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“Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.” 

Paulo Freire 
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RESUMO 

O presente relatório foi elaborado no contexto da Prática de Ensino Supervisionada no 

âmbito do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino no 1.ºCiclo do Ensino Básico.  

Neste estudo pretendemos refletir sobre a importância dos recursos didáticos de História 

da Ciência no Ensino das Ciências, tanto no contexto de Educação Pré-Escolar como no 

1.ºCiclo do Ensino Básico. Estes recursos poderão ajudar as crianças a desenvolver as 

suas próprias aprendizagens, poderão leva-los a procurar saber mais sobre o que os 

rodeia. Assim, pretendemos que os alunos se tornem investigadores, observadores, 

experimentais, pensadores, comparadores, formuladores de hipóteses e capazes de tirar 

conclusões de todo o que viram e ouviram. Acreditamos que deste modo estejamos a 

promover aprendizagens ativas e significativas. 

De acordo com a questão problema deste trabalho que foi: “Os recursos didáticos de 

História da Ciência poderão ser uma boa ferramenta para promover a aprendizagem na 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico?” pretendemos atingir os seguintes 

objetivos sensibilizar para a importância da Educação em Ciências; melhorar a Literacia 

Científica; construir recursos de HC; melhorar o Ensino das Ciências Naturais no 1.º 

CEB. 

A metodologia utilizada ao longo desta investigação foi baseada em casos, sendo que o 

principal objetivo foi desde sempre promover a utilização de recursos didáticos e a 

investigação no Ensino das Ciências. Foram elaborados 5 recursos didáticos que 

poderão contribuir para a melhoria da literacia científica das crianças.  

Ao longo deste relatório, pretendemos ainda relatar o trabalho realizado nas escolas de 

modo a sintetizar a importância dos recursos didáticos no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim através da observação, cooperação e responsabilização, a 

lecionação das aulas e a construção de recursos correu muito bem.  

A Prática de Ensino Supervisionada é uma fase muito importante na formação dos 

professores é o primeiro impacto do estudante com a realidade profissional. É deste 

modo que o estudante consegue avaliar a sua formação. 



 
 

VI 
 

Existe uma grande diferença entre a teoria e a prática, o desafio de conseguir detetar as 

dificuldades de cada um, os ritmos diferentes de aprendizagens nos alunos e também a 

possibilidade de detetar cada fraqueza na carreira profissional.  

Este relatório revela-se uma grande ferramenta de aprendizagem, reflexão e avaliação 

pedagógica. Pode servir ainda de documento de consulta para outras pessoas que 

possam querer fazer uma investigação nesta temática. 

Palavras-chave: História da Ciência; Recursos Didáticos; Ensino da Ciências; Prática 

de Ensino Supervisionada (PES), Aprendizagem, Literacia científica.        
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ABSTRAT 

This report was prepared in the contexto of supervised teaching in de framework of the 

Master´s degree in Preschool Education and Teaching in the 1st Cycle of Primary 

Education.  

In this study we intend to reflect on the importance of didactic resources of Histoty of 

Science in Science Theaching, both in the context of Preschool Education and in the 1st 

Cycle of Primary Education. These resources can help children develop their own 

learning, may lead them to seek more information about what surrounds them. Thus, we 

want students to become researchers, observers, experimental, thinkers, comparisons, 

hypothesis formulators and able to draw conclusions from all that they seen and heard. 

We believe that in this way we are promoting active and meaningful learning. 

According to the problema questiono f this work that was: “Can the didactic resources 

of History of Science be good tool to promote learning in Preschool Education and the 

1st Cycle of Primary Education?” we intend to achieve the following objectives raising 

awareness of the importance of Science Education; improve Scientific Literacy; build 

HC resources; improve the Teaching of Natural Sciences in the 1st CEB. 

The methodology used throughout this investigation was based on cases, and the main 

objective was always to promote the use of didactic resources and research in Science 

Teaching. 5 teaching resources have been developed that could contribute to improving 

children´s scientific literacy.  

Throughout this report, we also intend to report the work done in schools in order to 

synthesize the importance of didactic resources in the teaching and learning process. 

Thus through observation, cooperation and accountability, the teaching of classes and 

the construction of resources went very well.  

Supervised Teaching Practice is a very important phase in teacher training is the 

studen´s first impact on professional reality. This is how the student can evaluate his 

training. 

There is a great difference between theory and practice, the challenge of being able to 

detect the difficulties of each one, the different rhythms of learning in students and also 

the possibility of detecting each weakness in the professional career. 
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This report proves to be a great tool for learning, reflection and pedagogical evaluation. 

It can also a consultation document for others who may want to do an investigation on 

this issue. 

Keywords: History of Science; Didactic Resources; Science Teaching; Supervised 

Teaching Practice (PES); Learning, Scientific literacy. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

1.1. Introdução 

A elaboração do presente relatório dissertativo é uma obrigatoriedade para a obtenção 

do grau de mestre em Ensino em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino 

Básico (CEB). 

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de novos recursos para que o ensino se 

torne mais divertido e didático na área das Ciências. Os tempos mudaram e as crianças e 

jovens também, e por esta razão o Ensino deve evoluir de modo a completar a 

curiosidade de todos.    

Este relatório dissertativo comporta duas partes, uma consiste num estudo sobre a 

importância dos recursos didáticos de História da Ciência (HC) para a aprendizagem, a 

outra diz respeito à reflexão crítica sobre a Prática de Ensino Supervisionada (PES) na 

Educação Pré-Escolar e no 1.ºCEB.  

A escolha desta temática, denominado por “Recursos didáticos de História da Ciência 

para a Educação Pré-Escolar e Ensino Básico”, recaí sobre três motivos: o primeiro 

deveu-se ao facto de consideramos que o contato com materiais e experiências 

diferentes sempre que possível, tanto no contexto da Educação Pré-Escolar como no 

1.ºCEB, poderão contribuir para que a criança/aluno consiga assimilar melhor vários 

conteúdos, no Ensino das Ciências, ou seja, criar e utilizar novos recursos didáticos 

sobre a HC para ajudar as crianças e alunos a perceber novos conteúdos tornando o 

Ensino mais diversificado e entusiasta; o segundo, pelo facto de que o Ensino evolui ao 

longo do tempo e que os professores não devem ficar “presos” a um método de ensino 

mas sim adequa-lo aos alunos em questão; e por último, mas não menos importante, é o 

facto de julgarmos que o passado não é para esquecer mas sim um marco muito 

importante na nossa história, conhecer o passado é entendermos o presente e o futuro. 

Este trabalho passa também pela reflexão sobre a importância que o Educador/Professor 

tem ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem e pelo seu papel no 

desenvolvimento da capacidade das crianças. 
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Como já referimos acima, os tempos vão mudando e as crianças e alunos precisam que 

o Ensino as acompanhe, ou seja, novos tempos novos recursos. É importante a 

existência de novos métodos de ensino, novos recursos que ajudem as crianças a 

entender que há muito mais para além da sala de aula e que ajude os alunos a perceber 

que existe muito mais do que o Planeta Terra. É através deste trabalho que pretendemos 

ajudar os professores a utilizar novos recursos didáticos da HC para o Ensino das 

Ciências. 

Ao longo deste capítulo será identificado o problema em estudo, os seus objetivos e no 

último ponto está descrita a organização deste trabalho.  

  

1.2. Identificação do problema 

Com este trabalho tencionamos responder à questão: Os recursos didáticos de História 

da Ciência, poderão ser uma boa ferramenta para promover a aprendizagem na 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico?  

 

1.3. Objetivos do trabalho 

Ao longo do trabalho os objetivos em foque foram: 

• Planificar de acordo com as Orientações Curriculares; 

• Identificar a importância da HC na Educação Pré-Escolar e no 1.º CEB; 

• Construir recursos de HC; 

• Melhorar o Ensino das Ciências Naturais no 1.º CEB; 

• Sensibilizar para a importância da Educação em Ciências; 

• Melhorar a Literacia Científica; 

• Oferecer às crianças e aos alunos várias experiências de aprendizagem; 

• Promover o raciocínio e o pensamento crítico; 

• Fundamentar teoricamente todos os modelos e estratégias apresentadas; 

• Refletir sobre a PES, aspetos positivos e negativos; 

• Melhorar a nossa Prática Pedagógica. 
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1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho, tal como já foi dito está dividido em alguns capítulos: 

No primeiro capítulo é apresentado o enquadramento do trabalho, onde referimos a 

importância deste trabalho, qual a questão problema, os objetivos em foque durante toda 

a investigação e por fim a descrição do trabalho.    

No segundo capítulo enquadramos as Ciências Naturais nas Orientações Curriculares e 

no Programa de 1.ºCEB. Também ainda neste capítulo poderão encontrar o conceito de 

construtivismo e para que serve, incluindo também algumas formas de aprendizagens. 

Ainda estão escritos exemplos de recursos didáticos de HC que podem ser usados em 

sala de aula. E ainda um estudo mais aprofundado sobre a HC, a História da HC, o que é 

e para que serve e ainda as vantagens e desvantagens de a utilizar em sala de aula. 

Quanto ao terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada no estudo realizado.  

No quarto capítulo estão expostos os recursos que elaboramos com o intuito de ajudar 

na aprendizagem das crianças na Educação Pré-Escolar e no 1.ºCEB na área das 

Ciências. 

No quinto capítulo é feita a reflexão sobre a PES na Educação Pré-Escolar e no 1.ºCEB. 

Descrevemos os vários contributos da PES nos dois contextos, a importância do estudo 

efetuado e a contribuição da prática no desenvolvimento pessoal e profissional.  

Ainda estão expostas as referências bibliográficas, webgrafia e ainda referências 

legislativas que sustentam este relatório dissertativo. 
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CAPÍTULO 2 – A IMPORTÂNCIA DA HISTORIA DA CIÊNCIA NO 

ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS 

2.1. Introdução 

Ao longo dos anos, um conjunto de pessoas contribuiu para que existissem conceções 

mal formuladas e muitas delas falsas sobre a Ciência. Alguns consideravam a Ciência 

como um conjunto de informação específica que tinha objetivos precisos e que só um 

determinado agrupamento de pessoas a conseguia compreender. No entanto, Boszko, 

Alba e Santos (2014) consideravam que a Ciência era multifacetada, um interesse vivo, 

não só durante o período escolar mas também ao longo da vida (Ribeiro e Silva, 2017).  

Muitos anos passados e, no entanto, Batista, Mohr e Ferrari (2007, p.1) consideram que 

ainda hoje “os alunos, de modo geral, não conseguem perceber que a ciência é 

efetivamente uma atividade humana, ou seja, que a ciência é uma forma de leitura do 

mundo construída historicamente pelo homem através de pensamentos e expressa em 

forma de leis, conceitos e teorias, caracterizando-se pela busca necessária de leis, por 

inteligibilidade, um processo de busca de coerência e previsibilidade dos fenómenos 

naturais.”  

Os mesmos autores referem também que, a Ciência não existe apenas para resolver 

problemas mas sim para que todos os cidadãos consigam ir em busca da verdade, ou 

seja, compreendendo realmente como tudo aconteceu, não formulando assim, um 

conjunto suposições. É através dela que se consegue colmatar algumas das curiosidades 

estando ciente de que é uma prática complexa e imparcial (Batista, Morh e Ferrari, 

2007).   

De certo modo, a evolução da Ciência e a da Técnica são muito dependentes da política 

social pelo que apenas conseguimos entender o estado atual da Ciência e as suas 

particularidades através da HC (Sequeira e Leite, 1988; Pereira e Silva, 2007). 

Surpreendentemente, ao longo dos tempos a HC foi-se tornando uma ferramenta ou 

recurso didático muito importante para a compreensão de toda a Ciência, uma vez que, a 

HC se designa como uma técnica. Sendo assim, é através da HC que a Ciência expõe as 

suas investigações e explicações (Gondin e Machado, 2013).   
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Para além disso, existe pedagogicamente, uma relação entre a HC e o Ensino das 

Ciências, uma vez que a HC pode ser uma ferramenta que auxilia os alunos na 

compreensão da Ciência, e desse modo contribui também para a sua educação científica 

(Silva e Rodrigues, 2012). 

No decorrer deste capítulo falar-se-á do enquadramento das Ciências Naturais, tanto na 

Educação Pré-Escolar como no 1.ºCEB. Abordaremos, também, o construtivismo no 

ensino e de que modo se poderão melhorar as aprendizagens das Ciências Naturais, com 

a ajuda de certos recursos didáticos. Por fim, abordaremos a HC como um importante 

recurso didático no ensino. Nesta última etapa, falaremos da História da HC, o que é e 

para que serve e por último as vantagens e desvantagens da utilização da HC. 

 

2.2. Enquadramento das Ciências Naturais na Educação Pré-Escolar e 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

A Educação Pré-Escolar, decorre em contexto de Jardim-de-Infância, está estipulada na 

Lei-Quadro (Lei nº5/97, de 10 de fevereiro), que inclui crianças dos 3 anos até à 

passagem para o 1.º CEB, não incluindo a educação dos 0-3 anos (creche). Deste modo, 

a Educação Pré-Escolar tem objetivos globais estipulados que pretendem apoiar a 

construção e gestão do currículo nos Jardins de Infância. Este contexto educativo é 

destinado à educação, cuidados e desenvolvimento das capacidades de cada criança, 

independentemente da nacionalidade, religião, cor de pele, etc (Silva, Marques, Mata e 

Rosa, 2016). 

