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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) deu continuidade, no ano de 2018, à atividade I.3 
Gestão do currículo: ensino experimental das ciências, inserida no Programa de Acompanhamento 
do seu Plano de Atividades. Ao apresentar o quarto Relatório Global da atividade Gestão do 
currículo: ensino experimental das ciências, a IGEC torna público o resultado do acompanhamento 
realizado, no ano de 2018, em jardins de infância e escolas com 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico pertencentes a 36 agrupamentos de escolas. 

Em linha com as principais tendências defendidas para os processos de ensino, aprendizagem e 
avaliação das ciências físicas e naturais, esta atividade da IGEC procura conhecer e acompanhar o 
desenvolvimento do trabalho prático, incluindo o de base laboratorial, experimental e de campo 
em contextos diversos, nomeadamente, sala de atividades/aula, laboratório e campo, visando 
contribuir para a consolidação de práticas pedagógicas-didáticas mais eficazes para o 
desenvolvimento das áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória e melhoria dos níveis de literacia científica das crianças e dos jovens. 

Elaborou-se para cada agrupamento de escolas intervencionado um relatório com a identificação 
de aspetos positivos e aspetos a melhorar nas áreas-chave identificadas: A - Caracterização dos 
recursos - (i) Material e equipamentos, ii) Formação contínua no âmbito das ciências, B- 
Planeamento curricular - (iii) Documentos orientadores, iv) Planeamento pedagógico), C- (v) 
Práticas pedagógicas em ciências, D - (vi) Avaliação das aprendizagens das ciências e E - (vii) 
Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências. 

Neste quarto ano de atividade, a amostra incluiu 36 agrupamentos de escolas, integrando 183 
estabelecimentos de educação e ensino, mas à semelhança de procedimentos anteriores, a IGEC 
considera não ser prudente efetuar extrapolações e generalizações, face ao universo de 
agrupamentos atualmente existente. Não obstante, tal como anteriormente, entende ser possível 
estabelecer correlações ou tendências, a partir da análise dos dados obtidos. 

Este relatório apresenta-se estruturado em dez capítulos, para além do primeiro referente à 
introdução. No segundo capítulo apresentam-se uma caracterização sucinta da atividade e os 
objetivos. No terceiro é abordada a informação constante dos relatórios enviados aos 
agrupamentos de escolas. No quarto capítulo são referidos os aspetos relacionados com a execução 
da atividade. No quinto, expõem-se os principais resultados obtidos com o desenvolvimento das 
intervenções, incluindo algumas iniciativas/projetos dinamizados nos agrupamentos de escolas, 
exemplificativos de boas práticas no ensino experimental das ciências. No sexto capítulo abordam-
se os dados recolhidos na sequência da aplicação de questionários de avaliação da atividade aos 
responsáveis escolares. No sétimo são enunciadas as principais conclusões. No oitavo e nono 
capítulos expressam-se, respetivamente, as recomendações e propostas para a tutela. O décimo 
incide sobre os indicadores para a melhoria e o décimo primeiro refere a bibliografia.  

  



 

4 

Índice Geral 

FICHA TÉCNICA ................................................................................................................................................................................. 2 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................10 

 

2. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE .........................................................................................13 

 

3. METODOLOGIA DA ATIVIDADE ......................................................................................................................16 

3.1 FASES DO TRABALHO INDIVIDUAL / EM EQUIPA ........................................................... 16 

3.1.1 Análise documental ....................................................................................... 16 

3.1.2 Entrevistas em grupo ..................................................................................... 17 

3.1.3 Observação ................................................................................................. 18 

3.1.4 Conclusão .................................................................................................. 18 

3.2 RECOLHA E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO ............................................................... 18 

3.3 CRITÉRIOS PARA ESTABELECER A AMOSTRA ............................................................... 20 

3.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS ................................................................................ 20 

3.4.1 Guião ........................................................................................................ 20 

3.4.2 Relatório.................................................................................................... 21 

3.4.3 Material de apoio.......................................................................................... 21 

3.5 PRODUTOS..................................................................................................... 21 

3.6 FORMAS DE PUBLICITAÇÃO .................................................................................. 21 

 

4. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE .............................................................................................................................22 

 



 

5 

5. RESULTADOS/AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ....................................................................................................23 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS INTERVENCIONADOS .......................................... 23 

5.1.1 Recursos físicos e instalações ........................................................................... 23 

5.1.2 Recursos humanos ......................................................................................... 24 

5.1.3 Material e equipamento .................................................................................. 25 

5.1.4 Formação contínua ........................................................................................ 27 

5.2 DOCUMENTOS ORIENTADORES E PLANEAMENTO PEDAGÓGICO ......................................... 29 

5.2.1 Documentos orientadores ................................................................................ 29 

5.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS ..................................................................... 33 

5.3.1 Práticas pedagógicas observadas ....................................................................... 33 

5.3.1.1 Atividade prática ................................................................................................ 42 

5.3.1.2 Trabalho de base laboratorial ................................................................................. 44 

5.3.1.3 Trabalho de base experimental ............................................................................... 46 

5.3.1.4 Trabalho de campo .............................................................................................. 48 

5.3.1.5 Atividade ou aula expositiva/demonstrativa ................................................................ 48 

5.3.2 Desenvolvimento de capacidades investigativas ...................................................... 50 

5.3.3 Registo das atividades realizadas ....................................................................... 53 

5.4 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DAS CIÊNCIAS .......................................................... 55 

5.5 SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EM CIÊNCIAS ...................... 57 

5.6 RELATÓRIOS DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS ............................................................ 59 

5.6.1 Aspetos positivos .......................................................................................... 60 

5.6.2 Análise dos aspetos positivos e aspetos a melhorar .................................................. 61 

5.7 BOAS PRÁTICAS NO ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS ............................................... 63 

 

 



 

6 

6. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE – QUESTIONÁRIO AOS AGRUPAMENTOS INTERVENCIONADOS ...................70 

6.1 OPINIÃO DOS RESPONSÁVEIS DOS AGRUPAMENTOS SOBRE A ATIVIDADE ............................... 70 

6.1.1 Expectativas dos agrupamentos antes da intervenção ............................................... 70 

6.1.2 Visita da equipa de acompanhamento ................................................................. 71 

6.1.3 Relatório da atividade remetido ao agrupamento .................................................... 72 

6.1.4 Impacto da atividade em áreas-chave no âmbito do ensino das ciências ......................... 73 

 

7. CONCLUSÕES ...................................................................................................................................................74 

7.1 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS ......................................................................... 75 

7.2 PLANEAMENTO PEDAGÓGICO NO ÂMBITO DAS CIÊNCIAS ................................................. 76 

7.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS ..................................................................... 78 

7.3.1 Observação direta ...................................................................................... 78 

7.3.2 Consulta de registos de atividades e de sumários .................................................... 81 

7.4 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DAS CIÊNCIAS .......................................................... 82 

7.5 SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EM CIÊNCIAS ...................... 83 

 

8. RECOMENDAÇÕES ...........................................................................................................................................84 

8.1 PARA OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE ESCOLAS ....................................... 84 

8.2 PARA AS ESCOLAS ............................................................................................. 84 

8.2.1 Recursos humanos e materiais: ......................................................................... 84 

8.2.2 Documentos estruturantes ............................................................................... 85 

8.2.3 Planeamento curricular das ciências ................................................................... 85 

8.2.4 Práticas pedagógicas em ciências....................................................................... 86 

8.2.5 Avaliação das aprendizagens das ciências ............................................................. 87 

8.2.6 Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências .............................. 88 



 

7 

9. PROPOSTAS PARA A TUTELA ........................................................................................................................89 

 

10. INDICADORES PARA A MELHORIA .................................................................................................................90 

 

11. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................91 

ANEXO 1 – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS INTERVENCIONADOS ............................................... 96 

ANEXO 2 – LISTA DE ALGUNS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ................................................... 97 

ANEXO 3 – ATIVIDADE PRÁTICA. CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES (MÉDIAS) ..................... 98 

ANEXO 4 – TRABALHO DE BASE LABORATORIAL. CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES (MÉDIAS) .. 99 

ANEXO 5 – TRABALHO DE BASE EXPERIMENTAL. CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES (MÉDIAS) . 100 

ANEXO 6 – TRABALHO DE CAMPO. CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES (MÉDIAS) ................. 101 

ANEXO 7 - METAS CURRICULARES DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS 
NATURAIS E DE FÍSICO-QUÍMICA RELACIONADAS COM O ENSINO EXPERIMENTAL (EXTRATOS) . 102 

 

 

 



 

8 

ÍNDICE DE QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS 

Índice de quadros 
QUADRO 1 – ESCALA DE APRECIAÇÃO ......................................................................................... 19 

QUADRO 2 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS VISITADOS ...................................................................................................23 

QUADRO 3 – INSTALAÇÕES ONDE DECORREM AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS CIÊNCIAS (N.º) ..................................................23 

QUADRO 4 – TRABALHADORES COM FUNÇÕES DOCENTES (N.º) ............................................................................................24 

QUADRO 5 – MATERIAL E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO OU SIMILARES (% DE ESCOLAS) .....................................................25 

QUADRO 6 – OUTROS RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS (% DE ESCOLAS) .......................................................................26 

QUADRO 7 – SEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS E SALAS AFINS (% DE ESCOLAS COM SIM) .........................................................26 

QUADRO 8 − AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNA FREQUENTADAS NO ÚLTIMO TRIÉNIO 2015-2016 A 2017-2018 (N.º) .....................27 

QUADRO 9 − AÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA FREQUENTADAS NO ÚLTIMO TRIÉNIO 2015-2016 A 2017-2018 (N.º) ....................28 

QUADRO 10 – PLANEAMENTO PEDAGÓGICO (MÉDIAS) .........................................................................................................30 

QUADRO 11 – PLANEAMENTO PEDAGÓGICO: PERSPETIVA CTSA, COERÊNCIA CURRICULAR E ARTICULAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

(MÉDIAS) ...................................................................................................................................................31 

QUADRO 12 – PLANEAMENTO PEDAGÓGICO E TRABALHO COLABORATIVO (MÉDIAS) ...............................................................32 

QUADRO 13 - APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PARA O 1.º ANO (ESTUDO DO MEIO), 5.º ANO (CIÊNCIAS NATURAIS) E 7.º ANO 

(CIÊNCIAS NATURAIS E FÍSICO-QUÍMICA), RELACIONADAS COM O ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS (EXTRATOS) ..................36 

QUADRO 14 – ATIVIDADES/AULAS OBSERVADAS (N.º) .........................................................................................................40 

QUADRO 15 – PRÁTICA PEDAGÓGICA OBSERVADA, SEGUNDO A TIPOLOGIA DE ATIVIDADE/AULA, POR NÍVEL DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO .....................................................................................................................................................40 

QUADRO 16 – ATIVIDADE/AULA EXPOSITIVA/DEMONSTRATIVA – CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES (MÉDIAS)...................49 

QUADRO 17 – FREQUÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS-CAPACIDADES INVESTIGATIVAS OBSERVADAS ..............................51 

QUADRO 18 – FREQUÊNCIA DAS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS OBSERVADAS, POR NÍVEL DE EDUCAÇÃO E ENSINO ....................52 

QUADRO 19 – APRECIAÇÃO, POR PERÍODO LETIVO, DOS REGISTOS DAS ATIVIDADES /SUMÁRIOS DO ANO LETIVO ANTERIOR. 

(MÉDIAS) ...................................................................................................................................................54 

QUADRO 20 – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS EM CIÊNCIAS (MÉDIAS) ................................................................................56 

QUADRO 21 – SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EM CIÊNCIAS (MÉDIAS) ....................................58 

 



 

9 

Índice de gráficos e figuras 

GRÁFICO 1 – O PROJETO EDUCATIVO OU O PLANO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR CONTEMPLAM OBJETIVOS E 

METAS NO ÂMBITO DA LITERACIA CIENTÍFICA. % DE AGRUPAMENTOS ................................................................29 

GRÁFICO 2 - O PROJETO EDUCATIVO OU O PLANO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR CONTEMPLAM ESTRATÉGIAS 

COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DA LITERACIA CIENTÍFICA. % DE AGRUPAMENTOS .........................................29 

FIGURA 1 - RELAÇÃO ENTRE TRABALHO PRÁTICO, LABORATORIAL E DE CAMPO. ADAPTADO DE LEITE, 2001 ............................33 

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES POR ASPETOS POSITIVOS E ASPETOS A MELHORAR ...............................................59 

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS 364 ASSERÇÕES RELATIVAS A ASPETOS POSITIVOS POR ÁREA-CHAVE ......................................60 

GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DAS 880 ASSERÇÕES RELATIVAS A ASPETOS A MELHORAR POR ÁREA-CHAVE ..................................61 

GRÁFICO 6 – FREQUÊNCIA DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A ASPETOS POSITIVOS E ASPETOS A MELHORAR POR ÁREAS-CHAVE .........62 

GRÁFICO 7 – CLAREZA DA INFORMAÇÃO RECEBIDA, ANTES DA INTERVENÇÃO, SOBRE OBJETIVOS, OS PROCEDIMENTOS E A 

OPERACIONALIZAÇÃO .................................................................................................................................70 

GRÁFICO 8 – EXPETATIVAS SOBRE A UTILIDADE DA ATIVIDADE ............................................................................................71 

GRÁFICO 9 – ASPETOS DA VISITA DE ACOMPANHAMENTO ....................................................................................................72 

GRÁFICO 10 – PERTINÊNCIA DOS ASPETOS A MELHORAR APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE AGRUPAMENTO .............................72 

GRÁFICO 11 – IMPACTO DA ATIVIDADE EM ÁREAS ESTRATÉGICAS .........................................................................................73 

 

  



 

10 

1. INTRODUÇÃO 

A atividade de acompanhamento designada Gestão do currículo: ensino experimental das ciências 
concebida pela Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) em 2014, implementada em 2015 e 
continuada em 2016, 2017 e 2018, neste último ano alargada ao 3.º ciclo de ensino básico, incide 
estrategicamente no desenvolvimento da literacia científica de crianças e jovens e visa contribuir 
para a qualidade do sistema educativo. 

