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“ Um Relato de Actividades  

Saíram, primeiro, para observar  

a própria escola 

 Nada trouxeram. 

 - Não vi nada. 

 - Vi portas, janelas, classes…  

Trouxeram caras de enfado. 

 

- Vocês não viram nada.  

Qualquer pessoa sabe que existem  

 portas, janelas, classes… numa escola.  

Nós vamos sair de novo e vocês vão observar 

 o que não é fácil ser visto. 

  

Trouxeram mil coisas: 

 formigas, papel, caixinhas vazias…  

Viram estragos…  

Móveis, máquinas…  

Gente…  

 

Com o que trouxeram 

 a classe virou um lixo. 

 Todo o trabalho posterior  

foi muito produtivo.  

Muito se discutiu.  

Muito se concluiu. 

 

 Porém, ainda, pouco se organizou.  

Mas uma ideia ficou e levaram-na para as férias de Julho:  

Muitas coisas existem para serem vistas, basta olhar com olhos 

 de ver … (…)”.  

  

(Cavaco, 1994, p. 7) 
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Resumo 

Atualmente o trabalho prático (TP) assume uma grande premência dado que é 

uma fonte de aquisição de capacidades, competências e valores para melhor 

percecionarmos e respondermos às exigências da nossa sociedade. Na verdade, 

aliando-se a vertente teórica à vertente prática é possível melhorar o desempenho de 

cada aluno quer a nível cognitivo, social e psicomotor. Nesta perspetiva, a educação em 

ciências desempenha um papel extremamente importante na formação dos alunos, em 

que as atividades práticas assumem um papel de destaque essencial para o 

desenvolvimento da literacia científica. Assim, pretendeu-se com esta estudo refletir 

sobre a importância do TP para a melhoria da literacia científica dos alunos em contexto 

sala de aula, propondo aos alunos envolvidos um conjunto de atividades para que estes 

assumam um papel mais ativo e motivador na aprendizagem do mundo das ciências.   

Esta investigação envolveu duas turmas do 5.º ano, a turma A com 18 alunos 

onde se desenvolveu o estudo e a turma B com 17 alunos com a qual comparámos os 

resultados (funcionando como turma de controlo).  

A metodologia utilizada foi qualitativa utilizando o questionário como instrumento 

de recolha de dados. Recorremos à estatística descritiva e para o tratamento das 

questões abertas utilizámos a análise de conteúdo. 

Verificámos que a maioria dos alunos compreendem melhor os fenómenos 

científicos ao realizar atividades práticas. Considerámos que a realização do TP é muito 

importante na aprendizagem e desperta interesse e motivação por parte dos alunos. 

No presente relatório pretendemos ainda refletir, de forma sumária, sobre o 

trabalho desenvolvido no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada II (PES). 

Consideramos que a PES foi importante pois tivemos a oportunidade de pôr em prática 

algumas técnicas e estratégias estudadas durante o mestrado, também permitiu 

melhorar o nosso desempenho e postura em sala de aula.  

 

 

Palavras-Chave: Alunos; Aprendizagem significativa; Ciência; Educação Científica; 

Ensino Experimental; Literacia Científica; Trabalho Prático. 
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Abstract 

Currently, Practical Work (TP) assumes a great incentive given that it is a source 

of acquisition of capacities, competencies and values to better understand and respond 

to the demands of our society. In fact, combining the theoretical aspect with the practical 

side, it is possible to improve the performance of each student, both cognitive, social and 

psychomotor. In this perspective, educational science plays an extremely important role 

in the training of students, where practical activities play an essential role in the 

development of scientific literacy. Thus, it was intended with this study to reflect on the 

importance of TP to improve the scientific literacy of students in the classroom context, 

proposing to the students involved a set of activities so that they assume a more active 

and motivating role in learning the world of science.. 

This research involved two groups of the 5th grade, group A with 18 students 

where the study was developed and group B with 17 students with whom we compared 

the results (functioning as the benchmark). 

The methodology used was qualitative using the questionnaire as a data 

collection instrument. We used descriptive statistics and for the open questions we used 

content analysis. 

We found that most students understand scientific phenomena better when 

performing practical activities. We considered that the performance of the TP is very 

important in the learning and arouses interest and motivation on the part of the students.  

In this report we also intend to reflect, in summary form, the work carried out in 

the scope of Supervised Teaching Practice II (PES). 

We believe that PES was important because we had the opportunity to put into 

practice some techniques and stratagies studied during our masters, also allowed to 

improve our performance and posture in the classroom. 

 

Keywords: Students; Meaningful learning; Science; Educational Science; 

Experimental Teaching; Scientific Literacy; Practical Work. 
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Capitulo I- Contextualização do estudo 

1.1.  Introdução 

O presente relatório constitui o documento de análise e reflexão da nossa prática 

de ensino supervisionada II (PES), necessário para a obtenção do grau Mestre em 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo 

do Ensino Básico (CEB). 

 A prática de ensino supervisionada no 2.º CEB, que designamos por estágio II, 

realizou-se no ano letivo de 2016/2017, na E.B. 2/3 Monsenhor Jerónimo do Amaral com 

uma turma do 5.º ano, na disciplina de ciências naturais. A durabilidade desta PES foi 

de aproximadamente quatro meses, tendo-se  iniciado a 25 de outubro e terminado a 

13 de janeiro. Durante este período desenvolvemos um estudo sobre a importância do 

trbalho prático para a melhoria da literacia científica dos alunos. Este estudo envolveu 

duas turmas: a turma A , onde dinamizámos um conjunto de trabalhos práticos (TP) e a 

turma B a turma comparativa, que foi assumida por outro professor. 

As temáticas trabalhadas foram a importância da água para os seres vivos e a 

importância da qualidade da água para a atividade humana. Pretendemos, com este 

estudo, contribuir para promover a melhoria das práticas letivas e dar a oportunidade 

aos alunos de desenvolverem competências ao nível do domínio cognitivo,afetivo e 

psicomotor. Para isso, recorremos ao TP que poderá contribuir para aulas mais 

dinâmicas, despertando o interesse e a motivação dos alunos pelas ciências naturais e 

deste modo contribuindo para  a compreensão dos conteúdos científicos, melhorando 

assim, a sua literacia científica.  

O TP é fundamental para a melhoria da literacia científica dos alunos, pois 

permite a compreensão dos fenómenos do mundo físico e social através da observação 

e da manipulação levando os alunos a questionar, a explorar e a terem um raciocíno 

lógico. Deste modo, os alunos partem daquilo que já sabem para construir um novo 

conhecimento adquirindo também, novos vocábulos.  
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1.2. Objetivos  

Pretendemos alcançar os seguintes objetivos:  

 

 Realizar uma investigação sobre a importância do trapalho prático para a 

melhoria da literacia científica dos alunos com uma turma do 5.º ano, na 

disciplina de ciências naturais.  

 Adquirir competências cognitivas e atitudes fundamentais para o 

desempenho docente;  

 Melhorar a nossa prática pedagógica; 

 Planificar unidades de ensino de acordo com as metas curriculares de 

ciências da natureza; 

  Fundamentar teoricamente as metodologias, estratégias e recursos de 

ensino utilizados ao longo da PES;  

 Aprofundar conhecimentos sobre as temáticas lecionadas: “A Importância da 

água para os seres vivos” e “A importância da qualidade da água para a 

atividade humana”.  

 Refletir sobre os aspetos negativos e positivos sobre a prática de ensino 

supervisionada.  

 

1.3. Questão de investigação  

 A realização das atividades práticas permite compreender melhor os fenómenos naturais 

e melhorar a literacia cientifica? 

 

1.4. Caracterização da instituição 

 

A instituição onde realizámos o PES situa-se na cidade de Vila Real. A cidade 

de Vila Real está situada na região em Trás os Montes e Alto Douro, no norte de Portugal 

Continental e fragmenta-se em 20 freguesias e localiza-se, aproximadamente, a 450 

metros de altitude, estando sobre a margem direita do rio Corgo, um dos fluentes do 

Douro. Esta localiza-se num planalto rodeado de montanha, onde sobressaem as serras 

do Marão e do Alvão.  

                                                                                                                                                        

Relativamente à instituição E.B. 2/3 Monsenhor Jerónimo do Amaral é 

constituída por cinco, pavilhões designados por A, B, C, D e pavilhão gimnodesportivo. 

No pavilhão A encontramos, a sala dos professores, a sala dos diretores de turma, a 
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receção, a reprografia, o gabinete do coordenador do estabelecimento, a biblioteca, a 

sala de multiusos, o auditório e casas de banho.  No pavilhão B encontrámos doze salas, 

sendo uma sala de educação visual, uma de educação tecnológica, uma de educação 

musical, um laboratório de físico-química e uma casa de banho feminina e masculina. 

O pavilhão C é constituído por oito salas de aula, uma sala de educação visual, uma de 

educação tecnológica, uma sala de matemática, duas salas de ciências naturais, com 

arrecadação para material de laboratório, uma sala de informática, arrecadações e duas 

casas de banho, masculino e feminina. É no pavilhão D que encontramos o bar, o 

compartimento destinado aos seus arrumos, a cozinha com compartimento destinado 

aos arrumos, o refeitório, a sala de apoio aos alunos necessidades educativas especiais, 

o gabinete de serviço de orientação e psicologia e o gabinete do chefe do pessoal 

auxiliar. Por fim, no pavilhão gimnodesportivo encontramos dois balneários, um do sexo 

feminino e outro do sexo masculino e uma sala para a prática de educação física; no 

exterior ainda dispõe de um campo de futebol e de basquetebol, que também serve de 

apoio às aulas de educação física.  

Os espaços interiores estavam bem equipados com aquecimento, boa 

luminosidade e com todo o material necessário para que os professores possam 

desempenhar as suas funções.  

 

1.5. Organização do relatório 

O presente relatório divide-se em seis capítulos. No primeiro capítulo iremos  

contextualizar a investigação realizada.  De seguida, apresentamos a fundamentação 

teórica que sustenta o estudo. O terceiro capítulo, consiste na caracterização da 

metodologia utilizada, a descrição da amostra e do instrumento de recolha de dados. 

No capítulo quatro são apresentados e discutidos os resultados. No capítulo seguinte, 

iremos, de um modo sintético, fazer uma reflexão sobre a PES. Por fim, serão 

apresentadas as conclusões e tecidas algumas considerações finais.  
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Capítulo II- A importância do trabalho prático para a melhoria da literacia 

científica dos alunos 

2.1. Introdução 

Neste capítulo será feita a revisão bibliográfica sobre o tema “A importância do TP 

na melhoria da literacia científica dos alunos”. Deste modo, iniciaremos este capítulo 

com o referencial teórico no qual assenta este estudo. De seguida, será feito o 

enquadramento das ciências naturais no 2.º ciclo do ensino básico, bem como 

apresentados alguns dos objetivos das ciências naturais no currículo nacional do ensino 

básico. Por fim, caracterizamos os tipos de atividades práticas no ensino das ciências 

naturais.   

Abordaremos também a importância do TP para a melhoria da literacia científica. 

Por fim, apresentamos de forma sintética e temática em estudo “ A água e a sua 

importância para os seres vivos”.  

 

2.2.  O construtivismo no ensino das ciências naturais 

“O ensino das ciências no nosso país tem sido desequilibrado no que diz 
respeito à relação que deve haver entre teoria e prática, e aí reside uma 

das razões para o insucesso desse ensino e para o repúdio, por parte de 
muitos estudantes, do conhecimento científico, tal como lhes é ensinado” 

(Valadares, 2006 ,1). 
 

Segundo Cortinhas (2015), o ensino das ciências, durante muito tempo, foi 

menorizado e pouco valorizado durante o percurso escolar do aluno. 

Na mesma linha se pronuncia Correia (2012) que reforça a ideia de que o ensino das 

ciências ainda é caraterizado pela transmissão de saberes, ou seja, as metodologias 

tradicionais, centradas na transmissão de conhecimentos, predominam nas aulas de 

ciências.  

A propósito deste modelo de ensino-aprendizagem, Carvalho (2012) defende que “o 

ensino das ciências é considerado um conjunto de conhecimentos fechados, e imutáveis 

que se vão acumulando.”  

 Lucas e Vasconcelos (2005), acrescentam que o professor apresenta conceitos e 

teorias, não procurando estabelecer uma relação com o problema e a sua 

funcionalidade, assim como não se preocupa com a promoção de aprendizagens de 

atitudes científicas por parte dos alunos, prevalecendo uma valorização do senso 

comum. 
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Segundo Almeida (2001), este modelo de ensino continua muito presente ainda nos 

dias de hoje. Por isso, cabe aos professores remodelarem as suas práticas para que o 

aluno passe a ser o centro de todo o processo. Deste modo, o professor deve tornar-se 

um facilitador da aprendizagem, priorizando o desenvolvimento psicológico e a 

autorrealização do educando, agora como agente ativo, criativo e participativo no 

processo de ensino-aprendizagem (Ribeiro, 2012).  

O mesmo autor aponta o construtivismo como a corrente pedagógica na qual 

assentam estas práticas (Ribeiro, 2012). 

Marcondes e Suart acrescentam que:  

“A postura construtivista, disseminada nos últimos trinta 
anos, tem como marco central a participação do aluno no 
processo de construção do conhecimento e o professor como 
seu mediador ou facilitador, valorizando a participação ativa do 
estudante na resolução de situações problemáticas, 
possibilitando-o a predizer respostas, testar hipóteses, 
argumentar, discutir com os pares, podendo atingir a 
compreensão de um conteúdo” Marcondes & Suart (2008, 1). 

 

Também Correia (2012) defende que no ensino das ciências deve adotar-se uma 

perspetiva construtivista da aprendizagem. 

Para Carvalho (2012) o construtivismo como teoria psicológica teve origem no campo 

das ciências cognitivas. Os exemplos mais notáveis das teorias construtivistas da 

educação contemporânea foram: 

- Piaget (A epistemologia genética);  

- Vygotsky (O enfoque histórico cultural); 

- Ausubel (A Aprendizagem significativa). 

Piaget desenvolveu uma teoria do conhecimento apelidada de Epistemologia 

Genética que explicam a forma como o conhecimento era adquirido pelo sujeito nos 

seus vários estádios de desenvolvimento.  Rosa (2009, 5) citando Piaget (1978,3) referiu 

que a Epistemologia Genética tinha como objetivo “(...) pôr a descoberto as raízes das 

diversas variedades de conhecimento, desde as suas formas mais elementares, e seguir 

a sua evolução até os níveis seguintes, inclusive, o pensamento científico”.  

O termo “construtivismo”, introduzido por Piaget no século XX, postulava que o 

conhecimento resultava da interação entre o sujeito e o meio externo, processo no qual 

o sujeito participa ativamente, modificando o meio no qual está inserido e sendo, 

também, modificado por esse mesmo meio. Para aprender a aprender, o aluno tem de 
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dominar conhecimentos de diversa natureza. Nesse processo, a flexibilidade e a 

capacidade de ser autónomo são muito importantes na construção do conhecimento 

(Weisz, 2012).  

Posto de outro modo, o construtivismo de Piaget considerava o conhecimento uma 

construção, a partir da ação do sujeito, numa interação com o objeto do conhecimento 

(Sanchis e Mahfoud, 2007).   

Por outro lado, a teoria construtivista de Vygotsky, tendo presente o enfoque histórico 

e cultural, postulava que o desenvolvimento cognitivo era da índole holístico pois resulta 

de um processo social, histórico e cultural, onde a aprendizagem e a linguagem 

desempenhava um papel primordial (Fontes e Freixo, 2004).  

Na teoria de Vygotsky são tidos em grande conta os fatores culturais e sociais na 

aprendizagem. A interação social é fundamental no desenvolvimento cognitivo e na 

aprendizagem, isto é, são as interações sociais que convergem para a elaboração de 

novas estruturas cognitivas. Assim, a aprendizagem para Vygotsky (defensor da 

aprendizagem cooperativa no processo de ensino-aprendizagem) é precursora do 

desenvolvimento do aluno sendo o conhecimento desenvolvido na interação com os 

outros, valorizando-se, deste modo, o papel da escola, da educação, dos outros alunos 

e do professor (aprendizagem cooperativa) (Cachapuz et al., 2002). Esta teoria permitiu 

a compreensão e a exploração de aspetos relacionados com a construção social do 

conhecimento, o desenvolvimento social e pessoal dos alunos.   

A propósito da teoria de aprendizagem, o grande objetivo do ensino, na linha da teoria 

de Vygotsky, consiste em transmitir ao aluno aquilo que ele não consegue aprender por 

si próprio. Deste modo, o professor desempenha a função de proceder a associações 

relativamente aquilo que o aluno sabe com uma linguagem culta ou científica (Santos, 

2007). 

A teoria de aprendizagem Ausubel (1978) acrescenta que a aprendizagem 

significativa é o processo através do qual as novas ideias, adquiridas e/ou construídas 

pelos alunos, se relacionam de forma relevante com o que o aluno já sabe. As 

construções não são definitivas, fazem parte de um processo de transformação e/ou 

elaboração, essencialmente dinâmico, sistémico e evolutivo (Triana, 2003).   

Defende, deste modo, este autor que a essência do processo de aprendizagem 

significativa é de que as ideias expressas simbolicamente, são relacionadas com as 

informações previamente adquiridas pelos alunos, através de uma relação não arbitrária 

e substantiva. Isto é, as ideias são relacionadas com um aspeto relevante existente na 
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estrutura cognitiva dos alunos, ou seja, os alunos já têm conhecimentos prévios, obtidos 

por experiência pessoal (Miras, 2006). O aluno não é um receptáculo, detém ideias 

prévias que têm que ser valorizadas e “ensinar ciências já não é ensinar um corpo de 

conhecimentos, mas é ensinar os alunos a construir o seu próprio conhecimento” (Lucas 

e Vasconcelos, 2005, 4).   

Nesta linha de pensamento, o processo de ensino aprendizagem não pode descurar, 

nunca, a vertente construtivista de ensino-aprendizagem, o professor deverá valorizar 

as ideias prévias dos alunos utilizando-as como ponto de partida para a sua remoção 

ou alteração. Também, Vasconcelos et al. (2003) defendem que as conceções pré-

existentes direcionam os alunos na compreensão da nova informação que é 

apresentada pelos manuais ou pelos professores. Deste modo, a aprendizagem 

construtivista vê o aluno como um condutor do próprio conhecimento tornando-o ativo e 

participativo para que possa desenvolver as suas capacidades.  