As primeiras aprendizagens, formais, com que a criança se depara ocorrem na Educação 

Pré-Escolar. Cabe ao educador apoiar e incentivar estas aprendizagens, tirando partido 

do meio social onde se desenvolvem. Todas as ideias, teorias, conceitos e afirmações 

das crianças devem ser debatidas por ela e por todos, de modo a que cada criança 

aprenda a defender as suas ideias e a respeitar a dos outros (Silva et al., 2016). 

Alguns autores defendem que:  

“As finalidades da educação em ciências são, entre outras, 

formar cidadãos esclarecidos com capacidade de pensamento 

crítico no contexto de interações sócio-científico-tecnológicas. 
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Desde o início da escolaridade deve ser fomentada a curiosidade 

e o entusiasmo das crianças pela tecnologia. Para os mais 

pequenos, explorar os seus saberes do dia a dia como ponto de 

partida para o ensino aumenta a sua motivação. …contextualiza-

se e humaniza-se a ciência escolar, o que irá permitir que a 

criança desperte o gosto pelo seu estudo mais facilmente e mais 

cedo.” (Rodrigues, Oliveira, & Marques, 2015, p.205) 

Tal como já foi referido, os primeiros anos de aprendizagem são muito importantes para 

as crianças e as Ciências não devem ficar de parte, o que muitas vezes acontece. Até por 

vezes, no Ensino Básico, as Ciências são um pouco esquecidas por parte dos 

professores. Rodrigues e Oliveira (2015), defendem que nas ciências a “…base 

experimental é um fator imprescindível para … desenvolver processos 

científicos/capacidades investigativas que podem ser transferidas para outras áreas do 

saber.”. Só o simples facto das crianças mexerem nos materiais necessários para chegar 

à conclusão do problema, a base experimental torna-se assim um elemento de 

motivação, satisfação e realização para as crianças, tanto na Educação Pré-Escolar como 

no 1.ºCEB.     

Assim sendo, quanto maiores forem as experiências educativas mais fácil, rápida e 

sólida se tornará a aprendizagem. Por isso o educador deverá garantir atividades práticas 

que ajudam as crianças a questionar, observar, explorar, analisar, comparar e 

compreender os problemas (Rodrigues e Oliveira, 2015).    

No contexto da Educação Pré-Escolar, a Área do Conhecimento do Mundo é onde se 

insere as Ciências Naturais. As suas temáticas são muito abrangentes, vão desde a 

construção da identidade da criança até ao meio social, físico e natural, onde se 

movimenta. A criança tem a oportunidade de encarar com o que acontece na realidade, 

como por exemplo os conteúdos relacionados com a biologia (órgãos do corpo, dos 

animais, onde estes vivem o que fazem, entre outros), com a física e a química (luz, 

água, ar, etc), a meteorologia (vento, chuva, sol, etc), a geografia (o planeta Terra, etc) e 

a geologia (rochas, etc). Comporta uma diversidade de conteúdos onde as crianças 

podem e devem ter a oportunidade de dar a sua opinião. Deste modo, esta área 

“…enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender 

o porquê”. Os mesmos autores afirmam que a base da metodologia científica implícita 
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nas Orientações Curriculares para Educação Pré-Escolar baseia-se em ser a criança a 

interrogar-se sobre vários assuntos e a definir o problema de modo a que ela própria 

saiba o que procurar e encontre as respostas que pretende. É através desta metodologia 

que a criança começará a ter uma atitude científica e investigativa para que consiga 

seguir um caminho de descoberta, ao longo de todo o seu percurso tanto na Educação 

Pré-Escolar como nos anos que se seguem (Silva et al., 2016).  

Desta forma, a Ciência no Jardim de Infância requer que a criança compreenda “a 

necessidade de construir conceitos mais rigorosos e adotar uma atitude de pesquisa na 

sua procura de compreensão do mundo.” (Silva et al., 2016, p.86).  

Ao nível do 1.ºCEB, a Área do Estudo do Meio é uma “intersecção de todas as outras 

áreas do programa, podendo ser motivo e motor para a aprendizagem” (Ministério da 

Educação, 2004, p.101). 

Estudar o Meio é algo importante para a compreensão do mesmo. Esta compreensão é 

fundamental para que o aluno consiga “analisar e conhecer as condições e as situações 

em que somos afetados pelo que acontece no Meio e significa também intervir no 

sentido de o modificar, o que implica processos de participação, defesa, respeito, etc.” 

(Ministério da Educação, 2012, p.75). 

Assim, ao nível do 1.ºCEB, pretende-se que o professor deva possibilitar aos alunos 

oportunidades e experiências que envolvam os alunos em aprendizagens significativas. 

Desta forma, a Ciência deve ser abordada de forma aberta e flexível, nunca esquecendo 

o programa, mas abordando-o de forma a construir seres com as competências descritas 

(Ministério da Educação, 2012).       

Tanto as Orientações Curriculares como o Programa de Estudo do Meio pretendem, 

desde sempre, estabelecer a relação entre a sociedade e a natureza. Isto é, para além de 

serem um conjunto diversificado de disciplinas, são também portadores de valores para 

as crianças e alunos. Todo o Programa de Estudo do Meio tem uma sequência mas não 

quer dizer que seja assim que o professor lecione. Todo o professor deve “recriar o 

programa, de modo a atender aos diversificados pontos de partida e ritmos de 

aprendizagem dos alunos, aos seus interesses e necessidades e às características do meio 

local.” Este programa está dividido em 6 blocos transversais aos quatro anos de 

escolaridade básica, exceto o último bloco que apenas abrange o 3.º e 4.º ano de 
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escolaridade. Cada bloco esta designado por um título que o caracteriza, assim sendo, o 

1.ºbloco “Á descoberta de si mesmo”, o 2.ºbloco “À descoberta dos outros e das 

instituições ”, relativamente ao 3.º bloco “À descoberta do ambiente natural”, o 4.ºbloco 

define-se por “À descoberta das inter-relações entre espaços”, o 5.ºbloco “À descoberta 

dos materiais e objectos” e por último, mas com a mesma importância dos restantes, o 

6.ºbloco “À descoberta das inter-relações entre a sociedade e a natureza” (Ministério da 

Educação, 2004). 

Este programa pode ser reformulado pelo professor de modo a respeitar os ritmos e 

diferentes pontos de partida de cada aluno, ou seja, o professor pode alterar a 

organização, acrescentar e aprofundar temas importantes do programa (Ministério da 

Educação, 2012). Desta forma, e através destes blocos, a Escola “é um lugar 

privilegiado para a vivência e aprendizagem do modo de viver em sociedade.” 

(Ministério da Educação, 2004, p.110).  

Mediante o exposto, a “disciplina” de Estudo do Meio é uma área muito importante no 

desenvolvimento da criança, pois é através dela que a criança desenvolve um conjunto 

de valores e elementos, a nível pessoal e social.  

Neste contexto a temática em estudo, a HC, e a sua introdução poderá enriquecer, tanto 

a Educação Pré-Escolar como o 1.ºCEB, visto que é através do passado que se consegue 

compreender o presente. E porque falamos no passado? Porque a HC é isso mesmo, “é o 

estudo da(s) forma(s) de elaboração, transformação e transmissão de conhecimentos 

sobre a natureza, as artes e as sociedades, em diferentes épocas e culturas.” (Beltran e 

Trindade, 2017, p.31). 

A introdução da HC funcionaria como uma ferramenta ou recurso didático. Os recursos 

didáticos são um instrumento de reforço à lecionação do professor em sala de aula. 

Assim sendo, estes recursos didáticos deverão ser complementos para a lecionação, de 

modo a despertar no aluno a curiosidade e o interesse para querer saber mais sobre 

como o passado decorreu (Souza, 2007). 
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2.3. O construtivismo no ensino das Ciências Naturais na Educação 

Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Com o passar dos anos o nosso país tem vivido grandes mudanças a nível político, 

social, económico, ensino e cultural. As mudanças a nível do ensino têm colocado sobre 

as Ciências Naturais um encargo de despertar o interesse dos alunos para que estes 

apresentem um conhecimento efetivo e aplicável (Rodrigues & Carvalho, 2016). 

Valadares (s.d., p.3) refere que “o conhecimento científico, qualquer que ele seja, é uma 

construção humana resultante de interações complexas envolvendo sujeitos e objectos 

em que nem uns nem outros têm a hegemonia.” 

Ao longo de todo o ensino e até mesmo a nível social pretende-se que a criança/aluno vá 

adquirindo um maior nível de conhecimento. Deste modo, a criança/aluno desenvolve-

se a nível pessoal, profissional e social, ou seja, vão adquirindo novos valores, a isto, 

chama-se construtivismo.  

O construtivismo define-se como “uma teoria relativa a aquisição de conhecimentos, 

que procura explicar o processo de aprendizagem dos alunos estudando as relações entre 

os indivíduos e o meio.” Diante disto, o construtivismo é um processo de construção de 

saberes e não pretende que haja uma substituição de umas conceções por outras 

(Valadares e Graça (1998 cit por Babo, 2014)). 

Valongo (2012) enfatiza que o construtivismo tem um papel ativo na construção do 

conhecimento dos alunos. O meio que o aluno se desenvolve e se depara com as várias 

experiências contribui para a sua aprendizagem, pois formulam teorias, conceitos e 

ideias, muitas vezes podem levar ao preconceito.  

Salienta-se ainda que o construtivismo se manifesta de modo a superar todas as opiniões 

filosóficas que muitas vezes tentam responder às questões formuladas pelo 

conhecimento. Quando se fala num ser construtivista, remete-se para um ser que não é 

realista nem idealista, nem empirista nem racionalista mas sim um ser que acolhe e 

ultrapassa todos os argumentos formulados pela filosofia (Valadares, s.d.).  

Embora para Scott (1987) e Crowther (1997), (cit. por Valadares, s.d.), um ser 

construtivista seja aquele que vê os outros como aprendizes ativos, ou seja, seres que 

quando se dirigem para as aulas de ciências, neste caso, já têm uma ideia formulada 
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sobre os fenómenos naturais. Assim sendo, os professores não devem caraterizar os 

alunos como “tábuas rasas”. 

Perante este facto, o aluno apresenta uma mente moldável, isto é, uma mente que se vai 

adaptando conforme as informações e experiências que vai recebendo. As conceções 

que os alunos já têm e as que vão recebendo, vão começar a interligar-se e a ter um 

significado próprio para o aluno. A aprendizagem consiste na “mudança mais ou menos 

acentuada da rede conceptual previamente disponível na memória, de modo a que os 

novos conceitos fiquem integrados … nessa rede conceptual modificada.” (Resendes, 

2008, p.39). As aprendizagens podem ser significativas e memorística ou mecânica. No 

caso de a aprendizagem ser significativa, o aluno vai interligando as novas 

aprendizagens com o que já sabia. Caso a aprendizagem seja memorística ou mecânica, 

refere que o aluno adquira os novos conhecimentos mas não os integre na estrutura 

cognitiva, sendo estes, muitas vezes, informações de curta duração (Valadares, s.d.).  

Ao mesmo tempo, Valadares (s.d.) alegava que o professor deve ter como objetivo 

passar o máximo de informação possível aos alunos de modo a que eles aprendam. Os 

alunos, conduzidos pelos professores, vão investigar de modo a encontrar as respostas 

às questões formuladas, construindo assim os novos conhecimentos. Deste modo os 

alunos desenvolvem as suas capacidades essenciais como futuros membros de uma 

sociedade em constantes transformações. 

Valadares (s.d., p.12), ainda menciona que o professor “numa sala de aula construtivista 

… procura conhecer os entendimentos dos estudantes acerca dos conceitos e, a seguir, 

estrutura oportunidades para os estudantes refinarem ou reverem estes entendimentos 

colocando-os em contradições, apresentando-lhes novas informações, colocando-lhes 

questões, encorajando-os à pesquisa e, ou envolvendo os estudantes em inquéritos 

concebidos para desafiar as sua concepções actuais.” 

Também Piaget e Vygotsky, (cit por Babo 2014, p.12), “partilham a mesma visão 

construtivista, assente na ideia de que a única aprendizagem significativa é a que ocorre 

através da interação entre o sujeito e os alunos (colegas e professores). 
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2.4. Recursos didáticos no ensino das Ciências Naturais 

Quando abordamos o tema do ensino das Ciências Naturais, deparamo-nos muitas vezes 

com o ensino tradicional onde o professor transmite os conhecimentos, o aluno recebe e 

no fim é avaliado. Mas nos dias de hoje não tem que ser assim. Mas por quê? Hoje em 

dia, existe um leque de estratégias, recursos e atividades que podem ser utilizados para 

ajudar o aluno, mas também o professor, na compreensão e ensino dos diversos 

conteúdos (Castoldi e Polinarski, 2009).  

Para além do método expositivo, acima explicado, existem outros métodos como o 

interrogativo, onde o professor coloca várias questões aos alunos, o método ativo, onde 

o professor e os alunos trocam ideias sobre os conteúdos lecionados, entre muitos outros 

métodos que possam existir e ser adaptados ao diverso leque de alunos (Arede, 2017). 

Independentemente do método escolhido pelo professor, este deve ter sempre o cuidado 

de adequar o tom de voz, a postura, o contato visual com os alunos, a participação dos 

alunos, elogios e represálias, uma vez que cada aluno é um aluno e não deve ser 

comparado a outros.   

Perante os métodos expostos, existe também um conjunto de atividades/recursos 

didáticos que podem ser utilizados em sala de aula para ajudar nas aprendizagens dos 

alunos, pois segundo a pirâmide de William Glasser aprendemos 10% do que lemos, 

20% do que ouvimos, 30% do que observamos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% 

quando argumentamos com o outro, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos os 

outros (Conti, 2017).  