Atualmente é consensual o reconhecimento da relevância de uma sólida formação científica de 
base para a plena realização do ser humano e da sua integração social, fornecendo-lhe ferramentas 
para se tornar um cidadão mais ativo, produtivo e profissionalmente competitivo. A definição de 
literacia científica utilizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
tem subjacente este entendimento – A Literacia científica é a capacidade de um indivíduo para 
se envolver em questões relacionadas com a ciência e de compreender as ideias científicas, como 
um cidadão reflexivo. Assim sendo, um indivíduo cientificamente letrado está preparado para 
participar num discurso racional sobre ciência e tecnologia, o que exige competências para: 

1. Explicar fenómenos cientificamente; 

2. Avaliar e conceber investigações científicas; 

3. Interpretar dados e evidências cientificamente (OCDE, 2016)1.  

O período 2003-2013 foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) como a 
Década Internacional da Literacia, com a visão de Literacia como Liberdade e Literacia para 
Todos. 

A UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization apresenta as razões 
que conduziram à já citada proclamação da seguinte forma:  

A literacia nunca foi tão necessária para o desenvolvimento; é chave para a comunicação e para 
todos os tipos de aprendizagem e uma condição fundamental de acesso às atuais sociedades do 
conhecimento de hoje. Com as crescentes disparidades socioeconómicas e as crises globais sobre o 
alimento, a água e a energia, a literacia é uma ferramenta de sobrevivência num mundo altamente 
competitivo. A literacia conduz à capacitação [empowerment], e o direito à educação inclui o 
direito à literacia – um requisito essencial para a aprendizagem ao longo da vida e um meio vital de 
desenvolvimento humano e para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). 
(UNESCO, 2008, p. 9)2 

 
  

 

1 Definição de literacia científica no âmbito da avaliação do PISA 2015. OECD (2016), PISA 2015 Assessment and 
Analytical Framework:Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy, OECD Publishing, Paris. Disponível 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en  
 
2 Documento The Global Literacy Challenge, elaborado em 2008 pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en
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Apesar da proclamação da ONU consagrar o reconhecimento do papel da literacia para o 
desenvolvimento pessoal de cada indivíduo e para o desenvolvimento social e económico das 
nações, não foi, contudo, a designada Década Internacional da Literacia que colocou a temática 
da literacia científica no cerne do debate, no que diz respeito à educação em ciência. De resto, 
já desde meados dos anos 90 que grande parte do debate relativo a esta temática se centra na 
literacia científica: no conceito, na sua relevância social e individual ou, ainda, em como alcançá-
la (Hodson, 2002). Neste sentido, a literacia científica tem vindo a ser assumida, quase 
universalmente, como a grande finalidade atual da educação científica e, em particular, do ensino 
das ciências. Também na Declaração sobre a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico – 
Declaração de Budapeste (1999) – se refere:  

Para que um país tenha capacidade de atender às necessidades elementares da sua população, o 
ensino científico e tecnológico é uma necessidade estratégica. Como parte de tal ensino, os alunos 
devem aprender a resolver problemas específicos e a atender às necessidades da sociedade usando 
conhecimentos e aptidões científicas e tecnológicas. (UNESCO, 1999, p. 13)  

 

Também a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
considera que o acesso aos conhecimentos científicos não só surge como um direito que todas as 
crianças e alunos têm, como também um dever dos responsáveis e decisores para com as gerações 
vindouras.  

Os resultados revelados pelo PISA - Programme for International Student Assessment e pelo TIMS - 
Trends in International Mathematics and Science Study), assim como os relatórios da Avaliação 
Externa das Escolas - IGEC, os resultados dos alunos nos exames nacionais do ensino secundário, o 
desempenho dos alunos do ensino básico nas provas de aferição de 2017 e 2018 e a investigação 
nos meios académicos, evidenciam a necessidade de uma reflexão aprofundada nas nossas escolas 
sobre as práticas de ensino das ciências, com vista a uma melhoria da qualidade das aprendizagens 
e dos resultados escolares dos alunos.  

Em linha com o exposto, a atividade de acompanhamento Gestão do currículo: ensino 
experimental das ciências 2018, enquadrada no âmbito das atribuições da IGEC, nomeadamente 
as consignadas na alínea c) do n.º 2 do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, é 
dirigida aos anos mais precoces, concretamente ao nível da educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico. Tem como objetivos conhecer e acompanhar o desenvolvimento do 
ensino das ciências físicas e naturais, nas vertentes do planeamento, da implementação em 
contexto de sala de atividades/aula e da avaliação, visando colaborar para a melhoria das práticas 
pedagógicas e para uma gestão mais eficaz do currículo. Com esta intervenção, espera-se 
contribuir para o aumento da literacia científica e da qualidade do sistema educativo, 
salvaguardando o direito das crianças e jovens a uma educação de qualidade. 
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A literatura específica ligada ao ensino das ciências releva a importância do desenvolvimento do 
trabalho prático para a construção de uma cultura científica das crianças e dos alunos. As 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais, os programas de Estudo do Meio (1.º ciclo), de Ciências 
Naturais (2.º e 3.º ciclos) e de Físico-Química (3.º ciclo), bem como as metas curriculares em vigor 
apontam para a necessidade de se promover, nas crianças e alunos, o hábito de questionarem os 
fenómenos que acontecem no mundo natural, propiciando-lhe condições para a realização de 
atividades de nível prático, nomeadamente laboratoriais, experimentais e de campo, que 
potenciem e desenvolvam o sentido investigativo.  

A atividade de acompanhamento Gestão do currículo: ensino experimental das ciências está 
orientada para a vertente da abordagem experimental das Ciências, com enfoque nas dinâmicas 
de construção do conhecimento e na qualidade do pensamento reflexivo desenvolvidas em 
contexto de sala de atividades/aula, de laboratório ou de campo pressupondo-se, à partida, que 
todo este processo depende, em última instância, da intencionalidade pedagógica do docente e 
das suas competências de estimulação do pensamento e ação. 
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2. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

A atividade Gestão do Currículo – Ensino Experimental das Ciências 2018 integra o programa 
Acompanhamento do Plano de Atividades 2018 da IGEC e procura alinhar a sua ação com as 
principais tendências existentes relativas ao ensino das ciências, assim como conhecer e 
acompanhar o desenvolvimento do ensino experimental, em contexto de sala de aula, laboratório 
ou de campo, promovendo a melhoria das práticas educativas e, consequentemente, os níveis de 
cultura científica. 

De acordo com os resultados do PISA (Programme for International Student Assessment) de 2009, 
Portugal foi o segundo país que mais progrediu em ciências, passando de 474 pontos de literacia 
científica (em 2006) para 493, em 2009. Contudo, em 2012, observa-se que os resultados médios 
no domínio das ciências representam uma desaceleração da tendência ascendente de resultados, 
que se consubstancia quer na redução das pontuações absolutas obtidas, quer na sua comparação 
com a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). No estudo 
de 2015 verificou-se, pela primeira vez, um desempenho dos alunos portugueses acima da média 
da OCDE, atingindo 501 pontos. Já na avaliação da literacia científica no PISA 2018, Portugal 
obteve uma pontuação média de 492 pontos, três pontos acima da média da OCDE (489 pontos), 
embora a diferença não seja estatisticamente significativa. Na leitura comparada com os 
resultados de ciclos anteriores observou-se um decréscimo da pontuação média (diferença 
estatisticamente significativa de menos 9 pontos) relativamente ao ciclo de 2015, resultado que 
acompanha a média da OCDE. 

A análise dos relatórios da atividade desenvolvida pela IGEC, Avaliação Externa de Escolas, 
evidencia, no entanto, que a promoção de trabalho prático no ensino das ciências emerge 
frequentemente como área de melhoria nos agrupamentos e escolas não agrupadas. Acresce, 
ainda, que os resultados de Portugal em ciências na edição de 2015 do Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) revelam uma tendência contrária à do contexto 
internacional, já que, enquanto a maioria dos países participantes evidencia aumentos 
significativos naquela área, entre os ciclos de 2011 e 2015, os alunos portugueses do 4.º ano passam 
de uma pontuação global de 522 (edição de 2012) para 508 em 2015. 

Por outro lado, ainda, a análise dos resultados nacionais das provas de aferição 2017 (IAVE – 
Instituto de Avaliação Educativa, IP.) permite destacar as áreas de Estudo do Meio – À Descoberta 
de Materiais e Objetos, de Ciências Naturais (5.º ano) e das Ciências Naturais e Físico-Química 
(8.º ano) como aquelas em que os alunos evidenciam mais dificuldades em atingir desempenhos 
de acordo com o esperado. 

A literatura específica sobre o ensino das ciências enfatiza a importância da promoção de 
atividades práticas, essenciais para a construção de uma cultura científica das crianças e dos 
alunos. Acresce que, quer as orientações curriculares para a educação pré-escolar, quer os 
distintos programas de ciências do ensino básico e ainda as metas já definidas destacam a 
necessidade de se potenciar atividades de indagação e pequenas investigações, incluindo 
preferencialmente, a utilização de atividades laboratoriais, de controlo de variáveis e de campo, 
que favoreçam a explicitação das conceções prévias dos alunos, a formulação e confrontação de 
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hipóteses, a eventual planificação e realização de atividades laboratoriais e experimentais e 
respetivo registo de dados.  

Atribuem uma especial ênfase à introdução de novos conceitos e à sua integração e estruturação 
nas representações mentais dos alunos e ainda ao desenvolvimento de uma atitude científica 
perante os problemas. Neste sentido, resulta inequívoco que a educação científica de base assume 
um papel fundamental na promoção da literacia científica, potenciando o desenvolvimento de 
competências necessárias ao exercício de uma cidadania interveniente e informada e à inserção 
numa vida profissional qualificada. 

O acesso aos conhecimentos científicos não só surge como um direito que todas as crianças e 
alunos têm, como também um dever dos responsáveis e decisores para com as gerações vindouras. 
A este propósito é de recordar a Declaração final da Conferência Mundial sobre Ciência para o 
século XXI: um novo compromisso, realizada pela UNESCO (1999) onde se refere que o acesso ao 
conhecimento científico, a partir de uma idade muito precoce, faz parte do direito à educação 
de todos os homens e mulheres, e que a educação científica é de importância essencial para o 
desenvolvimento humano, para a criação de capacidade científica endógena e para que tenhamos 
cidadãos participantes e informados. (In UNESCO Brasil, 2003, p.29). 

As orientações curriculares para a educação pré-escolar e os currículos nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico integram uma componente de educação em ciências, tendo em vista a aquisição por 
todas as crianças e jovens, futuros cidadãos adultos, de uma boa literacia científica.  

O recurso a metodologias ativas, investigativas, laboratoriais, experimentais e de campo é um 
fator fundamental no interesse e motivação das crianças e dos alunos para o conhecimento 
científico, pelo que é expectável estarem presentes nas práticas pedagógicas desde os primeiros 
anos e ao longo de toda a escolaridade básica, adequando-se a sua abordagem a cada uma das 
faixas etárias. O reconhecimento da importância do ensino das ciências está, igualmente, patente 
no investimento que foi realizado pelo Ministério da Educação, ao nível da formação dos docentes, 
em especial no 1.º ciclo do ensino básico, com o Programa de Formação em Ensino Experimental 
das Ciências que se desenvolveu entre 2006 e 2010.  

Em 2018 foi dada continuidade ao desenvolvimento da atividade Gestão do currículo: ensino 
experimental das ciências, iniciada em 2015, mas agora com o alargamento aos 7.º, 8.º e 9.º anos 
de escolaridade, envolvendo, também, para além da disciplina de Ciências Naturais, a de Físico-
Química, completando-se, desta forma, a totalidade dos ciclos do ensino básico. 
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A atividade Gestão do Currículo: ensino experimental das ciências 2018, prevista no Plano de 
Atividades da IGEC de 2018, visou os seguintes objetivos: 

 Apreciar a ação educativa, incluindo o planeamento, o desenvolvimento, a avaliação dos 
resultados e a supervisão da prática pedagógica, no âmbito do ensino das ciências; 

 Promover práticas pedagógicas e didáticas, com vista a adequar a ação educativa às 
finalidades do perfil de competências dos alunos; 

 Incentivar o trabalho colaborativo e a implementação e avaliação de trabalho prático, 
laboratorial, experimental e de campo, no ensino das ciências;  

 Promover a literacia científica, desenvolvendo intencionalmente, na sala de 
atividades/aula ou fora dela, metodologias investigativas e experimentais, numa 
perspetiva integrada de saberes e de contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente; 

 Contribuir para uma gestão mais eficaz do currículo, promovendo a articulação e a 
sequencialidade, entre os vários níveis de educação e ensino, de modo a garantir 
aprendizagens de qualidade com impacto nos resultados dos alunos;  

 Identificar boas práticas no âmbito da educação científica. 

 

  



 

16 

3. METODOLOGIA DA ATIVIDADE 

3.1 Fases do trabalho individual / em equipa 

Em cada uma das áreas territoriais da IGEC foi realizada, pelos interlocutores uma reunião de 
preparação da intervenção para apropriação dos instrumentos de trabalho pelos intervenientes e 
aferição de critérios.  

Dez dias antes da intervenção, os chefes de equipa de cada uma das áreas territoriais da IGEC 
informaram os diretores dos agrupamentos de escolas acerca da ação inspetiva a desenvolver, 
nomeadamente, objetivos, data de início e documentação a disponibilizar à equipa inspetiva, 
previamente e durante a intervenção. Foi igualmente solicitado o preenchimento de uma grelha 
de recolha de dados com vista à caracterização do Agrupamento de Escolas.  

