE, 2016), estas aprendizagens podem ser observadas, por exemplo, quando 

a criança (p.92): 

- Antecipa e expressa as suas ideias sobre o que pensa que vai acontecer 

numa situação que observa ou experiencia e procura explicações sobre os 

resultados (mistura de água com areia, com açúcar, com azeite; objetos que flutuam 

e não flutuam; efeitos de luz e sombra, atração por um íman; gelo que derrete, 

mistura de cores, etc.).  

- Antecipa e expressa as suas ideias sobre o que acontece, quando 

determinadas forças atuam sobre os seres vivos e os objetos em situações que 

observa ou experiencia (o que acontece quando um ser vivo ou objeto é puxado ou 

empurrado com mais ou menos força; o que sucede quando os objetos em movimento 

chocam; o que acontece num balancé quando objetos com a mesma massa são 

colocados em diferentes posições dos braços). 

- Partilha as suas ideias sobre como se processam algumas transformações 

naturais (a queda das folhas das árvores, o vento, a sucessão dia/noite, etc.). 

 

Compreender a aprendizagem do vocabulário específico das ciências, em crianças de 

idades precoces, torna-se crucial para os educadores, outros profissionais e pais, tornando-se 

pertinente identificar o desenvolvimento e a aprendizagem deste vocabulário específico, o mais 

precocemente possível, de forma a identificar e prevenir atempadamente problemas futuros ao 

nível da linguagem e aprendizagem.  

Os educadores de infância são responsáveis por estabelecer e promover padrões de 

elevada qualidade, em contextos de educação e cuidados para a infância (National Association 

for the Education of Young Children [NAEYC], 2009), que em Portugal se destinam 

predominantemente a crianças entre os 4 meses e os 6 anos de idade e tem como base as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar do Ministério da Educação (2016). Por 
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isso, as suas práticas devem refletir um conhecimento atualizado, tendo como suporte critérios 

considerados adequados, sobretudo no que se refere aos objetivos enunciados na Lei-quadro da 

Educação Pré-Escolar, à organização do ambiente educativo, às áreas de conteúdo (Área de 

Formação Pessoal e Social, Área de Expressão/Comunicação e Área de Conhecimento do 

Mundo), à continuidade educativa e à intencionalidade educativa (Ministério da Educação, 

2016).  

Ao iniciar a educação pré-escolar, a criança já construiu algumas ideias não só sobre o 

mundo social e natural envolvente, mas também sobre o modo como se usam e para que servem 

objetos, instrumentos e máquinas do seu quotidiano. A área do Conhecimento do Mundo 

enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. 

Esta sua curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de oportunidades 

para aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, bem como pelo contacto com novas 

situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por explorar, questionar, descobrir e 

compreender (OCEPE, 2016).  

“Ciência para as crianças pequenas é descobrir sobre o mundo em que vive” (Smith, 

1981) (p.6). 

A criança deve ser encorajada a construir as suas teorias e conhecimento acerca do 

mundo que a rodeia (Ministério da Educação, 2016). Assim, pode-se encarar a (Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar, 2016) (p.85): 

 

… Área do Conhecimento do Mundo como uma sensibilização às diversas 

ciências naturais e sociais abordadas de modo articulado, mobilizando 

aprendizagens de todas as outras áreas. Assim, para estruturar e representar a sua 

compreensão do mundo, as crianças recorrem a diferentes meios de expressão e 

comunicação (linguagem oral e escrita, matemática e linguagens artísticas). 

 

Esta última incide sobre a (OCEPE, 2016) (p.6): 

 

…Continuidade Educativa e Transições, uma vez que ao iniciarem a educação 

pré-escolar, as crianças já tiveram um percurso de desenvolvimento e aprendizagem (em 

contexto familiar ou institucional) a que importa dar continuidade. Para além disso, o 

desenvolvimento das potencialidades de cada criança no jardim-de-infância criará 

condições para que tenha sucesso na transição para o primeiro ciclo, numa perspetiva 

de continuidade das aprendizagens que já realizou. 
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Na Área do Conhecimento do Mundo, na componente, Introdução à Metodologia 

Científica, as aprendizagens a promover são (OCEPE, 2016) (p.95):  

 

Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas 

diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, 

experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a 

conclusões e comunicá-las. 

 

O/A educado/a promove estas aprendizagens quando, por exemplo, “É rigoroso/a tanto 

na referência aos conceitos científicos como na utilização de vocabulário específico das 

ciências” (p. 87). 

O educador deve selecionar palavras que as crianças necessitam conhecer e entender 

(Christ & Wang, 2010).  

Rigolet (2000) salienta o facto de que a criança que na fase de educação precoce, não 

dispõe de uma boa comunicação com o seu meio ambiente, desenvolverá mais tarde ou mais 

cedo, toda uma sucessão de dificuldades nas várias áreas do desenvolvimento global. Isto é, a 

criança que não desenvolve os meios comunicativos e linguísticos não desenvolverá os meios 

cognitivos que lhe permitirão entender e agir no mundo que a rodeia. 

Planear a aprendizagem de vocabulário em idades precoces é essencial, porque quando 

a criança não desenvolve um vasto reportório de vocábulos antes de iniciar o seu percurso 

académico, pode apresentar dificuldade na leitura e outras dificuldades académicas (Biemiller, 

2003; Chall & Jacobs, 2003; Wang & Christ, 2012). 

 Ao nível da educação pré-escolar, a ciência é uma área fundamental para o 

conhecimento do mundo que nos rodeia. Um robusto currículo das ciências inclui o estudo do 

vocabulário específico das ciências. Quando as crianças se apercebem que os vocábulos 

específicos das ciências são relevantes para os contextos da vida real, estão mais aptas para 

adquirir novos conhecimentos científicos. 

O jardim-de-infância proporciona momentos de aquisições e, segundo Sim-Sim, Silva 

e Nunes (2008), “… constitui um dos contextos privilegiados para o desenvolvimento das 

capacidades comunicativas e linguísticas das crianças…” (p.29).  

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (2016), o/a 

educador/a também promove as aprendizagens, na Área do Conhecimento do Mundo, quando 

(p. 87): 
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Cria uma área das ciências com materiais diversos que incentivem as explorações e a 

experimentação: 

• materiais naturais - rochas, folhas, madeiras, conchas, , etc. 

• materiais habituais na vida corrente - recipientes, colheres, funil, etc. 

• materiais mais específicos dos contextos ligados às ciências - ímanes, lupas, 

binóculos, microscópios, globo terrestre, etc. 

 

O mesmo acontece com o nome dos instrumentos utilizados nas atividades científicas. 

O/A educador/a (OCEPE, 2016) (p. 87): 

 

Apoia as crianças na identificação e utilização dos instrumentos e recursos necessários 

às atividades práticas e investigativas que desenvolvem (uso do microscópio, 

termómetro, balança, pinças, etc.). 

 

Assim, também a área das ciências proporciona novas aprendizagens linguísticas que 

por vezes são demasiado complexas para as crianças.  

Ao interessar-se por um fenómeno, a criança apreende muitas vezes o nome do mesmo, 

mas só mais tarde o liga ao conceito em si. Pois, tal como refere Vygotsky (2001) (p. 246):  

 

Quando uma palavra nova, ligada a determinado significado, é apreendida pela 

criança, inicia-se o desenvolvimento do conceito associado a essa palavra. No início, a 

palavra é apenas uma generalização do tipo mais elementar, mas à medida que a 

criança se desenvolve essa palavra vai sendo substituída por generalizações de tipo 

mais elevado, culminando na formação dos verdadeiros conceitos. 

 

O modo como os pais e professores falam com a criança, a quantidade e qualidade do 

vocabulário utilizado, proporcionam a aquisição de palavras novas.  

Poucos estudos investigam a interação criança-educador durante as atividades 

científicas (Fleer, 1992). Por exemplo, Fleer (1992) estudou o conhecimento científico e a 

mudança conceptual das crianças do pré-escolar que ocorre durante o ensino da ciência. Este 

estudo exploratório indicou que a forma de interação do educador influência o desenvolvimento 

do pensamento da criança.  
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresenta-se as linhas metodológicas que estiveram na base deste estudo. 

São apresentados o estudo piloto realizado, a caracterização da amostra, o instrumento de 

recolha de dados utilizado, os procedimentos de recolha de dados e as variáveis em estudo. 

 

2.1. Opção metodológica 

 

Neste estudo pretende-se estudar a relação entre variáveis, quantificando essas relações. 

O método de investigação quantitativo, sendo um processo sistemático de recolha de dados 

observáveis e quantificáveis, tem como finalidades desenvolver e validar conhecimentos, 

(Fortin, 1996). 

 

1) Finalidade 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar a nomeação de vocábulos específicos 

das ciências, em crianças em idade pré-escolar.  

 

2) Objetivos 

 

Os objetivos deste estudo são: 

- Desenvolver a Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC) para 

analisar o vocabulário utilizado no âmbito das ciências nas crianças em idade pré-escolar. 

- Analisar o desempenho na PNVEC; 

- Analisar a consistência interna da PNVEC. 

 

3) Hipóteses 

 

Delimitou-se como objetivos do estudo as seguintes hipóteses: 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC entre 

crianças das diferentes faixas etárias (3 aos 6 anos). 
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H2:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC, entre 

crianças do género feminino e do género masculino. 

H3:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e as 

habilitações académicas do pai. 

H4:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e as 

habilitações académicas da mãe. 

H5:Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e a 

sala do JI. 

 

2.2. Variáveis  

 

De acordo com Almeida e Freire (2008), a explicitação das variáveis e das suas relações 

é fundamental no desenho da investigação.  

A variável independente “identifica-se com a dimensão ou a característica que o 

investigador manipula deliberadamente para conhecer o seu impacto numa outra variável – a 

variável dependente” (Almeida & Freire, 2008, p. 55). A variável dependente é definida como 

a característica que aparece ou muda quando se aplica, elimina ou altera a variável independente 

(Almeida & Freire, 2008). 