Portanto, como já foi referido anteriormente, é importante desenvolver atividades 

práticas, numa perspetiva construtivista, tanto no 1.º CEB como no 2.º CEB para que 

haja uma melhor potenciação da aprendizagem dos alunos. Nesta linha, o professor 

deve proporcionar momentos de atividades práticas para que haja desenvolvimento 

cognitivo, social e psicomotor, ajudando-os na compreensão de vários fenómenos 

confrontando ideias e outras perspetivas científicas. 

No ponto seguinte iremos apontar algumas orientações legislativas referentes à 

temática em estudo. 

 

2.3. Objetivos das ciências naturais no currículo nacional do ensino básico 

O documento do currículo nacional para o ensino básico (CNEB) apresenta algumas 

orientações, competências e objetivos que deverão ser tidos em conta na disciplina de 

ciências naturais. Estas são consideradas essenciais e devem ser entendidas como 

saberes que são fundamentais nesta área do currículo. 

Segundo Ministério da Educação (ME), 

“A ciência transformou não só o ambiente natural, mas 
também o modo como pensamos sobre nós próprios e sobre o 
mundo que habitamos. Os processos que utiliza – como o 
inquérito, baseado em evidência e raciocínio, ou a resolução de 
problemas e o projecto, em que a argumentação e a 
comunicação são situações inerentes – são um valioso 
contributo para o desenvolvimento do indivíduo” (Ministério da 
Educação, 2001, 129). 
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Deste modo, o ensino das ciências é fulcral para que os alunos aprendam a 

relacionar-se com a natureza contribuindo para a compreensão dos fenómenos nela 

presentes. Podendo, também, ajudar por exemplo “a entender e seguir debates sobre 

temas científicos e tecnológicos e envolver-se em questões que estes temas colocam, 

quer para eles como indivíduos quer para a sociedade como um todo” (ME, 2001, 129).  

No entanto, o ME (2001), alerta para que os alunos consigam adquirir conhecimentos 

científicos tem de haver uma intervenção planeada do professor. Este tem a 

responsabilidade de sistematizar o conhecimento, de acordo com o nível etário dos 

alunos e os contextos escolares. As experiências de aprendizagem proporcionadas pelo 

professor são fundamentais para que todos os alunos assimilem e compreendam os 

conhecimentos científicos. O professor deve proporcionar aos seus alunos: projetos e 

experiências; observar o meio envolvente através de saídas de campo planificadas; 

realizar debates sobre temáticas polémicas e atuais e comunicar resultados de 

pesquisas; recolher e organizar material; planificar e desenvolver pesquisas diversas; 

conceber projetos; realizar atividades experimentais e ter oportunidade de utilizar 

instrumentos de observação e medida. 

Assim, para a disciplina de ciências naturais, o CNEB preconiza que se deve 

proporcionar aos alunos situações que contribuam para: 

“ • Despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua 
volta e criar um sentimento de admiração e interesse pela 
Ciência; 

• Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias 
importantes e das estruturas explicativas da Ciência, bem como 
dos procedimentos da investigação científica, de modo a sentir 
confiança na abordagem de questões científicas e tecnológicas; 

• Questionar o comportamento humano perante o mundo, 
bem como o impacto da Ciência e da Tecnologia no nosso 
ambiente e na nossa cultura.” (ME,  2001, 129). 

 

Estas competências gerais e específicas são entendidas para os professores como 

referências nacionais, estes guiam-se por estas referências de modo, a proporcionar 

aos alunos o melhor desenvolvimento possível, orientado as experiências educativas. 

O CNEB, (ME, 2001) considera, ainda, que ao longo da escolaridade básica é 

importante que os alunos procurem explicações fiáveis sobre o mundo e eles próprios, 

sendo necessário: 

“- Analisar, interpretar e avaliar evidência recolhida quer 
directamente, quer a partir de fontes secundárias; 
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- Conhecer relatos de como ideias importantes se divulgaram 
e foram aceites e desenvolvidas, ou foram rejeitadas e 
substituídas; 

- Reconhecer que o conhecimento científico está em 
evolução permanente, sendo um conhecimento inacabado; 

-  Aprender a construir argumentos persuasivos a partir de 
evidências; 

- Discutir sobre um conjunto de questões pertinentes 
envolvendo aplicações da ciência e das ideias científicas a 
problemas importantes para a vida na Terra; 

- Planear e realizar trabalhos ou projectos que exijam a 
participação de áreas científicas diversas, tradicionalmente 
mantidas isoladas” (ME, 2001, 130). 

 

Para o currículo e programas do ensino básico (CPEB) (2013,) “o propósito da 

educação em ciência, enquanto componente da experiência educativa global de todos 

os jovens, é prepará-los para uma vida satisfatória e completa no mundo do século XX”. 

(Ferreira, 2013, 28). O mesmo autor especifica ainda que o currículo de ciências deve:  

“- Estimular o entusiasmo e interesse pela ciência de modo 
a que os jovens se sintam confiantes e competentes para se 
envolverem com matérias científicas e técnicas. 

 - Ajudar os jovens a adquirir uma compreensão vasta e 
geral das ideias importantes e das bases explicativas das ciência 
e dos procedimentos do inquérito científico, que têm maior 
impacto no nosso ambiente e na nossa cultura em geral. 

 - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento quando é 
necessário, quer por interesse pessoal dos alunos, quer por 
motivação de percurso profissional” (Ferreira, 2013, 28) cit 
(CPEB, 2013). 

 

Deste modo, pensamos que o ensino das ciências são fundamentais para a melhoria 

da literacia científica dos alunos, é nessa convicção que assumimos que o TP poderá 

estimular o seu interesse e desenvolvimento cognitivo  promovendo a relacionação com 

a natureza contribuindo para a compreensão dos fenómenos. Através do TP os alunos 

conseguem, mais facilmente, aplicar e modificar os seus conhecimentos no dia a dia, 

aumentando assim, a sua literacia tornando-se cada vez mais autónomos e críticos 

(Pires et al., 2004). 
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2.4. O trabalho prático no ensino das ciências naturais  

Como a temática em estudo incide sobre a importância do TP para a melhoria da 

literacia científica. Iniciamos este ponto com a caracterização dos tipos de TP. 

“… o trabalho prático, enquanto recurso didáctico à 
disposição do professor, inclui todas as actividades em que o 
aluno esteja activamente envolvido (no domínio psicomotor, 
cognitivo e afectivo).” Dourado et al. (2001, 13). 

Segundo o ME (2001), o trabalho prático (TP) é uma metodologia que deve ser 

valorizada como parte fundamental e integrante dos processos de ensino-

aprendizagem. O ME (2001) caracteriza-o como bastante abrangente e englobante 

incluindo atividades de natureza diversa, desde saídas de campo a atividades ligadas 

ao laboratório. 

 Por outro lado, para Bonito e Macedo (2001, 254) acrescentam que as atividades 

práticas são “qualquer método de aprendizagem que exija que os aprendizes sejam 

activos em vez de passivos”. Já Alves (2016, 18), reforça Hodson (1988) afirmando que 

“na aprendizagem ativa o aluno está envolvido na procura e construção do 

conhecimento, enquanto, na aprendizagem passiva o conteúdo é apresentado na 

totalidade ao aluno sem que este participe ativamente na sua construção.” 

Na mesma linha de pensamento, Rodrigues e Oliveira (2015, 8) defendem que 

o professor deve proporcionar a realização de atividades práticas de forma a “(…) 

facilitar a compreensão dos conteúdos teóricos dos alunos, levando-os a questionar, 

observar, explorar, analisar, comparar e compreender a situação problema, levando ao 

desenvolvimento de novo conhecimento, a partir do pré-existente.”  

Nos dias de hoje, o TP é essencial no ensino das ciências havendo vários autores 

que afirmam que o TP permite desenvolver várias competências. Para Lopes e Silva  

(2010), o TP tem as seguintes finalidades:  

“a) Promover o interesse e a motivação dos alunos; b) 
Desenvolver competências práticas e técnicas laboratoriais, 
aspectos fundamentais do conhecimento procedimental; c) 
Possibilitar a aprendizagem de conhecimentos científicos; d) 
Permitir a aprendizagem de metodologia científica, 
nomeadamente a aprendizagem dos processos de resolução de 
problemas que envolvem não só conhecimentos conceptuais 
mas também procedimentais; e) Desenvolver atitudes 
científicas, nomeadamente, rigor, persistência, e raciocínio” 
(Lopes & Silva, 2010, 37). 

Da mesmo forma, Santos (2002) cit Wellington (1996) acrescenta, ainda, que o TP 

permite desenvolver competências tais como:  
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“ i) desenvolver competências como procedimentos, 
técnicas, cooperação, comunicação, relação com os outros e 
resolução de problemas; (ii) ilustrar conceitos, teorias, 
fenómenos, entre outros; (iii) motivar e estimular, despertar 
interesse e curiosidade de forma a promover atitudes; (iv) 
desafiar e confrontar, para que os alunos procurem as respostas 
adequadas às questões colocadas” (Santos, 2002,14). 

Portanto, com a realização de TP pretendemos levar os alunos a pensar de uma 

forma crítica e reflexiva confrontando-o com diferentes perspetivas e interpretações 

científicas. Vasconcelos (2001, 317) reforça afirmando que é importante “promover 

actividades que envolvam os alunos em investigações com um certo grau de liberdade 

na sua atuação”. Ou seja, “o professor deve promover este tipo de atividades de modo 

a facilitar o desenvolvimento do aluno e das suas competências proporcionando ao 

aluno interesse pelas ciências naturais” Ferreira (2013, 27). 

No entanto, Babo (2014, 15) acrescenta que o “TP é um conceito muito amplo que 

compreende a atividade do aluno e pode ser uma atividade de laboratório, trabalho de 

campo, trabalho experimental, pesquisa na internet, utilização de um programa 

informático, resolução de problemas, entre outros.” 

Portanto, no trabalho prático podemos incluir: o trabalho de campo (TC), o trabalho 

laboratorial (TL), e o trabalho experimental (TE). Valadares (2006, 1) baseando-se numa 

reflexão de Luís Dourado (2001, 13-18) distingue estas três modalidades afirmando que 

são “conceitos que muitas vezes se encontram misturados. Dado que poderão exigir 

níveis de prontidão cognitiva diferentes e ocorrer em locais diferentes há alguma 

vantagem em se distinguirem” (Dourado, 2001, 13). Ou seja, muitas vezes ao 

pensarmos em trabalho prático surge-nos logo a ideia que vamos trabalhar em 

laboratório havendo um certo grau de confusão. 

Para Dourado (2006) citado por Alves (2016, 17) “o TL e TC assumem o carácter de 

ser atividades que envolvem a resolução de problemas, na qual os alunos têm um papel 

central na planificação e execução das mesmas”.  Dourado (2001) acrescenta que 

“o critério principal para assumir uma actividade como 
laboratorial ou de campo diz respeito ao local onde a mesma se 
desenvolve. O trabalho laboratorial inclui actividades que 
requerem a utilização de materiais de laboratório, mais ou 
menos convencionais, e que podem ser realizadas num 
laboratório ou mesmo numa sala de aula normal, desde que não 
sejam necessárias condições especiais, nomeadamente de 
segurança, para a realização das actividades. O trabalho de 
campo é realizado ao ar livre, onde, geralmente, os 

acontecimentos ocorrem naturalmente” (Dourado, 2001,14). 

No entanto, para Hodson (1988) o TL envolve atividades que implicam 

manuseamento de material de laboratório, sem haver manipulação de variáveis. 
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Valadares (2006, 2) em consonância com os autores referidos anteriormente, afirma 

que “o trabalho laboratorial é, conforme a sua designação deixa entender, o trabalho 

prático que decorre no laboratório ou numa sala de aula, em que estão criadas as 

condições de segurança para que os alunos manipulem material laboratorial.” 

 Dourado (2006, 13) por seu lado acrescenta que “o TL permite alcançar objetivos no 

domínio das atitudes, no domínio procedimental, no domínio concetual, no domínio da 

metodologia científica, permite desenvolver capacidades de observação e dominar 

técnicas laboratoriais.” 

O trabalho de campo, para Valadares (2006, 1), “decorre, obviamente, no campo, 

mas não difere «em substância» do trabalho laboratorial, recorrendo muitas vezes a 

instrumentos que provêm dos laboratórios.” 

Para Dourado (2001) no TC  

“o aluno é colocado em contacto com o objeto em estudo, 
alcançando assim objetivos de experiência direta com um 
fenómeno concreto, objetivos que se centram em aspetos 
particulares, objetivos associados ao contacto com a natureza e 
desenvolvimento de atitudes positivas pelos alunos, 
relativamente à vida ao ar livre” (Dourado, 2001, 14). 

 

Ferreira (2013, 29) afirma ainda que “o (TC) permite aos alunos um contacto vivido 

com o meio físico e social na aquisição de novos saberes. Proporciona também, a 

observação do mundo envolvente e a recolha e tratamento da informação”.  

Segundo Cavaco (1994), o TC possibilita ao aluno “captar, selecionar, classificar e 

criticar os aspetos importantes e a sua organização, de forma a realizar a passagem do 

«mundo vivido» para o «mundo conhecido»” (Cavaco, 1994, 19). Ou seja, possibilita 

uma observação de modo a conseguir distinguir factos significativos e fundamentais 

numa realidade complexa. É importante sair das salas de aula para o meio envolvente, 

uma vez que este é rico em informações, e nesse contexto os alunos podem aprender 

(Ferreira, 2013). A partir do TC pretendeu-se criar situações de aula onde a 

aprendizagem seja feita de forma harmoniosa e globalizante. E nesse sentido Cavaco 

(1994, 32) refere que com o TP pretende contribuir para “formar a inteligência da 

criança, de desenvolver a sua sensibilidade ao mundo que a rodeia, de a capacitar a 

questionar, descobrir e encarar os problemas e a comunidade de forma pessoal (…) 

através das suas descobertas realizadas no trabalho de campo.” 

 Dourado (2006, 157) acrescenta, a este propósito, que “o trabalho de campo (…) 

pretende que os alunos estabeleçam a relação dos conhecimentos adquiridos em 
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contexto de sala de aula com a realidade envolvente”. Para o mesmo autor, o trabalho 

de campo estabelece da relação teórica e prática “(…) em que a segunda surge a 

reforçar o conhecimento teórico obtido na sala de aula” (Dourado, 2006, 157). 

Quanto ao TE, Alves (2016, 17) acrescenta que “sempre que estas atividades 

envolvam a manipulação de variáveis estamos perante o TE. Valadares (2006) afirma 

que este deve reservar-se  

“para todo e qualquer trabalho prático que envolva 
manipulação e controlo de variáveis. O aluno terá, para se 
envolver em trabalho experimental, de ter a prontidão cognitiva 
para estudar a variação de uma grandeza” (Valadares, 2006, 2). 

Já para Dourado et al. (2001)  

“o TE constitui outro termo que é usado de uma forma 
indiscriminada e que suscita interpretações diferenciadas. 
Determinadas actividades são inadequadamente consideradas 
TE, quando na realidade não o são. Existe em nossa opinião 
alguma confusão na utilização dos termos "experimental" e 
"experiência" (Dourado et al., 2001, 14).  

O mesmo autor acrescenta que a definição de TE suscita algumas controvérsias  

o que conduz a que, invariavelmente, a realização de qualquer atividade prática seja 

considerada como trabalho experimental (Dourado, 2001). 

No entanto, Rodrigues et al. (2008) refere que 

“as atividades de carácter experimental assumem um 
papel essencial no contexto do trabalho científico. No entanto, 
estas atividades não podem limitar-se a experiências avulsas, 
terão que estar bem enquadradas e permitir às crianças a 
reflexão sobre o que se faz e mesmo sobre o que se está a 
pensar” (Rodrigues et al., 2008, 2). 

 

 Ou seja, antes de iniciar este tipo de atividades os professores devem explorar 

a questão problema e darem oportunidade aos seus alunos para que eles se expressem 

sobre o que irá acontecer. Posteriormente, devem refletir sobre o que tinham pensado 

e o que na realidade verificaram ou constataram.  

Deste modo, o que distingue o TE das restantes modalidades é a manipulação 

de variáveis e o que distingue o TC do TL é o local onde decorre a atividade (Alves, 

2016). 

Cachapuz e Jorge (2002) afirma que a realização de atividades experimentais 

(TE) é importante para ajudar os alunos a diminuirem as suas dificuldades de 

aprendizagem. Podem, ainda, ajudar a promover a discussão e o confronto de ideias 

entre os alunos. Assim, o TE contempla os três domínios: cognitivo, afetivo e 
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psicomotor. O domínio cognitivo está relacionado com o conhecimento e compreensão 

das aprendizagens dos alunos, o domínio afetivo relaciona-se com o confronto e partilha 

de ideias entre os alunos e por fim, o psicomotor que está relacionado com a destreza 

que os alunos adquirem em manipular os materiais.  

Para (Hodson, 1998), citado por Gonçalves et al. (2001, 253) o TE permite 

desenvolver objetivos tais como: 

“- estimular a observação acurada e o registro cuidadoso 
dos dados; -promover métodos de pensamento científico 
simples e de senso comum; - desenvolver habilidades 
manipulativas; - treinar em resolução de problemas; - adaptar as 
exigências das escolas; - esclarecer a teoria e promover a sua 
compreensão; - verificar fatos e princípios estudados 
anteriormente; - vivenciar o processo de encontrar fatos por meio 
da investigação, chegando a seus princípios; - motivar e manter 
o interesse na matéria; - tornar os fenômenos mais reais por 
meio da experiência” (Hodson, 1998, 630). 

Na figura 1, clarificam-se de forma esquemática as diferenças das três 

modalidades do TP. 

 

Figura 1.  Relação entre trabalho prático, trabalho de campo, laboratorial e experimental [Fonte: 
Ferreira (2013, 30)]. 