Perante isto, os recursos didáticos são definidos como “todo o material utilizado como 

auxilio no ensino – aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor 

a seus alunos.” (Souza, 2007, p.111). E poderão ter como objetivo ajudar a corrigir as 

falhas que foram ficando durante a lecionação das aulas. Ajudarão, assim, os alunos a 

assimilar melhor os conteúdos e engloba os alunos no processo de aprendizagem 

(Castoldi e Polinarski, 2009, p.285). 

Podem-se dividir os recursos didáticos em pedagógicos: mapas, cartazes, quadros, 

vídeos, filmes, fotografias entre outros; em tecnológicos, como computadores fazendo 

powerpoint´s ou trabalhos de pesquisa e ainda na internet jogos relacionados com os 



 
 

12 
 

conteúdos e sites de fonte segura para investigar e pesquisar; e em culturais, como 

bibliotecas, museus, visitas de estudo (Arede, 2017). 

Os mapas podem estar expostos em sala de aula para auxiliar os alunos na compreensão 

do conceito de espaço, analisar e interpretar os mapas. Os cartazes normalmente 

afixados nas salas de aulas para ajudar a compreender determinados períodos históricos 

ou trabalhos feitos pelos alunos de certos conteúdos lecionados. Os quadros podem ser 

de giz, algo estranho nos dias de hoje mas diferente, e os quadros interativos onde se 

pode ver filmes, jogos interativos, vídeos. As fotografias utilizadas podem descrever um 

período histórico, pessoas ou sítios importantes nos conteúdos lecionados (Arede, 

2017).  

Quanto aos recursos tecnológicos, as crianças e alunos gostam de descobrir o mundo da 

internet. A internet é imensa e o professor deve restringir a pesquisa a sites confiáveis 

para que os alunos não caiam em erro, tanto nos trabalhos de pesquisa formulados como 

nos jogos interativos. 

Relativamente, aos recursos culturais, uma saída do meio escolar é sempre uma mais 

valia para a aprendizagem dos alunos, pois estes observam, ouvem, analisam e 

discutem.   

É através deste tipo de método que os alunos começam a ser os autores das suas 

aprendizagens, uma vez que começam a questionar, refletir e analisar todas as 

informações selecionadas. Os recursos a que os alunos estão expostos não devem 

apenas requer a manipulação ou observação mas sim fazer com que estes reflitam, 

discutam, expliquem e exponham os seus argumentos perante os seus colegas (Teixeira, 

Araújo, Bernardino e Schulz, 2015). 

Os recursos didáticos devem ser motivadoras e simples, para que as crianças consigam 

formular hipóteses, observar, registar e organizar os dados recolhidos, e por fim 

comparar as hipóteses formuladas com as conclusões (Rodrigues e Oliveira, 2015). 

Deste modo, os recursos didáticos deverão ser utilizados de forma correta, o professor 

deverá ter “clareza das razões pelas quais está utilizando tais recursos”. (Souza, 2007, 

p.111)  

Contudo Souza (2007, p.111) defende que: 
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“O professor deve ter formação e competência para 

utilizar os recursos didáticos que estão a seu alcance e 

muita criatividade, ou até mesmo construir juntamente 

com seus alunos, pois, ao manipular esses objetos a 

crianças tem a possibilidade de assimilar melhor conteúdo. 

Os recursos didáticos não devem ser utilizados de 

qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do 

professor, que deverá saber como utilizá-lo para alcançar o 

objetivo proposto por sua disciplina.” 

Assim, reconhece-se que os recursos didáticos no Ensino das Ciências quando 

utilizados no processo de ensino-aprendizagem, auxiliam o aluno nos conteúdos 

adquiridos alargando a “criatividade, coordenação motora e habilidade ao manusear 

objetos diversos que poderão ser usados pelo professor na aplicação das suas aulas.” 

(Souza, 2007, p.113). Mas também existem outros fatores que influenciam as 

aprendizagens, ou seja, os professores devem sempre ter atenção em ser mais criativos, 

mais elucidados dos assuntos que o rodeia, nunca ficando “preso” aquilo que sabe ou 

pensa saber. 

 

2.5. A História da Ciência como uma ferramenta no Ensino das 

Ciências Naturais na Educação Pré-Escolar e no 1.ºCiclo do Ensino 

Básico 

2.5.1. A História da História da Ciência 

Paul Tannery (1843 - 1904) e George Sarton (1884 – 1956) foram considerados como 

os pioneiros no estudo da HC. Tannery, foi também responsável por vários passos dados 

em relação à afirmação da HC, como disciplina, na comunidade científica internacional. 

Sarton, defendia que a HC era um ótimo estimulador para os investigadores 

contemporâneos. Alguns professores ingleses, no final do século XIX, começaram a 

inserir a HC nas suas aulas. A partir de 1900, a HC começou a ter um departamento 

especializado nos congressos internacionais de Ciências Históricas (Fitas, 2011; Silva e 

Rodrigues, 2012).  
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Mas só apenas em 1917 é que uma Associação Inglesa defendeu que a HC era “…uma 

atividade humana como as outras, defendendo a utilização da sua história no ensino das 

ciências.” (Campos, s.d., p.1). 

É muito importante a formação de cidadãos cientificamente bem formados ou bons 

cientistas, para que isto aconteça é muito importante a introdução da HC no Ensino. 

Caso seja bem aproveitada e bem transmitida, a HC “proporciona aos alunos uma 

imagem correta da ciência e dos cientistas, evidenciando as inter-relações entre a 

ciência, a tecnologia e as outras áreas de conhecimento e contribuir para a 

desmitificação de que só quem é “génio” faz “ciência” (Sequeira & Leite, 1988; 

Marinho, 2015, cit. por Rodrigues & Carvalho, 2016). 

Segundo Sánchez (1988, cit. por Sequeira e Leite, 1988), a HC contribui para mostrar 

que a Ciência nem sempre apresenta um percurso linear, mas sim caminhos “…sinuosos 

e escuros e que a criatividade, a crença, e o anarquismo heterodoxo são características 

ocasionais…”. É através da HC que os alunos conseguem perceber que, ao longo do 

tempo, o percurso da Ciência ou dos modelos da Ciência vão sendo modificados e 

adaptados aos dados que vão surgindo. 

Assim sendo, e segundo Batista, Mohr e Ferrari (2007, p.2) a HC “é usada no sentido de 

estudar o presente e fazer relações com o passado, no intuito de desmistificar a ciência 

como atividade individual, neutra, linear e cumulativa.” 

A HC tem como base a reconstrução de factos e acontecimentos científicos que 

normalmente se passaram numa época diferente da nossa. Esta reconstrução e junção de 

factos são elaboradas pelo ser humano, que consegue estudar e pesquisar de modo a 

desmistificar as datas e informações encontradas para torná-las em factos verdadeiros e 

seguros (Martins, 2005).  

Ao abordar a HC pretende-se a construção do homem, uma vez que conhecer o passado 

é tão importante como conhecer o futuro. É através do passado que conseguimos 

perceber como se chegou a uma determinada perspetiva, implicando o conhecimento da 

origem e dos erros das teorias levantadas. Sendo assim, a Ciência faz parte da cultural 

humana (Boszko, Alba e Santos, 2014 ; Reis, Silva e Buza, 2012). 
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Contudo, “…a ciência não explica tudo, não é dona da verdade; que ninguém sabe tanto 

que não tenha algo a aprender com alguém; e, principalmente, que não existem verdades 

prontas e acabas.” (Trindade, 2011, p.266). 

Em Portugal, em 1779, criou-se a Academia das Ciências de Lisboa. Nos finais do 

século XVIII, a Revolução Francesa, faz grandes transformações em Portugal, a nível 

político e social, por esta altura, alguns professores contribuíram para o avanço e 

organização do Ensino. Para este progresso contribuíram também a diversas viagens, 

que os professores faziam a centros universitários europeus (Fiolhais e Martins, 2010). 

Posteriormente, em 1910, depois do agitado período da 1.ª República, deram-se grandes 

avanços nas Ciências e no Ensino. Mas nem tudo foi um “mar de rosas”, os anos 40 são 

caracterizados por um “virar de página”, foram os anos mais negros da HC em Portugal. 

Grandes cientistas portugueses foram alvo de perseguições políticas, outros chegaram a 

ser expulsos do ensino ou ser-lhes-ia dada a reforma compulsiva (Fiolhais e Martins, 

2010).       

Anos passaram e a Revolução de 25 de abril de 1974, mais uma vez fez com que a 

Ciência ganhasse um grande avanço, abrindo portas a novos tempos em Portugal. 

Denotou-se um grande número de investigadores, uma forte internacionalização em 

todas as áreas e surgiram novas instituições. Em 1995, abre portas o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (Fiolhais e Martins, 2010). 

Após este período a HC é sugerida como uma ferramenta útil que poderá ajudar a 

resolver situações relativamente ao Ensino das Ciências (Sequeira e Leite, 1988; Pereira 

e Silva, 2007). 

Embora se tenha começado a introduzir a HC na sala de aula, esta não teve “um lugar de 

destaque nem um importante papel a desempenhar no Ensino das Ciências, até porque 

ela poria em causa a existência de um método científico que essas correntes filosóficas 

(…) tanto defendem” (Sequeira e Leite, 1988, p.32). 

Um dos problemas estaria, segundo Ribeiro e Silva (2017), em que ano de escolaridade 

seria aconselhável incluir a HC e também a partir do momento em que fosse incluída 

deveria permanecer durante todos os anos de escolaridade (do ensino primário até à 

universidade)? Estes autores expuseram este problema mas, no entanto, já no ano 1994, 

Matthews (cit. por Prestes e Caldeira, 2009), um importante investigador nesta área, 
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destacava que a inclusão da HC seria uma “mudança de sorte”, pois a visão que os 

alunos e cidadãos teriam sobre a Ciência seria modificada. Assim, a HC seria uma 

valiosa ajuda no ensino ao tornar-se mais atrativo e dinâmico para os alunos, de modo a 

que estes pretendam conhecer cada vez mais e melhor a área da Ciência. A HC poderia 

associar-se às outras disciplinas e ajudar os alunos a articular os conceitos e conteúdos 

de modo natural de forma a melhorar o processo de ensino-aprendizagem (Reis, Silva e 

Buza, 2012). 

Este assunto (incluir a HC no ensino) tem gerado diversas opiniões entre educadores e 

cientistas, pois nem todos acham que as contribuições são positivas no que respeita ao 

conhecimento do passado para compreender o presente e o futuro, assim como, na 

formação pessoal do aluno. Algumas entidades defendem que conhecer o passado, é 

apenas rever os erros que foram cometidos e que assim sendo a HC não apresenta 

qualquer contributo para a Educação em Ciências. Em contrapartida, outras entidades 

defendem que conhecer o passado é uma parte muito importante da nossa história, e que 

é essencial para que se consiga interpretar o presente e controlar o futuro. Por isso é 

fundamental na Educação em Ciência (Sequeira e Leite, 1988). 

Assim, afirmar-se que a introdução da HC no Ensino das Ciências é uma mais valia 

para os alunos pois poderá contribui para que estes conheçam as Ciências de forma mais 

atrativa, desenvolvendo um conhecimento científico mais elaborado (Reis, Silva & 

Buza (2012, cit. por Rodrigues & Carvalho, 2016). 

Nos finais do século XIX, a HC começou a ter um avanço significativo em sala de aula 

uma vez que acreditavam “que era mais fácil compreender a natureza da ciência se se 

estudasse o modo como ela se desenvolveu desde as suas origens…” (Sequeira e Leite, 

1988). 

A HC, poderá torna-se, uma ferramenta importante pois “…ressalta o papel da ciência 

como parte da cultura humana acumulada ao longo dos séculos, cultura esta com a qual 

a educação científica efetivamente emancipadora deve estar sempre preocupada.” 

(Trindade, 2011, p.263). 

A HC promove a aprendizagem significativa e nega a aprendizagem memorística, ou 

seja, os alunos deixam de decorar os conteúdos e começam a fazer a articulação entre os 

conteúdos e percebem o “porquê” dos acontecimentos. Deste modo, os alunos deparam-
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se com uma imagem diferente da Ciência daquela que estão habituados lidar. A HC 

demonstra aos alunos a realidade do passado e a realidade dos dias de hoje. É através do 

que aconteceu no passado que percebemos os pensamentos da sociedade e muitas 

teorias que foram formuladas e depois recusadas. Assim, permite que os alunos tenham 

uma visão crítica e alargada sobre a Ciência (Reis, Silva e Buza, 2012).  

Todas as crianças/alunos têm imagens criadas acerca de um determinado assunto, ao 

qual muitas vezes têm “vergonha” em expor. A HC permite que as crianças/alunos se 

sintam à vontade para expor as suas próprias ideias, nunca sendo excluídas de forma 

imediata pelo professor mas sim discutindo-as e avaliando-as. Deste modo, o professor 

consegue fazer uma avaliação diagnóstica, alterando, caso seja necessário, as conceções 

alternativas que existam sabendo qual o método mais adequado a utilizar. Assim, 

existirá uma melhor comunicação na sala de aula entre professor-alunos e alunos-alunos 

(Sequeira e Leite, 1988). 

Durante a utilização da HC os professores devem ser “…vigilantes e cuidadosos…na 

tentativa de evitar determinadas incoerências apontadas…” (Ribeiro e Silva, 2017, 

p.21). 

Uma das maiores dificuldades dos professores para incluir a HC é a falta de 

conhecimento das contribuições para a aprendizagem dos alunos, outro motivo é a falta 

de material adequado para manipular na sala de aula e ainda o medo de sair da “zona de 

conforto”, ou seja, os professores como estão habituados a utilizar o método tradicional 

têm medo de utilizar novas técnicas (Ribeiro e Silva, 2017).   