Assim, no presente estudo, definiu-se como variáveis independentes o género, a idade, 

as habilitações académicas da mãe, as habilitações académicas do pai, a sala do JI e como 

variáveis dependentes os resultados obtidos por item, na prova total, no total de cada tema e 

subtema da Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC).  

 

 

2.3. Caracterização da Amostra 

 

 Na presente investigação, a amostra selecionada é intencional e de conveniência, uma 

vez que o estudo foi realizado junto de crianças em idade pré-escolar, num agrupamento de 

escolas do Distrito de Braga. Seguidamente será caracterizada a amostra deste estudo. Esta 

amostra é constituída por 167 crianças, com e sem NEE, cujas idades estão compreendidas entre 

os 3 e os 6 anos, sendo a média de 4,69 (ver tabela 1).  
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Tabela 1. Distribuição das crianças pela idade 

Idade Frequência (N)                                        Percentagem (%) 

3 20 12,0 

4 48 28,7 

5 62 37,1 

6 37 22,2 

Total 167 100,0 

 
Média=4,69 (DP= 0,949) 

 

 

 

Destas 167 crianças (ver Figura 1), 81 (48,5%) são do género feminino e 86 (51,5%) do 

género masculino. 

 

 

A percentagem das crianças do género masculino é ligeiramente superior à de alunos do 

género feminino.  

 

No que se refere às habilitações académicas, os pais das crianças que participam neste 

estudo (ver tabela 2), possuem os seguintes níveis de escolaridade: catorze pais tem o 1.º ciclo 

(8,4%), vinte e sete o 2.º ciclo (16,2%) e quarenta e oito o 3.º ciclo do Ensino Básico (28,7%). 

Dos restantes, quarenta e seis pais completaram o ensino secundário (27,5%), vinte e nove têm 

licenciatura (3,1%) e outros três (1,8%) possuem mestrado.  

 

 

49%
51%

Género

feminino

masculino

         Figura 1. Distribuição das crianças pelo género 
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Tabela 2. Frequência das habilitações académicas do pai 
 

Habilitações Frequência (N) Percentagem (%) 

 1º ciclo 14 8,4 

2º ciclo 27 16,2 

3º ciclo 48 28,7 

secundário 46 27,5 

licenciatura 29 17,4 

mestrado 3 1,8 

Total 167 100,0 

                          Média=3,35 (DP= 1,232) 

 

Quanto às mães, a maioria também apresenta baixas habilitações académicas, três 

(1,8%) possuem o 1.º ciclo, vinte e duas (13,2%) o 2.º ciclo e quarenta e uma (24,6%) o 3.º 

ciclo do Ensino Básico. Cinquenta e quatro mães (32,3%) concluíram o ensino secundário, 

quarenta e uma (17,4%) são licenciadas e seis mães possuem mestrado (3,6%), (ver tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequência das habilitações académicas da mãe 

Habilitações                           Frequência (N)                                              Percentagem (%) 

 1º ciclo 3 1,8 

2º ciclo 22 13,2 

3º ciclo 41 24,6 

secundário 54 32,3 

licenciatura 41 24,6 

mestrado 6 3,6 

Total 167 100,0 

                          Média=3,75 (DP= 1,127) 

 

Como se pode observar na figura 2, as mães das crianças tem habitações académicas 

superiores às habilitações académicas do pai. 
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Figura 2. Habilitações académicas do pai e da mãe das crianças 

As crianças envolvidas neste estudo pertencem a nove salas dos JI do agrupamento, 

sendo que dois JI apresentam duas salas (D; E) e (F; G) e os restantes são constituídos apenas 

por uma sala. Ao observar a figura 3, verifica-se que as salas A e E têm 25 crianças (15%) da 

amostra, a sala D tem 20 crianças (12%), a sala H tem 19 crianças (11,4%) as salas C e G com 

17 crianças (10,2%), a sala B tem 16 crianças (9,6%), as salas F e I tem 14 crianças (8,4%), 

verificando-se que as salas A e E correspondem a 30% da amostra (Média=5,05; DP= 2,268). 

 

Figura 3. Distribuição das crianças por sala 

É importante ainda referir, que todas as salas têm crianças dos 3 anos aos 6 anos sendo, 

portanto, salas heterogéneas relativamente à idade. 

A amostra era constituída por 167 crianças pertencentes a nove turmas, onde estavam 

incluídos 6 crianças identificados com Necessidades Educativas Especiais (NEE), 

correspondendo a 3,6% da amostra, e 161 crianças com desenvolvimento típico, sendo 96,4% 
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da amostra, (M= 1,96; DP=.187). As crianças com NEE pertenciam às salas B, D, F, G, H, I, 

ou seja, cada sala tem uma criança com NEE (ver tabela 4).  

 

Tabela 4. Distribuição das crianças com e sem NEE por sala 

 NEE Desenvol. típico Total 

sala_JI sala A 0 25 25 

sala B 1 15 16 

sala C 0 17 17 

sala D 1 19 20 

sala E 0 25 25 

sala F 1 13 14 

sala G 1 16 17 

sala H 1 18 19 

sala I 1 13 14 

Total 6 161 167 

 

2.4. Instrumento de recolha de dados 

 

Neste estudo, o instrumento de recolha de dados foi construído pela investigadora e suas 

orientadoras com base na revisão da literatura, designado de Prova de Nomeação de Vocábulos 

Específicos das Ciências (PNVEC). Até obter uma versão final da PNVEC, os procedimentos 

realizados foram os seguintes:  

1) Elaboração de uma lista provisória com 50 de vocábulos selecionados com base nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar de 2016 (OCEPE) e adaptados do 

Kindergarten Science Vocabulary (2017) em novembro de 2016; 

2) Revisão da lista provisória por um painel de peritos, constituído por dois professores 

especializados na área da linguagem e das ciências obtendo-se o consenso de 32 

vocábulos; 

3) Análise e discussão da lista provisória com uma educadora/ investigadora, com uma 

vasta experiência profissional e anos de serviço; 

4) Seleção das imagens mais adequadas à idade das crianças e aos vocábulos da lista tendo 

em conta a cor, a forma e a estrutura, da plataforma Open Access, de acordo com os 

vocábulos da Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC); 

5) A prova (PNVEC) inicialmente elaborada com trinta e duas imagens-vocábulo, após 

reapreciação do painel de professores especializados na área da linguagem e das ciências 



44 

e com a colaboração de uma educadora de infância com vasta experiência profissional, 

foi finalmente ajustada a 30 imagens-vocábulo; 

6) As imagens foram novamente alvo de uma rigorosa análise tendo em conta os 

vocábulos; 

7) Esta versão da prova (PNVEC) constituída por 30 imagens-vocábulo, a qual ainda foi 

sujeita a revisão/ alteração nomeadamente, após o estudo piloto, foram substituídas 

cinco imagens correspondentes aos vocábulos: madeira, mineral, translúcido, 

transparente e opaco.  

8) Após estes procedimentos, na versão final da prova constam os seguintes trinta imagens-

vocábulo:1- madeira; 2-plástico; 3-metal; 4- papel; 5-rocha; 6-mineral; 7-vidro; 8-liso; 

9-rugoso; 10-translúcido; 11-transparente; 12-opaco; 13-cor;14-quente;15-frio; 16-

sólido;17-líquido;18-gasoso; 19-evaporação; 20-condensação; 21-dissolução; 22-

mistura; 23-filtração; 24-flutuação; 25-afundamento; 26-experiência; 27-força; 28-

fricção; 29-atração e 30-repulsão (ver anexo E); 

As imagens foram substituídas e ajustadas, tendo por base um painel de peritos constituído 

por dois professores especializados na área da linguagem e das ciências e com a colaboração 

de uma educadora de infância com vasta experiência profissional, até chegar ao formato 

considerado fiável para ser aplicado no estudo piloto que será apresentado posteriormente.  

Após os passos referidos anteriormente e após o estudo piloto, foi então aplicada a prova 

PNVEC, constituída por trinta itens que correspondem a trinta imagens - vocábulo. 

A versão final do instrumento de recolha de dados é constituída por duas partes, que serão 

apresentadas de seguida: 

 

1)  Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC)  

Como já foi referido na secção dois deste capítulo, após análise da literatura nacional e 

internacional, bem como da consulta das Orientações Curriculares Para a Educação Pré-escolar 

(2016), elaborou-se o instrumento de recolha de dados: Prova de Nomeação de Vocábulos 

Específicos das Ciências (PNVEC), (ver anexo E). 

Esta prova foi construída com o objetivo de avaliar a nomeação de vocábulos específicos 

das ciências, sendo constituída por dois temas principais, o primeiro tema – Materiais, dividido 

em dois subtemas: “Propriedades dos materiais” e “Estados físicos da matéria e transformações 

físicas” e um segundo tema principal – Movimento.  
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A prova é constituída por um total de 30 itens. A cada item corresponde um vocábulo. 

Aos vocábulos selecionados corresponde uma imagem colorida adequada à faixa etária das 

crianças. 

O primeiro tema, Materiais, contém inicialmente sete itens, o subtema Propriedades dos 

materiais é composto por oito itens, o subtema Estados físicos da matéria e transformações 

físicas por onze itens e finalmente o tema Movimento, por quatro itens. A pontuação esperada 

para a prova consiste no valor total de trinta pontos, o valor de um ou zero para cada um dos 

itens.  

 

2) Folha de Respostas 

 

Numa primeira parte da folha de respostas constam as instruções para o preenchimento 

da prova, seguida de uma breve identificação do aluno, com o intuito de serem recolhidos os 

seguintes dados: o género, a idade, as habilitações académicas da mãe e as habilitações 

académicas do pai (ver Anexo E). Ou seja, a parte inicial da folha de respostas diz respeito aos 

dados sociodemográficos e identificação do Jardim de Infância, e a segunda parte é constituída 

pela lista de vocábulos específicos das ciências. A cada acerto era atribuído o valor um e a cada 

não acerto o valor zero. 