Partindo da análise da figura 1, verifica-se que a zona (1) é a mais abrangente, 

inclui o TC, o TL e o TE. Nesta zona ainda estão presentes atividades que envolvem 

resolução de problemas de papel e lápis, pesquisa de informação na biblioteca ou na 

internet e a utilização de simuladores informáticos. Na zona (2) encontra-se situado o 

TC que é desenvolvido ao ar livre. Na zona (3) deparamo-nos com o TL que é 

desenvolvido na sala de aula ou no laboratório não havendo manipulação de variáveis. 
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Por último, temos na zona (4) o TE que envolve o controlo e manipulação de variáveis, 

este pode ser realizado no laboratório e no campo.  

Este tipo de atividades, para Dourado (2006) revelam-se essenciais, uma vez 

que colocam diretamente o aluno envolvido no objeto de estudo, levando-os à aquisição 

de novas competências. Portanto, podemos concluir que o TP, bem como, o TE, o TL e 

o TC contribuem para aulas mais dinâmicas, despertando o interesse e a motivação dos 

alunos pelas ciências naturais. Por outo lado, ajudam na compreensão dos conteúdos 

científicos levando aos alunos a adquirir novas competências.  

2.5. A literacia científica no ensino das ciências naturais 

Para Carvalho (2012) a área do ensino das ciências é reconhecida atualmente como 

essencial na formação dos cidadãos. O mesmo autor refere que durante muitos anos o 

ensino das ciências baseou-se na transmissão de conhecimentos científicos, numa 

forma descontextualizada da realidade e das necessidades dos alunos, o que conduziu 

ao desinteresse e afastamento destas por esta área. 

Galvão  refere, a este propósito, que 

 “o papel da ciência e da tecnologia no nosso dia-a-dia exige 
uma população com conhecimento e compreensão suficientes 
para entender e seguir debates sobre temas científicos e 
tecnológicos e envolver-se em questões que estes temas 
colocam, quer para eles como indivíduos, quer para a sociedade 
como um todo” (Galvão et al., 2001, 129).  

 

Na mesma linha se posiciona Paixão e Cachapuz (2003) quando refere que, a 

educação em ciência deve formar cidadãos mais informados, mais cultos e mais críticos. 

Staver (2007) citado por Carvalho (2012,10), dá-lhe, ainda, uma maior abragência 

quando defende que 

 “a educação em ciência visa três grandes finalidades: a 
primeira é preparar os alunos para estudar ciência nos níveis de 
ensino mais elevados; a segunda é habilitá-los para entrar no 
mercado de trabalho, para desempenhar profissões e para se 
dedicarem à investigação científica; a última é prepará-los para 
serem cidadãos com maior literacia científica” (Carvalho, 2012, 
10). 

 

De acordo com Santos (2006), o ensino das ciências deve ser orientado para uma 

reflexão mais crítica acerca dos processos de produção do conhecimento científico e 

tecnológico, assim como das suas implicações na sociedade e na qualidade de vida do 

ser humano. Torna-se necessário preparar os cidadãos para serem capazes de 

participar nas decisões científicas e tecnológicas que, por norma, influenciam a vida de 

todos.   
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Torna-se importante, para nós, enquanto cidadãos, que compreendamos que a 

evolução da ciência e da tecnologia, forma assim cidadãos intervenientes, críticos e 

responsáveis na sociedade que integram (Alves, 2016). 

Idêntica perspetiva apresenta (Galvão et al., 2001) quando refere que as finalidades 

do ensino da ciência apresentam três desafios, a saber: “incrementar o gosto pela 

ciência; aumentar a literacia científica de todos os cidadãos e preparar para o 

prosseguimento de estudos” (2001, 8). Deste modo, o mesmo autor acrescenta que os 

processos de ensino e de aprendizagem das ciências físicas e naturais deverão facultar 

aos alunos a possibilidade de: 

“analisar, interpretar e avaliar evidência recolhida quer 
directamente, quer a partir de fontes secundárias; conhecer 
relatos de como ideias importantes se divulgaram e foram 
aceites e desenvolvidas, ou foram rejeitadas e substituídas; 
reconhecer que o conhecimento científico está em evolução 
permanente, sendo um conhecimento inacabado; aprender a 
construir argumentos persuasivos a partir de evidências; discutir 
sobre um conjunto de questões pertinentes envolvendo 
aplicações da ciência e das ideias científicas a problemas 
importantes para a vida na Terra; planear e realizar trabalhos ou 
projectos que exijam a participação de áreas científicas diversas, 
tradicionalmente mantidas isoladas” (Galvão et al., 2001, 130). 
 

Assim, torna-se necessário assegurar a preparação inicial dos alunos, 

proporcionando-lhes a possibilidade de despertar a curiosidade, o entusiasmo e o 

interesse pela ciência, fomentando atitudes de questionamento sobre o comportamento 

humano e o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade (Galvão et al., 2001). 

Pereira (2002), consciente das mutações e exigências sociais com reflexo imediato 

na educação afirmou que, no final do século XX, houve uma necessidade de orientar a 

educação científica para a aquisição de uma alfabetização científica, ou literacia 

científica. Deste modo, educar para a ciência significa educar para a aquisição e 

desenvolvimento da literacia científica. 

Para Minguéns citado por Carvalho (2012, 12) a literacia científica ou alfabetização 

científica resume-se nas “capacidades de observar e reflectir sobre acontecimentos ou 

problemas, compreender o que está em causa e usar esses conhecimentos e 

capacidades de forma racional para uma tomada de decisão informada e consciente”. 

Costa (2009, 26) partilha da opinião dos autores anteriores, acrescentando que a 

literacia é “a capacidade de processamento, na vida diária (social, profissional e 

pessoal), de informação escrita de uso corrente contida em materiais impressos vários 

(textos, documentos, gráficos)”. 

 

O mesmo autor defende que atualmente, este conceito já  está bastante difundido no 

nosso vocabulário, definindo-se por duas características nucleares: 
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“- por permitir a análise da capacidade efectiva de utilização 
na vida quotidiana das competências de leitura, escrita e cálculo; 

- e por remeter para um contínuo de competências que se 
traduzem em níveis de literacia com graus de dificuldade 
distintos” (Costa, 2009, 26). 

 

Deste modo, a literacia científica é um requisito imprescindível para a tomada de 

decisões e para desempenhar uma ação social responsável (Évora, 2011). Na verdade, 

se o cidadão for cientificamente letrado irá tomar as suas decisões de forma consciente, 

conciliando o seu conhecimento com os valores que orientam as suas ações e decisões 

(Aikenhead, 2009).  

Em Portugal, nos últimos anos, a promoção da literacia científica passou a ser a 

principal finalidade em educação em ciência (Reis, 2006). 

Dado que assistimos, atualmente, a um processo de ensino-aprendizagem das 

ciências direcionado para a melhoria da literacia científica torna-se importante a 

realização de atividades práticas para que estes possam adquirir novas competências. 

Assim, a realização de atividades práticas são fundamentais “para que os cidadãos 

adquiram conhecimentos, competências, capacidades e valores necessários para viver 

na sociedade atual” Rodrigues e Oliveira (2015, 7). 

Portanto, perante os pressupostos apresentados anteriormente para que os alunos 

sejam autónomos isto é, totalmente preparados para as exigências da sociedade, 

devem ser capazes de pensar e agir por si próprios. Devem ainda, apresentar ideias 

novas e assimilar as necessárias competências de investigação, com o intuito de 

propiciar a autorregulação das suas aprendizagens, a responsabilização social e 

também a sua satisfação pessoal (Canavarro, 1999). 

Assim, o ensino das ciências é essencial para a plena realização do ser humano e 

para a sua integração social (UNESCO, 2005). O TP contribui para a formação de 

cidadãos literatos cientificamente capazes de exercer a sua cidadania, tendo por base 

os seus conhecimentos científicos ( Silva, 2007).  

Portanto, é através do TP que se podem desenvolver competências tais como a 

experimentação, o questionamento, o controlo de variáveis, a abstração, as atitudes e 

valores, a curiosidade, a responsabilidade, a autonomia, entre outras, o que torna 

favorável a construção da literacia científica nos alunos. Cabe ao professor a 

responsabilidade de utilizar meios e processos para que os alunos atinjam o 

conhecimento (Sousa, 2012). 
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2.6. A água e a sua importância para os seres vivos 

 

De seguida, abordaremos a temática da água e a sua importância para os seres vivos 

porque foram os conteúdos abordados ao longo do estágio II, na disciplina de ciências 

naturais. Mais específicamente foram trabalhados os domínios “ A água, o ar, as rochas 

e o solo-materiais terrestres” e os subdomínios “ A importância da água para os seres 

vivos” e “ Compreender a Importância da água para os seres vivos”, onde foram 

explorados com os alunos os seguintes conteúdos: A distribuição da água no planeta 

(reservatórios e fluxos), a disponibilidade de água doce (à superfície e subterrânea) na 

terra, o ciclo hidrológico, as propriedades da água, as funções da água nos seres vivos, 

a importância da composição da água para a saúde do ser humano, o papel do flúor na 

saúde oral, os tipos de água própria para o consumo (água potável e água mineral) e 

os tipos de água impróprios para o consumo (água salobra e água inquinada), a 

evolução do consumo de água em Portugal, medidas que visem garantir a 

sustentabilidade da água própria para consumo, fontes de poluição e de contaminação 

da água, as consequências da poluição e da contaminação da água e a função da 

estação de tratamento de águas e da função da estação de tratamento de águas 

residuais (ETA e ETAR).  

A água distribui-se por reservatórios que são locais na Terra onde a água está 

disponível ou armazenada em que existem três reservatórios principais: oceanos, 

continentes e atmosfera (Caldas e Pestana, 2016). 

Na Terra, a água encontra-se em três estados físicos da matéria: estado sólido, 

estado gasoso e estado líquido, sendo que a água é uma molécula constituída por 2 

átomos de hidrogénio e um átomo de oxigénio (H2O) (Alves,2016). 

A circulação da água na natureza denomina-se por ciclo hidrológico ou ciclo da 

água e consiste na circulação contínua de água entre os reservatórios principais, ou 

seja, a água dos oceanos passa para a atmosfera e desta para os continentes e 

oceanos. Esta passagem de água de um reservatório para outro designamos de fluxo, 

e é nesta passagem que podem ocorrer mudanças de estado físico da água, referidos 

anteriormente, através do Sol onde se fornece a energia necessária para ocorrer esta 

mudança de um estado para o outro e movimentar a água (Motta et al., 2016). 

A água tem propriedades que permitem distingui-la de outras substâncias e sem 

ela não existiria vida no planeta Terra. Se a água for pura esta substância será incolor, 

inodora e insípida. Apresenta, ainda, ponto de fusão a 0º C e o ponto de ebulição a 100º 
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C, baixa densidade no estado sólido e é um bom solvente de diversas substâncias 

(Motta et al., 2016). 

A água é um material terrestre que desempenha um papel muito importante no 

meio ambiente, pois muitos processos naturais ocorrem na água. Esta é o principal 

componente de todos os seres vivos, uma vez que é o principal constituinte das células. 

Tem ainda, diversas funções essenciais ao bom funcionamento dos organismos e 

contribui para dar forma ao corpo dos seres vivos. Nos organismos, a água transporta 

as substâncias necessárias, como por exemplo, as vitaminas e os sais minerais. Parte 

da água absorvida sai através da urina e nas fezes que eliminam algumas substâncias 

prejudiciais ao organismo. Esta também é eliminada através da respiração, através da 

pele por transpiração (suor) e deste modo, ajuda a regular a temperatura do corpo. Nas 

plantas, a água transporta as substâncias necessárias à sua sobrevivência e 

crescimento, ou seja, parte da água absorvida pelas raízes é libertada para a atmosfera 

por transpiração. A falta de água provoca desidratação nas plantas e nos animais (Alves, 

2016). 

A água é uma fonte de vida por isso devemos tomar medidas de 

sustentabilidade, como por exemplo, não poluir, poupar água, armazenar a água em 

reservatórios, conservar os solos e florestas, entre outros. Devemos ainda, tratar as 

águas subterrâneas de rios ou lagos nas ETA de modo a fornecer novamente água 

potável aos consumidores. E tratar as águas residuais, que resultam das diversas 

atividades do ser humano, nas ETAR (Lemos et al., 2017). 

 Estas medidas protegem as águas superficiais e subterrâneas e cabe-nos, a 

nós, futuros professores, educar as gerações futuras para a educação ambiental através 

das atividades práticas. 
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Capítulo III – Metodologia 

 

3.1. Introdução 

 

Neste capítulo começamos por caracterizar a metodologia utilizada para este 

estudo. De seguida, apresentaremos a descrição ao estudo, da amostra e do 

instrumento. Por fim, apresentaremos as atividades desenvolvidas no 2.º CEB.  

 

3.2 . Investigação qualitativa 

 

Este estudo baseou-se numa metodologia qualitativa. Segundo Seabra (2010) o 

termo qualitativo implica um destaque nas qualidades das entidades e nos processos e 

significados. 

Numa investigação qualitativa, para os autores Bogdan e Biklen (1994), os dados 

são recolhidos através da informação que se obtém através do investigador. Este tipo 

de metodologia tem como utilidade valorizar a qualidade socialmente construída da 

realidade, num quadro construtivista (Denzin e Lincoln, 2000). Eesta metodologia passa 

pelas seguintes fases: a interação entre o objeto de estudo e o pesquisador; o registo 

de dados ou informações recolhidas; a interpretação/explicação do investigador. 

A metodologia qualitativa permite aceder à complexidade e diversidade da 

realidade em estudo, de forma contextualizada e enriquecida pelos “significados que lhe 

são atribuídos pelos participantes o que lhe confere uma elevada validade interna, já 

que focalizam as especificidades dos grupos sociais estudados” (Seabra, 2010, 146). 

 

3.3. Descrição do estudo  

 

O presente estudo foi desenvolvido no ano letivo de 2016/2017 e pretendeu 

inferir sobre a importância das atividades práticas no desenvolvimento da literacia 

científica dos alunos. Foi desenvolvido na disciplina de ciências naturais em duas turmas 

do  5.º ano. 

Esta investigação envolveu quatro etapas: inicialmente procedeu-se à selação 

do instrumento de recolha de dados. Optámos por utilizar um questionário que já tinha 

sido utilizado em outra investigação (Alves, 2016). O questionário (anexo I) foi aplicado 

duas vezes como pré e pós-teste. Foram envolvidas duas turmas: a turma A , onde foi 

desenvolvida a investigação e a  turma comparativa que era a B (turma controlo). O pré-
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teste foi aplicado nas turmas para averiguar a importância do TP nas aulas de ciências 

naturais e para a identificação de alguns conceitos prévios dos alunos bem como o 

conhecimento relativo aos conteúdos a lecionar. 

Os dados do questionário foram tratados recorrendo à estatística descritiva e são 

apresentados sob a forma de gráfico de barras e circulares. Para tratar as questões 

abertas recorremos à análise de conteúdo. 

 Os conteúdos lecionados neste estudo foram os estados físicos da água, a 

distribuição da água na natureza, o ciclo hidrológico, as propriedades da água, a água 

como solvente e a função da água nos seres vivos. Foram lecionadas 16 aulas de 90 e 

45 minutos, tendo sido realizadas atividades práticas nas aulas de 90 minutos. Estes 

conteúdos e atividades planeadas foram desenvolvidas após a aplicação do pré-teste. 

No final do seu desenvolvimento foi aplicado o pós-teste e feita a comparação dos 

resultados. 

 

3.4. Participantes do estudo 
 

Iremos de uma forma breve, descrever as duas turmas envolvidas neste estudo. 

A turma A, a turma em estudo, onde desenvolvemos as atividades práticas no âmbito 

da nossa prática de ensino supervisionada e a turma B, foi a turma comparativa, que 

era da responsabilidade de outro docente e que funcionou como turma controlo. 

A turma A era constituída por 18 alunos, sendo que 12 eram do sexo feminino e 

6 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 9 a 15 anos. De acordo com 

as informações do professor cooperante a maior parte dos alunos vivia na cidade de 

Vila Real. O comportamento da turma apesar de ser um pouco problemática, no geral 

era satisfatório. Os alunos eram educados e respeitavam as regras da sala de aula 

dadas pelo professor. Havia 3 alunos repetentes com comportamentos perturbadores 

mas o professor adoptou estratégias para manter a turma disciplinada. Durante as aulas 

de observação contatámos que foram muito poucas as atividades práticas que 

realizaram e quando isso aconteceu foi o professor que os realizou em grande grupo. 

A turma B era constituída por 17 alunos, sendo 9 do sexo masculino e 8 do sexo 

feminino, com idades compreendidas dos 9 aos 11 anos. Não possuímos informações 

sobre a área de residência e sobre o rendimento escolar destes alunos.  
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3.5. Descrição do instrumento 
 

Como já foi referido, no presente estudo foi utilizado um questionário para 

recolha de dados. Este questionário divide-se em duas partes, a primeira parte  

corresponde à importância do trabalho prático nas aulas de ciências naturais 

comportando dez alíneas, de categoria de resposta sim, não, não sei e às vezes. 

A segunda parte é composta por três questões, a primeira e segunda questão  

são de resposta curta relacionadas com o conteúdo sobre a água. A última questão 

comporta 8 afirmações para os alunos assinalarem as opções de Verdadeiro ou Falso. 

Nas questões de resposta curta, foi analisado um estudo e organizadas categorias de 

resposta: resposta certa, resposta errada e não respondeu. 

O questionário foi validado no estudo realizado por Alves (2016).  

 

3.6. Atividades desenvolvidas  

 

Como já referido, o estudo que realizámos foi integrado na disciplina de ciências 

naturais. A responsabilização individual teve início a 22 de novembro de 2016 terminou 

em 13 de janeiro de 2017, distribuindo-se em seis blocos de 90 minutos e cinco blocos 

de 45 minutos sendo que as atividades práticas foram realizadas em dois blocos de 90 

minutos. 