Posteriormente, para cada um dos agrupamentos, um dos elementos da equipa inspetiva contactou 
previamente a direção para acertar pormenores, nomeadamente de natureza logística e clarificar 
alguns aspetos da visita. No dia destinado à preparação da atividade, a equipa analisou os 
documentos disponibilizados e, nos dias da intervenção, procedeu à reunião inicial com a direção, 
à observação de espaços, materiais, equipamentos e de atividades/aulas, registando toda a 
informação recolhida no guião da atividade. A intervenção terminou com a reunião final entre a 
equipa inspetiva, a direção da escola e o presidente do conselho geral para apresentação dos 
aspetos positivos e dos aspetos a melhorar. Posteriormente à visita a equipa elaborou o projeto 
de relatório de escola e procedeu ao levantamento de iniciativas/projetos dinamizados, 
exemplificativos de boas práticas no ensino experimental das ciências, de modo a proceder à sua 
divulgação.  

3.1.1 Análise documental 

A análise documental privilegiou, entre outros, o seguinte:  

• Projeto educativo;  

• Plano de estudos;  

• Projetos curriculares de grupo (Educação Pré-Escolar); 

• Planos de turma (1.º, 2.º e 3.º ciclos); 

• Documentos de planeamento (do ano letivo em curso e do ano anterior) da Educação Pré-
Escolar e do 1.º ciclo - Áreas do Conhecimento do Mundo (Introdução à metodologia 
científica, Abordagem às ciências e Mundo tecnológico e utilização de tecnologias), de 
Estudo do Meio para cada ano de escolaridade (À descoberta de si mesmo, À descoberta do 
ambiente natural, dos materiais e objetos e das inter-relações entre a natureza e a 
sociedade), de Ciências Naturais (5.º e 6.º anos) e de Ciências Naturais e Físico-Química 
(7.º , 8.º e 9.º anos), bem como critérios e modalidades de avaliação; 

• Os semanários/horários de todos os grupos/turmas para permitir o agendamento prévio das 
atividades/aulas observadas durante a intervenção. 
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• Planos de aula (se existirem);  

• Instrumentos de avaliação, por período letivo e por ano de escolaridade (análise de testes, 
preferencialmente comuns, com atenção aos níveis cognitivos envolvidos: Itens que apelam 
quase exclusivamente a memorização e a compreensão (conhecer/reproduzir); Itens que 
apresentam um grau crescente de dificuldade (aplicar/interpretar); e Itens que apelam a 
níveis cognitivos mais exigentes (raciocinar/criar), que conduzem a procura de soluções, a 
previsões, a resolução de problemas, enquadrados por trabalho experimental ou por 
situações problemáticas do contexto CTSA  

• Produtos de atividades das crianças/grupos e cadernos diários dos alunos (consultados 
durante a observação das atividades/aulas - dois a três dossiês/portefólios/histórias de 
aprendizagens/registos gráficos de crianças/cadernos diários ou dossiês de alunos);  

• Manuais escolares adotados do 1.º ao 9.º ano de escolaridade (consultados durante a 
observação das aulas)  

• Registos das atividades na Educação Pré-Escolar (quando existem) e sumários do ano letivo 
anterior (no mínimo a amostra integrou dois grupos da Educação Pré-Escolar e duas turmas 
de cada ano de escolaridade dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos). 

• Outros documentos eventualmente solicitados: Plano anual/plurianual de atividades; 
Relatórios de autoavaliação; Atas de reuniões dos departamentos/grupos disciplinares e de 
conselhos de turma. 
 
 

3.1.2 Entrevistas em grupo 

A duração previsível das entrevistas é de uma hora e a composição dos grupos é determinada pela 
equipa inspetiva, visando-se a melhor adequação ao conhecimento do trabalho de articulação 
curricular desenvolvido no agrupamento, no âmbito do ensino experimental das ciências. Os 
intervenientes no processo educativo a entrevistar pertencem: 

• Direção; 

• Coordenador do departamento da educação pré-escolar e respetivos docentes titulares 
de grupo das salas observadas;  

• Coordenador do departamento do 1.º ciclo e respetivos docentes titulares das turmas 
observadas;  

• Coordenador do departamento de ciências experimentais (em alguns casos estiveram 
presentes também os representantes dos grupos de recrutamento 230 e 520) e 
respetivos docentes da disciplina de Ciências Naturais do 2.º ciclo e de Ciências Naturais 
e Físico-Química do 3.º ciclo, das aulas observadas.  
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3.1.3 Observação 

Em cada agrupamento analisaram-se as instalações dos estabelecimentos visitados, 
nomeadamente as salas onde decorreram as atividades/aulas observadas, os laboratórios e as salas 
específicas, assim como os equipamentos e materiais existentes. Procedeu-se, também, a 14 
observações diretas de atividades/aulas – um inspetor por sala (três na educação pré-escolar, 
quatro no 1.º ciclo – Estudo do Meio, três no 2.º ciclo – Ciências Naturais e quatro no 3.º ciclo – 
duas em Ciências Naturais e duas em Físico-Química) para conhecer as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no ensino das ciências. Em função da tipologia de trabalho prático identificada 
durante a observação, foi utilizada uma grelha, procedendo-se à apreciação dos campos de 
observação/indicadores, de acordo com a escala do QUADRO 1. 

 

3.1.4 Conclusão 

Em cada agrupamento de escolas, a intervenção terminou com uma reunião com o presidente do 
conselho geral e os elementos da direção, para apresentação dos aspetos positivos e aspetos a 
melhorar identificados durante a atividade de acompanhamento. 

  

3.2 Recolha e tratamento de informação 

A atividade incidiu especificamente na gestão curricular do ensino experimental das ciências na 
educação pré-escolar e nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e visou contribuir para a qualidade 
do sistema educativo nesta área. Teve por base as seguintes técnicas de recolha de informação:  

 Análise documental (projeto educativo, documentos de planeamento, critérios e 
instrumentos de avaliação, relatórios de autoavaliação, entre outros).  

 Entrevistas (docentes titulares de grupo/turma e das disciplinas de ciências naturais e 
físico-química, coordenadores de departamento (educação pré-escolar, 1.º ciclo e das 
ciências experimentais) e direção.  

 Observação (instalações, equipamentos e materiais e práticas pedagógicas 
implementadas em sala de atividades/aula, no âmbito do ensino experimental das 
ciências).  

A informação recolhida foi registada no Guião da atividade e constituiu o suporte para a elaboração 
do Relatório que posteriormente foi enviado a cada agrupamento de escolas, indicando os aspetos 
positivos e os aspetos a melhorar nas sete áreas-chave definidas:  

 Material e equipamentos; 

 Formação contínua no âmbito das ciências; 

 Documentos orientadores; 

 Planeamento pedagógico;  
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 Práticas pedagógicas em ciências; 

 Avaliação das aprendizagens das ciências; 

 Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências. 

Os campos de análise, nas duas primeiras áreas-chave, i) material e equipamentos e ii) formação 
contínua no âmbito das ciências que englobam a caracterização dos recursos, são sobretudo de 
natureza quantitativa. Na área iii) documentos orientadores, os campos de análise e/ou 
indicadores são respondidos com Sim/Não. 

As áreas-chave (iv) Planeamento pedagógico, (v) Práticas pedagógicas em ciências, (vi) Avaliação 
das aprendizagens das ciências e (vii) Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em 
ciências integram diversos campos de observação e/ou indicadores sendo os mesmos apreciados 
de acordo com uma escala de quatro níveis (expressos numericamente de 1 a 4) a que 
correspondem os critérios de valoração constantes no QUADRO 1. 

QUADRO 1 – ESCALA DE APRECIAÇÃO 

1 2 3 4 

- + - + ++ 

Insuficiente Satisfatório Bom Excelente 

Nunca Pontualmente Com frequência Sistematicamente 

Nada relevante Pouco relevante Relevante Muito relevante 

Inexistente Emergente Implementado Generalizado 

Nada Parcialmente Maioritariamente Totalmente 

Objetivo não atingido Objetivo em risco Objetivo atingido Objetivo superado 

Apresenta as 
características em 
apreço de forma 
muito incipiente 

Apresenta as 
características em 
apreço de forma 

incipiente 

Apresenta as 
características em 

apreço, mas necessita 
melhorar 

Apresenta as 
características em 
apreço de forma 

consistente 
 

Na área-chave Práticas pedagógicas em ciências pretende-se apreciar o desenvolvimento dos 
processos de ensino e de aprendizagem, estando para esse efeito prevista a observação de 
atividades/aulas. Assim, independentemente do nível de educação e ensino, e de acordo com a 
literatura da especialidade, foram tomados como base cinco tipos de práticas pedagógicas, a 
saber: (i) atividade prática (ii) trabalho de base laboratorial, (iii) trabalho de base experimental, 
(iv) trabalho de campo e (v) atividade/aula expositiva/demonstrativa. O trabalho de base 
laboratorial e o de campo podem também assumir, pontualmente, uma natureza experimental, 
através do controlo de variáveis.  

No sentido de minimizar a subjetividade e tornar as análises mais claras e precisas possível, foram 
aplicadas grelhas, para cada uma das cinco tipologias de práticas pedagógicas, com diversos 
campos de observação, cada um com três indicadores, que expressam um conjunto de 
características, qualidades ou competências específicas, expectáveis/desejáveis relativamente às 
quais foi feita uma apreciação de 1 a 4, com base nos critérios de valoração da escala do QUADRO 1. 
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3.3 Critérios para estabelecer a amostra 

Cada uma das Áreas Territoriais de Inspeção, organiza, de acordo com o Plano Anual da IGEC, as 
intervenções a realizar e determina quais os agrupamentos de escolas a intervencionar.  

A seleção dos agrupamentos é efetuada segundo os seguintes critérios, por ordem preferencial:  

 Agrupamentos que não tenham sido intervencionados, no âmbito de outras atividades da 
IGEC, no último ano letivo;  

 Abranger o maior número de concelhos;  

 Agrupamentos com o maior número de jardins de infância e de escolas do 1.º ciclo. 
 
 

3.4 Instrumentos utilizados 

Os instrumentos de trabalho desta atividade compreendem:  

 Guião  

 Material de apoio 

 Ficha de recolha de informação de boas práticas  

 Relatório  

3.4.1 Guião 

O Guião encontra-se organizado em cinco módulos distintos: 

 Módulo A - Identificação e caracterização dos recursos  

A1 – Material e equipamentos 

A2 – Formação contínua no âmbito das ciências 

 Módulo B – Planeamento curricular no âmbito das ciências 

B1 – Documentos orientadores 

B2 – Planeamento pedagógico  

 Módulo C – Práticas pedagógicas em ciências  

 Módulo D - Avaliação das aprendizagens das ciências  

 Módulo E – Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências 
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3.4.2 Relatório 

O Relatório de cada agrupamento de escolas encontra-se estruturado de acordo com a ordenação 
dos módulos e dos itens do Guião. Identifica, através de asserções, os aspetos positivos e os aspetos 
a melhorar que decorrem da análise documental, da observação dos contextos educativos, dos 
espaços, materiais e equipamentos e da realização de entrevistas. 

3.4.3 Material de apoio 

Os materiais de apoio consistem essencialmente em legislação vigente, grelhas de recolha de 
dados com vista à caraterização do Agrupamento, listas de conceitos, de conteúdos programáticos, 
de materiais e de instrumentos de avaliação de aprendizagens. 

 

3.5 Produtos  

O Roteiro estrutura a atividade englobando, para além de uma parte introdutória, os objetivos, a 
metodologia, os procedimentos, a legislação, a bibliografia útil e anexos, nomeadamente com 
conceitos utilizados em ciências. 

O Relatório identifica os aspetos positivos e os aspetos a melhorar e é enviado aos agrupamentos 
de escolas intervencionados, que dispõem de um prazo para exercer o direito à pronúncia. 
Pretende-se que este documento seja objeto de reflexão e debate na comunidade escolar no 
sentido de poder contribuir, em todos os níveis de educação e ensino, para uma gestão do currículo 
mais eficaz no âmbito do ensino das ciências, com impacto positivo nas aprendizagens das crianças 
alunos e no desenvolvimento da sua cultura científica. 

O relatório produzido anualmente, disponibiliza uma informação global do estado da área 
educativa que foi alvo de análise - Gestão do Currículo – Ensino Experimental das Ciências. Nele 
são produzidas conclusões e recomendações que irão contribuir para a tomada de decisões futuras, 
visando a melhoria global do sistema educativo. 

 

3.6 Formas de publicitação  

Tendo subjacente a política de transparência seguida pelo Ministério da Educação e pretendendo 
contribuir para um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho efetuado nas escolas, 
os relatórios individuais e os relatórios globais são publicados na página eletrónica da IGEC.  
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4. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade foi executada em 36 agrupamentos de escolas, localizados em 33 concelhos, ANEXO 1, 
com uma distribuição distrital evidenciada na FIGURA 1. 

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESCOLAS INTERVENCIONADAS  

 

As atividades decorreram entre fevereiro e dezembro de 2018 e foram efetuadas por uma equipa 
de dois inspetores. Conforme estipulado no roteiro tiveram uma duração de sete dias, sendo o 
primeiro destinado à preparação, cinco à intervenção nos jardins de infância e escolas com 1.º, 
2.º e 3.º ciclos, com a apresentação das conclusões à direção e ao presidente do conselho geral e 
o último à elaboração e envio do relatório e da ficha de identificação de boas práticas aos chefes 
das equipas das áreas territoriais da inspeção.  
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5. RESULTADOS/AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

5.1 Caracterização dos Agrupamentos intervencionados 

5.1.1  Recursos físicos e instalações 

No âmbito da atividade foram intervencionados 36 agrupamentos de escolas, distribuídos pelas 
três áreas territoriais da inspeção, Área Territorial Norte (ATIN), Área Territorial Centro (ATIC) e 
Área Territorial Sul (ATIS), tendo sido visitados 183 dos 366 estabelecimentos existentes, tal como 
se apresenta no QUADRO 2 – ANEXO 1.  

QUADRO 2 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS VISITADOS 
 

 ATIN ATIC ATIS TOTAL 

N.º Estabelecimentos 
existentes 119 141 106 366 

N.º Estabelecimentos 
visitados 70 54 59 183 

No QUADRO 3 encontra-se indicada a tipologia das instalações onde decorrem as atividades e aulas 
de ciências nos agrupamentos de escolas intervencionados, para a educação pré-escolar (EPE), 1.º 
ciclo (1.º CEB), 2.º ciclo (2.º CEB) e 3.º ciclo (3.º CEB), neste último caso distinguindo os espaços 
para Ciências Naturais (CN) e para Físico-Química (FQ).  