É fundamental simplificar os conteúdos, ou seja, quanto mais desmistificado e diretos 

forem os conteúdos mais fácil é a sua interpretação. Mas nem todos os professores estão 

dispostos a novos recursos didáticos e nem todos concordam com a utilização da HC na 

sala de aula A HC é um recurso didático viável pois não torna o ensino repetitivo, 

exibindo novos conteúdos (Sequeira e Leite, 1988; Reis, Silva e Buza, 2012). 

   

 2.5.2. O que é e para que serve a História da Ciência 

Ao longo de vários anos, muitos autores consideravam que a Ciência consistia no 

desenvolvimento e que todos as “pistas” descobertas ao longo das investigações 
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influenciavam os resultados. Assim a Ciência é uma “…atividade independente da 

atividade humana.” A Ciência é um conjunto de interações não só intelectuais mas 

também sociais, ou seja, todas as pessoas podem ser responsáveis pela evolução e 

formação da HC (Silva e Rodrigues, 2012). 

A HC começou a ser considerada como uma corrente disciplinar apenas a partir dos 

finais do século XIX (muitos autores consideram que foi no início do século XX). Foi a 

partir deste período que a HC começou a ser incluída nos currículos, nas universidades 

(Silva e Rodrigues, 2012). 

A HC abrange um conjunto alargado de investigações e estudos. Com isto, Gravoglu 

(2007) define a HC como “… a história dos Homens que se esforçaram por investigar e 

compreender a estrutura e o funcionamento da natureza. Simultaneamente, a História 

das Ciências estuda também as instituições que foram criadas em conjunturas históricas 

concretas, nas quais a ciência foi cultivada e foram consagradas algumas das suas 

práticas teóricas e técnicas experimentais.” (Silva e Rodrigues, 2012, p.7). 

Assim, a HC tem como objetivo estudar todos os dados recolhidos pelo Homem de 

modo a entender como tudo aconteceu e funciona na natureza. A HC também pretende 

interligar a Ciência e as demais atividades humanas (Silva e Rodrigues, 2012). 

Para que a HC seja bem aceite e encarada como algo que possa contribuir para o futuro 

dos alunos, são propostas por Carmo (2011, cit. por Rodrigues & Carvalho, 2016) duas 

formas para utilizar a HC, a nível do ensino, sendo elas: 

• Abordagem inclusiva, onde são propostos episódios históricos específicos; 

• Abordagem integrada, a história é encarada como linha condutora e todo o 

conteúdo a ser trabalho com os estudantes num dado programa; 

Ambas são abordagens com valor próprio, mas não são implementadas muitas vezes 

devido aos escassos materiais/recursos (Rodrigues & Carvalho, 2016). 
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2.5.3.Vantagens e desvantagens da utilização da História da 

Ciência 

Como em todos os assuntos, a HC não foge à regra e apresenta vantagens e 

desvantagens. Em seguida serão expostas algumas vantagens da utilização da HC no 

Ensino.   

No século XX, a HC foi incluída nos currículos da ciência, e foi a partir daí que se 

descobriu uma forma diferente, mais fácil e mais interessante, de ensinar a Ciência.  

Alguns autores, como Silva e Rodrigues (2012), defendem que a HC apresenta cinco 

benefícios que podem alterar para melhorar o Ensino das Ciências.  

Em primeiro lugar defendem que a HC permite desenvolver a compreensão dos 

conceitos e métodos científicos, ou seja, torna a Ciência menos dogmática. Pretende que 

os alunos formem as suas perspetivas sobre a Ciência e que o professor seja um 

encaminhador, ou seja, leve o aluno a chegar ao que era cientificamente correto. Em 

segundo lugar, defende que a HC desempenha um papel muito importante na 

compreensão do conhecimento científico, uma vez que os alunos devem entender que o 

estudo das Ciências é uma “…complexa atividade social…”, conseguindo prever e agir 

perante o ato individual da criação ou da descoberta. Quanto ao terceiro benefício, recai 

sobre o combate ao cientismo e dogmatismo, ou seja, os alunos devem compreender que 

a Ciência não é algo absoluto. A Ciência nem sempre apresentou as teorias certas mas 

eram as mais engenhosas para os tempos que decorriam. De seguida, o quarto benefício, 

pretende humanizar a Ciência mostrando que os cientistas são pessoas como os outros e 

não seres do “outro mundo”. Por último e não menos importante, a HC pode fornecer 

aos alunos uma visão de todo o desenvolvimento da Ciência.      

No entanto, Jung (1980, cit por Sequeira e Leite, 1988) acrescenta que a HC tem um 

papel muito importante na sala de aula. Aponta que há melhor interpretação dos 

conceitos, leis, teorias e princípios aceites pela comunidade e também quanto à 

definição de Ciência onde se compreende que a Ciência é ou pode ser construída pelo 

ser humano e que podemos utilizá-la todos os dias, visto que os conceitos científicos 

começam a fazer parte do vocabulário utilizado em sala de aula. Caso seja mal utilizada, 

a HC pode criar imagens e perspetivas falsas em relação ao passado, ficando a sensação 
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do passado que se gostaria de ter tido em vez do que realmente aconteceu (Reis, Silva e 

Buza, 2012). 

Mais duas vantagens para a introdução da HC no ensino são apresentadas por Wang e 

Marsh (2002, cit por Pereira e Silva, 2007). A primeira recai sobre o desenvolvimento 

pessoal do aluno, pois ajuda o aluno a conhecer os seus interesses pessoais e fornece 

uma oportunidade de se aperfeiçoar culturalmente. A segunda consiste no facto da HC 

abranger o Ensino da Ciência não só a nível escolar mas também a nível social. 

Segundo Bush (1989, cit por Ribeiro e Silva, 2017), a introdução da HC seria uma mais 

valia para o ensino uma vez que ajudaria os alunos a compreender os temas/conteúdos 

que acham difíceis, mudaria a imagem que a sociedade tem sobre a Ciência, 

influenciaria os cidadãos a participar em decisões que envolvessem aspetos técnicos e 

científicos e por fim a sociedade poderia reconhecer que a Ciência faz parte da cultura. 

Ribeiro e Silva (2017, p.16) refere que McComas (2011), apresenta uma e simples 

vantagem para a inclusão da HC no ensino: ao ser utilizada pelos alunos estes 

compreenderiam melhor o mundo da Ciência, tornando-a uma parte de si. 

Reconheceriam os cientistas e pessoas que foram importantes no caminho da Ciência ao 

longo dos tempos nas diferentes atividades realizadas no dia a dia. 

No entanto, Martins (1990, cit. por Ribeiro e Silva, 2017) acrescenta também que a HC 

apresenta “…várias aplicações didáticas…” dado que compensava os aspetos puramente 

técnicos na sala de aula, afasta a visão que a sociedade tem sobre a Ciência criando um 

novo panorama sobre a mesma, torna mais fácil a compreensão de cada conteúdo e de 

cada conceito, reorganiza os acontecimentos históricos para que aprendizagem seja 

facilitada e torna mais simples compreender a imagem sobre a Natureza e a Ciência.    

Matthews (1994, cit. por Prestes e Caldeira, 2009) aponta várias vantagens para ter a 

HC como ferramenta no Ensino das Ciências sendo elas: providenciar um melhor 

entendimento dos conceitos científicos e da metodologia da Ciência, nas abordagens 

históricas aperfeiçoam o pensamento individual e também as noções científicas, 

explicita factos relevantes da história cultural, essencial para a apreensão da natureza 

que os rodeia, luta contra o cientismo e o dogmatismo, com o conhecimento da vida e 

da altura em que viveu cada cientista, os conteúdos vão ser mais apelativos e menos 
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abstratos e não se considera apenas uma disciplina pois consegue estabelecer 

interdisciplinaridade (Campos, s.d.). 

Por último, Campos (s.d.) apresenta ainda mais uma vantagem pois no caso de a HC ser 

bem utilizada em sala de aula esta transmite aos alunos que a Ciência é um projeto 

coletivo, parecido com outras tarefas humanas e afasta a ideia de que a Ciência é só para 

os génios.  

Apesar de todos os benefícios e vantagens apresentadas, alguns autores apontam 

entraves para que a HC seja introduzida na sala de aula. De seguida serão apresentadas 

algumas dessas desvantagens e problemas.  

Kauffman (1989) e Sequeira e Leite (1988), (cit. por Campos, s.d.), defendem que nem 

a HC está isenta de controvérsias, denotando as seguintes desvantagens: apresenta um 

programa muito extenso, logo não há tempo para a escolha e utilização de estratégias 

para abordar a história, há uma grande dificuldade para encontrar material sobre história 

que aborde os conteúdos programáticos, com estes materiais há dificuldade em avaliar 

os alunos, pode levar os alunos a pensar que as teorias atuais foram aceites de imediato 

sem qualquer objeção e por último a HC pode instigar de forma negativa os alunos 

quanto ao pensamento sobre a Ciência, “…ao apresentar a forma muitas vezes 

irracional, a falta de abertura de espírito e a competição interessada, do comportamento 

dos cientistas.”. 

Silva e Rodrigues (2012) defendem que a HC recai, fundamentalmente, sobre três 

problemas sendo eles: problemas natureza cientifico-pedagógica, problemas natureza 

logística e problemas relacionados com a formação dos professores. Relativamente ao 

primeiro problema, refere que a escolha e uso do material histórico utilizado não 

apresentam como objetivo principal o Ensino correto da HC. E se as Ciências são 

apenas aprendidas através de histórias, estas não apresentam qualidade, e mais vale não 

utilizar histórias do que utilizar histórias de má qualidade.  

Quanto ao segundo problema, foca-se nos programas e material histórico disponível. 

Relativamente aos programas, impostos pelo ministério, os professores consideram-nos 

muito longos e assim sendo centram a sua atenção nos conteúdos curriculares deixando 

de parte a HC. Quanto ao material histórico disponível, é considerado muito limitado no 

que respeita à qualidade, extensão e profundidade (Silva e Rodrigues, 2012).  
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Por último, os mesmos autores apontam um problema relacionado com a formação dos 

professores. Defendem que os professores tenham formação a nível da HC de modo a 

que estes consigam selecionar ou construir material adequado para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Estes três problemas expostos não só podem como devem ser transpostos, só assim se 

conseguirá um Ensino das Ciências adequado.  

Na nossa opinião são maiores as vantagens que as desvantagens quando falamos 

relativamente à introdução da HC no Ensino. Assim, pode dizer-se que a HC tem um 

embate muito positivo no Ensino pois não interfere nas aprendizagens dos alunos, de 

forma negativa, e mostra à sociedade uma nova visão sobre a Ciência (Ribeiro e Silva, 

2017). 

A introdução da HC na sala de aula poderá contribuir para a formação dos alunos 

enquanto cidadãos, melhorar a sua literacia científica, melhorar a capacidade de 

selecionar soluções para problemas sociais. Um outro objetivo da HC é inserir os alunos 

nas tradições da sua cultura com a ajuda da Ciência, pois considera que a Ciência é 

“…um dos elementos da cultura e a compreensão da história das disciplinas 

científicas…” (Sequeira e Leite, 1988, p.37; Ribeiro e Silva, 2017, p.23).          

Baseados nos pressupostos apontados anteriormente é essencial a escolha correta de 

recursos para a utilização da HC na sala de aula tanto pela sua qualidade como pela 

profundidade que abrangem, para que não sejam induzidos erros. Mas para a escolha 

correta dos recursos é importante a formação na HC, caso contrário, existirá uma maior 

dificuldade pois não conhecem os critérios para fazer a seleção correta. O rigor na 

escolha dos recursos é essencial visto que muitos livros fazem uma análise muito 

superficial sobre a HC, o que leva os leitores a ter uma imagem errada ou muito 

superficial da Ciência (Sequeira e Leite, 1988, p.32-34; Boszko, Alba e Santos, 2014, 

p.4). 
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Capítulo 3 – METODOLOGIA 

3.1. Natureza do estudo 

Neste capítulo está descrita a principal metodologia utilizada durante a realização deste 

trabalho. 

O estudo surge a partir de uma questão-problema formulada no subcapítulo1, e partindo 

daí surgem ainda mais perguntas que vão obtendo resposta ao longo da investigação. 

Acreditamos desde logo que cada conteúdo apresenta um valor próprio e específico daí 

ser importante trabalhar com cada um deles.   

Este estudo teve como uma metodologia de Ensino baseada em casos. Foi desenvolvida 

a partir de 1870 por Christopher Langdell (1856-1906), professor e reitor na 

Universidade de Harvard (Godoy, 2004).   

É através deste método que se separa um pouco a forma tradicional do Ensino, pois 

pretende que os professores proponham atividades práticas. Este insere-se numa visão 

socioconstrutivista da aprendizagem, pois promove o trabalho das crianças e alunos, em 

pequenos grupos, desenvolvendo assim uma aprendizagem cooperativa. A 

aprendizagem cooperativa defende que as crianças e os alunos aprendem mais e melhor 

depois de trabalharem em cooperação e que constroem o pensamento através de uma 

interação social. Vygosky (1934, cit. por Rodrigues 2009), salienta que uma “criança 

fará amanhã sozinha aquilo que hoje é capaz de fazer em cooperação” (Ribeiro, 2019; 

Rodrigues, 2009).  

Através desta metodologia, pretende-se promover a investigação, visto que é um dos 

objetivos principais da utilização dos recursos didáticos no Ensino das Ciências. Assim, 

a utilização destes remete para a pesquisa/investigação, necessariamente prática e 

aplicada, ou seja, quando é utilizado pretende a resolução de problemas reais (Castro, 

2012; Pires, 2017). 