 

 

2.5. Estudo Piloto 

 

Com o intuito de se verificar a exequibilidade da aplicabilidade da Prova de Nomeação 

de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC), utilizada nesta investigação como 

instrumento de avaliação, implementou-se um estudo piloto num momento anterior ao início 

da presente investigação, permitindo analisar os seguintes aspetos relativamente à PNVEC: (1) 

compreensão das instruções da prova por parte dos participantes, (2) dificuldade em nomear o 

vocábulo correspondente à imagem, (3) adesão à prova, (4) tempo médio de realização. 

O estudo piloto foi implementado, no mês de abril, junto de 6 alunos de um jardim-de-

infância, dois do género feminino e quatro do género masculino, não pertencentes à amostra, 

que frequentavam o mesmo agrupamento dos alunos que fazem parte desta investigação. 

A PNVEC foi ministrada na sala de atividades (contexto educativo), durante a manhã, 

tendo-se assegurado um ambiente calmo, descontraído e sem interrupções. A sua aplicação 
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iniciou-se após serem dadas as instruções de forma clara e precisa. De seguida, perguntou-se às 

crianças se tinham compreendido o que lhes foi dito e pediu-se que nomeassem os vocábulos 

que representavam as imagens apresentadas na prova. 

Observou-se que as crianças mantiveram-se motivadas tendo realizado a prova até ao 

fim. As crianças não mostraram dúvidas em compreender o que lhes era solicitado, apesar de 

duas imagens induzirem sistematicamente um vocábulo errado, pelo que foram alteradas. 

Perante a análise das observações efetuadas ao longo da aplicação da PNVEC no estudo 

piloto e tendo em consideração os comentários e opiniões das crianças sobre a clareza das 

imagens, observou-se resultados positivos de aplicabilidade desta prova, sendo exequível como 

instrumento de avaliação na presente investigação.  

Contudo, verificou-se que o tempo inicialmente considerado para a realização da prova, 

que era de 5 minutos, não foi suficiente para que todas as crianças que participaram no estudo 

piloto conseguissem concluir a PNVEC. Assim, decidiu-se que o tempo para a aplicabilidade 

da PNVEC deveria ser no máximo 10 minutos. 

 

2.6. Procedimentos de recolha de dados 

 

 A recolha de dados para este estudo iniciou no princípio do mês de maio e finalizou no 

final do mês de junho. Durante todas as terças e quintas- feiras destes dois meses a investigadora 

deslocou-se aos sete JI para a recolha dos dados. No sentido de serem recolhidos os dados 

indispensáveis para este estudo foram realizados os procedimentos que serão descritos de 

seguida: 

 

1) Obtenção de autorizações  

 

Numa primeira fase, procedeu-se ao contacto da Direção do Agrupamento de Escolas 

onde a investigadora exerce funções, de modo a obter a sua concessão para a realização deste 

estudo, sendo-lhe apresentado pessoalmente, na primeira semana de dezembro, o pedido escrito 

formal de autorização (ver anexo C), assim como os objetivos do estudo, o instrumento a aplicar 

aos alunos e as condições de recolha de dados. Assegurou-se, de igual modo, que ao longo de 

todo este processo estaria garantido o cumprimento escrupuloso dos indispensáveis 

procedimentos éticos e deontológicos, nomeadamente, a garantia de confidencialidade no 

tratamento e na divulgação dos dados obtidos.  
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Após a anuência por parte do diretor do Agrupamento, na primeira semana de dezembro, 

foram contactados os professores titulares das turmas do pré-escolar de todo o Agrupamento, 

com o objetivo de lhes apresentar o estudo a desenvolver. Estes mostraram-se curiosos e 

disponíveis para colaborar, tendo achado benéfico e interessante para o desenvolvimento do 

vocabulário específico das ciências dos seus alunos, área onde estes sentem algumas 

dificuldades.  

Seguidamente, foi enviado um pedido de autorização a cada encarregado de educação, 

através do qual este tomou conhecimento do projeto e informou se permitia ou não que o seu 

educando participasse no estudo (ver anexo C). O responsável pela entrega e receção do pedido 

de autorização foi o professor titular de turma. Cento e sessenta e sete encarregados de educação 

acederam ao pedido, autorizando a participação dos seus educandos e demonstrando interesse 

em conhecer os resultados obtidos no estudo.  

 

 

2) Implementação da PNVEC 

 

Depois de obtidos todos os consentimentos necessários e após a concordância da 

professora titular da turma relativamente ao dia da semana e horário de aplicação da prova 

procedeu-se à aplicação da PNVEC (ver anexos A e B). A recolha de dados para este estudo 

iniciou no princípio do mês de maio e finalizou no final do mês de junho. Durante todas as 

terças e quintas- feiras destes dois meses a investigadora deslocou-se aos sete JI para a recolha 

dos dados. A PNVEC foi aplicada a todas as crianças que compõem a amostra, a partir da 

primeira semana de maio, num ambiente calmo e descontraído e foram asseguradas as 

condições físicas do espaço, do material e aplicação e dos sujeitos tal como recomendado por 

Almeida e Freire (2008).  

Cada criança realizou a prova, na parte da manhã, na sua de sala de atividades, sendo 

por isso um ambiente familiar, e durante o horário escolar. 

De modo a perceberem inequivocamente o que se pretendia que fizessem, a 

investigadora explicou detalhada e individualmente a cada criança, aquando da aplicação da 

prova, as características e funcionamento da PNVEC, de uma forma clara e precisa, e 

exemplificando com os dois exemplos que constam no início da prova. De seguida, perguntou-

se à criança se tinha compreendido o que lhe foi dito e pediu-se que nomeasse os vocábulos que 

representavam as imagens apresentadas na prova. Durante a realização da prova a 

investigadora, sempre que necessário, relembrava à criança o tema ou subtema. 
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Nomeadamente, em alguns itens era apresentado o campo semântico correspondente ao 

item/imagem. Nos itens 16, 17, 18, relembrava, sempre que necessário à criança as instruções, 

apresentava uma explicação adicional do campo semântico, referindo por exemplo, que estes 

itens diziam respeito ao subtema estados físicos da matéria. Após o preenchimento dos seus 

dados pessoais, o aluno dispunha de 10 minutos, para realizar a prova, sempre que necessário 

com explicações adicionais ao vocábulo; para que serviam; o que era?; de que eram feitos?. 

Todas as salas tinham um professor titular de turma (educador/a) e uma auxiliar da ação 

educativa que colaboraram na logística da aplicação da prova. As crianças da sala que não 

estavam a aplicar a prova (PNVEC) continuavam a realizar as suas atividades de rotina na 

companhia da auxiliar da ação educativa ou do professor titular de turma. Contudo, a professora 

titular de turma estava presente na sala durante aplicação da PNVEC, enquanto a investigadora 

inseria a pontuação obtida pela criança na folha de respostas (ver anexo E). As professoras 

titulares das turmas dos JI, consideraram a PNVEC de fácil cotação e interpretação. 

As crianças manifestaram sempre curiosidade e interesse em realizar a PNVEC, porque 

consideravam as imagens muito apelativas acontecendo que as mais novas julgavam que se 

tratava de um “jogo”, participando com agrado. 

A aplicação da PNVEC ocorreu, num horário combinado entre os professores titulares 

da turma e a investigadora, no período da manhã, uma vez que é o período do dia em que, 

habitualmente, as crianças revelam menos cansaço e maior participação nas atividades 

propostas. 

 

2.7. Fiabilidade da implementação da PNVEC 

 

De modo a assegurar a fiabilidade da implementação da PNVEC, esta foi aplicada em 

contexto de sala de aula, com a presença do professor titular de turma.  

No sentido de verificar a fidelidade dos dados recolhidos, foram selecionados 

aleatoriamente 5,4% (n=9) das folhas de resposta da prova PNVEC, correspondentes aos 

seguintes códigos: 1, 13, 16, 40, 56, 66, 102, 107, 120, 139.  

Esta análise foi realizada por um investigador na área da linguagem, tendo-se verificado 

uma fiabilidade interavaliador de 100%, o que se assume como uma medida de validade aceite 

para uma maior confiança na análise dos dados. 
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CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A análise estatística será desenvolvida através do programa informático de estatística 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0. 

Segundo Almeida e Freire (2008), um estudo de investigação em educação “termina 

com a apresentação, análise e discussão dos resultados, complementadas com a elaboração e 

apresentação das conclusões” (p.221). Assim, de seguida, serão apresentados os resultados 

obtidos neste estudo. Inicialmente, serão apresentados os resultados em termos descritivos 

(médias, desvio padrão, máximos e mínimos), acompanhada de tabelas que os ilustrem. 

Seguidamente, são apresentados os resultados em termos inferenciais, comparando os 

resultados obtidos. Por último, foi analisado o impacto das variáveis independentes: idade, 

género, habilitações académicas dos pais e a sala do JI (Marôco, 2010). 

 

3.1. Análise descritiva 

 

Relativamente à análise descritiva (i.e., médias, desvios padrão e valores mínimo e 

máximo), procedeu-se à análise dos resultados obtidos na PNVEC de acordo com as variáveis 

consideradas, bem como em relação aos acertos por temas, subtemas e itens.  

 

3.1.1. Resultados referentes à PNVEC em função do género e idade 

 

De acordo com a análise descritiva dos resultados obtidos pelas crianças na PNVEC, 

em função do género, verifica-se que as raparigas apresentam um desempenho superior aos 

rapazes (ver tabela 5).  

 

Tabela 5. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC em função do 

género  

Género N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Feminino 81 14,41 6,037 0 28 

Masculino 86 14,30 5,632 1 28 

Total 167 14,35 5,814 0 28 
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Na tabela 6 apresenta-se a análise descritiva dos resultados da PNVEC, em função da 

idade. As crianças com idades inferiores obtiveram resultados inferiores na prova. Analisando 

a tabela 6 verifica-se um aumento progressivo do desempenho relativamente à idade. 