QUADRO 3– INSTALAÇÕES ONDE DECORREM AS ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS CIÊNCIAS (N.º) 

 
 

EPE 
 

1.º CEB 
 

2.º CEB 
 

3.ºCEB 
  CN      FQ 

 
TOTAL 

Salas de atividades 351 ̶ ̶ ̶ ̶ 351 

Espaços específicos para as 
ciências em sala de atividades 119 ̶ ̶ ̶ ̶ 119 

Salas de aula ̶ 825 ̶ ̶ ̶ 825 

Espaços específicos para as 
ciências em salas de aulas ̶ 181 ̶ ̶ ̶ 181 

Salas específicas ̶ ̶ 64 57 47 168 

Laboratórios ̶ ̶ 14 42 54 110 

Analisando os dados constantes do QUADRO 3 constata-se que só em 34% das salas de atividades da 
educação pré-escolar existem espaços apetrechadas com materiais diversos (naturais, da vida 
corrente e específicos dos contextos ligados às ciências como ímanes, lupas, binóculos, 
microscópios, entre outros). Torna-se, assim, evidente que as práticas de organização do ambiente 
educativo de forma a proporcionar, regularmente e de forma intencional, oportunidades para 
todas as crianças explorarem e experimentarem espontaneamente diversos tipos de materiais, no 
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sentido de estimular a sua curiosidade natural e melhor documentar as suas descobertas, ainda 
não são generalizadas. Afigura-se necessário algum trabalho de reflexão dos educadores no sentido 
de proporcionar a todas as crianças as melhores condições para a construção da cultura científica. 

No 1.º ciclo do ensino básico, verifica-se que, também, somente 22% das salas de aula estão 
organizadas no sentido de disporem de espaços criados para os alunos explorarem e 
experimentarem materiais e objetos diversos, quer de forma autónoma quer orientada. Tal como 
na educação pré-escolar, também neste nível de ensino esta questão deverá ser objeto de debate 
e reflexão por parte do corpo docente, com a finalidade de proporcionar a todos os alunos 
oportunidades para que possam construir o seu próprio saber, através da experimentação, 
observação, descoberta e investigação.  

As escolas onde é ministrado o 2.º ciclo estão, não sua maioria, apetrechadas com salas específicas 
de ciências e, em casos pontuais, com laboratórios. Contudo, constata-se que continuam a existir 
situações em que nem todas as turmas dos 5.º e 6.º anos acedem, pelo menos uma vez por semana, 
àqueles espaços nas aulas de Ciências Naturais. Esta situação deverá ser tida em consideração 
aquando da elaboração dos horários, no sentido de serem asseguradas as condições necessárias 
para que todos os alunos realizem atividades laboratoriais e experimentais. 

Nas escolas que ministram o 3.º ciclo são disponibilizados laboratórios de Ciências Naturais, de 
Físico-Química e salas específicas que, no conjunto, asseguram condições para que todas as turmas 
tenham aulas naqueles espaços, pelo menos uma vez por semana, e nos casos previstos pelos 
normativos, o seu funcionamento em regime de desdobramento, facilitando a realização de 
trabalho prático, por parte dos alunos. 

5.1.2 Recursos humanos 

No QUADRO 4 está patente a distribuição do número de docentes, por nível de educação e ensino. 
No total dos agrupamentos de escolas intervencionados, encontram-se 4159 docentes, dos quais 
1943 (47%) leciona áreas/domínios do âmbito das ciências, nomeadamente na Área do 
Conhecimento do Mundo, na educação pré-escolar, em Estudo do Meio, no 1.º ciclo, na disciplina 
de Ciências Naturais, nos 2.ºe 3.º ciclos e na disciplina de físico-Química, no 3.º ciclo. De entre os 
professores dos 2.º e 3.º ciclos que lecionam Ciências Naturais ou Físico-Química, 8% faz 
coadjuvação na área das ciências nestes mesmos ciclos ou no 1.º ciclo. 

QUADRO 4 – TRABALHADORES COM FUNÇÕES DOCENTES (N.º) 

 

 
EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º 

CEB 
TOTAL 

Trabalhadores com funções docentes 390 1056 925 1788 4159 

Docentes que lecionam Ciências Naturais - - 175 162 337 

Docentes que lecionam Físico-Química - - - 160 160 

Docentes que fazem coadjuvação em cada nível/ciclo de 
ensino na área das ciências  - 22 11 6 39 
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5.1.3 Material e equipamento 

A disponibilidade de materiais e equipamentos de laboratório ou similares, por nível de educação 
e ensino, nos 366 estabelecimentos que integram os 36 agrupamentos de escolas intervencionados, 
consta dos dados ínsitos no QUADRO 5.  

QUADRO 5 – MATERIAL E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO OU SIMILARES (% DE ESCOLAS) 

 

 
EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º 

CEB 

Amostras de rochas, minerais, fósseis, solos, … 47,2 77,8 100,0 100,0 

Material de borracha (rolhas, luvas…) 69,4 66,7 86,1 100 

Material de dissecção (bisturis, pinças, …) 27,8 50,0 94,4 100 

Porcelanas (cadinhos, almofarizes, …) 33,3 72,2 91,7 97,2 

Reagentes químicos 11,1 22,2 91,7 97,2 

Vidro/ Plástico (ex: copos graduados, tinas, balões, 
pipetas, provetas, tubos de ensaio, lâminas, lamelas, …) 

58,3 91,7 100,0 
 

100,0 

Balanças de laboratório 50,0 75,0 69,4 100 

Bússolas 44,0 72,2 61,1 97,2 

Circuitos elétricos 16,7 52,8 25,0 88,9 

Esqueleto humano 44,4 83,3 75,0 69,4 

Fitas métricas 72,2 88,9 41,7 75,0 

Ímanes 63,9 69,4 38,9 100 

Lentes, prismas, espelhos 58,3 75,0 44,4 100 

Lupas (de mão e binoculares) 77,8 94,4 88,9 100 

Microscópios óticos compostos 52,8 77,8 97,2 100 

Modelos anatómicos 41,7 63,9 88,9 94,4 

Termómetros 58,3 83,3 83,3 100 

 
No quadro constante no ANEXO 2 encontram-se identificados outros materiais e equipamentos 
específicos para o ensino das ciências que se encontram disponíveis nos agrupamentos, por nível 
de educação e ensino. Constata-se, como aliás é espetável, que é nos 2.º e 3.º ciclos que estão 
disponíveis a maioria dos materiais e equipamentos, quer em quantidade quer em variedade. 
Contudo, existem percentagens significativas de estabelecimentos que têm alguns desses 
materiais disponíveis quer para a educação pré-escolar quer para o 1.º ciclo. De facto, existem na 
maioria dos agrupamentos recursos suficientes para poderem, mediante uma boa gestão, ser 
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utilizados pelas crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo, para dar resposta ao exigido 
nas orientações curriculares da educação pré-escolar e programa do 1.º ciclo, em termos de 
trabalho prático, nomeadamente balanças, bússolas, ímanes, esqueleto humano, lupas, modelos 
anatómicos, espelhos, fitas métricas, microscópios, termómetros e circuitos elétricos, entre 
outros. É de realçar em alguns agrupamentos a partilha organizada entre os vários 
estabelecimentos, a partir normalmente da escola sede, como forma de ultrapassar eventuais 
carências em alguns deles.   

Na maioria dos agrupamentos intervencionados existem, ainda, outros recursos de natureza 
didático/pedagógica considerados relevantes para o desenvolvimento dos processos de ensino e 
de aprendizagem das ciências QUADRO 6. Os materiais e equipamentos construídos ou adaptados 
pelos docentes assumem relevância em todos os níveis e ciclos de ensino. Os kits experimentais 
e, em particular, os jogos didáticos são outros recursos acessíveis para estimular as aprendizagens. 
As tecnologias de informação e comunicação encontram-se disponíveis na grande maioria dos 
agrupamentos de escolas, propiciando as condições necessárias para uma maior adequação da 
ação pedagógica a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. 
 

QUADRO 6 – OUTROS RECURSOS MATERIAIS E PEDAGÓGICOS (% DE ESCOLAS) 

 
 EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º 
CEB 

Material e equipamento construído/ 
adaptado pelos docentes 

72,2% 66,7,8% 69,4% 77,8% 

Computadores, projetores multimédia, … 83,3% 97,2% 91,7% 94,4% 

Quadro interativo 61,1% 91,7% 72,2% 86,1% 

Jogos didáticos 83,3% 77,8% 66,7% 61,1% 

Kits experimentais ou outros  47,2% 55,6% 55,6% 80,6% 

 

No QUADRO 7 encontra-se evidenciada a percentagem de escolas com equipamento de segurança e 
instruções para a utilização de material/equipamento específico afixadas de forma legível em 
laboratórios ou salas afins. 

QUADRO 7 – SEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS E SALAS AFINS (% DE ESCOLAS COM SIM) 

 
 EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º 
CEB 

Equipamento de higiene (luvas de látex, máscara, óculos) e de 
segurança (caixa de primeiros socorros, extintores, balde de areia e 
manta corta-fogo, unidade de lava-olhos e chuveiro, detetores de 
incêndio) em laboratórios e (caixa de primeiros socorros, extintores, 
balde de areia e manta corta-fogo) em salas afins 

41,7% 50,0% 44,4% 66,7% 

Instruções para a utilização de material/equipamento específico 
afixadas de forma legível em laboratórios ou salas afins 

8,3% 13,9% 38,9% 52,8% 
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A análise dos dados ínsitos no quadro permite constatar que uma percentagem significativa dos 
agrupamentos intervencionados não se encontra devidamente apetrechada com os equipamentos 
de higiene e de segurança adequados nos espaços destinados a trabalho 
laboratorial/experimental, nem tem afixadas instruções para a utilização de 
material/equipamento específico. A situação é mais preocupante ao nível dos 2.º e 3.º ciclos pois 
é aí que existem, e é expetável serem utilizados/manipulados, os equipamentos/produtos que 
envolvem maior perigosidade para os utilizadores. De relevar que nas escolas com 2.º ciclo mais 
de 50% não cumprem os requisitos pretendidos e no 3.º ciclo, que são as que apresentam uma 
percentagem mais elevada de condições adequadas de segurança, pouco mais de metade cumpre. 
Esta situação necessita de uma atenção especial e de uma atuação rápida por parte dos 
responsáveis, uma vez que a segurança é um aspeto fundamental em qualquer estabelecimento 
de educação.  

 

5.1.4 Formação contínua  

O número de ações de formação promovidas internamente no último triénio, 2015-2016 a 2017-
2018, no âmbito do ensino das ciências, pelos 36 agrupamentos intervencionados e o número de 
docentes envolvidos nas mesmas constam do QUADRO 8. Constata-se que os valores, tanto das ações 
promovidas como do total de docentes que participaram, são baixos. De facto, no triénio, apenas 
foram dinamizadas 75 ações de formação, envolvendo 288 docentes, o que representa cerca de 
14,8% dos professores em condições de as frequentar, tomando como simples referência o universo 
de 2017-2018.  

Por outro lado, dados recolhidos durante as intervenções mostram também que 265 docentes do 
1.º ciclo que se mantiveram no mesmo agrupamento, no último triénio, frequentaram o Programa 
de Formação em Ensino Experimental das Ciências, entre 2006 e 2010, número considerado 
relevante. Contudo, constata-se que apenas seis desses docentes foram promotores de sessões de 
disseminação interna dos conhecimentos adquiridos, após a participação no citado programa e 
para somente 17 dos seus pares.  

QUADRO 8 − AÇÕES DE FORMAÇÃO INTERNA FREQUENTADAS NO ÚLTIMO TRIÉNIO 2015-2016 A 2017-2018 (N.º) 

 
 EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º CEB 
CN             FQ 

TOTAL 
(N.º) 

Ações organizadas pela escola, no 
âmbito do ensino das ciências (N.º) 13 22 16 11 13 75 

Docentes que participaram (N.º) 45 123 39 63 18 288 

À semelhança do que já foi referenciado em relatórios nacionais anteriores, estes dados levam a 
concluir que as escolas não rentabilizam, em nenhum dos níveis de educação e ensino, o potencial 
de saberes científicos e didáticos/metodológicos de cada docente na organização de ações 
internas de disseminação de conhecimentos.  
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No QUADRO 9 consta o número de ações de formação externa frequentadas pelos docentes, também 
durante o triénio 2015-2016 a 2017-2018.  A sua análise revela que houve oferta de formação para 
todos os níveis de educação e ensino. No entanto, o número de docentes participantes é pouco 
significativo pois apenas 395 investiram no seu desenvolvimento profissional, o que corresponde 
somente a cerca de 20%, tomando como mera referência o universo de 2017-2018. O incentivo à 
qualificação e valorização dos recursos humanos, no âmbito do ensino das ciências é uma área que 
merece uma aposta mais significativa por parte dos órgãos de gestão das escolas.  

QUADRO 9 − AÇÕES DE FORMAÇÃO EXTERNA FREQUENTADAS NO ÚLTIMO TRIÉNIO 2015-2016 A 2017-2018 (N.º) 

 

 
EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º CEB TOTAL 
(N.º) CN FQ 

Ações de formação frequentadas, no 
âmbito do ensino das ciências (N.º) 23 34 40 68 60 225 

Docentes que participaram (N.º) 33 122 55 115 70 395 
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5.2 Documentos orientadores e planeamento pedagógico 

5.2.1 Documentos orientadores 

A percentagem de agrupamentos de escolas intervencionados cujos documentos orientadores 
(projeto educativo ou plano de estudos e desenvolvimento curricular) contemplam objetivos, 
metas e estratégias com vista ao desenvolvimento da literacia científica, estão patentes no 
GRÁFICO 1 e no GRÁFICO 2. 