Assim, optámos por realizar, em cada bloco de 90 minutos, quatro atividades 

práticas. Estas estavam distribuídas em 4 mesas na sala de aula. Em cada mesa estava 

um professor para orientar os alunos. Cada grupo era constituído por 4 a 5 alunos e 

permaneciam cerca de 15 minutos em cada mesa e rodavam para que todos os grupos 

realizassem todas as atividades. É de salientar que antes de realizar as atividades 

práticas foi feita uma abordagem teórica ao tema. Estas atividades serviram para 

desenvolver o raciocínio, competências sociais e psicomotoras, as competências de 

observação de fenómenos relacionados com a temática. Também foi possível, a partir 

das atividades práticas, introduzir conceitos novos pois, é a partir da observação dos 

fenómenos que os alunos partem dos seus conhecimentos para novos conhecimentos, 

promovendo-se assim, uma aprendizagem significativa. Estes tipos de atividades 

práticas serviram ainda, para que os alunos pudessem esclarecer as suas dúvidas e/ou 

remover os seus conceitos alternativos como “O ar tem água”, “Todas as plantas têm 

água” e “A maior parte do corpo humano é constituído por água”.  
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O primeiro trabalho prático, consistiu na exploração de um cartaz em que os 

alunos tinham que identificar a existência de água, em vários locais da natureza 

(exemplos: atmosfera, seres vivos, lagos, entre outros) como mostra na figura seguinte.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartaz para identificar a existência de água (fonte da autora). 

 

Esta atividade foi proposta para a introdução ao tema “A importância da água 

para os seres vivos” e ocorreu logo na primeira aula, dia 22 de novembro de 2016.  

O segundo trabalho prático comportou quatro atividades práticas, estas 

atividades foram aplicadas à turma para abordar o conteúdo “Compreender a 

importância da água para os seres vivos”. Em primeiro lugar foram distribuídos os 

protocolos (anexo II, III, IV e V) aos alunos e foi feita a leitura e explicação, em grande 

grupo. Os protocolos foram adaptados do livro “Atividades práticas de ciências para a 

educação pré-escolar e ensino básico” dos autores Rodrigues & Oliveira (2015) e do 

manual escolar dos alunos. De seguida, organizámos os alunos em 4 grupos e 

distribuímos o material pelas quatro mesas. Os alunos foram rodando por todas as 

atividades e foram sempre eles a manipular o material e a realizar atividades.  

As atividades práticas que se realizaram foram: 

- Porque é que o ovo afunda (ovo submarino)? 

 - Porque é que o gelo flutua? 

 - A dissolução de diferentes materiais na água. 

- A temperatura influencia o tempo de dissolução do açúcar? 

As questões problemas lançadas aos alunos através do protocolo foram as 

seguintes:  

- Porque é que o ovo afunda? 

- Porque é que o gelo flutua? 
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- Como se dissolvem diferentes materiais na água? 

- A temperatura influencia o tempo de dissolução do açúcar na água? 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Atividade prática: porque é que o ovo afunda? (fonte da autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Atividade prática: porque é que o gelo flutua? (Fonte da autora). 
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Figura 5. Atividade prática: dissolução de diferentes materiais na água (fonte da autora). 

 

 

 

Figura 6. Atividade prática: influência da temperatura no tempo de dissolução do açúcar (fonte 
da autora). 

 

No terceiro trabalho prático foi realizada a exploração de uma maquete sobre o 

ciclo hidrológico. Este ocorreu, no dia 6 de dezembro de 2016, num bloco de 90 minutos. 

Ao longo da nossa prática pedagógica tentámos enfatizar a importância das atividades 

práticas. No entanto, foram dinamizadas várias outras atividades práticas que julgámos 

terem contribuído para a melhoria de aprendizagem dos alunos com o recurso à 

maquete. A partir deste modelo explorámos, com os alunos, os diferentes fenómenos 

envolvidos. Os alunos tiveram a oportunidade de manusear o equipamento de forma a 

compreender os principais fenómenos do ciclo hidrológico: a evaporação, a precipitação 

e a condensação. O gelo simbolizava o arrefecimento da atmosfera e a formação das 

nuvens a água que se evaporava. A lamparina simbolizava o aquecimento da atmosfera. 
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Durante esta atividade os alunos conseguiram observar a formação de água e a 

sua infiltração. Nesta maquete, foram ainda, explorados os reservatórios de água no 

planeta: oceanos, lagos ou rios, solo e atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Maquete ciclo hidrológico (Fonte da autora). 

 

No dia 10 de janeiro de 2017, realizaram-se os últimos trabalhos práticos, num 

bloco de 90 minutos. As atividades práticas realizadas foram: Derrame de petróleo e 

Tratamentos de água I e II. Para cada atividade utilizámos os protocolos (anexos VI, VII 

e VIII) onde cada um comportava as seguintes questões problemas:  

-O que acontece ao petróleo quando há um derrame no mar? 

-Como é que podemos tornar uma água suja numa água mais limpa? 

Estas atividades foram desenvolvidas com a turma aquando da abordagem dos 

conteúdos da meta 5. Compreender a importância da qualidade da água para a 

atividade humana. O procedimento na exploração dos protocolos e a realização das 

atividades práticas já foram explicadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Atividade prática: tratamento da água I, decantação (fonte da autora). 
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Figura 9. Atividade prática: Tratamento da água I, filtração (fonte da autora). 

 

 

Figura 10. Atividade prática: Tratamento da água II, filtração 
(fonte:http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/filtro-agua.htm). 

 

Com a realização destas atividades práticas julgamos contribuir para o 

desenvolvimento das competências seguintes: 

 

 Observação direta dos aspetos naturais. 

 Explicação de alguns fenómenos com base nas propriedades dos 

materiais. 

 Reconhecimento da importância da ciência e da tecnologia na 

observação de fenómenos. 

 Fundamentação e discussão de ideias pessoais sobre o fenómeno com 

vista a uma aprendizagem cooperativa e solidária. 

 Participação em atividades lúdicas (ME, 2001). 
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Em todas as atividades desenvolvidas os alunos participaram ativamente, 

começámos por uma questão-problema para saber os conhecimentos 

prévios dos alunos, de seguida, foi feita a discussão dos resultados, a 

conclusão e no final o confronto das ideias. Constatámos que os alunos ao 

realizarem atividades práticas ficaram mais interessados empenhando-se 

mais nas suas tarefas. Julgamos que o aluno ao manipular o material, 

envolve-se ativamente na construção das suas próprias aprendizagens, pois, 

investiga, observa, experimenta, pensa, compara, formula hipóteses e tira 

conclusões.  

Isto, leva-nos a concluir que os alunos ao ficarem mais interessados, 

adquirem uma melhor compreensão e consciencialização dos fenómenos da 

natureza o que o levará a melhorar as suas aprendizagens e deste modo a 

adquirir uma maior literacia científica - novos vocábulos como por exemplo: 

solvente, soluto, mistura homogénea, condensação, evaporação, densidade, 

entre outras. 

 

 

Capítulo IV- Apresentação e discussão dos resultados 

 

4.1. Introdução 

 

Nesta secção,  iremos apresentar os resultados obtidos no estudo desenvolvido. 

Apresentaremos na primeira parte os resultados da turma A, de seguida os da turma B 

e posteriormente os resultados comparativos. Como o questionário comporta duas 

partes iniciaremos pela parte I a sua apresentação e discussão. 
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4.2. Resultados da turma A 
 
Parte I  

 
Em relação à importância que os alunos dão à realização de atividades práticas, 

o gráfico 1 expressa os resultados obtidos, comparando o pré e o pós-teste da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Perceção sobre a importância que os alunos dão à realização de atividades práticas 
comparando pré e pós-teste da turma A. 

Se atentarmos ao gráfico 1, ao nível do pré-teste, no que toca à questão “Achas 

importante a realização de atividades práticas na disciplina de Ciências Naturais?” os 

alunos responderam maioritariamente que “Sim”, atingindo-se a percentagem de 83,3% 

e apenas 16,7% responderam “Às vezes”. Se compararmos os resultados do pós-teste, 

concluímos que os alunos ganharam uma maior consciencialização da importância de 

realização de atividades práticas tendo-se atingido, o valor de 94,4%, tendo-se registado 

um aumento, em termos numéricos de 11,1% , sendo que apenas 5,6% responderam 

“Às vezes”. 

Relativamente à segunda questão “Gostas de fazer atividades práticas porque 

aprendes mais?” verificámos que no pré-teste, se obteve o valor de 88,9 % na categoria 

“Sim” e no pós-teste o valor atingido foi de 100%. Assim, os resultados obtidos vão ao 

encontro que alguns autores defendem, nomeadamente, de Bonito e Macedo (2001), 

que afirmam que as atividades práticas permitem “motivar os alunos, estimulando o seu 

interesse e gosto; ensinar skills laboratoriais; enriquecer a aprendizagem do 
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conhecimento científico; dar insight ao uso da metodologia científica; e desenvolver 

determinadas atitudes cientificas” (Bonito e Macedo, 2001, 252). 

No terceiro item, do gráfico 1, “Achas que as atividades práticas permitem a 

partilha de conhecimentos com os colegas?” através dos resultados alcançados, no pré-

teste, constatámos que 83,3% responderem “Sim”, 5,6% responderem “Não”  e 11,1% 

responderem “Às vezes”. Ao nível do pós-teste constatámos que a percentagem obtida, 

na categoria “Sim” foi de 100%. Talvez estes resultatos possam dever-se ao facto de os 

alunos da turma A terem tido a oportunidade de realizar diversas atividades práticas e 

que tenham partilhado ideias e opiniões com os colegas de grupos. 

Na  questão “Gostas de realizar atividades práticas porque são sempre feitas em 

grupo?” assistimos, de igual modo, a resultados que refletem uma evolução notória. 

Enquanto, no pré-teste a percentagem do “Sim” atingia 83,3%, no pós-teste obtivemos 

uma percentagem de 100% o que evidencia que os alunos da turma envolvida no estudo 

apreciam a realização do trabalho em grupo. 

No que refere à última questão “ Consideras que ao realizares atividades práticas 

há mais barulho, por isso são prejudiciais?” obtivemos, no pré-teste, 55,6% a 

responderem que “Não” e 22,2% a responderem nas categorias do “Sim” e “Às vezes”. 

No pós-teste já houve uma maioria dos alunos a responderem “Não” obtendo-se uma 

percentagem de 94,4% e apenas 5,6% a responderem “Às vezes”.  

No estudo realizado por Alves (2016) no pós-teste obteve uma percentagem de 

86,8% na categoria do “Não”, em que no pré-teste apenas 43,75% tinham respondido 

que “Não”. Levando-nos a concluir que os alunos gostam de realizar as atividades 

práticas, estando mais concentrados e motivados partilhando os seus conhecimentos 

com os colegas. Outro estudo realizado por Babo (2014) refere que  

 “a utilização do trabalho prático gera uma atitude mais 
motivadora e concetualmente mais enriquecedora, contribuindo 
para a melhoria do ambiente de aprendizagem. Assim, ajuda os 
alunos a compreenderem e valorizarem, adequadamente, o 
conhecimento científico, para o poderem integrar no seu dia-a-
dia, e desta forma compreenderem melhor o mundo podendo 
partilhar as suas ideias com os colegas” Babo (2014, 15). 
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Apresentamos, seguidamente, os gráficos relacionados com a compreensão das 

atividades práticas e com os fenómenos associados à aprendizagem dos alunos 

aquando da realização de atividades práticas. Em primeiro lugar apresentaremos um 

gráfico que explicita a perceção dos alunos antes de estes realizarem as atividades 

práticas e, um outro, a perceção dos alunos depois de estes terem realizado as 

atividades práticas. 

 

  

Gráfico 2- Perceção dos alunos sobre a realização de atividades práticas comparando pré e pós-
teste da turma A.  

Se atentarmos no gráfico 2, no que toca à questão “Costumas realizar atividades 

práticas nas aulas de Ciências de Natureza?” os alunos responderam maioritariamente 

que “Sim” com a percentagem de 67,7% e apenas 32,3% responderam “Às vezes”. No 

entanto, ao nível do pós-teste não se verificou o aumento de percentagem de respostas 

“Sim” como esperaríamos. O que podemos constatar que os alunos não estavam 

habituados a realizar atividades práticas.   

Na segunda questão, do gráfico 2, “ Nas atividades práticas utilizas materiais e 

equipamentos que não usas em outras aulas?”, os resultados alcançados, do pré-teste, 

remetem para 72,2% a responderem que “Sim”, 5,6% a responderam “Não” e 22,2% a  

responderam “Às vezes”. No entanto, após a realização das atividades práticas os 

resultados mantiveram-se idênticos.  
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 Relativamente à questão “As atividades práticas permitem compreender melhor 

como ocorrem alguns fenómenos?” os resultados alcançados, no pré-teste, foram 

88,9% a responderem “Sim” e 11,1% a responderem “Não”. No entanto, no pós-teste os 

resultados melhorarm tendo-se obtido a percentagem de 100% no “Sim”. Podemos 

talvez concluir, deste modo, que para esta turma as atividades práticas permitiram 

compreender melhor alguns fenómenos pois, “quanto mais as experiências educativas 

se assemelharem às futuras situações em que os alunos deverão aplicar seus 

conhecimentos, mais fácil se tornará a concretização da aprendizagem” (Rodrigues e 

Oliveira, 2015, 8). 

Na questão “Costumas compreender o que é pedido no protocolo experimental?” 

assistimos, de igual modo, a resultados que remetem para alguma dispersão: 55,6 % a 

responderem que “Sim”, 11,1 % a responderem “Não”, 22,2% a  responderem “Às 

vezes” e 11,1% a responderem “ Não sei”. No entanto, no pós-teste, verificámos uma 

evolução notória dado que 94,4% responderam que “Sim” e apenas 5,6% respondeu 

“Às vezes”. O que nos poderá levar a concluir que a maioria dos alunos compreendeu 

o que foi pedido no protocolo experimental.  

Relativamente à última questão, do gráfico 2, “ Quando fazes atividades práticas 

registas os resultados?” assistimos, de igual modo, a resultados que refletem uma 

evolução notória. Enquanto, no pré-teste, a percentagem do “Sim” atingiu 57,3%, no 

pós-teste obtivemos uma percentagem de 100%. A obtenção destes resultados terá a 

ver com uma mudança de opiniões dos alunos. Assim, poderemos concluir que os 

alunos quando passaram a fazer ativiades práticas registavam os resultados. Mais uma 

vez consideramos que as atividades práticas são importantes pois, os alunos ao 

registarem os resultados chegam às suas próprias conclusões. Segundo Campello et 

al. (2006, 67) “o trabalho prático desenvolve a capacidade de observar, descrever o que 

observou, capacidade de organização da informação e apresentação dos resultados”.  
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Parte II 

 
Seguidamente apresentamos, os gráficos circulares que visam avaliar o 

conhecimento dos alunos sobre a constituição da água (no pré e pós-teste). Mediante 

as respostas obtidas houve a necessidade de criar várias categorias. A resposta foi 

considerada certa quando o aluno responde “é uma molécula constituída por hidrogénio 

e oxigénio”; Quando estes deixaram a resposta em branco foi  considerada na categoria  

de sem resposta. Se os alunos deram alguma resposta diferente da pretendia foi 

considerada errada.  

 

Gráfico 3 – Perceção dos alunos sobre o conhecimento relativo à constituição da água 
comparando pré e pós-teste da turma A. 

 

Procedendo, nesta fase, à análise dos resultados obtidos no gráfico 3, no pré-

teste, verificámos que a grande maioria dos alunos desconhecia os constituintes da 

àgua (83,3%). Refira-se, a título meramente explicativo, que a questão que remetia para 

o questionamento dos constituintes da àgua foi selecionada, pois constava nos 

conteúdos programáticos da disciplina e também porque poderíamos aferir o 

 

Pergunta 1- Como é constituída a molécula da água? 
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conhecimento de uma substância comumente usada e imprescindível para a 

sobrevivência dos seres vivos. Foi com alguma supresa que concluímos que somente 

5,6% conhecia a resposta correta (2 átomos de hidrogénio e 1 de oxigénio).  

De seguida, apresentamos os gráficos circulares que representam os resultados 

obtidos relativamente à representação simbólica da água. Mediante as respostas dos 

alunos também houve a necessidade de criar várias categorias. A resposta que foi 

considerada certa é 𝐻₂𝑂. Quando os alunos deixaram a resposta em branco foi 

considerada a categoria de sem resposta.  

 

Pergunta 2-Qual é o símbolo químico utilizado para representar a água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Perceção dos alunos sobre o conhecimento relativo ao símbolo químico da água 
comparando pré e pós-teste da turma A. 

 

Continuando com a análise dos resultados obtidos expressos, no gráfico 4, 

verificámos que, no pré-teste, a grande maioria dos alunos desconhecia a 

representação do símbolo químico da água (72,2%). Somente 5,6 % conhecia a 

resposta correta (𝐻₂𝑂) e 22,2 % errou a resposta. Relativamente aos resultados no pós-

teste constatámos com alguma satisfação que todos os alunos responderam 

corretamente (100%).  
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No gráfico 5, apresentaremos os resultados obtidos, no pré e pós-teste, 

relativamente a conceitos que envolvem os diferentes estados da água e o ciclo 

hidrológico. Esta pergunta contém várias afirmações verdadeiras e falsas, os alunos 

tinham que as assinalar corretamente. Em algumas das afirmações colocadas tinhamos 

como objetivo identificar algumas conceções alternativas como “ O ar tem água”, “Todas 

as plantas têm água” e “A maior parte do corpo humano é constituído por água”. 

 

 

Gráfico 5- Perceção dos alunos sobre o conhecimento relacionado com os estados da água e o 
ciclo hidrológico comparando o pré e pós-teste da turma A. 

 

Ao nível do pré-teste e, no que toca às afirmações “A água na natureza encontra-

se nos estados líquido, sólido e gasoso” e “Nos oceanos a água encontra-se no estado 

gasoso”, verificámos que os alunos acertaram maioritariamente 94,4% as afirmações. 

Enquanto no pós-teste obtivemos uma percentagem de 100% o que evidencia que 

houve aprendizagem. Ainda ao nível do pré-teste, constatámos que 88,9% acertaram 

nas afirmações “ O vapor de água encontra-se no estado líquido” e “Ao estado sólido da 

água chamamos gelo”, errando apenas 11,1% dos alunos. No pós-teste todos os alunos 

acertaram nas duas afirmações. 