A partir do confronto com problemas reais e sua análise, as crianças e alunos 

desenvolvem questões e argumentos que são discutidos em grupo, ou seja, existe uma 

troca de opiniões sobre o tema que estão a trabalhar. Posteriormente, a discussão será 

alargada para o resto da turma, onde é encontrada uma resposta para a questão principal 

(Ribeiro, 2019). 



 
 

24 
 

Os recursos didáticos construídos e o professor que os utiliza serão considerados como 

facilitadores da aprendizagem, mas é são as crianças e os alunos que autorregulam o seu 

processo de aprendizagem. Sendo assim, esta metodologia vai desenvolver nas crianças 

e nos alunos competências como autonomia, criatividade, inovação, cooperação, 

tolerância e pensamento crítico (Ribeiro,2019). 

Neste estudo construímos 5 recursos didáticos para a utilização da HC que foram: 

Dominó; Jogo da Glória – Descobrimentos; Puzzle – Evolução do planeta; Friso 

cronológico – Evolução do Universo e um Jogo “À Descoberta da Ciência”. 
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CAPÍTULO 4 – PROPOSTAS DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA A 

UTILIÇÃO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR E 1.ºCICLO DO ENSINO BÁSICO 

4.1. Introdução 

No decorrer deste capítulo, estão descritos os recursos didáticos que elaboramos, para 

auxiliar as crianças na Educação Pré-Escolar e os alunos no 1.ºCEB na área das 

Ciências.  

A HC é um recurso que pode ser muito vantajoso quando utilizado em sala de aula, mas 

um dos problemas mais frequentes apresentados pelos professores para não fazerem uso 

desta é a dificuldade de encontrar recursos adequados para os alunos (Rodrigues e 

Carvalho, 2016).  

Assim sendo, um dos objetivos do nosso trabalho constitui na construção de alguns 

recursos que poderão ajudar as crianças e os alunos na aprendizagem e na compreensão 

melhor das temáticas abordadas recorrendo à HC. Elaboramos 5 recursos, um dos 

recursos abrange os dois contextos, que poderão ajudar as crianças/alunos em sala de 

aula.  

Para a Educação Pré-Escolar foram construídos três recursos didáticos denominados de 

Jogo Dominó, Jogo da Glória (descobrimentos) e Puzzle (evolução do planeta Terra 

com 18 peças). A escolha destes jogos recaiu sobre o facto de serem os três exemplos de 

jogos que mais se utilizam na sala da Educação Pré-Escolar. 

Para o 1.ºCEB foram criados três recursos didáticos, sendo eles Puzzle (evolução do 

planeta Terra, com 60 peças), um Friso Cronológico (evolução do universo) e um Jogo 

de perguntas “À Descoberta da Ciência”. A escolha destes jogos recaiu sobre o facto de 

serem dinâmicos e divertidos, e também pelo facto de abranger muita informação sobre 

a Ciência em geral. Caso os alunos do 1.º CEB pretendam também podem utilizar os 

recursos construídos para as crianças da Educação Pré-Escolar. 
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4.2. Recursos elaborados 

Jogo Dominó:  

Este recurso pode ser utilizado tanto por crianças da Educação Pré-Escolar, idades entre 

os 3 e 5 anos, como pelos alunos do 1.ºCEB. Neste jogo pretende-se que os jogadores 

coloquem as peças em cima da mesa antes do adversário ou adversários. Cada jogador 

tem um número de peças, estas peças tem imagens que devem ser interpretadas pelas 

crianças.  

Com este jogo as crianças deparam-se com pessoas que a nível da Ciência conseguiram 

fazer grandes avanços, estudos e muitas teorias, como por exemplo Newton, Carl Lineu, 

Aristóteles, Charles Darwin entre outros, também se deparam com alguns constituintes 

do universo como estrelas, planeta Terra, Sistema Solar etc, ainda podem descobrir 

imagens da pré-história, fósseis, a caravela dos descobrimentos, fotossíntese, fases da 

lua, genes e também imagens de experiências.         

Material: 

• 44 peças; 

• 2 ou mais jogadores; 

Objetivo:   

• Desenvolver a atenção e estratégias; 

• Desenvolver o pensamento lógico; 

• Desenvolver raciocínio e concentração; 

• Interpretar as diferentes imagens relacionadas com a Ciência; 

• Descobrir/Investigar sobre as imagens no jogo, através de fontes seguras; 

 

Regras: 

• Tirar 7 peças para cada jogador do baralho que está espalhado na mesa; 

• Tirar uma peça, do baralho, para os jogadores iniciarem um jogo; 

• Cada jogador, na sua vez, deve colocar uma peça numa das extremidades 

abertas de modo a que um dos lados coincida com a imagem da extremidade; 

• Quem terminar primeiro as peças ganha o jogo; 
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• Caso o jogador, não tenha uma peça que coincida com umas das extremidades 

deve dirigir-se ao baralho das peças e retirar até sair uma peça igual; 

• Caso o jogador termine as suas peças e ainda haja peças no baralho deve 

retirar uma peça até encontrar uma peça que coincida e assim sucessivamente 

até terminar o baralho; 

• Caso o jogador não tenha peças iguais à da mesa e não haja mais baralho deve 

passar a vez ao outro jogador; 

• As peças que têm duas imagens iguais, devem ser colocadas na vertical. 

 

Figura 1 – Início do Jogo Dominó; (foto da autora) 

 

 

Figura 2 – Jogo Dominó completo; (foto da autora) 
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Jogo da Glória - Descobrimentos: 

Este recurso é dirigido para as crianças da Educação Pré-Escolar mas também pode ser 

utilizado pelos alunos do 1.ºCEB. Neste jogo pretende-se que um dos jogadores chegue 

à meta antes do adversário ou adversários. Cada jogador tem um peão, vai lançando os 

dados, avançando. Em cada imagem que parar deve obedecer à regra. 

Cada imagem é relacionada com a época dos descobrimentos, ou seja, objetos e 

monumentos que marcaram esta época tão importante na nossa história, daí termos o 

telescópio, bússola, caravela, entre outros.   

Material: 

• Tabuleiro; 

• Peões; 

• Dados; 

• Regras; 

• 2 ou mais jogadores; 

Objetivo: 

• Desenvolver nas crianças o raciocínio lógico e social; 

• Contactar com os objetos, o planeta onde tudo aconteceu e o monumento que 

são importantes para a altura dos Descobrimentos; 

• Interpretar as imagens; 

• Descobrir/Investigar as imagens, através de fontes seguras; 

Regras:  

• Lançar o dado para saber quem joga primeiro, o que tiver maior pontuação é 

o primeiro a jogar; 

• Cada jogador tem o seu peão e avança conforme o número que sai nos dados; 

• Caso o peão pare numa das imagens deve: 

 Telescópio – Avança 9 casas; 

 Planeta Terra – Fica 2 vezes sem jogar; 

 Caravela – Avança 4 casas; 

 Bússola – Esperar até todos os jogadores passarem à frente; 
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 Vigilante – Avança para a casa 58; 

 Guarda – Recuar 10 casas; 

 Nocturlábio – Avança 5 casas; 

 Balestilha – Recua até à 1.ª casa; 

 Quadrante – Recua o número que está no dado; 

 Astrolábio – Fica 1 vez sem jogar; 

 Monumento dos descobrimentos – Avança 1 casa; 

 

 Figura 3 – Jogo da Glória; (foto da autora) 

 

Puzzle – Evolução do planeta Terra: 

Este recurso é também destinado aos dois contextos, às crianças da Educação Pré-

Escolar e aos alunos do 1.ºCEB, uma vez que há um puzzle de 18 peças e outro de 60 

peças.  

Este jogo tem como objetivo fazer um puzzle, com a imagem da evolução do planeta 

Terra ao longo dos anos. Este recurso pretende que as crianças e os alunos entendam 

que o planeta Terra não foi sempre igual mas que evoluiu ao longo dos tempos, ou seja, 

desde a Pangeia até a forma que hoje conhecemos.   

Material: 

• 18 peças; 

• 60 peças; 
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• 1 ou mais jogadores; 

Objetivos: 

• Melhorar a capacidade de observação, análise, atenção e memória visual; 

• Desenvolver a coordenação motora, motricidade fina e grossa; 

• Ter noção da figura de fundo; 

• Desenvolver a atenção e concentração; 

• Estimular a aprendizagem; 

• Interpretar a imagem; 

• Descobrir/Investigar sobre a imagem, em fontes seguras. 

Regras: 

• Os jogadores devem encaixar todas as peças do puzzle de modo a completar a 

imagem. 

 

Figura 4 – Puzzle 18 peças; (foto da autora) 
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Figura 5 – Puzzle completo 18 peças; (foto da autora) 

 

 

Figura 6 – Puzzle 60 peças; (foto da autora) 
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Figura 7 – Puzzle completo 60 peças; (foto da autora) 

 

Friso cronológico – Evolução do universo: 

Este recurso destina-se aos alunos do 1.ºCEB, uma vez que num simples friso 

cronológico resume a HC desde o início do planeta até à atualidade. 

Este recurso tem como objetivo juntar todos os acontecimentos importantes HC, de 

modo a auxiliar os alunos nas aprendizagens.  

Material: 

• Friso cronológico; 

Objetivos: 

• Compreender a evolução dos tempos; 

• Comparar acontecimentos, situações que expliquem as noções de evolução; 

• Construir argumentos em torno das frases lidas; 

• Desenvolver a atenção e concentração; 

• Interpretar as frases e imagens; 

• Descobrir/Investigar sobre alguma dúvida, através de fontes seguras. 
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Regras: 

• Os jogadores ou alunos devem interpretar a evolução do tempo; 

• Caso os jogadores ou alunos tenham dúvidas devem investigar. 

 

Figura 8 – Friso cronológico “Evolução dos tempos”; (foto da autora) 

 

Jogo “À Descoberta da Ciência”: 

Este recurso destina-se aos alunos do 1.ºCEB. Neste jogo cada jogador tem um peão, 

devem lançar os dados e avançar caso acertem na questão que o adversário ou 

adversários fizer. Pretende-se que os jogadores cheguem à meta respondendo ao 

máximo de questões possíveis, questões estas que estão escritas nos cartões. 

Este recurso apresenta questões relacionadas com a Ciência, ou seja, desde o início do 

mundo até aos dias atuais passando pelas grandes descobertas, pelos grandes cientistas, 

navegadores entre muitos outros temas.   

Material: 

• Tabuleiro; 

• Peões; 

• Dados; 

• Cartões com questões; 

• 2 ou mais jogadores, individual ou em equipa; 

Objetivos: 

• Facultar recursos didáticos para abordar conteúdos sobre a Ciência; 

• Despertar o interesse dos alunos por novos temas da Ciência; 

• Desenvolver a atenção e concentração; 



 
 

34 
 

• Providenciar mais informação sobre conteúdos já trabalhados; 

• Incentivar a descobrir e investigar sobre vários temas, através de fontes 

seguras. 

Regras: 

• Lançar os dados para saber quem joga primeiro, o que tiver maior pontuação 

é o primeiro a jogar; 

• Cada jogador tem o seu peão e deve lançar os dados quando for a sua vez de 

jogar; 

• No fim de cada lançamento, o outro jogador retira um cartão e faz a questão; 

• Se o jogador responder corretamente avança o número de casa indicado nos 

dados. Caso o jogador erre na resposta, mantem o peão na mesma casa sem 

avançar; 

• Caso, pare na casa dos dados, o jogador lança novamente os dados e avança 

sem responder a qualquer questão.  

• Caso pare no sinal proibido o jogador fica sem jogar 2 vezes (se ao lançar os 

dados sair número igual nos dados pode avançar, caso acerte na questão);  

• O jogador que acertar mais respostas e chegar em primeiro lugar à meta 

ganha. 

 

Figura 9 – Jogo “À descoberta da Ciência”; (foto da autora) 
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Ao estarem em contato com estes recursos didáticos poderão desenvolver nos alunos 

mais curiosidade e novas questões sobre o que é e o que aconteceu com o passar dos 

anos. Estas curiosidades levarão os alunos a pesquisar em livros e na internet.  

Com estes recursos didáticos proporcionamos aos alunos uma aprendizagem 

significativa, ou seja, são os alunos que perante a sua curiosidade vão formular 

hipóteses, pesquisar e depois analisar os resultados obtidos. É através deste recursos que 

colocamos as crianças e os alunos em constante experiência, estes pesquisam para saber 

se o seu raciocínio esta ou não correto.   
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CAPÍTULO 5 – FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE 

ENSINO SUPERVISIONADA 

5.1. Introdução 

No âmbito da Unidade Curricular de PES na Educação Pré-Escolar, foi proposto a 

elaboração de um portefólio de todo o percurso vivido em estágio no Jardim de 

Infância. Esta PES decorreu durante o 1.ºsemestre, do 2.ºano do Curso de Mestrado em 

Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico. Desenvolveu-

se no Jardim de Infância nº6, Flores/Timpeira, no período de de 17 de outubro de 2017 

até 9 de fevereiro de 2018. 

Relativamente à PES no 1º.CEB, foi proposto a realização de um relatório 

caracterizador da escola. Esta PES decorreu no 2º.semestre do 2.ºano do Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.ºCiclo do Ensino Básico. Desenvolveu-se na 

Escola Jean Piaget de Vila Real, no período de 26 de fevereiro de 2018 até 14 de junho 

de 2018.  