GRÁFICO 1 – O PROJETO EDUCATIVO OU O PLANO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR CONTEMPLAM OBJETIVOS E 
METAS NO ÂMBITO DA LITERACIA CIENTÍFICA. % DE AGRUPAMENTOS 

 
 

GRÁFICO 2 - O PROJETO EDUCATIVO OU O PLANO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR CONTEMPLAM 
ESTRATÉGIAS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DA LITERACIA CIENTÍFICA. % DE AGRUPAMENTOS 

 

16,70%

16,70%

16,70%
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83,30%

83,30%

83,30%

80,60%
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22,20%

33,30%
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77,80%
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72,20%
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69,40%
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Analisando os dados constantes dos gráficos anteriores infere-se que a percentagem de 
agrupamentos intervencionados que identifica nos seus documentos orientadores objetivos e 
metas no âmbito da literacia científica, fica aquém dos 20%, sendo os valores máximos atingidos 
no caso do 3.º ciclo. Por outro lado, a percentagem dos que apontam estratégias com vista ao 
desenvolvimento da mesma literacia oscila entre os 22% na educação pré-escolar e os 33% no 1.º 
ciclo. Estes dados indiciam uma fraca intencionalidade na definição de uma linha orientadora que 
fundamente as decisões a tomar na implementação de ações indutoras do desenvolvimento de 
práticas pedagógicas que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino experimental das 
ciências e, consequentemente das aprendizagens em ciências, interligadas com a aquisição das 
áreas de competências preconizadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade.  

Na apreciação referente ao planeamento pedagógico foram tidos em consideração os indicadores 
referenciados nos QUADRO 10, QUADRO 11 e QUADRO 12 e a escala de valoração (de 1 a 4) constante no 
QUADRO 1. 

QUADRO 10 – PLANEAMENTO PEDAGÓGICO (MÉDIAS) 

 

O Planeamento Pedagógico prevê: EPE 1.º 
CEB 

2.º  
CEB 

3.º CEB 
CN FQ 

A implementação de estratégias de ensino das ciências 
que envolvem atividades práticas 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 

A diversificação dos registos de observação e de 
recolha de documentos em contexto de atividade 
prática/dos instrumentos de avaliação das 
aprendizagens a utilizar nas atividades práticas 

2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 

A implementação de estratégias de ensino que 
envolvem trabalho de base laboratorial 1,7 1,9 2,4 2,7 2,5 

A diversificação dos registos de observação e de 
recolha de documentos em contexto de trabalho de 
base laboratorial/dos instrumentos de avaliação das 
aprendizagens a utilizar para o trabalho de base 
laboratorial 

1,6 1,8 2,0 2,1 2,2 

A implementação de estratégias de ensino que 
envolvem trabalho de base experimental 1,6 2,0 2,1 2,1 2,2 

A diversificação dos registos de observação e de 
recolha de documentos em contexto de trabalho de 
base experimental/dos instrumentos de avaliação das 
aprendizagens a utilizar no trabalho de base 
experimental 

1,6 1,8 2,0 1,9 1,9 

A implementação de estratégias de ensino que 
envolvem trabalho de campo 1,6 2,0 2,1 2,1 2,2 

A diversificação dos registos de observação e de 
recolha de documentos em contexto de trabalho de 
campo/dos instrumentos de avaliação das 
aprendizagens a utilizar no trabalho de campo 

1,6 1,8 2,0 1,9 1,9 
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Analisando os dados constantes do QUADRO 10, infere-se, à semelhança do que já havia sido 
registado em relatórios globais de anos anteriores, que as médias das apreciações feitas pelas 
equipas inspetivas, são, na generalidade, inferiores a 2, o que se traduz em práticas pouco ou 
nada relevantes ao nível do planeamento do trabalho de base laboratorial, experimental e de 
campo. As exceções ocorrem para os indicadores relativos às estratégias de ensino das ciências 
que envolvem somente as atividades práticas e a diversificação dos respetivos registos de 
observação e dos instrumentos de avaliação das aprendizagens. De facto, para a maioria dos 
agrupamentos intervencionados, em todos os níveis de educação e ensino, os dados sugerem que 
o planeamento pedagógico não assenta numa previsão clara e intencional de contextos de 
aprendizagem de trabalho de base laboratorial, experimental e de campo alicerçados em 
estratégias, registos e instrumentos de avaliação diversificados.  É indispensável que esta situação 
seja objeto de reflexão nas escolas, de forma a promover o desenvolvimento das competências 
previstas para o percurso de desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças e alunos e 
assegurar a construção da sua cultura científica. 

QUADRO 11 – PLANEAMENTO PEDAGÓGICO: PERSPETIVA CTSA, COERÊNCIA CURRICULAR E ARTICULAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR (MÉDIAS) 

O Planeamento Pedagógico tem em consideração: EPE 1.º 
CEB 

2.º  
CEB 

3.º CEB 
CN FQ 

A interligação dos conteúdos com o quotidiano/meio 
(Perspetiva CTSA -Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
Ambiente) 

2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 

A coerência curricular (para o mesmo conteúdo/tema são 
planeadas atividades de base experimental nos diferentes 
níveis de escolaridade que permitem uma aprendizagem de 
processos científicos de nível crescente de complexidade) 

1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 

A articulação interdisciplinar / áreas do conhecimento 2,4 2,6 2,2 2,2 2,2 

 

A análise do QUADRO 11 mostra que as médias das valorações feitas em qualquer um dos indicadores 
em análise são baixas, em todos os níveis de educação e ensino. Estes resultados evidenciam 
práticas pouco relevantes no planeamento pedagógico ao nível da interligação dos conteúdos com 
o quotidiano/meio, da coerência curricular e da articulação interdisciplinar, aspetos que 
necessitam de reflexão por parte das escolas.  

Relativamente ao primeiro indicador, as médias variam entre 2,1 e 2,2, situação que não se pode 
considerar aceitável, uma vez que a importância da abordagem dos conteúdos em ciências numa 
perspetiva CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente é reconhecida nos vários documentos 
curriculares em vigor, em particular nas Aprendizagens Essenciais, concorrendo para o 
desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. Ao considerar questões do quotidiano, locais, regionais, nacionais, às quais se procura 
dar resposta, a compreensão e a interpretação dos processos naturais, sociais e tecnológicos, 
tornam-se mais acessíveis às crianças e aos alunos, facilitando-lhes assim aprendizagens 
significativas. 
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Quanto ao segundo indicador, as médias variam entre 1,8 e 2,1, situação que merece também 
uma reflexão por parte dos docentes. É fundamental que o planeamento assegure a coerência 
curricular relativamente aos conteúdos transversais aos vários níveis de educação e ensino, no 
sentido de articular conteúdos/temas, estratégias e metodologias que permitam aprendizagens 
de processos científicos de nível crescente de complexidade nas áreas de competências do saber 
científico, do pensamento crítico e criativo, do raciocínio e resolução de problemas, da 
consciência e domínio do corpo, entre outras e consolidar transições seguras ao longo dos vários 
ciclos de ensino. 

No terceiro indicador as médias oscilam entre os 2,2 e 2,6 sendo que é igualmente destacado nos 
vários documentos curriculares em vigor, que as aprendizagens em ciências poderão ser mais 
significativas e enriquecedoras se no planeamento forem definidas estratégias de articulação 
curricular de saberes específicos das ciências com os de outras componentes/disciplinas do 
currículo, de forma a potenciar a aquisição de conhecimentos e saberes globalizantes.  

QUADRO 12 – PLANEAMENTO PEDAGÓGICO E TRABALHO COLABORATIVO (MÉDIAS) 

O Planeamento pedagógico é feito 
em trabalho colaborativo: EPE 1.º CEB 2.º  

CEB 
              3.º CEB 

CN FQ 

Em departamento curricular 2,4 2,6 2,4 2,4 2,4 

Em conselho de docentes/conselho 
de ano/grupo recrutamento 

2,1 2,9 2,9 3,0 3,0 

 

Analisando os dados do QUADRO 12 verifica-se que as médias das valorações atribuídas, 
independentemente do nível de educação e ensino em causa, são maioritariamente inferiores a 3, 
o que revela que o planeamento pedagógico em trabalho colaborativo é uma prática que apresenta 
margem para melhorar. Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o planeamento é efetuado, maioritariamente, nos 
conselhos de ano ou nos grupos de recrutamento, situação que é justificada, do ponto de vista dos 
responsáveis, em termos de operacionalidade. Importa, contudo, que seja salvaguardada uma 
visão global e abrangente intra e interdepartamental de forma a não ficar comprometida a 
sequencialidade no desenvolvimento das aprendizagens científicas dos alunos.  

É evidente a necessidade de as escolas apostarem na promoção do trabalho colaborativo ao nível 
do planeamento pedagógico, tendo por base a perspetiva de gestão curricular horizontal e 
vertical, através da exploração e do aprofundamento de outras dinâmicas que passem, por 
exemplo, pela criação de equipas educativas que acompanhem turmas ou grupos de alunos e que 
conduza a criação de estratégias pedagógico/didáticas que incentivem e promovam a realização 
de trabalho prático. 
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5.3 Práticas pedagógicas em ciências 

5.3.1 Práticas pedagógicas observadas 

Atualmente a investigação ligada ao ensino das ciências entende, de uma forma mais ou menos 
consensual, que os docentes devem promover nas crianças e alunos o desenvolvimento de 
competências relacionadas com a aquisição de procedimentos científicos, desde as mais básicas, 
como a simples observação, às mais complexas, como sejam as de investigar e resolver problemas. 
Assim torna-se evidente a pertinência da realização de trabalho prático no contexto das 
aprendizagens científicas facilitando a compreensão da ciência e dos processos científicos.  

O trabalho prático é entendido, pela maioria dos investigadores, como um conceito geral e 
abrangente que inclui todas as atividades de ensino e aprendizagem que exigem que as 
crianças/alunos estejas ativamente envolvidos, nos domínios psicomotor, cognitivo e afetivo. 
Assim, o mesmo pode desenvolver-se em contextos de aprendizagem muito diversos, que vão 
desde simples atividades práticas que se realizam com recurso, por exemplo, a papel e lápis e/ou 
a meios informáticos, aos de trabalho laboratorial que requerem material ou equipamento de 
laboratório, mais ou menos convencionais, aos de trabalho experimental que envolvem controlo 
e manipulação de variáveis, até aos de trabalho de campo quando ocorrem em contacto direto 
com a natureza e com os fenómenos físicos e naturais. As diferentes modalidades de trabalho 
prático, no seu conjunto, devem assegurar a mobilização e o desenvolvimento de capacidades de 
processos científicos e de atitudes e conhecimentos científicos. Desta forma importa que as 
atividades envolvendo trabalho prático sejam orientadas para o desenvolvimento e a apropriação 
da metodologia científica nomeadamente a observação, problematização, formulação de 
hipóteses, realização de experiências, manipulação de materiais e equipamentos, medições, 
recolha e tratamento de dados, elaboração de conclusões, discussão e comunicação. 

O trabalho experimental apresenta uma capacidade integradora das outras tipologias, 
nomeadamente a do trabalho laboratorial e a de campo. Assim, considerando a FIGURA 1, as 
tipologias de trabalho laboratorial e de campo, de acordo com a sua definição, podem ser 
entendidas efetivamente como atividades de laboratório ou de campo ou então estar integrados 
no trabalho experimental se essas atividades envolverem controlo e manipulação de variáveis.  

FIGURA 1- RELAÇÃO ENTRE TRABALHO PRÁTICO, LABORATORIAL E DE CAMPO. ADAPTADO DE LEITE, 2001 
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A realização de trabalho prático como facilitador da descoberta fundamentada, própria da 
investigação científica, consta não só de diversos artigos de investigação, mas está igualmente 
implícita nos documentos curriculares em vigor, nomeadamente: 

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar; 

• Aprendizagens Essenciais para Estudo do Meio (1.º ciclo), Ciências Naturais (2.º ciclo) e 
Ciências Naturais e Físico-Química (3.º ciclo); 

• Programas de Estudo do Meio (1.º ciclo); 

• Programas de Ciências Naturais e de Físico-Química (2.º e 3.º ciclos); 

• Metas curriculares Ciências Naturais (2.º ciclo) e Ciências Naturais e Físico-Química 
(3.º ciclo). 

Relativamente à educação pré-escolar e de acordo com as orientações curriculares atualmente 
em vigor, a Área do Conhecimento do Mundo tem como finalidade essencial lançar as bases da 
estruturação do pensamento científico e enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu 
desejo de saber e compreender porquê. Preconiza-se a introdução à metodologia própria das 
ciências para fomentar uma atitude científica e experimental e uma sensibilização às diversas 
ciências naturais e sociais abordadas de modo articulado, mobilizando aprendizagens de todas as 
outras áreas, visando o alargamento e desenvolvimento de aprendizagens proporcionadas pelo 
contexto da educação pré-escolar e pelo meio social, físico e natural próximo, a questões 
científicas que ultrapassam as vivências imediatas, numa perspetiva contextualizada e articulada 
dos saberes de diferentes domínios como a sociologia, a geografia, a física, a química, a biologia 
e a geologia. Entende-se como relevante a necessidade de haver sempre uma preocupação de 
rigor, quer ao nível dos processos desenvolvidos, quer dos conceitos apresentados, quaisquer que 
sejam os aspetos abordados e o nível de aprofundamento que se pretenda. Defende-se a 
organização dos ambientes educativos que permitam o processo de descoberta e a livre 
exploração, dando oportunidade às crianças de se apropriar do processo de desenvolvimento da 
metodologia científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever, 
experimentar, recolher, organizar e analisar informação para chegar a conclusões e comunicá-las. 
Acrescenta-se que este processo implica o uso de formas de registo que permitam classificar os 
dados, ordená-los e quantificá-los através, por exemplo, de desenhos, gráficos e medições.  

Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de ensino as Aprendizagens Essenciais QUADRO 13 recentemente definidas 
têm como referente os documentos curriculares em vigor, estando articuladas com o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo-se como as aprendizagens indispensáveis 
à construção significativa do conhecimento, bem como ao desenvolvimento de processos 
cognitivos e atitudes particularmente associados à ciência. Neste sentido, visam proporcionar o 
desenvolvimento de competências que lhes permitam intervir de forma esclarecida em questões 
técnico-científicas que se colocam na sociedade atual, enquanto cidadãos ativos, bem como o 
interesse e a curiosidade pela ciência numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. As 
escolas deverão explicitar as opções tomadas ao nível da consolidação, aprofundamento e 
enriquecimento das Aprendizagens Essenciais, na área de Estudo do Meio e nas disciplinas de 
Ciências Naturais e Físico-Química, tendo em conta os demais documentos curriculares em vigor.  
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As Aprendizagens Essenciais definidas para o 1.º ano, em Estudo do Meio, para o 5.º ano, em 
Ciências Naturais, e para o 7.º ano em Ciências Naturais e Físico Química, foram implementadas 
em alguns dos agrupamentos intervencionados que aderiram ao projeto de autonomia e 
flexibilidade curricular dos ensinos básicos e secundário, no ano letivo de 2017-2018. 

Assinala-se que nas Aprendizagens Essenciais daqueles anos de escolaridade e áreas 
disciplinares/disciplinas, se encontra sempre subjacente a realização de atividades de trabalho 
prático, nomeadamente de natureza experimental. A título de exemplo salienta-se que é referido 
o seguinte:  

Para o 1.º Ciclo - Assim, ao longo do 1.º ciclo do ensino básico, o aluno deve: Utilizar processos 
científicos simples na realização de atividades experimentais; Reconhecer o contributo da ciência 
para o progresso tecnológico e para a melhoria da qualidade de vida; Manipular, imaginar, criar 
ou transformar objetos técnicos simples.  

Para o 2.º ciclo refere-se - A disciplina de Ciências Naturais no 5.º ano de escolaridade trata 
temáticas relacionadas com as características e as dinâmicas do planeta Terra e promotoras da 
educação científica dos alunos, ajudando-os a: Implementar investigações práticas, baseadas na 
observação sistemática, na modelação e no trabalho laboratorial/experimental, para dar resposta 
a problemas relacionados com os materiais terrestres, diversidade de seres vivos e suas interações 
com o meio. 

Para o 3.º ciclo consta -   Na disciplina de Ciências Naturais, no 7.º ano de escolaridade, abordam-
se temáticas relacionadas com as transformações que têm ocorrido no planeta Terra ao longo do 
tempo geológico e contribuem para a educação científica dos alunos, ajudando-os a: planear e 
implementar investigações práticas, baseadas na observação sistemática, na modelação e no 
trabalho laboratorial/experimental, para dar resposta a problemas relacionados com as 
dinâmicas do planeta Terra e com as evidências que ajudam a contar a sua história.  Para o 7.º ano 
na disciplina de Físico-Química é referido: Pretende-se que os alunos desenvolvam trabalho 
prático em interação com os pares, realizem experiências e explorem simulações, questionem, 
apresentem justificações e explicações, resolvam não só exercícios, como também problemas, nos 
quais a Física e a Química sejam adequadamente contextualizadas por forma a serem assuntos 
relevantes para os alunos, e descubram as suas próprias motivações para as aprendizagens.  
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QUADRO 13 - APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PARA O 1.º ANO (ESTUDO DO MEIO), 5.º ANO (CIÊNCIAS NATURAIS) E 7.º ANO 
(CIÊNCIAS NATURAIS E FÍSICO-QUÍMICA), RELACIONADAS COM O ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS (EXTRATOS) 

1.º ano de escolaridade – Estudo do Meio 

Realizar experiências em condições de segurança, seguindo os procedimentos experimentais. 

Saber manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando relações lógicas de forma e 
de função (tesoura, agrafador, furador, espremedor, saca-rolhas, talheres, etc.).  

Identificar as propriedades de diferentes materiais (Ex.: forma, textura, cor, sabor, cheiro, brilho, flutuabilidade, 
solubilidade), agrupando-os de acordo com as suas características, e relacionando-os com as suas aplicações.  

Agrupar, montar, desmontar, ligar, sobrepor etc., explorando objetos livremente.  

Ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos 
Promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem a pesquisa de informação;  

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: formulação de questões-problema; identificação 
de alguns fatores que influenciam uma experiência; tratamento de informação sustentados por critérios, 
com apoio do professor;  formulação de hipóteses com vista a dar resposta a um problema que se coloca 
face a um determinado fenómeno;  manipulação do globo terrestre, preenchimento de tabelas, a partir da 
exposição oral de conteúdos da disciplina; pesquisa e partilha de informação sobre temáticas de interesse 
do aluno ou relacionadas com os temas em estudo. 
 

5.º ano de escolaridade – Ciências Naturais 

Caracterizar ambientes terrestres e ambientes aquáticos, explorando exemplos locais ou regionais, a partir 
de dados recolhidos no campo; 

Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades humanas, com exemplos locais ou regionais;  

Distinguir água própria para consumo (potável e mineral) de água imprópria para consumo (salobra e 
inquinada), analisando questões problemáticas locais, regionais ou nacionais;  

Interpretar os rótulos de garrafas de água e justificar a importância da água para a saúde humana;  

Discutir a importância da gestão sustentável da água ao nível da sua utilização, exploração e proteção, com 
exemplos locais, regionais, nacionais ou globais;  

Argumentar acerca dos impactes das atividades humanas na qualidade do ar e sobre medidas que contribuam 
para a sua preservação, com exemplos locais, regionais, nacionais   ou globais e integrando saberes de outras 
disciplinas (ex.: História e Geografia de Portugal).  

Interpretar a influência da água, da luz e da temperatura no desenvolvimento das plantas;  

Discutir a importância da ciência e da tecnologia na evolução do conhecimento celular.  

Ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos 

Promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem: selecionar informação pertinente (em fontes diversificadas); analisar 
factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados (recorrendo a conhecimentos prévios e 
aplicando conhecimentos a novas situações). 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos: formular hipóteses face a um fenómeno ou 
evento (atividade laboratorial/experimental); criar um objeto, texto ou solução face a um desafio 
(construção de modelos explicativos); prever resultados (atividade laboratorial/experimental); usar 
modalidades diversas para expressar as aprendizagens (ex.: imagens, modelos, gráficos, tabelas, texto). 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo em: 
problematizar situações em atividades laboratoriais/experimentais/campo; analisar factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar.  

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: realizar tarefas de planificação, de revisão e de 
monitorização (ex.: atividade laboratorial/experimental); interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio.  
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7.º ano de escolaridade – Ciências Naturais 

Caracterizar a paisagem envolvente da escola (rochas dominantes, relevo), a partir de dados recolhidos no campo.  

Identificar alguns minerais (biotite, calcite, feldspato, moscovite, olivina, quartzo), em amostras de mão 
de rochas e de minerais.  

Distinguir rochas detríticas, de quimiogénicas e de biogénicas em amostras de mão.  

Identificar os principais grupos de rochas existentes em Portugal em cartas geológicas simplificadas e 
reconhecer a importância do contributo de outras ciências para a compreensão do conhecimento geológico.  

Relacionar algumas características das rochas e a sua ocorrência com a forma como o Homem as utiliza, a 
partir de dados recolhidos no campo.  

Analisar criticamente a importância da ciência e da tecnologia na exploração sustentável dos recursos litológicos, 
partindo de exemplos teoricamente enquadrados em problemáticas locais, regionais, nacionais ou globais.  

Relacionar o ambiente geológico com a saúde e a ocorrência de doenças nas pessoas, nos animais e nas 
plantas que vivem nesse ambiente, partindo de questões problemáticas locais, regionais ou nacionais.  

Ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos 

Promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem: necessidade de rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos; seleção 
de informação pertinente; análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados. 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos: imaginar hipóteses face a um fenómeno ou 
evento; imaginar alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema. 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo em: 
problematizar situações.  

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com 
autonomia progressiva.  

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno: interrogar-se sobre o seu próprio conhecimento prévio.  

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente o aluno para: descrever 
processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema. 

 

7.º ano de escolaridade – Físico-Química 

Descrever a organização dos corpos celestes, localizando a Terra no Universo, construindo diagramas e 
mapas, através da recolha e sistematização de informação em fontes diversas.  

Explicar o papel da observação e dos instrumentos utilizados na evolução histórica do conhecimento do 
Universo, através de pesquisa e seleção de informação.  

Interpretar informação sobre planetas do sistema solar (em tabelas, gráficos, textos, etc.) identificando 
semelhanças e diferenças (dimensão, constituição, localização, períodos de translação e rotação).  

Construir modelos do sistema solar, usando escalas adequadas e apresentando as vantagens e as limitações 
desses modelos.  

Medir o comprimento de uma sombra ao longo do dia e traçar um gráfico desse comprimento em função do 
tempo, relacionando esta experiência com os relógios de sol.  

Distinguir peso e massa de um corpo, relacionando-os a partir de uma atividade experimental, comunicando 
os resultados através de tabelas e gráficos.  

Distinguir materiais e agrupá-los com base em propriedades comuns através de uma atividade prática.  

Inferir que a maior parte dos materiais são misturas de substâncias, recorrendo à análise de rótulos de 
diferentes materiais.  

Distinguir, através de um trabalho laboratorial, misturas homogéneas de misturas heterogéneas e 
substâncias miscíveis de substâncias imiscíveis.  
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Classificar materiais como substâncias ou misturas, misturas homogéneas ou misturas heterogéneas, a partir 
de informação selecionada.  

Distinguir os conceitos de solução, soluto e solvente bem como solução concentrada, diluída e saturada, 
recorrendo a atividades laboratoriais.  

Preparar, laboratorialmente, soluções aquosas com uma determinada concentração, em massa, a partir de 
um soluto sólido, selecionando o material de laboratório, as operações a executar, reconhecendo as regras 
e sinalética de segurança necessárias e comunicando os resultados.  

Identificar, laboratorialmente e no dia a dia, transformações químicas através da junção de substâncias, 
por ação mecânica, do calor, da luz, e da eletricidade.  

Distinguir, experimentalmente e a partir de informação selecionada, reagentes e produtos da reação e 
designar uma transformação química por reação química, representando-a por equações de palavras.  

Justificar, a partir de informação selecionada, a importância da síntese química na produção de novos e 
melhores materiais, de uma forma mais económica e ecológica.  

Executar, laboratorialmente, testes químicos simples para detetar água, amido, glicose, dióxido de carbono e oxigénio.  

Identificar técnicas para separar componentes de misturas homogéneas e heterogéneas e efetuar a separação 
usando técnicas laboratoriais básicas, selecionando o material necessário e comunicando os resultados. 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos 

Promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos 
conteúdos das AE, que impliquem: necessidade de rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos 
científicos; seleção de informação pertinente em fontes diversas (artigos e livros de divulgação científica, 
notícias); análise de fenómenos da natureza e situações do dia a dia com base em leis e modelos; 
estabelecimento de relações intra e interdisciplinares, nomeadamente nos subdomínios Terra, Lua e forças 
gravíticas e Constituição do mundo material; mobilização de diferentes fontes de informação científica na 
resolução de problemas, incluindo gráficos, tabelas, esquemas, diagramas e modelos. 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos: formular hipóteses face a um fenómeno 
natural ou situação do dia a dia; propor abordagens diferentes de resolução de uma situação-problema; 
criar um objeto, gráfico, esquema, texto ou solução face a um desafio; analisar textos, esquemas 
conceptuais, simulações, vídeos com diferentes perspetivas, concebendo e sustentando um ponto de vista 
próprio;  fazer predições sobre a evolução de fenómenos naturais e a evolução de experiências em contexto 
laboratorial;  usar modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, relatórios, 
esquemas, textos, maquetes, simulações), recorrendo às TIC, quando pertinente.  

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo em: analisar 
textos com diferentes pontos de vista, distinguindo alegações científicas de não científicas; problematizar 
situações sobre aplicações da ciência e tecnologia e o seu impacto na sociedade; debater temas que 
requeiram sustentação ou refutação de afirmações sobre situações reais ou fictícias, apresentando 
argumentos e contra-argumentos baseados em conhecimento científico.  

Promover estratégias que envolvam, por parte do aluno: tarefas de pesquisa enquadrada por questões-
problema e sustentada por guiões de trabalho, com autonomia progressiva; tarefas de planificação, de 
implementação, de controlo e de revisão, designadamente nas atividades experimentais; registo seletivo e 
organização da informação (por exemplo, construção de sumários, registos de observações, relatórios de 
atividades laboratoriais e de visitas de estudo, segundo critérios e objetivos).  

Promover estratégias que impliquem, por parte do aluno: comunicar resultados de atividades laboratoriais 
e de pesquisa, ou outras, oralmente e por escrito, usando vocabulário científico próprio da disciplina, 
recorrendo a diversos suportes; participar em ações cívicas relacionadas com o papel central da Física e da 
Química no desenvolvimento tecnológico e suas consequências socioambientais.  

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno: realizar trabalho colaborativo em diferentes 
situações (projetos interdisciplinares, resolução de problemas e atividades experimentais).  

Promover estratégias que induzam o aluno a: posicionar-se perante situações de ajuda a outros e de proteção 
de si, designadamente adotando medidas de proteção adequadas a atividades laboratoriais; saber atuar 
corretamente em caso de incidente no laboratório, preocupando-se com a sua segurança pessoal e de terceiros.  
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No programa de Estudo do Meio, 1.º ciclo, verifica-se que um dos objetivos ínsitos se prende com 
Utilizar alguns processos simples de conhecimento da realidade envolvente (observar, descrever, 
formular questões e problemas, avançar possíveis respostas, ensaiar, verificar), assumindo uma 
atitude de permanente pesquisa e experimentação. A importância da componente experimental 
no ensino das ciências é destacada em várias partes do programa: O trabalho a desenvolver pelos 
alunos integrará obrigatoriamente atividades experimentais e atividades de pesquisa adequadas 
à natureza das diferentes áreas, nomeadamente no ensino das ciências (p.19); Será através de 
situações diversificadas de aprendizagem que incluam o contacto direto com o meio envolvente, 
da realização de pequenas investigações e experiências reais na escola e na comunidade, bem 
como através do aproveitamento da informação vinda de meios mais longínquos, que os alunos 
irão apreendendo e integrando, progressivamente, o significado dos conceitos - Princípios 
orientadores- (p.102) e Pretende-se fundamentalmente com este bloco desenvolver nos alunos 
uma atitude de permanente experimentação com tudo o que isso implica: observação, introdução 
de modificações, apreciação dos efeitos e resultados, conclusões (p.123). 