Relativamente à afirmação seguinte “A maior parte da água no planeta encontra-

se no estado sólido” verificámos que os alunos tiveram alguma dificuldade acertando 

apenas 27,8 %. No pós-teste obtivemos 100% de respostas certas, havendo uma 

melhoria de 72,2%.  
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Em relação à afirmação “Todas as plantas têm água.”, obtivemos no pré-teste, 

de 55,6% de resposta certas e 44,4% nas respostas erradas. No pós-teste constatámos 

que houve uma subida considerável das respostas certas de 33,3%, o que nos poderá 

levar a concluir que após realizarem algumas atividades práticas ( como por exemplo: a 

exploração do cartaz e da maquete sobre o ciclo da água) a maior parte dos alunos da 

turma melhoraram os seus conhecimentos. 

Na penúltima afirmação do questionário, “O ar têm água.” os resultados 

alcançados no pré-teste foram 50% de respostas certas e 50% de respostas erradas. 

No entanto, após a realização das atividades práticas os resultados, alteraram-se 

obtendo-se 100% de respostas certas, no pós-teste.  

Relativamente à última questão do gráfico 5 “A maior parte do corpo humano é 

constituído por água”. Assistimos, de igual modo, a resultados que refletem uma 

evolução notória. Enquanto, no pré-teste, a percentagem das respostas certas atingia 

os 22,2%, no pós-teste obtivemos uma percentagem de 100% o que, na nossa opinião, 

evidencia a importância das atividades práticas para a melhoria da compreensão dos 

conteúdos abordados.  

A partir de algumas respostas obtidas podemos inferir que os alunos, antes de 

realizarem as atividades práticas, possuíam conceitos alternativos sobre os estados da 

água e o ciclo hidrológico. Constatámos que a grande parte dos alunos considerava que 

as plantas, o corpo humano e o ar não têm água, pensa-se que estes associam a água 

apenas ao estado líquido. No pós-teste os alunos alteraram as suas respostas obtendo-

se resultados satisfatórios, o que nos levará a concluir que as atividades práticas são 

muito importantes pois podem permitir que aos alunos modifiquem as suas opiniões, 

clarifiquem as suas ideias, melhorando assim, a sua aprendizagem. 

Deste modo, os alunos aumentam a sua motivação tornando-se mais 

empenhados e pro-ativos, segundo Rodrigues e Oliveira (2015)  “o ensino das ciências 

de base experimental é um fator imprescindível para, em simultâneo com a aquisição 

dos conteúdos de ciências, desenvolver processos científicos/capacidades 

investigativas que podem ser transferidas para outras áreas dos saberes” (Rodrigues e 

Oliveira, 2015, 7). 
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4.3. Resultados da turma B 
 
Parte I 

 
De seguida, apresentamos os resultados do pré e pós-teste da turma 

comparativa (turma B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Perceção sobre a importância que os alunos dão à realização de atividades práticas 
comparando pré e pós-teste da turma B. 

Se atentarmos no gráfico 6, no que toca às questões “Achas importante a 

realização de atividades práticas na disciplina de Ciências Naturais?”  e “Gostas de fazer 

atividades práticas porque aprendes mais?” verificámos que, no pré-teste, a totalidade 

dos alunos responderam que “Sim”, mantendo os mesmos resultados no pós-teste. 

Relativamente, à terceira questão “Achas que as atividades práticas permitem a 

partilha de conhecimentos com os colegas?” verificámos que no pré-teste, obtivemos 

84,4% a responderem “Sim” e no pós-teste a percentagem diminuiu 58,8%. Pensamos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sim Não Às vezes Não sei Sim Não Às vezes Não sei

Pré-teste Pós-teste 

% 



38 
 

que estes resultados  se possam dever ao facto de nesta turma realizarem muito poucas 

atividades práticas, não tendo por isso estes alunos a experiência de partilha de 

conhecimentos. 

Relativamente à questão “Gostas de realizar atividades práticas porque são 

sempre feitas em grupo?” os resultados alçançados, no pré-teste, foram de 94,1% a 

responderem “Sim” e 5,9% a responderem “Às vezes”. Enquanto, no pós-teste, os 

resultados remetem para alguma dispersão dado que se obteve 70,6% a responderem 

“Sim”, 11,8% a responderem “Não” e 17,6% a responderem “Às vezes”.  

Na última questão do gráfico 6 “ Consideras que ao realizares atividades práticas 

há mais barulho, por isso são prejudiciais?” temos no pré-teste 55,6% a responderem 

que “Sim” e 22,2 % a responderem “Não” e 22,2% “Às vezes”. No pós-teste, já houve 

uma maioria dos alunos a responderem “Sim” obtendo-se uma percentagem de 94,4% 

e apenas 5,6% a responderem “Às vezes”. 

Com estes resultados podemos constatar que a maioria dos alunos consideram 

o TP importante para o ensino das ciências apesar de estes não terem a oportunidade 

de as realizar nas aulas de ciências naturais.  

De seguida, apresentaremos os gráficos relacionados com algumas 

aprendizagem dos alunos na realização de atividades práticas. Em primeiro lugar 

apresentaremos um gráfico que explicita a perceção dos alunos antes de estes 

realizarem as atividades práticas e, um outro, a perceção dos alunos depois de estes 

terem realizado as atividades práticas. 
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Gráfico 7- Perceção dos alunos sobre a realização de atividades práticas comparando pré e 

pós-teste da turma B. 

Se atentarmos no gráfico 7, no que toca à questão “Costumas realizar atividades 

práticas nas aulas de Ciências de Natureza?” apenas 5,9% dos alunos respondeu que 

“Sim”, sendo que a maioria (94,1%) dos alunos responderam “Não”. Se compararmos 

com os resultados do pós-teste, verificámos que os alunos mantiveram a sua opinião.  

Relativamente à segunda questão do gráfico 7 “ Nas atividades práticas utilizas 

materiais e equipamentos que não usas em outras aulas?”, no pré-teste, obtivemos 

76,4% a responderem que “Não”, 11,8% a responderam “Às vezes” e  11,8% a 

responderem “Não Sei”. No entanto, no pós-teste, continua a haver uma dispersão dos 

resultados dos alunos, agora com 51,1% a responderem “Não”, 23,5% a responderem 

“Às vezes” e 25,4% a responderem “Não sei”. Se repararmos, quer no pré-teste e no 

pós-teste, os alunos excluíram sempre a categoria do “Sim”, o que nos poderá levar a 

deduzir que estes alunos não realizavam atividades práticas. 

Na  terceira questão, do gráfico 7, “As atividades práticas permitem compreender 

melhor como ocorrem alguns fenómenos?”, temos 82,4% dos alunos a responderem 

“Sim” e apenas 17,6% a responderem “Às vezes”. Ou seja, a maioria dos alunos acha 

que as atividades práticas são importantes na compreensão de alguns fenómenos. No 

pós-teste os resultados em geral mantiveram-se.  
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Relativamente à questão “Costumas compreender o que é pedido no protocolo 

experimental?” assistimos, de igual modo, a resultados que remetem para alguma 

dispersão dado  que se obteve 5,9 % a responderem “Sim”, 64,7% a  responderem “Às 

vezes” e 29,4 % a responderem “ Não sei”. No entanto, no pós-teste, verificámos um 

crescendo percentual que converge na (in)compreesão do protocolo experimental dado 

que 47,1% respondeu que “Não” e  52,9% respondeu “Às vezes”. Estes resultados 

podem ser indicadores que a maioria dos alunos não compreende o que é pedido no 

protocolo experimental pois, poderão não estar habituados a explorá-lo. 

Na última questão “Quando fazes atividades práticas registas os resultados?”. A 

percentagem do “Sim” atinge 76,5% e 23,5% dos alunos responderam “ Às vezes”. No 

pós-teste já houve dispersão dos resultados temos 41,2% “ A responder “Sim”, 29,4% a 

responderem “Não” e “ Às vezes”. A opinião dos alunos no pós-teste já foi diferente 

diminuindo  34,3% relativamente à percentagem do “Sim”. 

A partir de algumas respostas obtidas constatámos que os alunos da turma B 

não tiveram a oportunidade de realizar atividades práticas o que nos poderá levar a 

pensar que esta turma não tenha adquirido conhecimentos através da observação e 

compreensão dos fenómenos, tornando-se mais difícil a sua capacidade de pensar, 

partilhar ideias, confrontar as suas respostas e aumentarem a sua literacia (novos 

vocábulos).  

Assim, os resultados obtidos vão ao encontro de Rodrigues e Oliveira (2015) que 

afirmam que é a partir do TP se possam “formar cidadãos de pleno direito, indivíduos 

críticos, criativos, com capacidade de pensar, tabalhar em grupo, utilizar meios 

automáticos de produção e disseminação da informação e conhecer seu potencial 

afetivo,cognitivo e social” (Rodrigues e Oliveira, 2015, 7). 

Parte II 

Seguidamente apresentamos, os gráficos que visam avaliar os conhecimentos 

dos alunos sobre a constituição da água. A categorização destas respostas a esta 

questão já foi referida aquando da análise dos resultados da turma A. 
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Pergunta 1- Como é constituída a molécula da água? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 8 - Perceção dos alunos sobre o conhecimento relativo à constituição da água 
comparando pré e pós-teste da turma B. 

 

Procedendo, nesta fase, à análise dos resultados obtidos, no pré-teste 

constatámos que a grande maioria dos alunos desconhecia os constituintes da água 

(83,3%). Foi com alguma estupefação que concluímos que somente 5,9% conhecia a 

resposta correta (2 átomos de hidrogénio e um de oxigénio). Relativamente aos 

resultados no pós-teste conclui-se que 64,5% dos alunos errarm na resposta.  

 

Apresentamos seguidamente, os gráficos que visam identificar os 

conhecimentos dos alunos sobre o símbolo químico da água no pré e o pós-teste.  
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Pergunta 2- Qual é o símbolo químico utilizado para representar a água? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Perceção dos alunos sobre o conhecimento relativo ao símbolo químico da água 
comparando pré e pós- teste da turma B. 

 

Continuando com a análise dos resultados obtidos, no pré-teste, verificámos que 

52,9% dos alunos não conheciam a representação do símbolo químico da água. 

Relativamente aos resultados no pós-teste, constata-se que a maioria (64,7%) dos 

alunos continua a responder erradamente sendo que apenas 35,3% dos alunos 

respondeu corretamente.  

Apresentamos, seguidamente, os gráficos que ilustram os resultados dos alunos 

quanto a alguns contéudos sobre os estados da água e o ciclo hidrológico. Nesta 

questão os alunos teriam que assinalar as afirmações verdadeiras e falsas. 
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Gráfico 10- Perceção dos alunos sobre os conhecimentos relacionados com os estados da água 
e o ciclo hidrológico comparando pré e pós-teste da turma B. 

 Ao nível do pré-teste, no que refere às afirmações “A água na natureza 

encontra-se nos estados líquido, sólido e gasoso” e “Nos oceanos a água encontra-se 

no estado gasoso”, verificámos que os alunos acertaram maioritariamente nas 

afirmações obtendo uma percentagem de 94,1%, sendo que no pós-teste obtivemos 

uma percentagem de 100%.  

À questão “O vapor de água encontra-se no estado líquido, ” verificámos que 

apenas 11,8% acertou sendo que 88,2% dos alunos errou. No pós-teste, não houve 

alteração dos resultados, os alunos evidenciaram os mesmos resultados. 

Em relação à questão “Ao estado sólido da água chamamos de gelo” tanto no 

pré como no pós-teste todos os alunos acertaram. 

Relativamente à afirmação “A maior parte da água no planeta encontra-se no 

estado sólido” verificámos que todos os alunos erraram esta afirmação. No pós-teste, 

os alunos continuam com dúvidas em relação a este item continuando a maioria a errar 

(70,6%). 
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Na afirmação “Todas as plantas têm água.”, os resultados obtidos no pré-teste, 

foram 58,8% de respostas certas e 41,2% dos alunos deram respostas erradas. No pós-

teste, até houve uma ligeira diminuição de respostas certas, 47,1% e 52,9% erraram. 

Relativamente à penúltima afirmação, “o ar têm água”, no pré-teste todos os 

alunos erraram, no pós-teste, apesar da maioria (76,5%) ter errado a questão, só 23,5% 

conseguiu responder de forma correta. 

 Na última afirmação do gráfico 5 “A maior parte do corpo humano é constituído 

por água”, constatámos que todos os alunos acertaram a afirmação.  

 A partir de algumas respostas obtidas podemos inferir que os alunos, possuem 

conceitos alternativos sobre os estados da água e o ciclo hidrológico. Constatámos que 

a grande parte dos alunos considera que as plantas e o ar não têm água. Veríficámos 

ainda, uma ligeira confusão com os estados da água, a maioria dos alunos consideram 

que o vapor de água se encontra no estado líquido e que a maior parte da água no 

planeta se encontra no estado sólido. No pós-teste os alunos não alteraram as suas 

respostas. Durante o estudo que realizámos, tivemos conhecimento que os alunos desta 

turma (turma controle) não realizaram atividades práticas.  

Assim, talvez possamos inferir que os resultados menos bons obtidos nesta 

turma se possam dever ao facto de não terem realizado este tipo de atividades. 

Pensamos que estas podem ajudar os alunos a diminuírem dificuldades de 

aprendizagem existentes porque 

 “permitem a discussão e o confronto de ideias 
entre os alunos. (…) É fundamental refletir acerca dos 
contributos do trabalho prático para o ensino das ciências. 
Enquanto professora, consideramos de extrema 
importância a implementação de atividades práticas e as 
suas implicações no ensino das ciências, como 
dinamizador, rentabilizador e (re)construtor do 
conhecimento científico. A ciência tem uma estrutura 
dinâmica e não estática, em permanente evolução. O 
trabalho prático acompanhou essa evolução” (Cortinhas, 
2015, 42). 
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4.4. Resultados comparativos entre as turmas A e B 

 
Apresentamos, os principais resultados obtidos entre a turma A e a turma B na 

forma de uma listagem. 

1- Verificámos que nas perguntas “Achas que as atividades práticas permitem a 

partilha de conhecimentos com os colegas?” e “Gostas de realizar atividades 

práticas porque são sempre feitas em grupo?” a turma A, no pós-teste, 

evidenciou maior motivação que a turma B.  

 
2- Na pergunta “Consideras que ao realizares atividades práticas há mais barulho, 

por isso são prejudiciais?” verificamos que 94,4% dos alunos da turma A não 

considera barulho nas salas de aula, enquanto que na turma B já remete para 

alguma dispersão nos resultados.  

 

3- Verificámos que nas perguntas “Costumas realizar atividades práticas nas aulas 

de Ciências da Natureza?” e “Nas atividades práticas utilizas materiais e 

equipamentos que não usas em outras aulas?” a turma A, no pós-teste a maioria 

dos alunos a responderem “Sim” ao contrário da turma B.  

 

4- Na pergunta “As atividades práticas permitem compreender melhor como 

ocorrem alguns fenómenos?” a turma A no pós-teste atingiu os 100% enquanto 

a turma B atingiu os 82,4% no pós-testes. 

 

5- Na questão “Costumas compreender o que é pedido no protocolo experimental?” 

a turma A teve resultados satisfatórios atingindo no pós-teste os 94,4% na 

categoria do “Sim” enquanto que a turma B apenas atingiu os 5,9%.  

 

6- Na perceção dos alunos sobre o conhecimento relativo à constituição da água, 

verificámos que a grande maioria dos alunos desconhecia os constituintes da 

água 83,3% na turma A e 88,3% na turma B. Foi com alguma estupefação que 

constatámos que somente 5,5% da turma A e 5,9% da turma B conhecia a 

resposta correta (2 átomos de hidrogénio e um de oxigénio). Relativamente aos 

resultados percentuais no pós-teste conclui-se que a turma A destacou-se em 

relação à turma B, obtendo uma percentagem de 88,9% de respostas certas, 

enquanto a turma B apenas obteve uma percentagem de 35,5%. 
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7- Na perceção dos alunos sobre o símbolo químico da água, verificámos ao nível do pré-

teste que a grande maioria dos alunos desconhecia a representação deste. Na 

turma A obteve-se uma percentagem de 72,2% na categoria de “sem resposta” 

e 22,2% erraram a pergunta. Na turma B obteve-se uma percentagem de 52,9% 

na categoria “sem resposta” e 47,1% erraram a resposta. Relativamente aos 

resultados percentuais após o questionário conclui-se  que uma vez mais a turma 

A se destacou da turma B obtendo uma percentagem de 100% na categoria das 

perguntas certas enquanto que a B obteve 35,3%. 

 

8- Na perceção dos alunos sobre o conhecimento relacionado com os estados da 

água e o ciclo hidrológico verificaram-se em ambas as turmas, no pré-teste, 

tinham alguns conceitos alternativos como “A maior parte da água no planeta 

encontra-se no estado sólido”, “Todas as plantas têm água”, “O ar tem água” e 

“A maior parte do corpo humano é constituído por água”. Comparando os 

gráficos, anteriores, relativamente ao pós-teste verificámos que a turma A  

obteve resultados satisfatórios no pós-teste, tendo uma maior percentagem de 

respostas certas. O que nos poderá levar a pensar que o TP ajuda na 

compreensão dos fenómenos na natureza, clarifica os conceitos alternativos 

ajudando os alunos a partir daquilo que já sabem para novos conhecimentos. 

Tal como defende Gomes (2016) que considera que   

 “o conhecimento se constrói a partir da interpretação de 
dados e que essa mesma interpretação assenta em 
conceitos e pressupostos que são suscitáveis de mudança 
à medida que os conhecimentos aumentam, significa 
ainda que os conhecimentos se alteram porque se mudam 
os conceitos e princípios em que assentam” (Gomes, 
2016, 21). 