Ao longo deste capítulo, serão descritas as atividades realizadas durante todo o estágio 

na Educação Pré-Escolar e no 1.ºCEB. As atividades que serão expostas são 

relacionadas com as áreas incluídas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (OCEPE) e nos Programas do 1.º CEB. Notaram-se que a curiosidade das 

crianças vai aumentando de ano para ano, e isso foi evidente da Educação Pré-Escolar 

para o 1.ºCEB.  

 

5.2. Prática de Ensino Supervisionada na Educação Pré-Escolar e 

1.ºCiclo do Ensino Básico 

A sala de Educação Pré-Escolar, o Jardim de Infância nº6 Flores/Timpeira, está 

organizado segundo influência do Movimento da Escola Moderna mais conhecido como 

MEM, mas também sobre influência do que a Educadora Cooperante considera o que é 

educar. Daí a que todo o trabalho desenvolvido pela Educadora Cooperante teve como 



 
 

37 
 

base as OCEPE e as “opções metodológicas de raiz socio construtivistas” (Barros, 2017, 

p.13).  

O MEM tem como base a pedagogia de Célestin Freinet, um professor que desenvolveu 

naturalmente um método de aprendizagem, por volta dos 1920. Este modelo tem como 

objetivo juntar os crianças/alunos e educadores/professores para que em conjunto 

decidam as atividades e projetos a desenvolver tendo sempre por base as OCEPE, nunca 

esquecendo os interesses e saberes das crianças/alunos (Zenhas, 2006). 

A organização da sala promove a interação entre todas as crianças e, pretende que as 

crianças brinquem, aprendam e muitas vezes tenham dúvidas sobre um determinado 

tema e formulem questões, que muitas vezes dão azo a novos projetos.  

Relativamente ao 1.ºCEB, a sala estava organizada de acordo com o que a Professora 

Cooperante achava que seria uma mais valia para o progresso dos seus alunos. Durante 

as aulas não era seguido um método exato de aprendizagem, utilizando aquele que mais 

se adequava para que os alunos aprendessem melhor. A escola, em geral, desenvolve 

durante todo o ano letivo, projetos que envolvem todos os elementos que a constituem, 

pessoal docente e não docente. 

A sala de aula estava organizada de forma a que os alunos se pudessem entreajudar 

sempre que necessário, de forma a que a atenção e empenho fossem máximos e os 

objetivos e bons resultados fossem atingidos. 

Tanto a sala da Educação Pré-Escolar como a sala do 1.ºCEB estavam dispostas de 

modo a que as crianças/alunos se sintam bem e encarem a escola como uma segunda 

casa. 

Passaremos de seguida a descrever as principais atividades realizadas, inicialmente na 

Educação Pré-Escolar e posteriormente no 1.ºCEB.  

  

5.2.1. Prática de Ensino Supervisionada na Educação Pré-Escolar 

Durante todo o percurso da PES, deparamo-nos com três fases diferenciadas, 

observação, cooperação e responsabilização.  
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A observação é a primeira fase, e o objetivo é conseguir recolher o máximo de 

informação: conhecer a(s) educadora(s), auxiliar, monitoras, o grupo, a escola, as 

regras, perceber como funciona os horários, as rotinas, conhecer os espaços, tudo o que 

envolve as crianças. Esta fase acaba por coincidir com a fase de cooperação. Na fase da 

responsabilização, a Educadora passa a responsabilidade de dirigir o grupo para a 

estagiária intervindo sempre que achar necessário. 

Neste contexto, a Educadora Cooperante propôs a escolha de um tema para não vaguear 

de atividade em atividade. Escolhendo um tema, as atividades teriam uma ordem e uma 

finalidade. Durante as diferentes atividades procedeu-se à observação dos 

comportamentos, atitudes, participação, cooperação, autonomia das crianças. Algumas 

das atividades foram realizadas em grande grupo, outros em pequenos grupos e até 

mesmo individualmente. 

Assim, com a ajuda da Educadora o tema escolhido foi “Eu e o meu corpo”, uma vez 

que ainda não tinham trabalhado o corpo e a Educadora Cooperante achou importante 

trabalhar este tema. A partir do tema central, fomos descobrindo o que seria mais 

importante trabalhar com as crianças, como identidade (B.I.), emoções, o corpo, 

higiene, sentidos, o que gostam e o que não gostam. 

Na primeira área de conteúdo abordámos a Área de “Formação Pessoal e Social”, 

considerada como área transversal pois está presente em todas as atividades letivas. Isto 

porque é uma área que pretende desenvolver valores, atitudes e disposições na criança 

tendo sempre em vista as aprendizagens com sucesso (Silva et al., 2016). 

Uma das atividades desenvolvida foi o “B.I. – Bilhete de Identidade”. Nesta atividade as 

crianças tiveram que selecionar os principais elementos que caraterizam a sua vida, 

como nome, morada, nome dos pais e data de nascimento e escreviam numa folha com 

se fosse o Bilhete de Identidade de cada um. 

Todas as atividades realizadas tiveram como objetivos desenvolver a construção da 

identidade e da autoestima, conhecer o corpo e a si mesmo, identificar o que gosta e não 

gosta, promover independência e autonomia, como saber cuidar de si e dos outros e 

ainda desenvolver hábitos de higiene e vida saudável; desenvolver o respeito pelos 
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outros e pelas diferentes opiniões e valorizar o património natural e cultural, sabendo 

que é necessário preserva-lo.  

 

Figura 10 - Atividade “B.I. – Bilhete de Identidade”; (foto da autora) 

 

Na segunda área abordámos a Área de “Expressão e Comunicação”, considerada como 

área básica, pois desenvolve nas crianças linguagens indispensáveis para o dia a dia, ou 

seja, comportamentos para saber lidar com os outros, para dar sentido e representar o 

mundo que a rodeia (Silva et al., 2016).  

Esta área está dividida em domínios. Quanto ao domínio da Educação Física, a 

atividade do “Circuito de Atividades”, tinha quatro paragens, a 1.ª era uma escalada no 

chão, a 2.ª saltar nos arcos, um arco pés juntos dois arcos separar os pés, na 3.ª deviam 

lançar os arcos para acertar nos cones e por último levar a bola através do labirinto 

escolhido. Tiveram alguma dificuldade em acertar com os arcos nos cones, devido à 

posição da mão que ia lançar o arco.  

A atividade descrita teve como objetivos compreender mensagens orais em situações de 

comunicação, desenvolver a consciência e domínio do corpo, ultrapassar dificuldades, 

controlar o corpo (iniciar, parar, recomeçar…); fortalecer a motricidade fina e grossa, 

flexibilidade, força, velocidade, resistência, destreza, equilíbrio, ritmo, tempo de reação, 

relacionar o corpo com o objeto, estabelecer ligação com os outros, cumprir regras, 

utilizar e sentir o corpo. 
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Figura 11 - Primeira paragem do “Circuito de Atividades”; (foto da autora) 

 

 

Figura 12 - Segunda e Terceira paragem do “Circuito de Atividades”; (foto da autora) 

 

 

Figura 13 - Quarta paragem do “Circuito de Atividades”; (foto da autora) 
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Relativamente ao domínio da Educação Artística, mais propriamente no subdomínio das 

“Artes visuais” foi realizada uma atividade para simbolizar o “Dia do Pijama” consiste 

em colar 3 botões num coração elaborado, depois cada menino dizia qual era o seu 

sonho, o que queria ser quando “fosse grande” ou o que gostava de fazer. Esta atividade 

foi feita durante as áreas livres, onde íamos chamando duas crianças de cada vez, no 

caso dos meninos com NEE´s um de cada vez. Os sonhos ficaram registados em volta 

do coração de botões, exposto na “casinha das bonecas”.  

Uma outra atividade foi de enfiamentos com diferentes figuras desenhadas em feltro 

(coroa, casa, quadrado, retângulo…). As crianças deviam colocar um fio nos buracos 

que faziam a forma da figura.  

As atividades descritas tiveram como objetivos compreender mensagens orais em 

situações de comunicação, como criar um clima de comunicação e escutar e valorizar o 

contributo de cada criança, aplicar a linguagem oral, explorar e utilizar diferentes 

materiais, dialogar sobre o que fizeram e observaram, descrever e analisar o que viram, 

desenvolver a motricidade fina e grossa, desenvolver a criatividade e sentido estético. 

 

Figura 14 - Atividade “Dia do Pijama”; (foto da autora) 
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Figura 15 - Atividade de “Enfiamentos”; (foto da autora) 

 

No subdomínio da Música juntámos o subdomínio da Dança, uma vez que a atividade 

“Move o corpo” consistia em que as crianças ouvissem diferentes músicas e diferentes 

estilos de música dançando conforme o ritmo.  

Nesta atividade os objetivos foram ouvir e identificar diversos tipos de sons, utilizar as 

diferentes partes do corpo e desenvolver a coordenação motora.  

 

Figura 16 - Atividade “Move o corpo”; (foto da autora) 
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Relativamente ao Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, uma das 

principais atividades neste domínio foi a leitura de história por livro, também através de 

powerpoint, ouvir a história através de um vídeo ou filme. Normalmente a seguir a cada 

história às crianças realizavam uma atividade relacionada com a história, um desenho, 

ou mesmo outra atividade relacionada que estivesse programada.  

Com a atividade da leitura pretendemos compreender mensagens orais em situações de 

comunicação, como criar clima de comunicação, escutar e valorizar o contributo de 

cada criança, aplicar a linguagem oral, descobrir a importância do livro na descoberta 

do prazer da leitura, identificar as diferentes palavras numa frase, compreender se uma 

frase está correta ou incorreta estruturalmente, estimular a consciência fonológica, 

reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras, promover o sentido 

direcional da escrita e corresponder à escrita com a mensagem oral. 

 

Figura 17 - Leitura e desenho de uma história através do power point; (foto da autora) 

 

Outra atividade foi a “Minhoca do ABC”. A minhoca foi pendurada na grade do recreio 

e nela estavam expostas as letras do abecedário de A a Z, no resto do recreio estavam 

espalhadas letras iguais às da minhoca. As crianças tinham que procurar as letras e 

identificar na minhoca. Algumas das crianças conseguiram dizer palavras que 

começavam por determinadas letras.  
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Com esta atividade os principais objetivos foram criar clima de comunicação, 

compreender mensagens orais em situações de comunicação, aplicar a linguagem oral e 

reconhecer as letras. 

 

 

Figura 18 - Atividade “Minhoca ABC”; (foto da autora) 

 

Quanto ao domínio da Matemática, uma atividade realizada foi no “B.I. – Bilhete de 

Identidade”, determinar os pesos e as alturas de todas as crianças. Quanto aos pesos, 

com o auxílio de uma balança pesaram-se e escreveram o seu peso numa tabela de 

registo. Relativamente às alturas com o auxílio de uma fita métrica medimos a altura e 

as crianças registaram as suas alturas num gráfico. Com as informações obtidas 

preencheram o que faltava  no Bilhete de Identidade, com uma sequência de cores ou 

formas enfeitaram a folha.  

Os objetivos desta atividade foram recolher e identificar a informação necessária para 

responder ao problema, utilizar gráficos e tabelas simples para organizar dados e 

desenvolver o interesse e curiosidade pela matemática. 
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Figura 19 - Gráfico e medidor das alturas; (foto da autora) 

 

 

Figura 20 - Tabela e balança das pesagens; (foto da autora) 

 



 
 

46 
 

 

Figura 21 - Sequências na moldura da folha; (foto da autora) 

 

Relativamente à área do “Conhecimento do Mundo”, foram desenvolvidas diversas 

atividades. As crianças escreveram o seu nome, nome dos pais, nome da cidade, morada 

e os números referentes à data de nascimento, altura e peso. Como a escrita ainda não 

está muito bem desenvolvida na Educação Pré-Escolar algumas palavras as crianças 

tiveram que copiar. Desta atividade fazia parte a elaboração da Árvore Genealógica de 

cada criança, mas desta vez a atividade foi realizada em casa com os pais.  

Uma outra atividade foi a montagem dos corpos humanos. A Educadora Cooperante 

aconselhou a sua realização em pequenos grupos pois era necessário o apoio no recorte 

das partes do corpo. Não se conseguiu terminar a reconstrução de todos os bonecos no 

mesmo dia pois exigiam tempo para o recorte e colagem das imagens. 

A “Caixa Surpresa” foi outra atividade realizada em conjunto na mesa central. O 

objetivo foi que as crianças conseguissem descobrir qual o objeto que se encontrava na 

caixa, através do tato. Os meninos que não conseguiram adivinhar na primeira tentativa, 

foi-lhes dada outra oportunidade com outro objeto diferente. Aos meninos com NEE´s, 

adaptámos os objetos que eles mais utilizavam na sala de aula, para que não se 

sentissem inferiores numa primeira tentativa. A atividade correu muito bem e as 

crianças adoraram. À tarde antes de saírem para o lanche realizou-se novamente a 

atividade, nesta altura não foi possível todos participarem porque não houve tempo. 
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Com as várias atividades desenvolvidas os objetivos foram desenvolver a consciência 

de si, do seu papel social e das relações com os outros, reconhecer e identificar as 

diferentes partes do corpo, identificar os órgãos dos sentidos e identificar qual a criança 

mais baixa/alta da sala, a mais/menos pesada. 

 

Figura 22 - Atividade “B.I. - Bilhete de Identidade”; (foto da autora) 

 

 

Figura 23 - Atividade “Árvore Genealógica”; (foto da autora) 
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Figura 24 - Atividade “Monta o corpo Humano”; (foto da autora) 

 

 

Figura 25 - Atividade “Monta o Corpo Humano”; (foto da autora) 

 

 

Figura 26 - Atividade “Caixa Surpresa”; (foto da autora) 
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Todas as atividades realizadas para as crianças foram preparadas com recurso às 

OCEPE e através de pesquisas na internet. Para a realização das atividades foi 

necessário uma boa comunicação com as crianças, ou seja, passar bem a mensagem de 

regras para que elas se respeitassem. 