 

Tabela 6. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC em função da 

idade  

Idade N Média Desvio Padrão % Mínimo Máximo 

3 20 7,95 3,677 27 1 15 

4 48 11,38 4,684 38 0 23 

5 62 15,92 3,859 53 7 25 

6 37 19,05 5,773 64 3 28 

Total 167 14,35 5,814 48 0 28 

 

Através da análise dos dados apresentados na tabela 7, relativos à distribuição dos 

resultados obtidos por todos os participantes ao nível do desempenho na PNVEC em função do 

género e idade, observa-se que as raparigas apresentam resultados superiores aos rapazes, 

exceto na faixa etária dos 3 anos. 

Contudo, ao nível do valor máximo ambos os géneros obtiveram idêntico valor 

(Max=28.00). A média mais baixa encontra-se na faixa etária dos 3 anos. O valor mínimo 

encontra-se na faixa etária dos 4 anos e o valor máximo encontra-se na faixa etária dos 6 anos 

(Min=0.00; Max=28.00). A PNVEC apresenta uma média de 14.35 (DP=5.814). 

 

Tabela 7. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC em função do 

género e idade 

Género Idade N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Fem 3 12 7,17 3,713 1 15 

4 20 11,45 4,796 0 23 

5 33 16,55 3,684 11 25 

6 16 19,13 6,228 9 28 

Total 81 14,41 6,037 0 28 

Mas 3 8 9,13 3,523 1 12 

4 28 11,32 4,691 3 23 

5 29 15,21 3,994 7 25 

6 21 19,00 5,559 3 28 

Total 86 14,30 5,632 1 28 
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3.1.2. Resultados referentes à PNVEC em função das habilitações académicas do pai 

 

A análise descritiva dos resultados obtidos pelas crianças na PNVEC, realizada à 

totalidade da amostra, face às habilitações académicas do pai, é apresentada na tabela 8. A sua 

leitura permite concluir que o desempenho das crianças na prova aumenta proporcionalmente 

às habilitações académicas do pai. 

A média mais elevada encontra-se no mestrado (M=19.67; DP=3.215; Min=16; 

Max=22) e a mais baixa no 1.º Ciclo do Ensino Básico (M=12.14; DP=3.860; Min=7; Max=20).  

 

Tabela 8. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função das 

habilitações académicas do pai, relativamente à totalidade da amostra 

Hab. Pai N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1º Ciclo 14 12,14 3,860 7 20 

2º Ciclo 27 12,74 6,212 0 26 

3º Ciclo 48 12,98 4,918 1 22 

Secundário 46 15,37 5,813 3 27 

Licenciatura 29 17,03 6,456 4 28 

Mestrado 3 19,67 3,215 16 22 

Total 167 14,35 5,814 0 28 

 

 

3.1.3. Resultados referentes à PNVEC em função das habilitações académicas da mãe 

 

Pela análise da tabela 9, relativa às medidas de tendência central e de dispersão, obtidas 

pelos participantes do estudo ao nível do desempenho na PNVEC em função das habilitações 

académicas da mãe, verifica-se um valor mais elevado para o mestrado e um valor mínimo para 

o 1º ciclo. No entanto, o valor para o 2.º ciclo do Ensino Básico é superior ao do 3.º ciclo, e o 

valor médio para o secundário é ligeiramente superior ao da licenciatura. 

A média de valor mais elevado é encontrada ao nível do mestrado (M=20.50; DP=5.128; 

Min=13.00; Max=25.00), sendo que, a média de menor valor situa-se no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico (M=10.33; DP=9.452; Min=3.00; Max=21.00).  
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Tabela 9. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função das 

habilitações académicas da mãe, relativamente à totalidade da amostra 

 

Hab. Mãe N  Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1º Ciclo 3  10,33 9,452 3 21 

2º Ciclo 22  13,45 6,162 0 26 

3º Ciclo 41  11,66 4,503 1 20 

Secundário 54  15,52 4,809 4 27 

Licenciatura 41  15,39 6,633 3 28 

Mestrado 6  20,50 5,128 13 25 

Total 167  14,35 5,814 0 28 

 

 Em síntese, são as crianças cujos pais possuem habilitações académicas mais elevadas 

que apresentam melhores resultados na PNVEC. 

 

3.1.4. Resultados referentes à PNVEC em função da Sala do JI  

 

Com base na tabela 10, relativa aos resultados obtidos pelas crianças na PNVEC, pode-

se verificar que das nove salas apenas quatro registam uma média superior a M=14,35, sendo o 

valor mínimo da sala H (M=11,58; DP=4,207) e o valor máximo da sala I (M=20,43; 

DP=5,003). As duas salas com menor número de crianças obtiveram melhores resultados no 

desempenho na PNVEC. 

 

Tabela 10. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC, em função da 

Sala do JI, relativamente à totalidade da amostra 

Sala JI N NEE Média Desvio Padrão % Mínimo Máximo 

Sala A 25 0 15,00 5,672 50 5 25 

Sala B 16 1 13,75 6,490 46 1 28 

Sala C 17 0 13,88 5,622 46 1 23 

Sala D 20 1 12,40 5,688 41 3 23 

Sala E 25 0 14,32 4,981 48 4 25 

Sala F 14 1 16,57 5,681 55 7 28 

Sala G 17 1 13,06 5,166 44 0 19 

Sala H 19 1 11,85 4,207 40 3 19 

Sala I 14 1 20,93 5,003 70 12 28 

Total 167 6 14,35 5,814 48 0 28 
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3.1.5 Resultados referentes à PNVEC, por temas e subtemas 

 

A tabela 11 apresenta a análise descritiva dos resultados obtidos pela totalidade da 

amostra, em função do género e da idade, de cada um dos temas e subtemas da PNVEC. 

 

Tabela 11. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC por temas e 

subtemas, em função da idade e do género, relativamente à totalidade da amostra 

Tema/Subtema 
Género Idade N Média  Desvio Padrão 

Tema materiais 

(7 itens) 

Fem 3 12 2,67 1,826 

4 20 3,60 1,536 

5 33 5,18 1,158 

6 16 5,31 1,621 

Total 81 4,44 1,754 

Mas 3 8 3,38 1,408 

4 28 3,89 1,397 

5 29 4,45 1,270 

6 21 5,48 1,601 

Total 86 4,42 1,545 

Total 3 20 2,95 1,669 

4 48 3,77 1,448 

5 62 4,84 1,257 

6 37 5,41 1,589 

Total 167 4,43 1,645 

Subtema 

Propriedades dos 

Materiais 

(8 itens) 

Fem 3 12 2,58 1,379 

4 20 3,50 1,433 

5 33 4,67 1,109 

6 16 5,75 1,983 

Total 81 4,28 1,748 

Mas 3 8 3,00 1,512 

4 28 3,04 1,201 

5 29 4,45 1,270 

6 21 4,81 1,365 

Total 86 3,94 1,498 

Total 3 20 2,75 1,410 

4 48 3,23 1,309 

5 62 4,56 1,182 

6 37 5,22 1,702 

Total 167 4,11 1,628 
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Tabela 11. Distribuição dos resultados do desempenho das crianças na PNVEC por temas e 

subtemas, em função da idade e do género, relativamente à totalidade da amostra 

(Continuação)  

Subtema  

Estados Físicos da 

Matéria e 

Transformações 

Físicas 

(11 itens) 

Fem 3 12 ,92 1,084 

4 20 3,00 2,026 

5 33 5,06 2,061 

6 16 5,88 2,895 

Total 81 4,10 2,691 

Mas 3 8 1,75 1,282 

4 28 3,18 2,278 

5 29 4,72 2,186 

6 21 6,62 2,729 

Total 86 4,41 2,741 

Total 3 20 1,25 1,209 

4 48 3,10 2,156 

5 62 4,90 2,109 

6 37 6,30 2,788 

Total 167 4,26 2,713 

Tema  

Movimento 

(4 itens) 

Fem 3 12 1,00 ,739 

4 20 1,35 ,813 

5 33 1,64 ,653 

6 16 2,19 ,834 

Total 81 1,58 ,820 

Mas 3 8 1,00 ,535 

4 28 1,21 ,957 

5 29 1,59 ,733 

6 21 2,10 1,044 

Total 86 1,53 ,942 

Total 3 20 1,00 ,649 

4 48 1,27 ,893 

5 62 1,61 ,686 

6 37 2,14 ,948 

Total 167 1,56 ,882 

 

Da leitura da tabela 11 sobressai que as médias aumentam com a idade e apenas no 

subtema Estados Físicos da Matéria e Transformações Físicas (EFMTM) o género masculino 

tem médias ligeiramente superiores ao género feminino. Nos restantes temas e subtemas o 

género feminino tem médias ligeiramente superiores ao género masculino. 

 



55 

3.1.6 Resultados referentes aos itens, por temas e subtemas 

 

A tabela 12 apresenta a análise descritiva dos resultados obtidos pela totalidade da 

amostra, referentes aos itens, de cada um dos temas e subtemas da PNVEC. 