Deste modo, o TP é importante no ensino das ciências pois além de despertar o 

interesse e motivação ajuda os alunos a eliminarem as conceções alternativas que 

segundo Gomes (2016) “não são erros facilmente corrigíveis, apresentam-se muito 

resistentes à mudança porque estão profundamente entranhadas na estrutura mental 

da criança” (Gomes, 2016, 24) O TP, também, ajuda os alunos a melhorarem a sua 

literacia científica através da observação e compreensão dos fenómenos da natureza, 

da partilha de conhecimentos, da comparação de resultados com os colegas, da 

discussão e confronto de ideias que fazem com que os alunos desenvolvam o seu 

raciocínio, e aprendendo novos vocábulos. Com isto, podemos pensar que estamos a 

contribuir para que os alunos sejam cientificamente mais letrados e que possam estar 

preparados para enfrentar o mundo da ciência e da tecnologia de uma forma autónoma.  
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Este estudo levou-nos a concluir que 

“o trabalho prático é uma metodologia que deve ser 
valorizada como parte fundamental e integrante dos 
processos de ensino-aprendizagem dos conteúdos, 
caracterizando-o como bastante abrangente e englobante 
de varias atividades de natureza diversa, desde atividades 
executáveis com recurso a lápis e papel a atividades 
ligadas à necessidade de um laboratório ou mesmo uma 
saída de campo” (Babo, 2014, 13). 

 

 

Capítulo V- A prática de ensino supervisionada 

 

5.1. Introdução 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as planificações desenvolvidas no Estágio 

II respeitantes à disciplina de ciências naturais (apêndice XIII), assim como a descrição 

das principais atividades realizadas. Por fim, é feita uma reflexão sobre esta prática de 

ensino supervisionada desenvolvida nos dois estágios. As atividades referentes à 

disciplina de Ciências Naturais (2.ºCEB) já foram referidas no capítulo anterior.  

5.2. Planificações realizadas na disciplina de ciências naturais 

 O Estágio II foi realizado na escola E.B. 2/3 Monsenhor Jerónimo do Amaral e 

envolveu uma turma do 5.º ano na disciplina de ciências naturais e uma turma do 6.ºano 

a matemática. Este, iniciou-se na disciplina ciências, no mês de outubro, e estendeu-se 

até ao mês de janeiro. Foram estudados os domínios: “A água, o ar, as rochas e o solo- 

Materiais Terrestres” e o subdomínio: “A importância da água para os seres vivos”.  

 Quanto à disciplina de matemática os conteúdos programáticos abordados 

foram: Prismas, Prismas oblíquos e regulares; pirâmides; bases, faces laterais e vértices 

de prismas e de pirâmides; pirâmides regulares; cilindros, bases, eixo, geratrizes e 

superfície lateral de um cilindro; cones, bases, vértices, eixo, geratrizes e superfície 

lateral de um cone; cilindros e cones retos; relação entre o número de arestas e de 

vértices de um prisma (ou pirâmide) e da respetiva base; poliedros convexos; relação 

de Euler; planificações de sólidos. Este estágio iniciou-se a 21 de novembro de 2016 e 

terminou a 22 de fevereiro de 2017, tendo sido observadas 80 horas e lecionadas 18 

horas. No que concerne ao estágio I, apesar de não termos desenvolvido a nossa 

investigação realizámos, durante a nossa PES, algumas atividades experimentais.  
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O estágio I decorreu no Centro Escolar n.º 3, Escola do Corgo, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, numa turma do 3.º ano de escolaridade. Este 

desenvolveu-se entre os meses de outubro a junho, no qual a responsabilização era 

intercalada entre mim e mais duas colegas estagiárias. Ao longo deste período, 

lecionámos as áreas de língua portuguesa, matemática e estudo do meio. As 

expressões artísticas foram integradas ao longo destas três áreas de uma forma 

interdisciplinar. No que concerne à língua portuguesa foram desenvolvidos os seguintes 

conteúdos: determinantes demonstrativos, e vários textos e obras literárias de modo a 

desenvolver a leitura, a compreensão e expressão oral e a escrita nos alunos. Quanto 

à área da matemática os conteúdos desenvolvidos foram as unidades de mediada de 

massa e o circulo e a circunferência. 

Por fim, no estudo do meio foram desenvolvidos os conteúdos relativos ao 

estudo físico do meio local, mais especificamente, o solo e os astros. Neste levaram-se 

a cabo algumas atividades práticas.  

 

5.3. Reflexão da prática de ensino supervisionada 

 

Iremos, de seguida, de forma resumida, refletir sobre a PES desenvolvida ao 

longo do ano. Tendo já referido anteriormente a durabilidade de cada estágio e o 

contexto escolar onde foram desenvolvidas, resta acrescentar que estas dividiram-se 

em períodos de observação e de responsabilização. No estágio de ciências naturais. 

Como eramos um grupo de três elementos, o professor cooperante distribuiu-nos por 

cada turma sendo que fomos observar sempre as três turmas, embora de anos 

diferentes. Foi-nos sugerido que seguíssemos as práticas do professor cooperante, por 

exemplo, a leitura do manual, em grande grupo. No entanto, propusemos ao professor 

novas estratégias e recursos diversificados tais como: Exploração de cartazes, 

PowerPoint e maquetes; Visualização de vídeos; Mapas de Conceitos; TAFE´S 

(técnicas de avaliação formativa); Fichas de trabalho individuais e a pares; Atividades 

Práticas e Questionamento. Estas atividades serviram para tornar as aulas mais 

dinâmicas envolvendo os alunos na observação/compreensão de vários fenómenos. 

Assim, estes ficaram mais cativados tendo um melhor empenho e prestação nas aulas. 

Em todas as aulas após a abertura da lição, registo do sumário no caderno diário 

promovemos sempre um diálogo com os alunos sobre os conceitos da última aula de 

forma a perceber se estes entenderam a matéria. Os objetivos foram sempre 

apresentados no início de cada aula para que os alunos se consciencializassem o que 
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tinham que saber e também, da sua plausibilidade e utilidade. Nesta esteira se 

pronunciam os professores Lopes e Silva (2015,5) 

“Selecionados os objetivos, os professores devem 

partilhá-los com os alunos para que estes saibam 

exatamente o que o professor espera que que aprendam 

e possam verificar se estão ou não a realizar as 

aprendizagens pretendidas. Existem evidências 

consideráveis que demonstram que, quando os 

professores adotam estes procedimentos, teremos 

acesso a um melhor ensino, a uma melhor avaliação e a 

resultados de aprendizagem mais eficazes” (Lopes & 

Silva, 2015, 5). 

Numa fase posterior, era feita uma leitura individual, em voz alta, dos textos do 

manual. Seguidamente, a professora estagiária explicava os conceitos e 

simultaneamente os alunos sublinhavam no texto a informação que era importante. Mais 

tarde formavam-se pares ou individualmente e procedia-se à resolução de exercícios do 

livro. Esta estratégia, trabalho de pares e trabalho individual, era exigida pelo professor 

cooperante uma vez que os alunos já estavam habituados a fazê-lo e também 

funcionava como uma estratégia para que os alunos se portassem bem. Não nos 

sentimos muito à vontade com esta prática porque tínhamos que estar sempre focados 

no livro e não nos restava muito tempo para fazer outro tipo de atividades. No entanto, 

ainda conseguimos que os alunos trabalhassem em grupos cooperativos. Na nossa 

opinião é fundamental que se proporcionem atividades em que os alunos promovam 

aprendizagens cooperativas, pois tal como refere Lopes e Silva (2015, 81): 

“A aprendizagem cooperativa aumenta a motivação para 

aprender como resultado do apoio dos pares (Colegas). 

Trabalhar com os outros promove o envolvimento 

académico através da responsabilidade adicional pelo 

desempenho do grupo, o que faz com que os alunos 

persistam mais em tarefas difíceis do que normalmente 

fariam numa situação de aprendizagem individual. Os 

apoios dos pares (colegas) proporcionam ainda incentivo 

para aprenderem com mais profundidade do que 

conseguiriam só por si, bem como oportunidades para a 

moldagem de pares (imitarem os colegas).”  

Neste estágio também realizámos fichas formativas para aferirmos se os alunos 

conseguiam por em prática aquilo que aprenderam. Foram ainda, usadas técnicas de 
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avaliação formativa tais como “Fazer Questões e Misturar respostas”, “Cartões 

Semáforo” e os “Copos Coloridos”.  

No final de todas as aulas os alunos registavam o trabalho para casa. Este era 

combinado com o professor cooperante e não era muito extenso para não desmotivar 

os alunos e não ter um efeito negativo alunos. Segundo Lopes e Silva (2015, 94). 

Se, por um lado, muitos educadores creem que os 

trabalhos de casa contribuem para a melhoria da aprendizagem 

e aproveitamento escolar, por outro lado esses mesmos 

trabalhos de casa são largamente criticados pelos efeitos 

negativos que, por vezes, produzem no desenvolvimento dos 

alunos.  

 

Contudo, durante o estágio II (no 2.º CEB) deparámo-nos com algumas 

dificuldades relativamente à adaptação das metodologias utilizadas pelo professor 

cooperante. Todavia essas diferenças metodológicas interferiram de algum modo na 

boa persecução das atividades práticas. Somos da opinião que a carga horária 

disponibilizada para o estágio II deveria ser mais alargada, pois quando nos 

apercebemos das nossas melhorias da prática letiva deparámos com o seu fim. 

Congratulámo-nos, nós e o professor cooperante, pelo facto dos alunos, através das 

atividades práticas, terem adquirido novo vocabulário científico bem como pela melhoria 

demonstrada no que toca à sua literacia científica.  

No concerne à matemática os conteúdos programáticos foram escolhidos pela 

professora cooperante. Para cada estagiária foi atribuída uma turma do 6.º ano. Assim, 

tivemos a oportunidade de observarmos três turmas diferentes. Foram-nos propostas 

algumas atividades e estratégias, pelo professor cooperante, pois os alunos já estavam 

habituados a certas estratégias: realização de exercícios e visualização de vídeos.  

As estratégias e atividades que conseguimos implementar na sala de aula foram: 

Tarefas Matemáticas; Jogos Matemáticos; Exploração de materiais didáticos (sólidos 

geométricos, copo do metro cúbico, entre outros); Exploração de cartazes e PowerPoint; 

Mapas de Conceitos; TAFE´S (técnicas de avaliação formativa); Questionamento; 

Fichas de trabalho individuais e a pares. 

No geral, estas atividades correram bem tentámos dinamizar as aulas ao máximo 

para que os alunos estivessem motivados, interessados e empenhados para que 

pudessem compreender melhor os conteúdos tornado assim, as suas aprendizagens 

mais significativas.   
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 Quanto ao estágio I, a durabilidade da PES foi aproximadamente de quatro 

meses. Iniciou-se a 6 de março e terminou a 9 de junho. Esta, dividiu-se em períodos 

de observação e de responsabilização. O primeiro período com duração de tês semanas 

e o segundo período de 27 de março a 9 de junho. Neste período, a responsabilização 

era intercalada entre nós e mais duas colegas estagiárias.  

 Durante a observação podemos constatar que a professora cooperante 

começava a sua aula pelo questionamento sobre a matéria dada anteriormente para 

apreciação dos conhecimentos dos alunos. Apesar de ser uma turma grande a 

professora conseguiu captar a atenção dos alunos. Esta distribuiu os conteúdos 

programáticos pelas três estagiárias, atribuindo-me na língua portuguesa os 

determinantes demonstrativos e vários textos e obras literárias, na matemática as 

unidades de medida de massa e o círculo e a circunferência, no estudo do meio, os 

conteúdos relativos ao estudo físico do meio local, mais especificamente, o solo e os 

astros. Nesta área em particular, levaram-se a cabo algumas atividades práticas uma 

vez que consideramos que estas propiciam um maior desenvolvimento intelectual dos 

alunos. Em todas as atividades houve entreajuda entre nós e as colegas de estágio.  

 Foram realizadas durante a nossa PES, duas atividades práticas: a 

permeabilidade dos solos (anexo IX), que tinha a questão problema: “Será que todos os 

tipos de solos são permeáveis?” e “Dia e Noite” com a questão problema: “Em que 

países é noite enquanto é dia em Portugal?” (anexo X).  

 

 

 

 

 

Figura 11. Atividade prática sobre o solo (fonte autora). 

 

Em conjunto, com as colegas de estágio, foram desenvolvidas outras atividades 

práticas, nomeadamente sobre a luz (anexo XI)  teve como questão problema: “Será 

que todos os materiais deixam passar a luz?” e sobre a construção de uma bússola 

(anexo XII). 
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Figura 12. Atividade prática sobre a luz (fonte autora). 

 

Figura 13. Atividade prática a construção de uma bússola (fonte autora). 

Foram desenvolvidas muitas outras atividades tais como: Dramatização de 

textos e obras literárias; Fichas individuais e de pares; Exploração de maquetes, 

PowerPoint e cartazes; Atividades Práticas (Elaboração de receitas, saídas de campo, 

construção de origami, caça ao tesouro, entre outras); Tarefas matemáticas; Exploração 

de materiais didáticos (exemplo: pentaminós, pesos, balanças, entre outros); 

Construção de cartazes e mapas de conceito em grupos cooperativos; Construção do 

metro quadrado em grande grupo; Realização de jogos nas áreas de matemática, 

estudo do meio e português. 

Assim, durante a PES os professores cooperantes foram-nos dando os melhores 

conselhos, partilhando connosco a sua experiência profissional para nos orientar, 

contribuindo assim, para o nosso sucesso enquanto professoras-estagiárias.  

Todas as semanas foram realizadas reuniões com os professores cooperantes, 

foram sugeridas algumas estratégias/ atividades e recursos, bem como foram feitos 

feedbacks em relação às nossas responsabilizações.  

Em suma, foi uma experiência muito enriquecedora, porque tivemos 

oportunidade de contactar com a profissão. De uma forma geral, todas as atividades 

correram da forma planeada e conseguimos lecionar os conteúdos que nos foram 

propostos. Os nossos docentes evidenciaram, sempre, um profundo interesse e ajuda 

durante o nosso percurso no PES. 
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Capítulo VI- Conclusões e considerações finais 

 

O interesse pela temática, a importância do TP, surgiu desde os primórdios da 

licenciatura. O estudo por nós realizado permitiu-nos concluir que a realização das 

atividades práticas permitiram aos alunos compreender os fenómenos naturais e que 

poderá ser uma mais valia para a melhoria da literacia científica, no entanto, nesta 

investigação não tivemos a oportunidade de avaliar isso de forma mais concreta. 

Assim, as ativiades práticas são importantes no ensino das ciências, uma vez 

que a turma em estudo obteve melhores resultados do que a turma de controlo. 

Pensamos que através desta metodologia, assente na prática, que se potencia o 

interesse pelas ciências, a compreensão dos fenómenos da natureza, a partilha de 

conhecimentos, a discussão e confronto de ideias para que os alunos desenvolvam 

novas atitudes, uma melhor perceção de conceitos, desenvolvam o seu raciocínio e 

adquiram novos vocábulos.  

No que respeita à prática de ensino supervisionada consideramo-la de grande 

importância não só porque nos permite implementar práticas pedagógicas previamente 

estudadas como, também, nos possibilita questionar estratégias da nossa prática 

pedagógica. Assim, esta experiência profissional foi muito positiva e teve um papel muito 

importante nas nossas aprendizagens como futuros professores. Permitiu uma melhor 

preparação para conseguir lidar com a dinâmica da escola a partir de vivências de 

situações reais. 

No geral, mantivemos sempre uma boa postura aceitando sempre as críticas 

construtivas por parte dos professores cooperantes para que conseguíssemos evoluir 

quer a nível profissional como pessoal. Assim, o estágio foi, a nosso ver, um processo 

de aprendizagem indispensável, a um profissional que deseja estar preparado para 

enfrentar os desafios de uma carreira docente. 

Durante a prática de ensino supervisionada surgiram, todavia, algumas 

limitações tais como: o reduzido número de aulas lecionadas, o que não permitiu utilizar 

muitas estratégias de ensino-aprendizagem e recursos diversificados (como havia sido 

sugerido nas nossas disciplinas didáticas). Por vezes tornou-se dificil implementar as 

atividades práticas pretendidas em sala de aula, uma vez que os professores 

cooperantes nem sempre estavam de acordo.  Somos da opinião que futuramente a 

PES devia ser reformulada, pois são poucas horas de responsabilização individual. 
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Anexo I- Questionário 

 

Este questionário é anónimo, faz parte de um estudo a realizar no relatório de estágio que 

tem por objetivo avaliar o conhecimento dos alunos sobre a água e a sua importância para 

os seres vivos.   

Género: M                 F  

Idade:______________  

Parte I  

  

  Sim   Não   Às vezes  Não sei   

Achas importante a realização de 

atividades práticas na disciplina de 

Ciências da Natureza?  

        

Costumas realizar atividades práticas nas 

aulas de Ciências da Natureza?  

        

Gostas de fazer atividades práticas 

porque aprendes mais?  

        

Nas atividades práticas utilizas materiais 

e equipamentos que não usas em outras 

aulas?  

        

As atividades práticas permitem 

compreender melhor como ocorrem 

alguns fenómenos?  

        

Consideras que ao realizares atividades 

práticas há mais barulho, por isso são 

prejudiciais.  

        

Achas que as atividades práticas 

permitem a partilha de conhecimentos 

com os colegas?  

        

Gostas de realizar atividades práticas 

porque são sempre feitas em grupo?  

        

Costumas compreender o que é pedido no 

protocolo experimental?   

        

Quando fazes atividades práticas registas 

os resultados obtidos?  
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Parte II 

 

1. Como é constituída a molécula água?  

             ______________________________________________________  

 

2. Qual é o símbolo químico utilizado para representar a água?  

             ______________________________________________________ 

  

3. Assinala com V / F as seguintes afirmações:  

 

 A água na natureza encontra-se nos estados líquido, sólido e gasoso.  

  Nos oceanos a água encontra-se no estado gasoso.  

          O vapor de água encontra-se no estado líquido.  

   Ao estado sólido da água chamamos gelo.  

   A maior parte da água no planeta encontra-se no estado sólido.   

Todas as plantas têm água.  

 O ar tem água.  

 A maior parte do corpo humano é constituído por água.   

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alves (2016)  
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Anexo II- Protocolo das propriedades da água 

 

 

Atividade prática: A densidade da água 

Questão problema: porque razão é mais fácil flutuar no mar do que no rio? 

Formulação de hipóteses:  

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

- 2 Copos 

- 2 Ovos 

- Sal  

- 1 Colher de chá 

 

Procedimento: 

1. Enche 2 copos com a mesma quantidade de água e identifica-os com as 

letras A e B. 

2. Adiciona 5 colheres de sal ao copo A e 10 colheres ao copo B. Mexe até 

dissolveres todo o sal. 