As crianças são seres muito especiais e necessitam de ser tratados como tal, gostam e 

precisam de aprender de forma diferente, recorrendo a situações novas. Todos os 

recursos e materiais utilizados, foram elaborados, para que as crianças pudessem 

aprender de forma mais dinâmica e lúdica. Sendo assim, a Unidade Curricular da PES 

na Educação Pré-Escolar foi muito importante na minha experiência pessoal e 

profissional, visto que me proporcionou experiências e aprendizagens muito 

enriquecedoras para a minha vida. 

 

5.2.2. Prática Supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Tal como na Educação Pré-Escolar, o estágio no 1.ºCEB também se dividem em três 

fases, observação, cooperação e responsabilização. 

Neste contexto, já não foi possível a escolha de um tema fixo pois há um programa para 

cumprir e assuntos novos para descobrir. É uma altura muito importante para os alunos 

uma vez que nesta idade eles gostam de saber tudo acerca de vários assuntos. 

Foram semanas de muito trabalho, estudo, empenho e dedicação para que os alunos 

aprendessem tudo o era suposto. Todos os conteúdos foram transmitidos de forma 

simples e clara para que conseguissem fazer a ligação entre o que sabiam e o que iam 

aprender. O professor tem um papel muito importante na vida do aluno, pois deve ter 

uma atenção redobrada relativamente as conceções alternativas, ideias formuladas que 

não coincidente com as definições científicas, formuladas antes ou durante as 

aprendizagens. 

Tentamos desde sempre que os alunos aprendessem da melhor forma utilizando 

recursos que os ajudassem a entender o sentido dos conteúdos. A utilização do power 

point com recurso a diferentes imagens foi um deles. Mostrar para que pudessem 

assimilar melhor os conteúdos abordados. 
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Percebemos desde início que o registo no caderno diário era muito importante, assim 

sendo, os conteúdos novos foram sempre registados. 

A área do Português, no 1.ºCEB, assume um papel muito importante no que que 

respeita à oralidade, ao ensino de conteúdos da leitura e da escrita. Assim, é nesta altura 

que se deve aprofundar os conhecimentos e o domínio da linguagem oral (Buescu et al., 

2015).   

A leitura de um texto ou poema pelo professor, em silêncio por todos e pelos alunos 

(dois ou três alunos) em voz alta era um exercício que a Professora Cooperante nos 

aconselhou a fazer assim os alunos entenderiam melhor e conseguiam fazer uma 

interpretação mais profunda do que leram. Durante a leitura de diferentes textos ou 

poemas era importante que os alunos saíssem da sua zona de conforto, ou seja, 

propusemos a leitura alterando o volume, entoação e rapidez da voz. Seguindo-se da 

escrita de um texto, poema ou banda desenhada após a interpretação do mesmo. No 

final, destas atividades os alunos deviam ser capaz de reter o essencial do que ouviram, 

defender o seu ponto de vista, compreender através do contexto o significado de 

palavras desconhecidas, apresentar uma boa dicção e articular corretamente as palavras, 

ler com entoação adequada o texto, ser capaz de discursar de forma coerente, explorar a 

emissão sonora fazendo variar, a forma de respirar, altura do som, volume da voz, 

velocidade e entoação, apresentar um vocabulário diversificado, apresentar um 

vocabulário gradativamente mais elaborado, construir frases coerentes, construir frases 

complexas e reter a informação essencial.  

Uma outra atividade realizada recorreu-se ao auxílio de um texto e uma imagem que 

ilustrava a Primavera. A partir dela descrevemos a imagem e fizemos um acróstico da 

palavra “PRIMAVERA”. No final, os alunos decoraram o acróstico à sua vontade. Os 

objetivos destas atividades foram reter o essencial do que ouviu, defender o seu ponto 

de vista, apresentar uma boa dicção e a articular corretamente as palavras, ler com 

entoação adequada o poema/texto, ser capaz de discursar de forma coerente e explorar 

as diferentes técnicas de: lápis de cor, marcadores, lápis de cera.  

A atividade seguinte recaiu sobre a realização de um trabalho pesquisa, em grupo, sobre 

o tema “Árvores”. Cada grupo com o seu computador foram guiados por uma folha 

onde teriam que recolher as informações necessárias. No quadro foram indicados sites 

de fonte segura onde os alunos poderiam retirar informações e entregues livros e 
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manuais para lerem. No fim, com toda a informação recolhida elaboraram um power 

point para apresentação à turma. Com isto pretendemos que os alunos conseguissem 

atingir os seguintes objetivos apresentar uma dicção e a articulação das palavras correta, 

ler com entoação adequada o texto, ser capaz de discursar de forma coerente, apresentar 

um vocabulário diversificado e elaborado, construir frases coerentes e complexas, reter 

a informação essencial, justificar, com sentido, a sua opinião, apresentar um 

determinado assunto e utilizar, com facilidade, as tecnologias de informação. 

 

Figura 27 - Trabalho de pesquisa sobre o tema “Árvores”; (foto da autora) 

 

 

Figura 28 - Apresentação dos trabalhos sobre o tema “Árvores”; (foto da autora) 

 

Para não ser sempre a leitura de um conto, decidimos fazer um teatro de sombras sobre 

o livro dos “Contos de Perrault” do conto “As Fadas”. Em seguida realizaram uma ficha 

de interpretação do conto. Assim, os objetivos pretendidos foram ouvir ler obras de 

literatura para a infância, fazer inferências, recontar textos lidos, interpretar sentidos da 
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linguagem figurada, responder, por escrito, a questões sobre o texto, responder de forma 

completa a questões sobre o texto, ouvir ler obras literárias para a infância, manifestar 

ideias sobre as histórias ouvidas, manifestar sentimentos sobre as histórias ouvidas e 

manifestar pontos de vista sobre as histórias ouvidas. 

 

Figura 29 - Teatro de sombras; (foto da autora) 

 

Relativamente à gramática, através dos textos ou poemas lido e interpretados em aula 

eram identificados oralmente ou por escrito nomes, adjetivos e identificação de verbos. 

A introdução dos verbos com três conjugações foi escrito no caderno diário, tal como as 

características de cada conjugação e como identificá-las. Recorrendo a diferentes cores 

eram identificados nos textos ou poemas. Quanto aos verbos regulares e irregulares, 

assim como nos determinantes possessivos e determinantes demonstrativos foram 

entregues aos alunos tabelas com os respetivas formas para os alunos ficarem com 

exemplos no caderno diário. Através de um texto, propusemos duas frases, uma em 

discurso direto outra em discurso indireto, e deixamos que os alunos interpretassem a 

diferença entre elas, tendo sempre o raciocínio encaminhado. Relativamente a 

diminuição e extensão de frases, recorremos a exemplos retirados de um texto, onde os 

alunos tiveram que aumentar ou diminuir as frases apresentadas.   

Com estas atividades pretendemos que os alunos conseguissem distinguir nomes 

próprios de nomes comuns, identificar no poema/texto, nomes próprios e comuns, 

identificar quantificadores numerais, compreender o conceito de verbo e saber 
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identificá-los, conhecer e saber identificar as três conjugações verbais, compreender o 

conceito e saber identificar os verbo irregular, identificar determinantes possessivos, 

acrescentar determinantes possessivos em frases incompletas, identificar determinantes 

demonstrativos, identificar marcas do discurso direto e discurso indireto e expandir ou 

reduzir frases, acrescentando ou suprimindo palavras e grupo de palavras.  

A área da Matemática, apresenta três grandes finalidades sendo elas estruturação do 

pensamento, análise do mundo natural e interpretação da sociedade. É uma área que 

deve ser levada passo a passo para que os objetivos sejam sempre atingidos. A 

matemática ajuda na construção consistente e coerente do conhecimento (Bivar et al., 

2013).   

Selecionar um problema para a introdução de um novo conteúdo, foi uma proposta 

interessante e eficaz para que os alunos compreendessem melhor, neste caso concreto o 

conteúdo das frações. Outro ponto importante foi o registo de tudo no caderno diário. 

Os objetivos foram calcular mentalmente algoritmos, utilizar as regras aprendidas na 

organização das frações, distinguir fração de fração equivalente, distinguir os conceitos 

de fração própria e de fração imprópria, conhecer o conceito de frações decimais, 

igualar corretamente denominadores e compreender a forma como se adiciona e subtrai 

frações.  

Para identificar as diferentes classes foi construído um painel. Este painel estava 

dividido na classe dos milhares, classe das unidades e parte decimal. Foi construído para 

ajudar os alunos a ler de forma correta as frações decimais quando colocavam os 

números no lugar certo. Com esta atividade pretendemos que os alunos conseguissem 

identificar e ler de forma correta as frações decimais. 
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Figura 30 - Painel das classes; (foto da autora)  

 

Uma outra atividade, foi a utilização do antigo para chegar aos tempos de hoje. Como se 

mediam as coisas antigamente? E hoje em dia ainda é assim? Que unidades utilizamos? 

Foi através destas perguntas que iniciamos a abordagem ao conteúdo Metro (m), 

unidade de medida universal. Utilizamos vários métodos para medir (fita métrica, metro 

articulado, fita extensiva, metro…), e adequamos os objetos de medir ao que 

pretendíamos medir. Exemplo, para medir uma janela utilizaríamos uma fita métrica e 

não um metro articulado. 

Nesta atividade, os objetivos foram dialogar com os alunos sobre a necessidade da 

unidade de medida-padrão, relacionar metro com decímetro, fazer estimativas e 

medições, registo de informação no caderno, resolver exercícios do manual e resolver 

uma ficha de trabalho sobre medidas de comprimento. 

Utilizar um material didático sempre foi uma ferramenta que ajudou os alunos a 

“entrar” num novo conteúdo. Daí utilizamos o Tangram, que apresenta várias peças com 

formas diferentes, para introduzir os conteúdos área e perímetro. Os alunos 

manipularam livremente, manipularam de forma orientada (organizando as peças de 

forma a obter um gato, cão e coelho), depois colocou-se uma questão muito importante: 

“Será que figuras com a mesma área tem o mesmo perímetro?”. Esta atividade foi 

apresentada no Encontro Internacional “A voz dos professores em Ciências & 

Tecnologia” – VPCT2018, realizada a 8 a novembro de 2018 com o apoio da docente 

Cecília Costa da área da Matemática. 



 
 

55 
 

Com esta atividade pretendemos que conseguissem reconhecer que as figuras com a 

mesma área podem ter perímetros diferentes, fixar uma unidade de comprimento e 

identificar a área de um quadrado. 

 

Figura 31 - Manipulação do Tangram; (foto da autora) 

 

Para iniciar o conteúdo Massa (g), utilizamos umas amostras de rochas que existiam na 

escola e dividimos a turma em 5 grupos diferentes. Cada grupo tinha uma balança, mas 

antes de utilizarem a balança faziam uma estimativa de quanto seriam os gramas de 

cada rocha, confirmando depois na balança. Os objetivos definidos foram relacionar as 

diferentes unidades de massa do sistema métrico e realizar pesagens utilizando as 

unidades do sistema métrico.  
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Figura 32 - Medições das massas das rochas; (foto da autora) 

 

Com o auxílio de vários recipientes para medir a água, introduzimos as medidas de 

capacidade (l). Fizemos a comparação entre um recipiente mais largo e um recipiente 

estreito mas alto e assim sucessivamente com os restantes recipientes. Pretendemos 

desde logo que os alunos fossem capazes de relacionar as diferentes unidades de 

capacidade do sistema métrico, medir capacidades utilizando as unidades do sistema 

métrico e efetuar conversões. 

A utilização do compasso sempre foi um utensílio que os alunos tiveram muita 

curiosidade. Mas antes disso, através de pequeno power point, abordámos a diferença 

entre círculo e circunferência e a sua constituição (diâmetro, raio). Através de uma taça 

de plástico, cada aluno, contornaram e recortaram o círculo. De seguida dobraram duas 

vezes ao meio, em sítios diferentes, encontrado o diâmetro, a interceção dos dois 

diâmetros encontravam o centro, metade do diâmetro era o raio. Passamos então para o 

manuseamento do compasso, para representar a circunferência. Com esta atividade, os 

objetivos definidos foram contornar objetos, explorar as possibilidades de diferentes 

materiais, fazer dobragens, identificar uma circunferência em determinado plano como 

o conjunto de pontos desse plano a uma distância dada de um ponto nele fixado, 

representar circunferências utilizando um compasso, utilizar corretamente o termo 

centro, raio e diâmetro, identificar a parte interna de uma circunferência como o 

conjunto dos pontos do plano cuja distância ao centro é inferior ao raio e identificar um 

círculo como a reunião de uma circunferência com a respetiva parte interna. 
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Saber ler as horas, como faziam antigamente e agora? Estas foram questões com que os 

alunos se depararam. Através do relógio de ponteiros, deu-se a explicação de cada 

ponteiro e o que significavam. Assim, com esta atividade os objetivos definidos foram 

saber que um minuto é a centésima parte da hora, saber que o segundo é a centésima 

parte do minuto, ler a medida de tempo apresentada num relógio de ponteiros em horas 

e minutos, escrever a medida de tempo apresentada num relógio de ponteiros em horas e 

minutos, efetuar conversões de medidas de tempo expressas em horas, minutos e 

segundos, adicionar medidas de tempo, expressas em horas, minutos e segundos e 

subtrair medidas de tempo, expressas em horas, minutos e segundos. 