 

Tabela 12. Frequência de acertos referentes aos itens, por temas e subtemas  

Tema/ Subtema     
Item Acerto Percentagem (%) 

Tema: 

 Materiais 

(7 itens) 

Madeira_1 147 88 

Plástico_2 142 85 

Metal_3 68 41 

Papel_4 141 84 

 Rocha_5 46 28 

Mineral_6 47 28 

Vidro_7 149 89 

Subtema: Propriedades 

dos materiais 

(8 itens) 

 Liso_8 120 72 

Rugoso_9 46 28 

Translúcido_10 12 7 

Transparente_11 46 28 

Opaco_12 18 11 

Cor_13 153 92 

Quente_14 138 83 

 Frio_15 155 93 

Subtema:  

Estados Físicos da 

Matéria e  

Transformações Físicas 

(11 itens) 

 Sólido_16 68 41 

 Líquido_17 106 63 

 Gasoso_18 46 28 

 Evaporação_19 29 17 

 Condensação_20 18 11 

 Dissolução_21 17 10 

 Mistura_22 103 62 

 Filtração_23 26 16 

 Flutuação_24 116 69 

 Afundamento_25 107 64 

Experiência_26 76 46 

Tema:  

Movimento 

(4 itens) 

 Força_27 149 89 

 Fricção_28 22 13 

 Atração_29 67 40 

Repulsão_30 22 13 
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Da leitura da tabela 12 verifica-se que relativamente ao tema materiais, dos 7 itens que 

o constituem existem 3 itens com percentagens inferiores a 50%. No subtema propriedades 

dos materiais dos 8 itens que o constituem existem 4 itens com percentagens inferiores a 50%. 

No subtema estados físicos da matéria e transformações físicas dos 11 itens que o constituem 

existem apenas 4 itens com percentagens superiores a 50% e no tema movimento dos 4 itens 

que o constituem apenas 1 item tem uma percentagem superior a 50%. 

 

3.1.7. Síntese da análise descritiva 

 

Seguidamente, será apresentada uma síntese da análise descritiva efetuada aos 

resultados obtidos neste estudo. Assim:  

(1) As raparigas obtiveram resultados superiores aos dos rapazes no desempenho da 

prova (PNVEC), no tema materiais, no subtema propriedades dos materiais e no tema 

movimento. 

(2) A faixa etária dos 6 anos apresentou resultados superiores no desempenho da prova 

(PNVEC) relativamente às dos 5, 4 e 3 anos. No entanto, a faixa etária dos 5 anos apresentou 

resultados superiores à média enquanto as faixas etárias do 3 e 4 anos apresentaram resultados 

inferiores à média. 

(3) As crianças cujo pai ou mãe possui, como habilitações académicas, o ensino 

secundário ou o ensino superior, apresentaram resultados superiores no desempenho da prova 

(PNVEC). 

(4) As salas dos JI que obtiveram melhores resultados no desempenho da prova 

(PNVEC) foram as salas A, F e I que obtiveram valores acima da média nos acertos na prova, 

respetivamente, 50%, 55% e 70%. A sala E obteve um valor na média, ou seja, uma 

percentagem de 48%. As restantes salas tiveram valores abaixo da média, sendo a sala H a que 

obteve o valor mais baixo, correspondendo a uma percentagem de 40% de acertos na prova. 

(5) Dos 30 itens que constituem a prova 13 itens tem um número de acertos baixo, sendo 

estes os itens que correspondem aos vocábulos: rocha; mineral; rugoso; translúcido; 

transparente; opaco; gasoso; evaporação; condensação; dissolução; filtração; fricção e 

repulsão. No tema materiais dos 26 itens que o constituem existem 14 itens com percentagens 

inferiores à média e no tema movimento dos 4 itens que o constituem apenas 1 item tem uma 

percentagem superior à média. 
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3.2. Análise inferencial 

 

Num segundo momento de análise de dados recorre-se à estatística inferencial no 

sentido de se testarem as hipóteses. Neste estudo optou-se por o teste paramétrico designado 

por Análise da Variância, abreviadamente, ANOVA do inglês Analysis of Variance porque 

segundo Marôco (2010) seria este teste o mais adequado, no caso de variáveis quantitativas. 

Foi então aplicado o teste ANOVA para os Itens da PNVEC e as variáveis: género, idade, 

habilitações académicas do pai; habilitações académicas da mãe e sala do JI.  

 

3.2.1. Género 

As médias obtidas para o género masculino e o género feminino sugerem uma diferença 

no desempenho na PNVEC. 

No sentido de se verificar se essa diferença se deve ao acaso testaram-se as seguintes 

hipóteses, relativas às diferenças no desempenho entre rapazes e raparigas: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC, 

entre crianças do género feminino e do género masculino. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC, entre 

crianças do género feminino e do género masculino. 

Aplicando o teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a variável género verificou-se que 

não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 30 itens da prova relativamente 

ao género feminino e masculino no desempenho na PNVEC, confirmando-se H0. 

 

3.2.2. Idade 

As médias entre as idades sugerem uma diferença no desempenho na PNVEC entre as 

crianças das diferentes faixas etárias (dos 3 aos 6 anos). 

De modo a verificar-se se essa diferença se deve ao acaso testaram-se as seguintes 

hipóteses, relativas às diferenças no desempenho entre crianças de acordo com a sua idade: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC 

entre crianças de diferentes faixas etárias (3 aos 6 anos). 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC entre 

crianças de diferentes faixas etárias (3 aos 6 anos). 

Aplicando o teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a variável idade verificou-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre crianças de diferentes faixas etárias no 

desempenho na PNVEC, com exceção dos itens nº 1, 4, 10, 15, 21, 27 e 28 (ver tabela 13). 
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Tabela 13. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Idade 
 

Item 

Soma dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Plástico_2 Entre Grupos 2,344 3 ,781 6,735 ,000 

Nos grupos 18,913 163 ,116   

Total 21,257 166    

Metal_3 Entre Grupos 6,046 3 2,015 9,586 ,000 

Nos grupos 34,266 163 ,210   

Total 40,311 166    

Rocha_5 Entre Grupos 3,109 3 1,036 5,589 ,001 

Nos grupos 30,221 163 ,185   

Total 33,329 166    

Mineral_6 Entre Grupos 4,982 3 1,661 9,402 ,000 

Nos grupos 28,790 163 ,177   

Total 33,772 166    

Vidro_7 Entre Grupos 1,703 3 ,568 6,446 ,000 

Nos grupos 14,357 163 ,088   

Total 16,060 166    

Liso_8 Entre Grupos 5,511 3 1,837 10,596 ,000 

Nos grupos 28,261 163 ,173   

Total 33,772 166    

Rugoso_9 Entre Grupos 4,463 3 1,488 8,401 ,000 

Nos grupos 28,866 163 ,177   

Total 33,329 166    

Transparente_1

1 

Entre Grupos 3,581 3 1,194 6,539 ,000 

Nos grupos 29,749 163 ,183   

Total 33,329 166    

Opaco_12 Entre Grupos 2,532 3 ,844 10,172 ,000 

Nos grupos 13,527 163 ,083   

Total 16,060 166    

Cor_13 Entre Grupos 1,003 3 ,334 4,608 ,004 

Nos grupos 11,824 163 ,073   

Total 12,826 166    

Quente_14 Entre Grupos 2,018 3 ,673 4,997 ,002 

Nos grupos 21,946 163 ,135   

Total 23,964 166    
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Tabela 13. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Idade (Continuação) 

 

 

Sólido_16 Entre Grupos 4,766 3 1,589 7,285 ,000 

Nos grupos 35,546 163 ,218   

Total 40,311 166    

Líquido_17 Entre Grupos 5,143 3 1,714 8,322 ,000 

Nos grupos 33,576 163 ,206   

Total 38,719 166    

Gasoso_18 Entre Grupos 4,353 3 1,451 8,161 ,000 

Nos grupos 28,977 163 ,178   

Total 33,329 166    

Evaporação_19 Entre Grupos 4,844 3 1,615 13,767 ,000 

Nos grupos 19,120 163 ,117   

Total 23,964 166    

Condensação_2

0 

Entre Grupos 1,353 3 ,451 5,000 ,002 

Nos grupos 14,707 163 ,090   

Total 16,060 166    

Mistura_22 Entre Grupos 4,698 3 1,566 7,340 ,000 

Nos grupos 34,775 163 ,213   

Total 39,473 166    

Filtração_23 Entre Grupos 2,320 3 ,773 6,421 ,000 

Nos grupos 19,632 163 ,120   

Total 21,952 166    

Flutuação_24 Entre Grupos 9,802 3 3,267 20,784 ,000 

Nos grupos 25,624 163 ,157   

Total 35,425 166    

Afundamento_

25 

Entre Grupos 8,861 3 2,954 16,274 ,000 

Nos grupos 29,582 163 ,181   

Total 38,443 166    

Atração_29 Entre Grupos 4,702 3 1,567 7,214 ,000 

Nos grupos 35,417 163 ,217   

Total 40,120 166    

Repulsão_30 Entre Grupos 4,353 3 1,451 16,038 ,000 

Nos grupos 14,748 163 ,090   

Total 19,102 166    

Prova Total Entre Grupos 2215,467 3 738,489 35,439 ,000 

Nos grupos 3396,689 163 20,839   

Total 5612,156 166    

Tema  

Materiais 

Entre Grupos 110,223 3 36,741 17,680 ,000 

Nos grupos 338,735 163 2,078   

Total 448,958 166    
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Tabela 13. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Idade (Continuação) 

 

Subtema 

Propriedades 

dos Materiais 

Entre Grupos 132,319 3 44,106 23,362 ,000 

Nos grupos 307,741 163 1,888   

Total 440,060 166    

Subtema 

Estados Físicos 

da Matéria e 

TF 

Entre Grupos 424,550 3 141,517 28,929 ,000 

Nos grupos 797,378 163 4,892   

Total 1221,928 166 
   

Tema  

Movimento 

Entre Grupos 22,696 3 7,565 11,578 ,000 

Nos grupos 106,513 163 ,653   

Total 129,210 166    

 

Existem diferenças estatisticamente significativas entre crianças de diferentes faixas 

etárias no desempenho na PNVEC, na prova total, nos temas Materiais e Movimento, assim 

como nos subtemas Propriedades dos materiais; Estados físicos da matéria e transformações 

Físicas, pelo que se confirma H1. 

 

 

3.2.3. Habilitações académicas dos pais 

 

As médias entre as diferentes habilitações académicas do pai e da mãe sugerem uma 

diferença no desempenho das crianças na PNVEC.  