3. Coloca um ovo em cada um dos copos. 

4. O que acontece? 
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Registo de resultados:  

Copo Observações 

 
A- Água 

 
 

 

 
B- Água + 5 colheres de sal 

 
 

 

 

 

Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo III- Protocolo das propriedades da água 

 

 

Atividade prática: A densidade da água. 

Questão problema: Porque é que o gelo flutua? 

Formulação de hipóteses:  

 

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

- Gelo 

-Água  

- Cubos de gelo 

Procedimento: 

1.  Coloca 200 ml de água no gobelé. 

2. De seguida, coloca um cubo de gelo dentro do gobelé. 

3. O que acontece? Porquê? 
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Registo de resultados: 

_____________________________________________________________ 

 

 

Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo IV- Protocolo sobre a influencia da temperatura na 

dissolução de soluções na água 

 

 

Atividade prática: A dissolução do açúcar na água. 

Questão problema: A temperatura influencia o tempo de dissolução do açúcar 

na água? 

Formulação de hipóteses:  

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

- Gelo 

- Água 

- Cubos de açúcar 

-Tina de vidro 

- Cafeteira Térmica 

- Termómetro 

- 3 Gobelés 

- Cronómetro 

- Caneta de acetato 

 

 



70 
 

Procedimentos: 

1. Enche um gobelé com 50 ml de água fria, atribuindo-lhe o número 1. 

2. Enche um gobelé com 50 ml de água morna, atribuindo-lhe o número 2. 

3. Enche um gobelé com 50 ml de água quente, atribuindo-lhe um número. 

4. Coloca um cubo de açúcar em cada um dos gobelés. 

5. Mexe até dissolver. (Regista o tempo). 

6. O que concluis? 

Registo de resultados: 

 

Discussão: 

1. O que mudamos? 

2. O que mantemos? 

3. O que medimos? 

4. O que observamos? 

5. Com os resultados obtidos constrói um gráfico de linhas com base na 

tabela. Consulta o teu livro na página 61. 

 

 

 

Questão-problema O que 
mantemos 

O que 
mudamos 

O que 
vamos 
medir 

O que vamos 
registar 

Qual é a influência 

da temperatura no 

tempo de 

dissolução do 

açúcar? 

 

50 ml de 

água +1 

cubo de 

açúcar 

Gobelé 1- água 

fria 

 

Tempo de 

dissolução 

do açúcar 

 

Gobelé 2- água 

morna 

 

Gobelé 3- água 

quente 
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6. Responde à questão problema.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo V- Protocolo sobre a dissolução de diferentes materiais na 

água. 

 

Atividade prática: A dissolução de diferentes materiais na água. 

Questão problema: Como se dissolvem diferentes materiais na água? 

Formulação de hipóteses:  

 

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 

 
-Farinha: 
 
 
 
 

 
- Açúcar: 
 
 
 
 
 
 
-Areia: 
 
 
 
 
 
 
- Café em pó: 
 
 
 
 
 
 
- Sal: 
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Material: 

-Farinha 

- Açúcar 

-Areia 

- Café em pó 

- Sal 

-Água  

- 5 Gobelés 

- Varetas 

- Canetas de acetato 

 

Procedimento: 

1. Escreve em cada um dos gobelés o nome do material que vais misturar. 

2. Coloca em cada gobelé 200 ml de água, anota o cheiro e a cor da água. 

3. Coloca uma colher de chá dos diferentes materiais. 

4. Mistura cada um dos materiais no respetivo gobelé com água. Agita com 

a vareta durante 1 minuto.  

Aguarda 10 minutos e observa. 

5. O que concluis? (Regista os resultados na tabela). 
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Registo dos resultados: 

 

Materiais Dissolve-se 
completamente 

Dissolve-se 
parcialmente 

Não se 
dissolve 

Areia 
 
 

   

Café 
 
 

   

Sal 
 
 

   

Açúcar 
 
 

   

Farinha 
 
 

   

 

Discussão: 

1. Qual a mistura ou quais as misturas que apresentam: 

1.1 Um aspeto incolor? 

1.2 A cor do soluto? 

1.3 Um depósito de soluto no fundo do copo? 

 

2. Nesta atividade, foram mantidas as seguintes variáveis: 

A- Tempo de agitação 

B- Tipo de solvente 

C- Temperatura do solvente 

D- Tipo de soluto 

E- Volume de água 

Assinala as opções corretas. 
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Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo VI- Protocolo da poluição da água 

 

Atividade prática: Derrame de petróleo 

Questão problema: O que acontece ao petróleo quando há um derrame no 

mar? 

Formulação de hipóteses:  

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

- 1 Tina com água 

- Óleo alimentar 

- Tinta preta 

- 1 Copo  

- Detergente líquido 

- Penas  

 

Procedimento: 

1. Enche meio copo com óleo alimentar e adiciona algumas gotas de tinta 

preta para simular o petróleo. 

2. Enche uma tina de vidro até meio com água. 

3. Verte lentamente o óleo alimentar sobre a água da tina. O que 

acontece? 
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4. Coloca dentro da tina uma pena. O que observas? 

5. Imagina que pretendes remover o petróleo derramado da tina de água. 

Como procederias? 

6. Adiciona algumas gotas de detergente à tina. Aguarda alguns minutos. 

O que aconteceu? 

 

Registo de resultados:  

Responder às Perguntas 
(Observações) 

3-  

 

 

 

4- 

 

 

 

5- 

 

 

 

6-  

 

 

 

 

Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo VII- Protocolo sobre o Tratamento de águas não residuais  

 

 

Atividade prática: Tratamento da água n.º I 

Questão problema: Como é que podemos tornar uma água suja numa água 

mais limpa? 

Formulação de hipóteses:  

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

- Cloro 

- 3 Copos 

- Placa de aquecimento 

- 1 Vareta 

- 1 Funil 

- Filtro de café 

-Água Suja (contendo terra e folhas secas) 

- Bata Branca 
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Procedimento: 

1. Deita a água suja num copo e deixa-a repousar aproximadamente 30 

min. O que observas no fundo do copo? 

2. Verte a solução para outro copo, não deixando passar os sedimentos 

que possam ter-se depositado no fundo do copo. 

3. Coloca um filtro no funil. 

4. Com a ajuda da vareta verte lentamente a água suja para o funil. Não te 

esqueças de colocar um copo vazio debaixo do funil. Compara a água 

antes e depois da filtração. 

5. De seguida, coloca 4 gotas de cloro na água filtrada. 

6. Por fim, ferve a água na placa de aquecimento durante 10-15 minutos. 

 

Registo de resultados: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo VIII- Protocolo sobre o Tratamento de águas não residuais 

 

 

Atividade prática: Tratamento da água n.º 2 

Questão problema: Como é que podemos tornar uma água suja numa água 

mais limpa? 

Formulação de hipóteses:  

 

Material: 

- Água com terra 

- 1 Garrafa de água de plástico 

- Areia fina 

- Areia grossa ou pedregulhos (gravilha) 

- Carvão 

- Algodão ou pedaço de tecido 

 

 

 

 

O que sabemos/pensamos que vai 
acontecer 

Porque…. 
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Procedimentos: 

1. Corta a garrafa ao meio e inverte a parte superior, encaixando-a na 

base, tal como mostra a seguinte figura: 

 

 

2. Coloca um chumaço de algodão junto ao gargalo da garrafa e por cima 

uma camada de carvão, uma de areia e no topo uma camada de 

gravilha. 

3. Despeja a água turva para dentro da garrafa. O que acontece? 

4. Compara a água antes e depois de passar pelo filtro que construíste. O 

que concluis? 

Aviso: Não bebas a água filtrada porque ela pode ainda conter bactérias.  

Registo de resultados: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Conclusão: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015
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Anexo IX- Protocolo sobre a permeabilidade do solo 

 

 

Atividade prática: Permeabilidade dos solos 

Questão problema: Será que todos os tipos de solos são permeáveis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 

- Diferentes tipos de solos (Argiloso, humífero e arenoso). 

- 4 Copos 

- Caneta 

-Coador 

- Caneca com água 

 

 

O que sabemos/pensamos 

que vai acontecer 

Porque… 
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Procedimento: 

 

1. Recolhe quatro amostras de solos diferentes e guarda-as em sacos, 

registando o local de recolha e identificando-as com letras A, B e C. 

 

2. Descobre as características ( cor, textura, cheiro) dos diferentes solos e 

regista-as na tabela. 

 

3. Coloca, lado a lado, quatro frascos iguais e vazios de vidro 

transparente, etiquetados com letras A, B e C. 

 

4. Coloca um coador sobre o frasco A e enche-o com amostras de solo A. 

 

5. Deita meio copo de água sobre o solo do coador e, dois minutos 

depois, retira-o de cima do copo. 

 

6. Repete os dois processos anteriores nos frascos B e C, utilizando em 

cada uma amostra de solo identificada com a mesma letra. 

 

7. No final, ordena os frascos do que tem mais água para o que tem 

menos. 

 

8. Dialoga com os teus colegas e o teu professor sobre a relação entre a 

quantidade de água existente nos copos e a permeabilidade dos solos 

utilizados. 
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Registo de resultados:  

1. Regista na tabela as características que descobriste. 
 

 Amostra A Amostra B Amostra C        

 

Cor 

 

   

 

Cheiro 

 

   

 

Textura 

 

   

 

Tipo 

 

   

 

Desenho 

do solo 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Após realizares a experiência assinala com um X o solo mais permeável. 
 

Solo A __ 

 

Solo B __ 

 

Solo C __ 
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Conclusão  

 

O que podes concluir com esta experiência? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Nome:________________________________________Data:____/____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo X- Protocolo sobre o movimento de rotação do planeta Terra 

 

 

Atividade prática: Dia e Noite 

Questão problema: Em que países é noite enquanto é dia em Portugal?  

 

O que sabemos/pensamos ? 

 

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Porquê? 

 

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Material: 

 

- Lanterna 

- Globo 
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Procedimento: 

 

1. Aponta uma lanterna para um globo do planeta Terra. 

 

2.Faz girar o globo lentamente. 

 

 

3. Verifica a sucessão das partes iluminadas (dia) e das partes não 

iluminadas (noite). 

 

4. Descobre em que países é noite enquanto é dia em Portugal. 

 

 

Registo de resultados:  

Regista em que países é noite enquanto é dia em Portugal. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

      

Qual é o astro que representa a lanterna? 

 

______________________________________________________________ 
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Conclusão  

 

O que podes concluir com esta atividade prática? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Nome: ________________________________________Data: ____/____/______ 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Anexo XI- Protocolo sobre a luz 

 

 

Atividade prática: A luz  

Questão problema: Será que todos os materiais deixam passar a luz? 

 

 

Material: 

- Afia  

- Folha de acetato 

- Cartão 

- Tábua 

- Papel vegetal 

- Pedaço de cortina ou tecido 

- Vidro 

 

 

 

O que sabemos/pensamos que vai 

acontecer 

Porque… 
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Procedimento: 

1. Coloca a afia no parapeito da janela, à luz do sol.  

2. Vai colocando os outros materiais indicados à frente da afia. 

3. vai registando o que observas. 

 

Registo de resultados:  

1. Regista na tabela o que verificaste de cada objeto. 
 

Materiais Vejo o objeto nítido Vejo o objeto 

pouco nítido  

Não vejo o objeto 

Tecido     

Folha de acetato    

Cartão     

Papel vegetal    

Vidro     

Tábua     

    

    

    

    

 

 

2.Agora tenta responder novamente à questão problema. 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Conclusão  

 

O que podes concluir com esta experiência? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015). 
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Anexo XII- Protocolo sobre a construção de uma bússola 

 

Tarefa: Construção de uma bússola 

Material: 

 

- Íman 

- Agulha de coser  

- Rolha de cortiça 

- Copo de plástico 

- Água 

 

Procedimento: 

 

1. Fricciona o íman várias vezes na ponta da agulha, sempre no mesmo sentido, 

para a magnetizar.  

 

2. Coloca a rolha de cortiça no copo de plástico com água. 

 

  

3. Coloca a agulha em cima da rolha. 

 

Registo de resultados:  

1. O que observas? 

 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 
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2. Faz um desenho representativo da tua bússola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues e Oliveira (2015).
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Apêndice 
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Anexo XIII- Planificações 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Mestrado em Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e Matemática e Ciências no 2º ciclo 

do Ensino Básico  

 

 

Planificação 1 - Responsabilização Individual 
 

 

U.C: Estágio II 

Disciplina: Ciências Naturais 

Discente: Filipa Cardoso 
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Discente: Filipa Cardoso 

Data: 22 de novembro de 2016 

Sumário: 

4. A importância da água para os seres vivos: 

-Como se distribui a água na Terra? 

-Em que estados da matéria se encontra a água na Terra? 

 

Aulas nº1 e nº2 Tempo: 90 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compreender a 

importância da água 

para os seres vivos. 

 

 

 

 

 

4.1. Representar a 

distribuição da água no 

planeta (reservatórios e 

fluxos), com recursos 

ao ciclo hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptuais 

 

 

 

- Referir a importância 

da água para os seres 

vivos. 

- Explicar qual a 

importância da água para 

os seres vivos; 

 

 

Abertura 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

-Diálogo com os alunos 

sobre a água; (com base 

no questionário 

individual sobre os 

conceitos prévios 

realizado anteriormente) 

Anexo I. 

(Tarefa de iniciação) 

Desenvolvimento: 

 

-Exploração de um cartaz 

em grande grupo sobre: 

“Onde se encontra a 

água”. (Anexo II) 

- Discussão sobre o 

cartaz com a turma onde 

os alunos irão identificar 

locais onde há a 

existência de água. 

(Tarefa de 

Aprendizagem);  

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

- Cartaz 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

- Questionário; 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

Avaliação 

formativa: 

 

- Através do 

diálogo com os 

alunos. 

 

- Cartaz  
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

 

 

Compreensão oral  

 

 

Expressão oral 

 

 

 

 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

 

-Ler em voz alta com 

correção.  

 

 

Compreender o essencial 

dos textos lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

 

- Explicar a composição 

da água. 

 

 

- Identificar os estados 

físicos da água. 

 

-Identificar os processos 

dos estados físicos da 

água. 

 

 

- Referir os reservatórios 

de água existentes no 

nosso planeta. 

 

  Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

-Leitura, pelos alunos 

individualmente, dos 

textos do manual das 

páginas 52 -53 do 

manual e discussão dos 

mesmos (Tarefa de 

Aprendizagem); 

 

-Discussão de um 

documento em 

PowerPoint sobre os 

objetivos da aula-Anexo 

III (Tarefa de 

Consolidação). 

- Discussão das 

mudanças de estado 

físico da água através da 

visualização de um 

vídeo- Anexo V 

(Tarefa de 

Consolidação). 

 

Encerramento 

 - Realização de 

exercícios, a pares, do 

manual da página 52-53 

(Tarefa de 

consolidação/avaliação) 

-Registo do trabalho de 

casa. 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

- Realização de 

exercícios a 

pares. 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Mestrado em Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico e Matemática e Ciências no 2º ciclo 

do Ensino Básico  

 

 

Planificação 2 - Responsabilização Individual 
 

 

U.C: Estágio II 

Disciplina: Ciências Naturais 

Discente: Filipa Cardoso 
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Discente: Filipa Cardoso 

Data: 25 de novembro de 2016 

Sumário: 

-Verificação e correção do trabalho de casa.  
-Ficha Formativa nº 1. 

-Qual é a disponibilidade de água doce na Terra? 

 

Aula nº3 Tempo: 45 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compreender a 

importância da água 

para os seres vivos. 

 

4.1. Representar a 

distribuição da água no 

planeta (reservatórios e 

fluxos), com recursos 

ao ciclo hidrológico 

 

 

4.2. Referir a 

disponibilidade de água 

doce (à superfície e 

subterrânea) na Terra, a 

partir de informação 

sobre o volume total de 

água existente. 

 

 

 

 

 

  

Conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar os estados 

físicos da água. 

 

-Identificar os processos 

dos estados físicos da 

água. 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

- Discussão sobre os 

objetivos da aula 

anterior;  

 

 

-Realização de uma ficha 

formativa individual 

sobre os objetivos da 

aula anterior e discussão 

dos mesmos. 

 

(Tarefa de iniciação) 

 

Desenvolvimento: 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

Avaliação 

formativa: 

 

- Através do 

diálogo. 
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

Compreensão oral  

 

 

Expressão oral 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

 

-Ler em voz alta com 

correção.  

 

 

Compreender o essencial 

dos textos lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

- Referir a 

disponibilidade de água 

doce na Terra; 

 

 

  Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

 

Leitura, pelos alunos 

individualmente, do texto 

do manual da página 56 e 

discussão dos mesmos 

(Tarefa de 

Aprendizagem); 

 

 

Encerramento: 

 

- Realização do exercício 

a pares da página 56 do 

manual. (Tarefa de 

Consolidação). 

 

-Registo do trabalho de 

casa. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- Realização de 

exercícios a 

pares. 

 

 

- Grelha de 

observação. 
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Planificação 3 - Responsabilização Individual 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 29 de novembro de 2016 

Sumário: 

- Atividades práticas:  

- Identificação de propriedades da água (flutuar/depositar) 

- A temperatura influencia o tempo de dissolução do açúcar? 

- Porque é que o ovo afunda (ovo submarino)? 

- Porque é que o gelo flutua? 

 

Aulas nº4 e nº5 Tempo: 90 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compreender a 

importância da água 

para os seres vivos. 

 

 

4.3.Identificar 

propriedades da água, 

com base em atividades 

práticas laboratoriais. 

 

 

 

 

 

Conceptuais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Reflexão sobre a 

compreensão dos 

objetivos da aula 

anterior;  

 

 (Tarefa de iniciação) 

 

Desenvolvimento: 

 

- Formação de 4 grupos 

para a realização das 

atividades experimentais. 

As 4 atividades estão 

distribuídas em 4 mesas 

na sala de aula e os 

grupos vão rodando. Em 

cada mesa está uma 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Farinha 

-Areia 

- Café em pó 

- Sal  

-Água  

- Gobelés 

- Varetas 

- Balança 

- Canetas de 

acetato 

- Gelo 

- Cubos de 

açúcar 

-Tina de vidro 

 

Avaliação 

formativa: 

-Através do 

diálogo. 