Quanto ao 2.º ciclo, o programa da disciplina de Ciências Naturais e as metas curriculares dos 5.º 
e 6.º anos de escolaridade enfatizam igualmente a realização do trabalho prático. Verifica-se que 
uma das finalidades ínsita no programa consiste em Sensibilizar para a importância da atividade 
experimental (…). Já em termos de objetivos gerais (Atitudes – Capacidades - Conhecimentos), 
entre outros, preconiza-se o seguinte:  

i. Respeitar normas gerais de segurança em atividades experimentais;  

ii. Manusear instrumentos simples de laboratório; 

iii. Revelar capacidade de observar e ordenar as observações 

iv. Interpretar dados e tirar conclusões.  

No 3.º ciclo, o programa das disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química e as metas 
curriculares dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade destacam, de igual modo, a importância da 
realização do trabalho prático. Verifica-se que uma das competências específicas a desenvolver 
para a literacia científica prende-se com: Conhecimento processual - pode ser vivenciado através 
da realização de pesquisa bibliográfica, observação, execução de experiências, individualmente 
ou em equipa, avaliação dos resultados obtidos, planeamento e realização de investigações, 
elaboração e interpretação de representações gráficas onde os alunos utilizem dados estatísticos 
e matemáticos. 

Relativamente às metas curriculares definidas para o 2.º e 3.º ciclos de ensino são igualmente 
notórias as indicações direcionadas para a utilização do trabalho experimental no ensino das 
ciências ANEXO 7.  

A atividade Gestão do currículo: ensino experimental das ciências inclui uma vertente de 
observação e apreciação das práticas pedagógicas nos espaços onde decorrem as aprendizagens 
das crianças/alunos: sala de atividades/aula/laboratório ou campo. Os resultados dessa 
apreciação, construídos com base na escala de valoração (de 1 a 4) constante no QUADRO 1, servem 
de suporte às asserções relativas a aspetos positivos e aspetos a melhorar constantes dos relatórios 
enviados aos agrupamentos intervencionados. 
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Na identificação da tipologia das atividades/aulas observadas foram utilizados os conceitos 
adotados pela investigação que pressupõe, para qualquer nível de educação e ensino, cinco tipos 
de práticas pedagógicas, a saber: atividade prática, trabalho de base laboratorial, trabalho de 
base experimental, trabalho de campo e aula expositiva/demonstrativa. 

No conjunto dos 36 agrupamentos intervencionados foram realizadas 504 observações de práticas 
pedagógicas. O QUADRO 14 apresenta o número de atividades/aulas observadas, por nível de 
educação e ensino. 

QUADRO 14 – ATIVIDADES/AULAS OBSERVADAS (N.º) 

 
 EPE 1.º 

CEB 2.º CEB 3.º CEB 
CN        FQ TOTAL 

Atividades/aulas observadas 105 
20,8% 

145 
28,8% 

105 
20,8% 

74         75 
14,7%      14,9% 

504 
100% 

 

O QUADRO 15 apresenta a incidência de cada tipologia de atividade/aula observada, por nível de 
educação e ensino. 

 

QUADRO 15 – PRÁTICA PEDAGÓGICA OBSERVADA, SEGUNDO A TIPOLOGIA DE ATIVIDADE/AULA, 
POR NÍVEL DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

Tipologia de atividade/aula EPE 1.º 
CEB 

2.º 
CEB 

3.º CEB 
CN         FQ 

Atividade prática 71 
67,6% 

60 
41,4% 

22 
21,0% 

20         14 
27,0%      18,7% 

Trabalho de base laboratorial 13 
12,4% 

30 
20,7% 

18 
17,1% 

20         23 
27,0%      30,6% 

Trabalho de base 
experimental 

5 
4,8% 

12 
8,2% 

8 
7,6% 

1           6 
1,4%        8,0% 

Trabalho de campo 2 
1,9% 

0 
0% 

1 
1,0% 

0           0 
0%          0% 

Atividade ou aula 
expositiva/demonstrativa 

(75% do tempo da observação) 

14 
13,3% 

43 
29,7% 

56 
53,3% 

33         32 
44,6%      42,7% 

 
Na educação pré-escolar verifica-se que a tipologia mais frequente foi a atividade prática com 
uma incidência de 67,6%. As práticas que envolveram as crianças em trabalho de base laboratorial 
(12,4%) e experimental (4,8%) totalizaram 17,2%. A atividade expositiva/demonstrativa ocorreu 
em 13,3% das práticas observadas e a que envolveu as crianças em trabalho de campo apenas 1,9%. 

Os valores apresentados evidenciam uma tendência predominantemente prática nos contextos 
educativos observados na educação pré-escolar, dado que as observações das tipologias de 
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atividade prática e de trabalho de base laboratorial, experimental e de campo perfazem 86,7%. 
No entanto, ressalta que as atividades que envolvem as crianças no contacto direto com o 
ambiente e os fenómenos naturais merecem uma maior atenção, no sentido de aumentar a sua 
regularidade, tal como preconizado nas orientações curriculares. Por outro lado, o recurso a 
atividades expositivas/demonstrativas neste nível de educação é outro aspeto que merece 
reflexão, em ordem a minimizar a sua prática, uma vez que as crianças devem estar ativamente 
envolvidas em todos os contextos de aprendizagem, valorizando-as assim como o sujeito do 
processo educativo. 

Nas aulas observadas no 1.º ciclo verifica-se uma maior incidência na atividade prática com 41,4%, 
seguida da aula expositiva/demonstrativa, com 29,7%. As aulas que envolvem os alunos em 
trabalho laboratorial, 20,7% e experimental, 8,2%, totalizam 29,0%. O contexto educativo de 
trabalho de campo não foi observado.  

Os dados apresentados apontam para atividades com uma tendência prática, mas menos 
significativa que na educação pré-escolar. O envolvimento dos alunos em trabalho experimental, 
com identificação e controlo de variáveis e em atividades de campo afiguram-se como estratégias, 
sobretudo esta última, que importa potenciar, no sentido de alinhar a ação com o definido nos 
documentos curriculares em vigor para o 1.º ciclo. Verifica-se, ainda, que uma parte substancial 
das aulas observadas recai em práticas de natureza expositiva/demonstrativa, o que suscita a 
necessidade de reflexão sobre a sua eficácia, uma vez que a participação ativa dos alunos fica 
condicionada.  

No 2.º ciclo constata-se que o recurso à aula expositiva/demonstrativa é o mais expressivo, 
atingindo 53,3%. A atividade prática regista 21,0% das observações realizadas e o trabalho 
laboratorial 17,1%. A estratégia que implica os alunos em trabalho experimental tem uma 
incidência baixa, de 7,6% e a de campo apresenta um valor residual de 1%. 

Em análise, estes dados evidenciam, para as aulas observadas no 2.º ciclo, uma tendência 
expositiva/demonstrativa, embora sejam dinamizadas, também, algumas atividades de cariz mais 
prático e com recurso a utilização de materiais de laboratório ou similares. 

No 3.º ciclo a prática pedagógica mais observada nas disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-
Química foi a aula expositiva/demonstrativa com 44,6% e 42,7% respetivamente, seguida do 
trabalho laboratorial 27,0% e 30,6% e da atividade prática 27,0% e 18,7%. O trabalho experimental, 
que envolve identificação e controlo de variáveis por parte dos alunos, registam valores 
extremamente baixos, de 1,4% e de 8,0% e o trabalho de campo nunca foi observado. 

Os valores referenciados permitem concluir que no 3.º ciclo e à semelhança do ciclo anterior, a 
tendência das práticas pedagógicas, nas aulas observadas, é predominantemente 
expositiva/demonstrativa, não obstante se verificar um incremento na implementação de trabalho 
laboratorial. Ressalta a necessidade de os responsáveis nas escolas refletirem e agirem de forma 
mais concertada sobre o reforço das estratégias que incidem em trabalho experimental e de 
campo, no sentido de dar resposta ao preconizado nos documentos curriculares em vigor para as 
disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química.  
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Em conclusão, o recurso a trabalho prático envolvendo as crianças e os alunos na utilização correta 
de material e equipamento de laboratório ou similar, na aplicação de técnicas laboratoriais 
simples, na identificação e manipulação de variáveis, no contacto direto com a natureza e com os 
fenómenos naturais são práticas que urge promover e sistematizar, ao longo da educação pré-
escolar e da escolaridade obrigatória, em ordem a desenvolver, em todos e em cada um dos alunos 
e crianças, processos cognitivos e atitudes particularmente associados à ciência.  

 

5.3.1.1 Atividade prática 

O entendimento acerca da tipologia de atividade prática, num âmbito alargado, inclui todos os 
contextos de ensino e de aprendizagem em que as crianças ou alunos estão ativamente envolvidos 
nos domínios psicomotor, cognitivo e afetivo e que permitem a mobilização de conhecimentos, 
capacidades de processos científicos, e de atitudes. Integra atividades muito diversas, entre as 
quais, resolução de exercícios/problemas de papel e lápis, pesquisa de informação em diferentes 
fontes, utilização de simulações informáticas, experiências sensoriais para aquisição de 
sensibilidade acerca dos fenómenos naturais e outras centradas no desenvolvimento das 
competências de observar, medir e manipular materiais e objetos para aquisição de destrezas. 

A atividade prática foi apreciada segundo sete campos de observação. Cada campo foi 
operacionalizado através de dois/três indicadores que explicitam um conjunto de caraterísticas, 
qualidades ou competências específicas consideradas expectáveis ou desejáveis ANEXO 3. A escala 
de apreciação utilizada (de 1 a 4) é a constante no QUADRO 1. 

Na educação pré-escolar realizaram-se 71 observações respeitantes à tipologia de atividade 
prática. As médias da valoração dos 20 indicadores posicionam-se entre 2,3 (Contextualiza na 
perspetiva de CTSA) e 3,1 (A disposição das mesas, dos equipamentos e dos materiais facilita o 
desenvolvimento do trabalho em curso, Permite a concentração nas tarefas, Induz a interação 
entre as crianças). Identifica-se um campo de observação (A organização da sala é adequada à 
atividade desenvolvida) em que os 3 indicadores respetivos apresentam médias superiores a 3. O 
campo de observação (O docente efetua uma introdução à atividade a desenvolver) afigura-se o 
mais frágil do total dos sete campos, registando valores de 2,3 (Contextualiza na perspetiva de 
CTSA) e de 2,4 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber estar). Reportando à escala 
utilizada, QUADRO 1 as características ou qualidades expectáveis nas práticas observadas são, no 
seu conjunto, pontuais ou pouco relevantes. 

No 1.º ciclo realizaram-se 60 observações respeitantes à tipologia de atividade prática. As médias 
da valoração dos 21 indicadores variam entre 2,1 (Explicita os critérios de avaliação - saber como 
evidenciar as aprendizagens) e 3,2 para as asserções/evidências do indicador (Permite a 
concentração nas tarefas). Constatam-se 2 campos de observação em que os indicadores 
correspondentes apresentam médias iguais ou superiores a 3 (A organização da sala é adequada à 
atividade desenvolvida e A atividade prática desenvolvida permite alcançar os objetivos 
definidos). O campo de observação (O docente efetua uma introdução à atividade a desenvolver) 
evidencia-se como o mais problemático do total dos sete campos, ficando-se por valores de 2,1 
(Explicita os critérios de avaliação - saber como evidenciar as aprendizagens), de 2,2 
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(Contextualiza na perspetiva de CTSA) e de 2,4 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber 
estar). Estas constatações, face à escala utilizada, QUADRO 1, indiciam que as práticas pedagógicas 
observadas apresentam as características ou qualidades em apreço de forma incipiente. 

No 2.º ciclo efetuaram-se 22 observações respeitantes à tipologia de atividade prática. As médias 
da valoração dos 21 indicadores oscilam entre 2,0 (Explicita os critérios de avaliação - saber como 
evidenciar as aprendizagens) e 3,1 (A atividade permite a concentração nas tarefas, o trabalho 
autónomo, O docente utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos, promove a 
correta utilização do vocabulário e coloca questões e responde às dúvidas dos alunos). Destacam-
se 2 campos de observação em que os respeitantes indicadores apresentam médias iguais ou 
superiores a 3 (A organização da sala é adequada à atividade desenvolvida e O docente fomenta 
uma linguagem rigorosa). O campo de observação (O docente efetua uma introdução à atividade 
a desenvolver) é o que tem a valoração mais baixa, atingindo 2,0 (Explicita os critérios de 
avaliação - saber como evidenciar as aprendizagens), 2,1 (Contextualiza na perspetiva de CTSA) 
e 2,5 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber estar).  Tendo em conta os valores agora 
descritos e a escala utilizada, QUADRO 1, conclui-se que nas práticas observadas para este ciclo de 
ensino, as características ou qualidades expectáveis apresentam um caráter pontual ou pouco 
relevante.   

No 3.º ciclo concretizaram-se 20 observações na disciplina de Ciências Naturais e 14 na de Físico-
Química respeitantes à tipologia de atividade prática. As médias da valoração dos 21 indicadores 
oscilam entre 2,3 (Contextualiza na perspetiva de CTSA, Explicita os critérios de avaliação - saber 
como evidenciar as aprendizagens, O docente recorre a instrumentos de registo e de avaliação) e 
3,4 (CN), 3,3 (FQ) (O docente define/explica, com correção, os termos e conceitos científicos). 
Evidencia-se apenas 1 campo de observação em que os respeitantes indicadores registam médias 
iguais ou superiores a 3 nas duas disciplinas em apreço (O docente fomenta uma linguagem 
rigorosa). O campo de observação (O docente efetua uma introdução à atividade a desenvolver) 
é o que apresenta maior fragilidade, alcançando apenas, em ambas as disciplinas, 2,3 no indicador 
Contextualiza na perspetiva de CTSA.  Para o indicador (Explicita os objetivos, saber, saber fazer 
e saber estar) atinge-se 2,6 e 2,3 e para Explicita os critérios de avaliação - saber como evidenciar 
as aprendizagens, 2,7 e 2,6. No seu conjunto, face à escala utilizada, QUADRO 1, as características 
ou qualidades expectáveis nas práticas observadas apresentam-se de forma incipiente.  