 

3.2.3.1. Habilitações académicas do pai 

No sentido de se averiguar se existem diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho na PNVEC e as habilitações académicas do pai, testaram-se as seguintes hipóteses:  

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC 

e as habilitações académicas do pai. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e as 

habilitações académicas do pai. 

Aplicando o teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Habilitações 

Académicas do Pai verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho na PNVEC e as habilitações académicas dos pais, nos itens 6, 9, 16, 18, 26 e na 

prova total (ver tabela 14). 
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Tabela 14. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Habilitações Académicas do 

Pai 

Item 

Soma dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Mineral_6 Entre Grupos 3,226 5 ,645 3,400 ,006 

Nos grupos 30,547 161 ,190   

Total 33,772 166    

Rugoso_9 Entre Grupos 3,603 5 ,721 3,903 ,002 

Nos grupos 29,726 161 ,185   

Total 33,329 166    

Sólido_16 Entre Grupos 3,353 5 ,671 2,922 ,015 

Nos grupos 36,958 161 ,230   

Total 40,311 166    

Gasoso_18 Entre Grupos 4,969 5 ,994 5,641 ,000 

Nos grupos 28,361 161 ,176   

Total 33,329 166    

Experiência_26 Entre Grupos 4,165 5 ,833 3,601 ,004 

Nos grupos 37,248 161 ,231   

Total 41,413 166    

Prova Total Entre Grupos 569,927 5 113,985 3,640 ,004 

Nos grupos 5042,228 161 31,318   

Total 5612,156 166    

 

3.2.3.2. Habilitações académicas da mãe 

Relativamente às habilitações académicas da mãe, testaram-se as seguintes hipóteses: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC 

e as habilitações académicas da mãe. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e as 

habilitações académicas da mãe. 

Aplicando o teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Habilitações 

Académicas da Mãe verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho na PNVEC e as habilitações académicas da mãe, nos itens 5, 18, 21, 24 e 25, na 

prova total, no tema Materiais e no subtema Estados Físicos e Transformações Físicas (ver 

tabela15). 
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Tabela 15. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Habilitações Académicas da 

Mãe 

Item 

Soma dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Rocha_5 Entre Grupos 3,576 5 ,715 3,870 ,002 

Nos grupos 29,754 161 ,185   

Total 33,329 166    

Gasoso_18 Entre Grupos 3,522 5 ,704 3,804 ,003 

Nos grupos 29,808 161 ,185   

Total 33,329 166    

Dissolução_21 Entre Grupos 1,380 5 ,276 3,200 ,009 

Nos grupos 13,889 161 ,086   

Total 15,269 166    

Flutuação_24 Entre Grupos 4,255 5 ,851 4,395 ,001 

Nos grupos 31,170 161 ,194   

Total 35,425 166    

Afundamento_25 Entre Grupos 3,837 5 ,767 3,570 ,004 

Nos grupos 34,607 161 ,215   

Total 38,443 166    

Prova Total Entre Grupos 708,077 5 141,615 4,649 ,001 

Nos grupos 4904,078 161 30,460   

Total 5612,156 166    

Tema  

Materiais 

Entre Grupos 50,515 5 10,103 4,082 ,002 

Nos grupos 398,443 161 2,475   

Total 448,958 166    

Subtema  

Estados Físicos da 

Matéria e TF 

Entre Grupos 140,244 5 28,049 4,175 ,001 

Nos grupos 1081,684 161 6,719   

Total 1221,928 166    

 

Tal como foi apresentado na secção da estatística descritiva, as habilitações académicas 

da mãe e do pai das crianças participantes foram recolhidas sob a forma de seis categorias (1.º 

ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, ensino secundário, licenciatura e mestrado).  
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3.2.4. Sala do JI 

 

Relativamente à sala do JI, testaram-se as seguintes hipóteses: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC 

e a sala do JI. 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e a 

sala do JI. 

Aplicando o teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a sala do JI verificou-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na PNVEC e a sala do JI, nos 

itens 9, 16, 20, 21 e 22, no tema Materiais, nos subtemas Propriedades dos Materiais e Estados 

Físicos e Transformações Físicas (ver tabela 16). 

 

Tabela 16. Teste ANOVA para os Itens da PNVEC e a Variável Sala do JI 

 

 

Subtema Itens 

Soma dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Propried. 

dos 

materiais 

Rugoso_9 Entre Grupos 2,914 6 ,486 2,739 ,016 

Nos grupos 19,327 109 ,177   

Total 22,241 115    

Sólido_16 Entre Grupos 4,305 6 ,717 3,884 ,001 

Nos grupos 20,135 109 ,185   

Total 24,440 115    

Estados 

Físicos da 

Matéria e 

Transf. 

Físicas 

Condensação_20 Entre Grupos 1,318 6 ,220 3,905 ,001 

Nos grupos 6,130 109 ,056   

Total 7,448 115    

Dissolução_21 Entre Grupos ,855 6 ,143 2,716 ,017 

Nos grupos 5,722 109 ,052   

Total 6,578 115    

Mistura_22 Entre Grupos 3,393 6 ,566 2,415 ,031 

Nos grupos 25,529 109 ,234   

Total 28,922 115    

Total Sub_prop_mat Entre Grupos 43,047 6 7,175 3,194 ,006 

Nos grupos 244,841 109 2,246   

Total 287,888 115    

Total Sub_EFMTF Entre Grupos 75,473 6 12,579 2,227 ,046 

Nos grupos 615,725 109 5,649   

Total 691,198 115    
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3.3. Análise da Consistência Interna da Prova 

 

Segundo Almeida e Freire (2008), entende-se por consistência interna o grau de 

uniformidade ou coerência existente entre as respostas dos sujeitos a cada um dos itens que 

compõem a prova. 

Sempre que se refere fiabilidade e por conseguinte consistência suscita-se a referência 

ao Alfa de Cronbach (Maroco, 2010) 

Com o intuito de se averiguar a consistência interna dos itens que constituem a prova 

PNVEC, aplicou-se o Alpha de Cronbach que apresentou um valor de .886, como se pode 

verificar na Tabela 17. Perante este valor, e de acordo com Field (2005), pode-se concluir que 

os itens da prova indicam uma muito boa consistência interna. 

 

Tabela 17. Estatísticas de confiabilidade 

 

Alfa de Cronbach N de itens 

,886 30 

 

A tabela 18 apresenta a análise descritiva em termos de média e desvio padrão de cada 

item da prova da totalidade da amostra. Os resultados demonstraram que os itens da prova 

apresentavam zero de variância. 

 

Tabela 18. Análise Estatísticas de Item (Média e Desvio Padrão)  

Item Média Desvio Padrão 

Madeira_1 ,88 ,326 

Plástico_2 ,85 ,358 

Metal_3 ,41 ,493 

Papel_4 ,84 ,364 

Rocha_5 ,28 ,448 

Mineral_6 ,28 ,451 

Vidro_7 ,89 ,311 

Liso_8 ,72 ,451 

Rugoso_9 ,28 ,448 

Translúcido_10 ,07 ,259 

Transparente_11 ,28 ,448 

Opaco_12 ,11 ,311 
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Tabela 18. Análise Estatísticas de Item (Média e Desvio Padrão) (continuação) 

 

Cor_13 ,92 ,278 

Quente_14 ,83 ,380 

Frio_15 ,93 ,259 

Sólido_16 ,41 ,493 

Líquido_17 ,63 ,483 

Gasoso_18 ,28 ,448 

Evaporação_19 ,17 ,380 

Condensação_20 ,11 ,311 

Dissolução_21 ,10 ,303 

Mistura_22 ,62 ,488 

Filtração_23 ,16 ,364 

Flutuação_24 ,69 ,462 

Afundamento_25 ,64 ,481 

Experiência_26 ,46 ,499 

Força_27 ,89 ,311 

Fricção_28 ,13 
,339 

Atração_29 ,40 
,492 

Repulsão_30 ,13 
,339 

 

Na tabela 19 analisam-se as relações entre cada item e o desempenho da prova de 

vocabulário PNVEC. Neste, é de salientar dois tipos de informações importantes, a correlação 

corrigida entre o item e a prova e o Alpha de Cronbach se o item for excluído.  

 A correlação corrigida entre os itens e a prova obtém-se a partir do coeficiente de 

correlação R de Pearson de cada um dos itens com os restantes. De acordo com Morgan et al. 

(2004), se a correlação for moderadamente alta ou alta (>0.40) podemos assumir que o item 

está relacionado com a maioria dos itens, apresentando-se como sendo um componente forte da 

prova. Um valor de correlação baixo (<.3) ou negativo indica uma fraca correlação entre os 

itens devendo ser modificados ou mesmo eliminados da prova.  