 

-Através de uma 

lista de 

verificação. 

(Anexo II) 
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-Identificar as 

propriedades da água. 

 

-Verificar a influência da 

temperatura na 

dissolução do açúcar. 

 

- Identificar que a 

densidade da água pode 

aumentar por adição de 

sal. 

 

- Identificar o soluto. 

 

- Identificar o solvente. 

 

 

 Procedimentais: 

 

- Manusear o material 

laboratorial com as 

devidas precauções. 

 

- Utilizar com eficiência 

o material. 

 

- Seguir um 

procedimento 

laboratorial. 

 

- Interpretar os resultados 

da atividade 

experimental. 

 

Sociais 

 

experiência com o 

protocolo a seguir. 

(Tarefa de 

Aprendizagem) 

 

Encerramento: 

 

- Síntese feita pelos 

alunos, por grupos, dos 

principais aspetos 

analisados e discussão 

dos mesmos 

 (Tarefa de 

consolidação). 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Placa de 

aquecimento 

- Termómetro 

- Cronómetro 
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-Manifestar o desejo de 

adquirir mais 

informação. 

 

- Exprimir e defender as 

suas opiniões. 

 

- Participar na sua vez. 

 

- Escutar atentamente. 

 

- Respeitar as ideias dos 

outros. 

 

Falar de forma audível. 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 2 de novembro de 2016 

 

Sumário: 

 

-Ficha de avaliação nº2. 

 

 

 

 

Aula nº6                                                   Tempo: 45minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trabalho individual para 

a realização da ficha de 

avaliação sumativa. 

 

 

45 

 

 

 

 

Avaliação 

sumativa: 

 

- Ficha de 

avaliação 

sumativa 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 6 de dezembro de 2016 

Sumário: 

 

- Verificação e correção do trabalho de casa. 

-Como se movimenta a água no ciclo hidrológico? 

- Quais são as propriedades da água? 

 

 

Aula nº7 e 8                                                 Tempo: 90 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão oral  

 

Meta curricular: 

 

4. Compreender a 

importância da água 

para os seres vivos. 

 

4.1. Representar a 

distribuição da água no 

planeta (reservatórios e 

fluxos),com recursos 

ao ciclo hidrológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

Desenvolvimento: 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

- Cartaz  

 

- Maquete 

 

- Copos 

coloridos 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

Avaliação 

formativa: 

 

- Através do 

diálogo com os 

alunos. 
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Expressão oral 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

-Ler em voz alta com 

correção 

 

 

 

-Compreender o 

essencial dos textos 

lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

- Identificar as 

propriedades da água. 

 

-Compreender o 

essencial dos textos 

lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado 

 

- Compreender como se 

movimenta a água no 

ciclo hidrológico. 

 

- Identificar quais as 

mudanças de estado 

físico da água consoante 

a sua temperatura. 

 

- Identificar quais são as 

fases do ciclo da água. 

 

 

 

 

 

 

-Leitura, pelos alunos 

individualmente, dos 

textos do manual das 

páginas 52 -53 do 

manual e discussão dos 

mesmos (Tarefa de 

consolidação/Avaliação 

da aula anterior); 

  

-Leitura, pelos alunos 

individualmente, dos 

textos do manual das 

páginas 54 -53 do 

manual e discussão dos 

mesmos (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

-Exploração da 

movimentação ciclo da 

água com recursos de 

uma maquete- em grande 

grupo (Tarefa de 

Aprendizagem/ 

consolidação); 

 

Encerramento 

 

- Exploração do ciclo da 

água com recurso de um 

cartaz para os alunos 

identificarem a mudança 

do estado físico da água 

– grupos cooperativos de 

4 alunos- TAF: “Copos 

Coloridos”. 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

-Cartaz 

 

- Maquete 

 

- Mapa de 

conceitos 

 

- Grupos 

cooperativos 

 

- TAF: “ Copos 

coloridos”. 

 

- Grelha de 

observação. 
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              Nota: - A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

            - Nos grupos cooperativos cada aluno terá um papel com a determinada função: Controlador do tempo; Porta voz; Motivador; Controlador do barulho. 

 

 

 

 

-Construção de um mapa 

de conceitos. 

- Relacionar os principais 

conceitos da temática 

abordada. 

 

Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

-Cooperar nas atividades 

da aula 
- Escutar atentamente. 
- Falar na sua vez. 

- Falar num tom de voz 

baixo. 

- Respeitar as ideias dos 

outros. 

- Celebrar os sucessos. 

-Desempenhar com 

responsabilidade os 

papéis atribuídos. 

- Colaborar no trabalho 

de grupo. 

 

(Tarefa de 

consolidação) Anexo II 

 

- O aluno tem que aplicar 

os conceitos aprendidos 

na construção do mapa 

de conceitos- grupos 

cooperativos. 

(Tarefa de Avaliação) - 

Anexo III. 

 

- Registo do trabalho de 

casa. 

 

 

 

10 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 9 de dezembro de 2016 

Sumário: 

 

- Verificação e correção do trabalho de casa. 

- Quais são as propriedades da água ? (continuação). 

 

 

 

Aula nº9                                                  Tempo: 45 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta curricular: 

 

4. Compreender a 

importância da água 

para os seres vivos. 

 

4.4. Apresentar 

exemplos que 

evidenciem a 

existência de água em 

todos os seres vivos, 

através da consulta de 

documentos 

diversificados. 

 

4.5. Descrever duas 

funções da água nos 

seres vivos. 

 

 

 

 

 

Conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

 

Desenvolvimento: 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

Compreensão oral  

 

Expressão oral 

 

 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

-Ler em voz alta com 

correção 

 

-Compreender o 

essencial dos textos 

lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

 

- Identificar as 

propriedades da água. 

 

 

 

 

 

 

  Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

 

 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, da 

página 59 e discussão 

dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

- Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão do mesmo. 

 

(Tarefa de 

Consolidação) 

 

 

Encerramento: 

 

-Discussão, em grande 

grupo, de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula-Anexo 

III.  

(Tarefa de Avaliação) 

 

- Registo do trabalho de 

casa. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Avaliação 

formativa: 

 

- Através do 

diálogo com os 

alunos. 

 

-Grelha de 

observação. 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 09 de novembro de 2016 

Sumário: 

 

- Qual é o principal componente de todos os seres vivos? 

- Quais são as funções da água nos seres vivos? 

-  Qual é a importância da água na saúde humana? 

- Qual é o papel do fluor na saúde oral? 

 

Aulas nº10 e 11 Tempo: 90 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compreender a 

importância da água 

para os seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

4.7. Referir o papel do 

flúor na saúde oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

- Panfletos  

 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

 

Compreensão oral  

 

 

Expressão oral 

 

 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

 

-Ler em voz alta com 

correção.  

 

 

 

 

Compreender o essencial 

dos textos lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

- Conhecer as funções da 

água nos seres vivos; 

 

- Descrever as funções 

da água; 

 

 

-Construção de um mapa 

de conceitos. 

- Relacionar os principais 

conceitos da temática 

abordada. 

 

 

 

- Explicar a importância 

da composição da água. 

 

- Referir qual é o papel 

do flúor. 

- Identificar doenças na 

higiene oral. 

 

- Compreender o 

processo da escovagem 

dos dentes. 

 

Desenvolvimento: 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

das páginas 62-63 e 

discussão dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

- Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão do mesmo. 

 

(Tarefa de 

Consolidação) 

 

- O aluno tem que aplicar 

os conceitos aprendidos 

na construção do mapa 

de conceitos feito 

individual no caderno 

diário. 

(Tarefa de avaliação) 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

das páginas 64-65 e 

discussão dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

- Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão dos mesmos. 

(Tarefa de 

consolidação) 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa  
  

- TAF: “Fazer 

questões e 

misturar 

respostas”. 

 

 

- Grelha de 

observação. 

 

- Mapa de 

conceitos. 
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

 

- Explicar a importância 

da escovagem dos dentes 

na saúde oral. 

 

 Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

 

 

- Análise a pares de 

rótulos e pasta de dentes 

diferentes e discussão 

dos mesmos.- Registos 

no caderno diário.  

(Tarefa de Avaliação) 

 

-Discussão, em grande 

grupo, de um documento 

em PowerPoint sobre 

Higiene oral  

(Tarefa de 

aprendizagens) 

 

- Distribuição de 

panfletos, leitura feita 

pelos alunos. 

(Tarefas de 

consolidação) 
 

Encerramento 

 

-TAF: “Fazer questões e 

misturar respostas”. 

(Tarefa de 

aprendizagem) 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

9 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 3 de janeiro de 2017 

Sumário: 

- Verificação e Correção do trabalho de casa. 

- 5. Qual é a importância da qualidade da água para a atividade 

humana? 

- Quais são os tipos de água? 

- Em que atividades humanas se consome água? 

- Como tem evoluído o consumo de água em Portugal? 

 

Aula nº12 e13 Tempo: 90 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender a 

importância da 

qualidade da água para 

a atividade humana. 

 

 

 

 

  

Conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

Desenvolvimento: 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 
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Compreensão oral  

 

Expressão oral 

  

-Produzir um discurso 

oral. 

-Ler em voz alta com 

correção.  

 

5.1. Classificar os tipos 

de água própria para 

consumo (água potável 

e água mineral) e os 

tipos de água imprópria 

para consumo (água 

salobra e água 

inquinada). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Descrever a 

evolução do consumo 

de água em Portugal, 

com base em 

informação expressa 

em gráficos ou tabelas. 

 

5.3. Propor medidas 

que visem garantir a 

sustentabilidade da 

água própria para 

consumo. 

 

 

 

 

-Compreender o 

essencial dos textos 

lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

- Identificar os tipos de 

água; 

 

- Classificar os tipos de 

água. 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisar gráficos e 

tabelas.  

 

 

 

 

- Referir medidas sobre a 

sustentabilidade da água. 

 

 

 

 

 Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

das páginas 69-71 e 

discussão dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

- Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão do mesmo. 

 

(Tarefa de 

Consolidação) 

 

- O aluno tem que aplicar 

os conceitos aprendidos 

na construção do mapa 

de conceitos feito 

individual no caderno 

diário. 

(Tarefa de avaliação) 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

das páginas 71-73 e 

discussão dos mesmos. 

(Tarefa de 

aprendizagem); 

 

-Discussão, em grande 

grupo, de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula-Anexo 

III (Tarefa de 

Consolidação). 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Avaliação 

formativa  
 

- Grelha de 

observação. 

 

- Mapa de 

conceitos. 

 

- Realização de 

exercícios a 

pares.  
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramento 

 

Realização de exercícios 

a pares das páginas 72 e 

73 do manual. 

 

- Registo do trabalho de 

casa. 

 

 

 

 

 

10 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 5 de janeiro de 2017 

Sumário: 

- Verificação e correção do trabalho de casa. 

- Quais são as medidas de sustentabilidade da água? 

 

Aula nº14 Tempo: 45 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender a 

importância da 

qualidade da água para 

a atividade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conceptuais 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

Desenvolvimento 

-TAF “ Cartões 

Semáforo”- é aplicado 

durante toda a aula. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

- Cartões. 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

Avaliação 

formativa: 

 

 - Realização de 

exercícios a 

pares. 

 

- TAF: “ 

Cartões 

Semáforo”. 
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

 

 

 

Leitura  

 

 

 

 

Expressão oral  

 

-Ler em voz alta com 

correção.  

-Produzir um discurso 

oral. 

 

 

 

 

5.3. Propor medidas 

que visem garantir a 

sustentabilidade da 

água própria para 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

-Compreender o 

essencial dos textos 

lidos. 

 

  

- Revelar uma atitude 

responsável face à 

conservação da Natureza 

 

- Identificar medidas de 

sustentabilidade da água. 

 

 

 

 

 

 Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

das páginas 74-75 e 

discussão dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

- Exploração em grande 

grupo de um PowerPoint 

sobre medidas de 

sustentabilidade da água. 

(Tarefa de 

consolidação). 
 

Encerramento 

 

- Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão dos mesmos. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 10 de janeiro de 2017 

Sumário: 

- Verificação e correção do trabalho de casa. 

- Quais são as fontes de poluição e de contaminação da água? 

- Quais são as consequências da poluição e da contaminação da 

água? 

Atividades práticas: “ Derrame de petróleo; Tratamentos de 

água I e II”. 

 

Aula nº15 e 16 Tempo: 90 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender a 

importância da 

qualidade da água para 

a atividade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conceptuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

- Cartões. 

 

- Tinas  

 

- Óleo 

alimentar. 

 

- Tinta preta. 

 

- Copos. 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

Avaliação 

formativa: 
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Compreensão oral  

 

Expressão oral 

 

 

 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

-Ler em voz alta com 

correção.  

 

5.4. Indicar três fontes 

de poluição e de 

contaminação da água. 

 

5.5. Explicar as 

consequências da 

poluição e da 

contaminação da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender o essencial 

dos textos lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

- Identificar fontes de 

poluição; 

 

- Identificar fontes de 

contaminação da água; 

 

  

- Revelar uma atitude 

responsável face à 

conservação da Natureza 

 

Procedimentais: 

 

- Manusear o material 

laboratorial com as 

devidas precauções. 

 

- Utilizar com eficiência 

o material. 

 

- Seguir um 

procedimento 

laboratorial. 

 

- Interpretar os resultados 

da atividade 

experimental. 

Desenvolvimento: 

-TAF “ Cartões 

Semáforo”- é aplicado 

durante toda a aula. 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

das páginas 76-77 e 

discussão dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

-Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão dos mesmos. 

(Tarefa de 

consolidação). 
 

- Formação de 3 grupos 

para a realização das 

atividades experimentais. 

As 3 atividades estão 

distribuídas em 3 mesas 

na sala de aula e os 

grupos vão rodando. Em 

cada mesa está uma 

experiência com o 

protocolo a seguir. 

(Tarefa de 

consolidação). 

 

Encerramento: 

 

- Síntese feita pelos 

alunos, por grupos, dos 

principais aspetos 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

( 15 

minutos 

em cada 

mesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Detergente 

líquido. 

 

- Penas. 

 

- Água  

 

- Cloro. 

 

- Placa de 

aquecimento. 

 

- Varetas. 

 

- Funil. 

 

- Filtro de 

café. 

 

-Água Suja 

(contendo 

terra e folhas 

secas). 

 

- Batas 

Brancas. 

 

-Água com 

terra. 

 

- 1 Garrafa de 

água de 

plástico. 

 

- Areia fina. 

- TAF: “ 

Cartões 

Semáforo”. 

 

 

-Através de uma 

lista de 

verificação. 

(Anexo II) 

 

-Elaboração e 

discussão dos 

resultados. 
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Sociais 

 

-Manifestar o desejo de 

adquirir mais 

informação. 

 

- Exprimir e defender as 

suas opiniões. 

 

- Participar na sua vez. 

 

- Escutar atentamente. 

 

- Respeitar as ideias dos 

outros. 

 

Falar de forma audível. 

 

 

analisados e discussão 

dos mesmos. 

 (Tarefa de avaliação) 

 

8  

- Areia grossa 

ou 

pedregulhos 

(gravilha). 

 

- Carvão. 

 

- Algodão ou 

pedaço de 

tecido. 
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Discente: Filipa Cardoso 

 

Data: 13 de janeiro de 2017 

Sumário: 

- Verificação e correção do trabalho de casa. 

- Qual é a função da ETA e ETAR. 

 

Aula nº17 Tempo: 45 minutos 

 Domínio: A água, o ar, as rochas e o solo- Materiais Terrestres  

Subdomínio: A importância da água para os seres vivos 
Conteúdos Metas curriculares Descritores de 

desempenho 

Estratégias/atividades Tempo 

(minutos) 

Recursos Avaliação 

 

 

 

Importância da 

água para os seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender a 

importância da 

qualidade da água para 

a atividade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conceptuais 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 

 

-Abertura da lição e 

registo do sumário no 

caderno diário; 

 

- Verificação e correção 

do trabalho de casa; 

 

-Discussão alargada à 

turma sobre a revisão dos 

conteúdos da aula 

anterior. 

 

-Discussão em grande 

grupo de um documento 

em PowerPoint sobre os 

objetivos da aula (Anexo 

I). 

(Tarefa de iniciação) 

 

Desenvolvimento 

 

- Leitura, pelos alunos 

dos textos, do manual, 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Manual 

 

-Caderno 

diário 

 

-Computador 

 

 -Projetor 

 

- Cartões. 

 

 

 

Avaliação 

diagnóstica: 

 

-Diálogo com os 

alunos sobre o 

tema que irá ser 

abordado para 

diagnosticar os 

seus 

conhecimentos 

prévios bem 

como as 

conceções 

alternativas. 

 

Avaliação 

formativa: 

 

 - Realização de 

exercícios a 

pares. 

 

- Mapa de 

conceitos 
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Nota: A Língua Portuguesa e as Ciências Naturais são trabalhadas de forma interdisciplinar 

Compreensão oral  

 

 

Expressão oral 

 

-Produzir um discurso 

oral. 

 

-Ler em voz alta com 

correção.  

 

5.6. Distinguir a função 

da Estação de 

Tratamento de Águas 

da função da Estação 

de Tratamento de 

Águas Residuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreender o essencial 

dos textos lidos. 

 

-Ler com clareza os 

textos com extensão e 

vocabulário adequado. 

 

 - Distinguir ETA de 

ETAR. 

 

- Referir os processos de 

tratamento. 

 

 

 

 

 

 

-Construção de um mapa 

de conceitos. 

- Relacionar os principais 

conceitos da temática 

abordada. 

 

 Sociais: 

- Cumprir as regras de 

sala de aula (Anexo III) 

 

das páginas 78-79 e 

discussão dos mesmos. 

 (Tarefa de 

aprendizagem); 

 

- Realização de um 

exercício a pares da 

página 79 do manual. 

(Tarefa de 

consolidação). 

 

Encerramento 

- Visualização de um 

vídeo em grande grupo e 

discussão dos mesmos. 

(Tarefa de 

consolidação). 

 

- O aluno tem que aplicar 

os conceitos aprendidos 

na construção do mapa 

de conceitos- realização 

feita a pares. 

 (Tarefa de avaliação). 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 