Conhecer um pouco da União Europeia para chegar à moeda portuguesa. Os alunos 

depararam-se com as diferentes notas e moedas (em folha). Fizemos ainda a relação 

entre o euro e o cêntimo. Com isto pretendemos que os alunos conseguissem 

compreender a história da União Europeia, identificar a moeda da União Europeia, 

identificar moedas e notas, relacionar euros com cêntimos e adicionar e subtrair 

quantias de dinheiro. 

No que consta na área do Estudo do Meio na qual se aprofundam os conhecimentos 

relativamente à natureza e à sociedade realizamos diversas atividades.  

Abordamos o conceito e constituição das plantas, para isso colaram no caderno uma 

imagem de uma planta para realizar a respetiva constituição da mesma. Em seguida, foi 

realizada uma experiência onde num vaso foi semeado sementes de pinheiro manso. 

Assim, pretendemos observar formas de reprodução das plantas (germinação) e 

identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida das plantas (água, ar, luz, 

temperatura, solo). 

A abordagem ao tema das plantas, mais propriamente ao caule e às raízes, foi extensa e 

por isso nada melhor que ver para perceber. Levamos para a sala de aula várias raízes e 

caules para que os alunos pudessem observar e tocar, identificando cada uma delas. Para 

terminar a abordagem às raízes, os alunos tiveram a oportunidade de desenhar no seu 

caderno os diferentes tipos, identificando cada um deles. No fim ainda fizemos uma 

experiência para que pudessem ver a importância do caule das flores, colocamos 2 

flores em dois frascos diferentes com água de cor diferente. Com estas atividades, os 

objetivos definidos foram comparar e classificar plantas segundo a forma da raiz, 
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explorar as diferentes técnicas de: lápis de cor, marcadores, lápis de cera, ilustrar de 

forma pessoal, desenhar plantas, identificar a importância do caule e reconhecer a 

utilidade das plantas.  

 

Figura 33 – Identificação das diferentes raízes; (foto da autora) 

 

 

Figura 34 - Experiência ”Condução de água nas plantas”; (foto da autora) 

 

Na atividade seguinte, propusemos uma experiência de “Germinação de sementes” 

(feijão, milho, fava, ervilha e grão de bico). Onde dividimos a turma em 5 grupos e cada 

grupo ficou com uma semente, colocamos num tupperware e tapou-se com película. Os 

objetivos definidos para esta experiência foram observar formas de reprodução das 

plantas (germinação das sementes, reprodução por estaca…); identificar alguns fatores 

do ambiente que condicionam a vida das plantas e dos animais (água, ar, luz, 

temperatura, solo). 
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Figura 35 - Experiência germinação das sementes (Grão de bico); (foto da autora) 

 

Através de um power point com o tema das plantas, mais focado nas folhas, verificámos 

a constituição das folhas e dirigimo-nos à quinta da escola para fazer a recolha de 

diferentes tipos de folhas. Com esta atividade pretendemos que os alunos conseguissem 

comparar e classificar plantas segundo a cor da flor, forma da folha, folha caduca ou 

persistente, forma da raiz, plantas comestíveis e não comestíveis. 

 

Figura 36 - Visita à quinta da escola; (foto da autora) 
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Através de um grupo de imagens, relacionadas com os diferentes grupos de animais, os 

alunos tiveram que observar e tentar identificar qual o grupo a que aqueles animais 

pertenciam. Depois, através de um power point, viram e ouviram uma explicação sobre 

a classificação e características dos animais seguindo-se a confirmação com os seus 

resultados finais. Posteriormente organizaram um cartaz com as características do seu 

grupo de animais com recurso ao livro ou mesmo ao power point. Com esta atividade, 

os objetivos definidos foram comparar animais segundo as suas características externas 

e modo de vida, classificar animais segundo as suas características externas e modo de 

vida, identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vidas das plantas e dos 

animais e fazer composições com fim comunicativo.  

 

 

Figura 37 - Jogo “Descobre a que grupo pertenço”; (foto da autora) 

 

Uma visita é sempre diferente, e assim fizemos uma vista ao Museu Geológico da 

UTAD, onde os alunos puderam ver diferentes tipos de rochas e o modo como se 

formaram através da explicação das guias. Em sala ainda abordamos os vários tipos de 

rochas mais frequentes na nossa região e a sua utilidade. Os objetivos definidos para 

esta atividade foram identificar algumas caraterísticas das rochas (cor, textura, dureza, 

cheiro) e reconhecer a utilidade de algumas rochas. 
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Figura 38 - Visita ao Museu Geológico da UTAD; (foto da autora) 

Realizámos uma experiência para que os alunos identificassem a diferença entre os 

vários solos, permeáveis ou impermeáveis. Três tipos de solos diferentes como 

reagiriam perante a água. E ainda, visualizaram um vídeo sobre os diferentes relevos, 

finalizando com um esquema de resumo. Ainda nas formas de relevo decidimos fazer 

uma maquete, assim o contato com a realidade seria mais próximo, e os alunos 

conseguiriam identificar de forma mais fácil as formas de relevo. Para finalizar 

realizamos um “Jogo do Kahoot” como forma de avaliação. Estas atividades tiveram 

como objetivo identificar caraterísticas do solo (cor, textura, cheiro, permeabilidade), 

procurar restos de animais, restos de plantas e pedras no solo, distinguir diferentes 

formas de relevo (montanha, vale, planalto, planície), observar diretamente e 

indiretamente fotografias/ ilustrações e localizar em mapas. 

Uma outra atividade foi a exploração de um texto informativo sobre o “Rio Douro”. Os 

alunos em grupos leram e analisaram o texto, chegando aos elementos que constituem 

um rio. Enquanto os grupos iam analisando o texto, um outro grupo de cada vez dirigiu-

se à maquete dos meios aquáticos, para pintar. No final da análise do texto, fizemos um 

debate para saber quem tinha encontrado os elementos principais e quais eram. Em 

forma de conclusão todos fizemos a legenda da maquete, identificando cada elemento. 
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Os objetivos definidos para esta atividade foram diferenciar meios aquáticos, localizar 

meios aquáticos em mapas, reconhecer os elementos que constituem os meios aquáticos 

(nascente, leito, margens, afluentes e foz), identificar os elementos na maquete, 

identificar os meios aquáticos existentes na região, pintar livremente em suportes 

neutros, explorar as possibilidades técnicas de pincéis e tintas, pintar construções e 

pintar em superfícies não planas. 

 

Figura 39 – Maquete, pintura e identificação dos constituintes de um rio; (foto da autora) 

 

Através de um trabalho de pesquisa, os alunos descobriram mais sobre os “Astros”. 

Divididos os alunos em grupos e através de livros, sites e manuais, fizeram uma 

pesquisa sobre os astros guiados sempre por uma folha que tinha uma tabela para eles 

preencherem com as informações necessárias. No final, este trabalho foi apresentado à 

restante turma. Com esta atividade os objetivos proposto foram saber o que são astros, 

saber o nome de astros, reconhecer o que é o universo, reconhecer o Sol como fonte de 

luz, reconhecer o Sol como fonte de calor, verificar as posições do Sol ao longo do dia, 

reconhecer os pontos cardiais e distinguir estrelas de planetas.  

 Todas as aulas foram preparadas com recurso ao manual escolar em vigor na escola, à 

Escola Virtual, que através da escola nos forneceram uma palavra passe, outros manuais 

escolares, e também através de pesquisas seguras na internet. Posteriormente para a 
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lecionação das aulas, foi realizada um guião, documento suporte, para nos auxiliar nos 

apontamentos para os alunos, documentos de trabalho de casa ou de grupo, fichas de 

trabalho e entre outras questões fundamentais que não poderiam de qualquer modo ser 

esquecidas. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste último capítulo, estão presentes as reflexões e conclusões sobre todo o trabalho 

desenvolvido. Será feita uma sucinta reflexão sobre a PES, onde estão incluídas todas as 

dificuldades, facilidades, constrangimentos, sugestões, aprendizagens realizadas e sobre 

a investigação realizada. 

Assim sendo, a PES decorreu em duas turmas diferentes uma da Educação Pré-Escolar e 

outra numa turma de 3.ºano do 1.ºCEB.  

Todas as intervenções realizadas na PES foram muito importantes na minha formação, 

tanto a nível pessoal como a nível profissional, pois o contato com dois contextos 

diferentes foi muito enriquecedor. Ao longo deste percurso conseguimos desenvolver os 

conhecimentos práticos e teóricos aplicando sempre na parte educativa. 

Todo o trabalho desenvolvido, os diferentes métodos de ensino utilizados e o trabalho 

realizado em conjunto com Educadores/Professores Cooperantes foi imprescindível para 

que todo este trabalho se completasse. Todos estes elementos em conjunto foram 

essenciais para desenvolver a minha capacidade de reflexão, colaboração e inovação.  

Todo o percurso vivenciado na PES teve uma grande importância na minha vida 

profissional. Foi deste modo que pude aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo de todos os anos de estudo. Durante o período da PES, em ambos os contextos, 

culminaram dúvidas de como iríamos ser capazes de motivar aquelas crianças/alunos 

para um Ensino cada vez mais dinâmico. Esta foi uma das grandes dificuldades que 

tivemos durante a preparação das aulas. Uma outra dificuldade deveu-se ao facto de 

muitas vezes termos receio de não conseguir controlar as crianças/alunos.  

Todas as dificuldades inumeradas foram ao longo deste percurso debatidas e 

contrariadas, ou seja, foram vencidas com grande sucesso.  

Consideramos que a PES foi uma mais valia pois colocou-nos em contato com a 

realidade, colocou-nos em reflexão sobre os nossos verdadeiros conhecimentos teóricos 

e demonstrou-nos como cada criança/aluno é especial e devemos ser sensíveis à 

dificuldade de cada um.   
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Após a análise e reflexão da PES, concluímos que os recursos didáticos influenciam em 

grande percentagem as crianças e alunos. Assim as aulas em que usamos o power point 

foram mais motivadoras do que a entrega de folhas ou mesmo a transmissão oral de 

conhecimentos, uma vez que o conteúdo foi transmitido de forma mais dinâmica e 

notou-se que a atenção das crianças e alunos era maior.  

O Ensino está cada vez mais inovador e os primeiros anos no meio escolar são os mais 

importantes das crianças. Pretendemos, desde sempre, tornar as aulas mais inovadoras 

utilizando o máximo de recursos ao nosso dispor e acima de tudo retirar o máximo de 

“tempos mortos” em sala de aula, evitar passar folhas com resumos longos ou mesmo 

evitar falar durante muito tempo para não dispersar a atenção tendo sempre as crianças e 

os alunos em modo ativo. 

O papel que o aluno assume durante as aulas é muito importante pois o interesse e a 

atenção nos assuntos desenvolvidos são essenciais. O empenho deste torna as aulas mais 

motivadoras, ativas e dinâmicas, uma vez que existe a formulação de hipóteses, debate 

entre colegas e professor e ainda a conclusão do que aconteceu, construção ou mesmo 

reconstrução de todos os pensamentos. Todo este trabalho aglutinado desenvolve nas 

crianças e alunos capacidade de reflexão, raciocínio e inteligência, que as vezes nem 

eles próprios sabiam que conseguiam.      

Em relação ao estudo desenvolvido acreditamos “que a introdução da HC no ensino 

poderá contribuir para a melhoria da cultura científica dos nossos jovens.” (Rodrigues e 

Carvalho (2016, p.77)). 

Deste modo, a apresentação de alguns recursos didáticos de HC poderá facilitar a sua 

introdução em contexto de sala de aula. A realização deste relatório permitiu enriquecer 

a ideia de que os recursos didáticos sobre HC no Ensino das Ciências são muito 

importantes. 

Perante este facto, a introdução da HC no Ensino das Ciências apresentam inúmeras 

vantagens para que as crianças/alunos descubram temas e curiosidades novas, ou seja, 

perante as imagens ou frases com que se deparam vão tentar descobrir, através de vários 

meios, o porquê dos acontecimentos demonstrados.  
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Assim, perante todas as vantagens apresentadas, decidimos construir 5 recursos 

didáticos para o auxílio da introdução da HC no Ensino das Ciências. Estes recursos 

foram elaborados para crianças entre os 3 e 6 anos, Jogo do Dominó, Jogo da Glória e 

Puzzle com 18 peças e ainda para alunos dos 7 aos 10/11 anos (alunos do 1.ºCEB) 

Puzzle de 60 peças, Friso Cronológico e Jogo “À Descoberta da Ciência”. 

Infelizmente, a aplicação dos recursos didáticos elaborados não foi possível, visto que o 

tempo para a aplicação destes recursos eram muito curto, mas era algo que se resolveria 

se não tivesse existido um atraso na elaboração dos mesmos.      

Consideramos por isso que os objetivos propostos inicialmente neste estudo foram 

atingidos com sucesso e as aulas lecionadas correram bem atingindo sempre todos os 

objetivos formulados antes das lecionações.   

Ainda antes de terminarmos, é importante salientar que apesar de todos os 

contratempos, aspetos menos positivos e dificuldades sentidos, foram muito importantes 

pois houve um impacto com a realidade do que é e a realidade do que realmente 

sabemos. Mesmo que ainda não tenha exercido a profissão de professora, todo o estágio 

como professora foi muito recompensante e gratificante. No estágio realizado, as aulas e 

atividades dirigidas e o contato com professores experientes que me ajudaram e 

desenvolveram em mim uma atitude e postura de confiança. 
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