Os itens número 10, 21, e 28 apresentam valor de correlação baixo (<.3). Estes itens 

correspondem aos vocábulos 10-Translúcido (.283), 21- Dissolução (.288) e 28- Fricção (.098), 

respetivamente, que são vocábulos com uma complexidade relativamente alta. Apenas 3 itens 

têm um valor de correlação baixo, na consulta da tabela 20 podemos observar que a eliminação 

de cada um desses itens não influencia o valor de Alpha de Cronbach, optando-se assim por os 

manter na prova. 
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Tabela 19. Análise dos Itens em função do total da Prova (PNVEC)  

Item 

Média da prova 

se o item for 

excluído 

Variância da prova 

se o item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Alfa de Cronbach se o 

item for excluído 

Madeira_1 13,49 31,878 ,409 ,883 

Plástico_2 13,52 31,347 ,502 ,881 

Metal_3 13,96 30,384 ,527 ,880 

Papel_4 13,53 31,913 ,351 ,884 

Rocha_5 14,10 30,762 ,508 ,881 

Mineral_6 14,09 31,203 ,413 ,883 

Vidro_7 13,48 31,938 ,413 ,883 

Liso_8 13,65 31,035 ,448 ,882 

Rugoso_9 14,10 30,882 ,483 ,881 

Translúcido_10 14,30 32,585 ,283 ,885 

Transparente_11 14,10 30,846 ,490 ,881 

Opaco_12 14,26 31,701 ,482 ,882 

Cor_13 13,46 32,093 ,418 ,883 

Quente_14 13,54 31,924 ,331 ,884 

Frio_15 13,44 32,537 ,399 ,885 

Sólido_16 13,96 30,240 ,555 ,879 

Líquido_17 13,74 30,966 ,426 ,883 

Gasoso_18 14,10 30,617 ,538 ,880 

Evaporação_19 14,20 31,437 ,448 ,882 

Condensação_20 14,26 31,930 ,416 ,883 

Dissolução_21 14,27 32,403 ,288 ,885 

Mistura_22 13,75 30,692 ,473 ,881 

Filtração_23 14,22 31,592 ,431 ,882 

Flutuação_24 13,68 30,389 ,567 ,879 

Afundamento_25 13,73 30,391 ,540 ,880 

Experiência_26 13,92 31,246 ,357 ,885 

Força_27 13,48 32,191 ,340 ,884 

Fricção_28 14,24 32,990 ,098 ,888 

Atração_29 13,97 30,716 ,464 ,882 

Repulsão_30 14,24 31,641 ,454 ,882 

 

Através da análise dos resultados obtidos verifica-se que o Alpha de Cronbach apresenta 

um valor de .886. Os itens que constituem o instrumento são homogéneos, pelo que não se 

verifica que a exclusão de algum item possa aumentar a consistência interna da prova. 

 

 



67 

CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

4.1. Discussão dos Resultados 

 

 Neste capítulo, irão ser discutidos os resultados obtidos, tendo por base os objetivos 

definidos para este estudo. 

 

4.1.1.Análise dos Resultados Obtidos em Função das Variáveis Independentes 

 

  4.1.1.1 A idade influencia o desempenho na PNVEC 

 

 No desempenho na prova PNVEC, constatamos existir, a partir dos resultados obtidos 

na análise estatística inferencial efetuada, diferenças estatisticamente significativas para idade. 

Este resultado é traduzido por um aumento gradual do valor da média da variável idade em 

função do desempenho na prova PNVEC, observado na estatística descritiva (ver tabela 10). 

Estes resultados foram corroborados, pelos dados obtidos a partir da estatística 

inferencial que demonstra existir diferenças significativas (F=35.439; p=.000) entre grupos (ver 

tabela 13). Os resultados obtidos foram ao encontro do que seria esperado, uma vez que estes 

dados também se encontram descritos na literatura. Klee (1992) citado por Scherer, Casarin, 

Zart, Ramos e Assencio-Ferreira (2002) referem que a quantidade de palavras diferentes 

produzidas e o número total de palavras utilizadas parecem estar relacionadas com a idade da 

criança, sendo consideradas medidas evolutivas. Ao nível da variável idade, verificou-se que 

há diferenças estatisticamente significativas nos resultados obtidos na prova PNVEC, à 

semelhança dos resultados obtidos em estudos nas investigações de Silva (2011), Biller (2012), 

Ferreira (2014) e Gonçalves (2017). Neste estudo quem obteve resultados superiores foram as 

crianças dos 6 anos, de acordo com o desenvolvimento sequencial evolutivo da linguagem, 

como se esperava.  

A análise dos itens da prova PNVEC possibilita verificar que os conceitos que a 

constituem apresentam, ao longo da mesma, um crescente grau de complexidade e abstração 

em termos de significado. Assim sendo, as crianças mais velhas conseguem compreender um 

número superior de itens comparativamente às crianças mais novas, porque, conseguem 

descodificar um maior número de significados mais abstratos e complexos.  

  Os dados obtidos demonstraram que o número de acertos aumentou com o aumento da 

idade. Por fim, estudos desenvolvidos por Befi-Lopes e Cáceres (2010), Brancalioni, Marini, 
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Cavalheiro e Keske-Soares (2011) demonstram existir um contínuo em termos de aquisição e 

complexificação ao nível do vocabulário com o progredir da idade. 

 

 4.1.1.2. O género influencia o desempenho na PNVEC 

Ao nível da variável género, verificou-se que não há diferenças estatisticamente 

significativas nos resultados obtidos na prova PNVEC, à semelhança dos resultados obtidos nos 

estudos de Silva (2011), Biller (2012) e Ferreira (2014). 

No entanto, alguns autores (e.g., Barret et al., 1991, citados por Scherer et al., 2002), 

consideram que o vocabulário inicial das crianças do género feminino apresenta um padrão de 

crescimento superior ao das crianças do género masculino. 

 

4.1.1.3. As habilitações académicas dos pais influenciam o desempenho na PNVEC 

Verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na 

PNVEC e as habilitações académicas dos pais nos itens e na prova total. Estes itens 

correspondem aos vocábulos: mineral, rugoso, sólido, gasoso e experiência. Os resultados da 

investigação, obtidos a partir da análise inferencial, demonstram existirem diferenças 

estatisticamente significativas no desempenho da prova PNVEC, levando à aceitação da 

hipótese.  

Verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na 

PNVEC e as habilitações académicas das mães, nos itens, na prova total, no tema Materiais e 

no subtema Estados Físicos e Transformações Físicas. Estes itens correspondem aos vocábulos: 

rocha, gasoso, dissolução, flutuação e afundamento. Os resultados da investigação, obtidos a 

partir da análise inferencial, demonstram existirem diferenças estatisticamente significativas no 

desempenho da prova PNEVEC, pelo que a hipótese é aceite. 

Silva (2011), Biller (2012) e Gonçalves (2017) também verificaram nos seus estudos 

que existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho nas provas de avaliação 

de vocabulário e as habilitações académicas dos pais.  

Ao nível das habilitações literárias do pai e da mãe, várias investigações nacionais e 

internacionais demonstram uma correlação positiva entre estas duas variáveis. 

Silva (2011), Biller (2012) e Gonçalves (2017) mencionam que à medida que o nível de 

escolaridade dos pais aumenta, o desempenho do vocabulário dos filhos prospera de uma forma 

gradual. Harrison e McLeod (2010) desenvolveram um estudo com o objetivo de determinar 

quais os fatores de risco envolvidos nas perturbações da linguagem e fala. A investigação 

permitiu recolher e sintetizar resultados de 22 estudos internacionais. Dos 14 estudos que 
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avaliaram o impacto das habilitações literárias do pai e da mãe na aquisição e desenvolvimento 

da linguagem e fala em crianças, 11 demonstraram a influência positiva desta variável sobre o 

desempenho linguístico das crianças, principalmente ao nível do vocabulário. 

 Costa (2008), na investigação desenvolvida no âmbito das perturbações da linguagem, 

constatou que as habilitações literárias do pai e da mãe eram menos elevadas, no caso das 

crianças com perturbações da linguagem.  

 

4.1.1.4. A Sala do JI influencia o desempenho na PNVEC 

Verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho na 

PNVEC e a sala do JI, na prova total, no tema Materiais, no tema Movimento, nos subtemas 

Propriedades dos Materiais e Estados Físicos e Transformações Físicas e nos itens 9, 16, 20, 21 

e 22, que correspondem aos vocábulos: rugoso, sólido, condensação e mistura (ver tabela 16). 

A média de acertos nos itens da prova das nove salas foi de 48%. 

A sala do JI que obteve melhores resultados na prova foi a sala I que atingiu uma 

percentagem de acertos de 70%, enquanto a sala que obteve uma percentagem menor de acertos 

na prova foi a sala H com uma percentagem de 40%. 

As salas A, F e I que obtiveram valores acima da média na prova, respetivamente, 50%, 

55% e 70%. A sala E obteve um valor na média, ou seja, uma percentagem de 48%. As restantes 

salas tiveram valores abaixo da média, sendo a sala H a que obteve o valor mais baixo, 

correspondendo a uma percentagem de 40% de acertos na prova. 

 

4.1.2. Análise dos Resultados Obtidos na PNVEC, referentes aos itens por temas e 

subtemas 

Na PNVEC o subtema em que as crianças obtiveram piores resultados, dentro do tema 

Materiais foi no subtema estados físicos da matéria e transformações físicas, pelo que os 

vocábulos que o constituem devem ser mais abordados pelas educadoras na Área do 

Conhecimento do Mundo. O item com menor número de acertos neste subtema foi o item 

número 10 que corresponde ao vocábulo “translúcido”. Os itens com menor número de acertos 

na PNVEC foram os itens com os números 10, 12, 20 e 21. Estes itens correspondem aos 

vocábulos: translúcido, opaco, condensação e dissolução, respetivamente. 

A prova teve um total de acertos nos itens de 48%, na totalidade da amostra, o que está 

de acordo com a boa consistência interna. 
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No desempenho na prova total, as crianças com 6 anos obtiveram uma percentagem de 

acertos de 64% e as de 5 anos uma percentagem de 53%, as crianças com 4 anos obtiveram uma 

percentagem de 38% e as de 3 anos obtiveram uma percentagem de 27% 

 

4.1.3. Análise da Consistência Interna da PNVEC 

 
Em relação à validade interna da prova PNVEC, e de acordo com o já descrito no 

capítulo da apresentação dos resultados, o valor de Alpha de Cronbach obtido (α= .886) 

corresponde a um muito bom nível de consistência interna (Field, 2005) (ver tabela 17 da 

mesma. Assim, os itens parecem avaliar o que se propõe.  

 De acordo com Morgan et al. (2004), se a correlação for moderadamente alta ou alta 

(>0.40) podemos assumir que o item está relacionado com a maioria dos itens, apresentando-

se como sendo um componente forte da prova.  

 Analisando a tabela 19 verificamos que 25 dos 30 itens tem uma correlação alta e 

apenas 3 itens apresentam uma correlação baixa. 

 

4.2.Conclusões  

 

O projeto de investigação desenvolvido decorre da perceção de uma lacuna significativa 

observada em Portugal na área da avaliação da linguagem ao nível da nomeação de vocábulos 

específicos das ciências, por parte das crianças em idade pré-escolar. Para uma correta avaliação 

da linguagem é fundamental perceber como ocorre todo o processo de desenvolvimento e 

aquisição da linguagem e é essencial desenvolver/aplicar instrumentos que ajudem nessa tarefa. 

Conclui-se que os objetivos deste estudo foram atingidos, uma vez que foi desenvolvida uma 

Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos da Ciências (PNVEC), numa versão provisória 

tendo por base um estudo exploratório, com uma boa consistência interna, que permitiu analisar 

a nomeação de vocábulos específicos das ciências, pertinentes para aprendizagens posteriores. 

Este instrumento permite identificar as crianças em risco de desenvolver problemas na 

linguagem expressiva, assim como também possibilita que os pais, em sua casa, monitorizem 

e supervisionem a nomeação destes vocábulos essenciais para as aprendizagens na Área do 

conhecimento do Mundo.  

Segundo Peixoto (2007), a evolução no campo da IP reflete-se num progresso 

semelhante na intervenção precoce ao nível da linguagem. 
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Iacono (1999), citado por Peixoto (2007), refere que “ dada a importância da 

comunicação na aprendizagem e resultados académicos, e a prevalência de problemas de 

comunicação, a intervenção ao nível da linguagem e comunicação tem sido fundamental para 

a IP, assim como as práticas de intervenção na comunicação e linguagem tem sido 

constantemente desafiadas, dadas as mudanças no campo da IP” (p.114). 

Conclui-se que prova PNVEC, assume um carater relevante e pertinente pelo fato de 

contribuir para a identificação de vocábulos específicos que devem ser adquiridos em idades 

precoces, de forma a existir, atempadamente, uma intervenção precoce eficaz. Esta 

identificação será crucial para uma intervenção adequada e que possa de facto corresponder às 

verdadeiras necessidades das crianças.  

Após a análise deste estudo serão substituídos itens, de acordo com o índice de 

dificuldade, de forma a tornar a PNVEC numa versão final de grande uso e funcionalidade. 

 

4.3. Recomendações  

 

Este estudo contribuiu para dar a conhecer aos educadores uma estratégia para a 

aprendizagem e desenvolvimento de vocabulário específico das ciências das crianças, 

facultando dados interessantes que fornecem indícios quer para investigações futuras, quer para 

a prática educativa.  

Apenas três das nove salas dos JI obtiveram resultados no desempenho da PNVEC 

superiores à média pelo que se sugere uma intervenção mais eficaz ao nível a nomeação do 

vocabulário específico das ciências nas crianças em idade pré-escolar. A maior parte das 

crianças tem dificuldades na nomeação dos vocábulos específicos das ciências na PNVEC, que 

foi elaborada tendo por base as OCEPE (2016). Assim, e com base nos resultados obtidos neste 

estudo exploratório, recomenda-se uma continuação deste rastreio no sentido de avaliar o 

desenvolvimento da linguagem das crianças em idades precoces, e por outro lado, continuar 

uma intervenção centrada no âmbito do vocabulário específico das ciências de forma a 

monitorizar o aumento de vocábulos na Área do Conhecimento do Mundo. Assim, seria 

pertinente aplicar a PNVEC no início e no final do ano letivo, de forma supervisionar o aumento 

da nomeação dos vocábulos específicos das ciências. 

Seria também pertinente realizar outros estudos da aplicação da PNVEC a nível nacional 

e noutros níveis de ensino que possibilitem a obtenção de valores de referência para o nosso 

país. 
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Anexo A – Pedido de Autorização ao Diretor do Agrupamento de Escolas 

 

 

Instituto de Educação 
 
Departamento de Psicologia da Educação e Educação Especial 

 

Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas  

 

A aluna Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro de Mestrado em Educação Especial – 

Intervenção Precoce da Universidade do Minho, pretende realizar no âmbito da Dissertação de 

Mestrado um estudo que tem como objetivo analisar a aprendizagem do vocabulário específico 

das ciências, em crianças incluídas em contexto de Jardim de Infância. O estudo será realizado 

sob orientação da Professora Doutora Anabela Cruz dos Santos.  

Nesse sentido, solicito a vossa autorização e colaboração na realização do referido 

estudo e asseguro o cumprimento de todos os procedimentos éticos e deontológicos, geralmente 

utilizados num trabalho desta índole e asseguro que os dados serão confidenciais e anónimos. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

Braga, 12 de dezembro de 2016 

______________________________ 

(Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro) 
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Anexo B – Pedido de Autorização ao Coordenador(a) do JI 

 

Instituto de Educação 
 
Departamento de Psicologia da Educação e Educação Especial 

 

Exmo (a). Sr (a). Coordenador(a) do JI  

 

 A aluna Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro de Mestrado em Educação Especial – 

Intervenção Precoce da Universidade do Minho, pretende realizar no âmbito da Dissertação de 

Mestrado um estudo que tem como objetivo analisar a aprendizagem do vocabulário específico 

das ciências, em crianças incluídas em contexto de Jardim de Infância. O estudo será realizado 

sob orientação da Professora Doutora Anabela Cruz dos Santos.  

Solicitando desde já a autorização do Diretor do Agrupamento de Escolas X, nesse 

sentido peço a vossa colaboração na realização do referido estudo e asseguro o cumprimento 

de todos os procedimentos éticos e deontológicos, geralmente utilizados num trabalho desta 

índole e asseguro que os dados serão confidenciais e anónimos. 

Com os melhores cumprimentos,  

 

Braga, 12 de dezembro de 2016 

______________________________ 

(Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro) 
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Anexo C – Pedido de Autorização aos Encarregados de Educação dos Alunos 

 
Instituto de Educação 

 

Departamento de Psicologia da Educação e Educação Especial 
 

Caros Pais 

A aluna Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro de Mestrado em Educação Especial – 

Intervenção Precoce da Universidade do Minho, pretende realizar no âmbito da Dissertação de 

Mestrado um estudo que tem como objetivo analisar a aprendizagem do vocabulário específico 

das ciências, em crianças incluídas em contexto de Jardim de Infância. O referido estudo 

consiste em analisar a produção oral, por parte das crianças, tendo como base um conjunto de 

imagens específicas das ciências (Área do conhecimento do Mundo). Nesse sentido pedimos a 

vossa colaboração para a realização do referido estudo e asseguramos que os dados recolhidos 

serão confidenciais e anónimos. 

Agradecemos a vossa colaboração. Muito obrigada pela vossa ajuda. 

 

Braga, março de 2016 

 

Autorizo que o meu filho________________________________________ participe no estudo no âmbito 

da tese da aluna da Universidade do Minho Anabela Cristina Rodrigues Ribeiro e manifesto a minha 

disponibilidade para colaborar nos procedimentos necessários. 

Assinatura do Encarregado de Educação 

______________________________ 
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Anexo D – Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNEVC) 

Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências 

(Elaborada por Anabela Ribeiro, Anabela Cruz-Santos e Zélia Anastácio, 2017) 

Esta prova pretende avaliar a nomeação de vocabulário específico das ciências, nomeadamente, vocábulos 
produzidos por crianças em idade pré-escolar. A criança deverá nomear verbalmente o vocábulo representado por 
cada imagem sendo assinalados os acertos como “1” e os não acertos como “0”. Esta prova deverá ser preenchida 
pelo(a) educador(a) ou outro(a) profissional que exerça funções neste nível de ensino. 

Exemplos: 

       a) Algodão                                                                                          b) Cortiça 

                                                                                                                     

TEMA: MATERIAIS 

 

 1 

 

 2 
 

 3 
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Subtema: Propriedades dos Materiais 
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Subtema: Estados Físicos da Matéria e Transformações Físicas 
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TEMA: MOVIMENTO 

Subtema: Forças 
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Anexo E – Folha de Respostas da PNVEC 

Prova de Nomeação de Vocábulos Específicos das Ciências (PNVEC)  

(Ribeiro, Cruz-Santos, & Anastácio, 2017) 

FOLHA DE RESPOSTAS 

A criança deverá nomear verbalmente o vocábulo representado por cada imagem sendo 

assinalados os acertos como “1” e os não acertos como “0”. 

Nome da criança: _______________________________________________________   

Idade: ____________ anos                                                                    Género: feminino □   masculino □ 

Habilitações Académicas da mãe: _____________________ 

Habilitações Académicas do pai: ______________________ 

                                                                                                Data de preenchimento:___/____/2017 

Material: prova com imagens representativas dos vocábulos 

Exemplos: a) algodão 

b) cortiça 

TEMA: MATERIAIS 

Vocábulos Pontuação 

1 - madeira  

2 - plástico  

3 - metal  

4 - papel  

5 - rocha  

6 - mineral  

7 - vidro  

                                                                                                            Subtotal                 pontos 

Subtema: Propriedades dos materiais 

8 - liso  

9 - rugoso  

10 - translúcido  

11 - transparente  

12 - opaco  

13 - cor  

14 - quente  

15- frio  

@Copyright 2017. Para uso exclusivamente académico.                                                    Subtotal                    pontos 
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Subtema: Estados Físicos da Matéria eTransformações Físicas 

Vocábulos Pontuação 

16 - sólido  

17 - líquido  

18 - gasoso  

19 - evaporação  

20 - condensação  

21 – dissolução  

22 - mistura  

23 - filtração  

24 - flutuação  

25 - afundamento  

26 - experiência  

                                                                                                             Subtotal                  pontos 

 

TEMA: MOVIMENTO 

Subtema: Forças 

27 - força  

28 - fricção  

29 - atração  

30 - repulsão  

Subtotal                         pontos 

 

 

Total de pontuação obtida na prova__________________________________________ 
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