Em conclusão, os valores apresentados para os indicadores observados para a tipologia de 
atividade prática, em todos os níveis de educação e ensino, evidenciam a necessidade de 
reorientar as ações estratégicas, no sentido de conferir maior intencionalidade às práticas 
pedagógicas que conduzem à construção significativa do conhecimento científico, por parte das 
crianças e alunos, promovendo o seu envolvimento ativo nos domínios psicomotor, cognitivo e 
afetivo e a mobilização de conhecimentos, capacidades e atitudes relevantes e significativos. 
Importa, ainda perspetivar essas práticas de modo a consolidar os processos de transição entre a 
educação pré-escolar e o 1.º ciclo e entre este e os seguintes, nomeadamente as que respeitam à 
organização da sala, à introdução à atividade, à promoção da participação ativa das crianças e 
alunos e à reflexão sobre as suas ações, ao fomento de uma linguagem científica rigorosa e à 
certificação da efetividade das aprendizagens. 
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5.3.1.2 Trabalho de base laboratorial 

A noção de trabalho de base laboratorial está ligada a atividades de ensino e aprendizagem em 
que as crianças e os alunos estão ativamente envolvidos, que se concretizam através da 
manipulação de material ou equipamento de laboratório, mais ou menos simplificado, de técnicas 
laboratoriais básicas e que podem decorrer num laboratório ou numa sala de aula convencional, 
desde que sejam garantidas as condições de higiene e de segurança. São atividades centradas na 
mobilização de capacidades de processos científicos, de atitudes e conhecimentos científicos. 
Incluem-se as atividades de investigação simples, as do tipo Prevê-Observa-Explica-Reflete, as 
orientadas para a determinação do que acontece e as ilustrativas. 

O trabalho de base laboratorial foi apreciado segundo nove campos de observação. Cada campo 
foi operacionalizado através de dois/três indicadores que explicitam um conjunto de 
caraterísticas, qualidades ou competências específicas, expectáveis ou desejáveis ANEXO 4. A 
escala de apreciação utilizada (de 1 a 4) é a constante no QUADRO 1. 

Na educação pré-escolar, nas 13 observações respeitantes à tipologia de trabalho de base 
laboratorial, as médias da valoração dos 26 indicadores, oscilam entre 1,9 (A atividade é orientada 
por um protocolo ou afim estruturado com a participação das crianças), 2,5 (Contextualiza na 
perspetiva de CTSA), 2,7 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber estar, Atividade 
mobilizadora de conhecimentos e de capacidades investigativas), 2,8 (Suscita a pesquisa, o debate 
de ideias e diagnostica as conceções alternativas)  e 3,3 (O docente considera os diferentes ritmos 
de aprendizagem). Do total de campos de observação apenas dois (A organização da sala é 
adequada à atividade desenvolvida e as crianças estão ativamente envolvidas) apresentam todos 
os correspondentes indicadores com um valor médio igual ou superior a 3, enquanto outros dois 
revelam todos os indicadores com valores inferiores a 3 (O docente efetua uma introdução à 
atividade a desenvolver e A atividade é orientada por um protocolo laboratorial ou afim). No 
conjunto, face à escala utilizada, QUADRO 1, os resultados apresentam as características em apreço, 
mas é passível de melhoria.  

No 1.º ciclo, efetuaram-se 30 observações respeitantes à tipologia de trabalho de base 
laboratorial. De entre os 27 indicadores em análise, as médias de valoração mais baixas oscilam 
entre 1,9 (A atividade é orientada por um protocolo ou afim estruturado com a participação dos 
alunos), 2,2 (Explicita os critérios de avaliação - saber como evidenciar as aprendizagens), 2,6 
(Contextualiza na perspetiva de CTSA), 2,7 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber 
estar), 2,8 (Suscita a pesquisa, o debate de ideias e diagnostica as conceções alternativas, Os 
alunos colocam questões ou dúvidas sobre a matéria lecionada). O valor mais alto, 3,4 regista-se 
para o indicador (A organização da sala é adequada à atividade desenvolvida, assegurando as 
condições de higiene e segurança). Destacam-se apenas quatro campos de observação (A 
organização da sala é adequada à atividade desenvolvida, O docente fomenta uma linguagem 
rigorosa, O trabalho de base laboratorial desenvolvido permite alcançar os objetivos definidos e 
O docente certifica-se da efetividade das aprendizagens face aos objetivos definidos) em que a 
totalidade dos atinentes indicadores tem um valor igual ou superior a 3.  O campo de análise (O 
docente efetua uma introdução à atividade a desenvolver) é o que apresenta maior fragilidade 
dado que todos os indicadores são apreciados com valores inferiores a 3. Tais considerações, face 
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à escala utilizada, QUADRO 1, apontam para uma implementação frequente de práticas com as 
características ou qualidades expectáveis em análise, embora haja espaço para melhorias.  

No 2.º ciclo, das 18 observações respeitantes à tipologia de trabalho de base laboratorial. De entre 
os 27 indicadores em análise, as médias de valoração mais baixas variam entre 1,8 (A atividade é 
orientada por um protocolo ou afim estruturado com a participação dos alunos), 2,7 (Contextualiza 
na perspetiva de CTSA), 2,8 (Suscita a pesquisa, o debate de ideias e diagnostica as conceções 
alternativas) e 2,9 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber estar).  O valor mais elevado, 
de 3,4 encontra-se para o indicador (O docente promove a correta utilização do vocabulário 
científico). Constata-se que seis campos de observação (A organização da sala é adequada à 
atividade desenvolvida, O docente fomenta uma linguagem rigorosa, Os alunos estão ativamente 
envolvidos, Os alunos refletem sobre as suas ações, O trabalho de base laboratorial desenvolvido 
permite alcançar os objetivos definidos e O docente certifica-se da efetividade das aprendizagens 
face aos objetivos definidos) revelam todos os correspondentes indicadores com um valor médio 
igual ou superior a 3. Nenhum campo de análise apresenta todos os respetivos indicadores com 
valores inferiores a 3. No conjunto, face à escala utilizada, os resultados apresentam as 
características em apreço nas práticas pedagógicas, mas existe margem para melhorar.  

No 3.º ciclo concretizaram-se 20 observações na disciplina de Ciências Naturais e 23 na de Físico-
Química respeitantes à tipologia de trabalho laboratorial. De entre os 27 indicadores em análise, 
as médias de valoração mais baixas oscilam entre 1,7 (FQ) e 1,9 (CN) para (A atividade é orientada 
por um protocolo ou afim estruturado com a participação dos alunos), 2,1 (FQ) e 2,6 (CN) 
(Contextualiza na perspetiva de CTSA), 2,3 (FQ) e 2,7 (CN) (Explicita os critérios de avaliação – 
saber como evidenciar as aprendizagens) e 2,5 (FQ) e 2,7 (CN) (Suscita a pesquisa, o debate de 
ideias e diagnostica as conceções alternativas).   Evidencia-se seis campos de observação em que 
os respetivos indicadores registam médias iguais ou superiores a 3 nas duas disciplinas em apreço 
(A organização da sala é adequada à atividade desenvolvida; O docente fomenta uma linguagem 
rigorosa; Os alunos estão ativamente envolvidos; Os alunos refletem sobre as suas ações; Os 
alunos refletem sobre as suas ações, O trabalho de base laboratorial desenvolvido permite 
alcançar os objetivos definidos e O docente certifica-se da efetividade das aprendizagens face 
aos objetivos definidos). Nenhum campo de análise apresenta todos os respetivos indicadores com 
valores inferiores a 3. Contudo, o campo de observação (O docente efetua uma introdução à 
atividade a desenvolver) é o que apresenta maior fragilidade. No seu conjunto, face à escala 
utilizada, QUADRO 1, as características ou qualidades em apreço apresentam-se de forma incipiente 
nas práticas observadas. 

Os valores dos indicadores observados para a tipologia de trabalho de base laboratorial, em todos 
os níveis de educação e ensino, apontam para práticas pedagógicas que apresentam as 
características, qualidades ou competências específicas em apreço, mas necessitam de melhoria. 

Em conclusão, sobressaem das observações concretizadas indícios de fragilidades que importa 
ultrapassar, nomeadamente no que respeita ao aperfeiçoamento das práticas que visam explicitar 
com clareza, no início de cada atividade/aula, os objetivos da aprendizagem e de que modo as 
crianças e os alunos poderão demonstrar o seu saber, incentivando-os a serem mais ativos e 
reflexivos.  Outro aspeto que merece reflexão e melhoria prende-se com a implementação de 
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contextos educativos que estabeleçam relações significativas entre as conceções alternativas das 
crianças e dos alunos e o conhecimento científico. Afigura-se, ainda, fundamental o investimento 
em práticas de orientação para a pesquisa e debate de ideias, a realização de trabalho de projeto 
e de trabalho colaborativo visando o desenvolvimento de saberes interdisciplinares, numa 
perspetiva CTSA, a participação na elaboração de protocolos mobilizadores de capacidades 
investigativas, a manipulação correta de materiais e equipamentos e a aquisição de técnicas 
laboratoriais básicas, em ordem a desenvolver, em todos e em cada um, capacidades, atitudes e 
conhecimentos científicos consolidados.  

Por outro lado, o planeamento, realização e avaliação, de um processo pedagógico coerente e 
consistente, desde a educação pré-escolar ao 9.º ano de escolaridade, mediante um trabalho 
colaborativo docente concertado, afigura-se outra área a melhorar, em ordem ao desenvolvimento 
sustentado de uma cultura científica nas crianças e jovens. 

 

5.3.1.3 Trabalho de base experimental 

O conceito de trabalho de base experimental subentende o recurso a atividades de ensino e de 
aprendizagem que mobilizam capacidades de processos científicos, atitudes e conhecimentos 
científicos, envolvendo ativamente as crianças e os alunos no controlo e na manipulação de 
variáveis (interação simples de variáveis, qualitativo/quantitativo), implicando, eventualmente, 
a utilização de materiais e equipamentos de laboratório ou similares, podendo ocorrer no 
laboratório, no campo ou em salas de aulas convencionais, desde que garantidas as condições de 
higiene e segurança.  

O trabalho de base experimental foi apreciado segundo nove campos de observação, tal como o 
trabalho de base laboratorial. Cada campo foi operacionalizado através de dois/três indicadores 
que explicitam um conjunto de caraterísticas, qualidades ou competências específicas, 
expectáveis ou desejáveis ANEXO 5. A escala de apreciação utilizada (de 1 a 4) é a constante no 
QUADRO 1.  

Na educação pré-escolar, apenas se concretizaram 5 atividades respeitantes à tipologia de 
trabalho de base experimental, pelo que não é de considerar os dados obtidos para retirar ilações.  
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No 1.º ciclo, concretizaram-se 12 observações respeitantes à tipologia de trabalho de base 
experimental. De entre os 27 indicadores em análise, as médias de valoração mais baixas oscilam 
entre 2,3 (Explicita os critérios de avaliação - saber como evidenciar as aprendizagens), 2,6 
(Contextualiza na perspetiva de CTSA), 2,7 (A atividade é orientada por um protocolo ou afim 
estruturado com a participação dos alunos) e 2,8 (Explicita os objetivos, saber, saber fazer e saber 
estar e Os alunos relacionam os conteúdos abordados com aprendizagens anteriores). O valor mais 
elevado 3,7 encontra-se para o indicador (O docente coloca questões aos alunos). Constata-se que 
seis campos de observação apresentam todos os atinentes indicadores com um valor médio igual 
ou superior a 3 (A organização da sala é adequada à atividade desenvolvida, O docente orienta a 
atividade promovendo a participação dos alunos, O docente fomenta uma linguagem rigorosa, Os 
alunos estão ativamente envolvidos, O trabalho de base laboratorial desenvolvido permite 
alcançar os objetivos definidos e O docente certifica-se da efetividade das aprendizagens face 
aos objetivos definidos). Apenas um campo de análise apresenta todos os respetivos indicadores 
com valores inferiores a 3 (O docente efetua uma introdução à atividade a desenvolver). No 
conjunto, face à escala utilizada, os resultados indiciam relevância das características expectáveis 
em análise nas práticas pedagógicas.   

No 2.º ciclo, apenas se concretizaram 8 atividades respeitantes à tipologia de trabalho de base 
experimental e, por conseguinte, os dados recolhidos não são objeto de análise por não serem 
significativos para extrair conclusões. 

No 3.º ciclo efetivaram-se apenas 1 aula na disciplina de Ciências Naturais e 6 na de Físico-Química 
respeitantes à tipologia de trabalho experimental, pelas razões já apontadas atrás, não são 
considerados os dados recolhidos. 

A metodologia de trabalho experimental que implica a identificação, a manipulação e o controlo 
de variáveis, por parte dos alunos, em sala de aula não se assume como uma prática regular nas 
aulas, e consequentemente concretizaram-se poucas observações, não tendo por isso significado 
a identificação de tendências. 

Em resumo, a análise da informação recolhida para a tipologia de trabalho experimental aponta 
para a necessidade de readequar as práticas pedagógicas, no sentido de implementar, de forma 
intencional, contextos educativos mais estruturados e diferenciados, envolvendo ativamente as 
crianças e os alunos no controlo e na manipulação de variáveis (interação simples de variáveis, 
qualitativo/quantitativo), promotores da apropriação da metodologia científica, enquadrados 
numa abordagem CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e que mobilizem, através de 
processos regulares de experimentação/investigação, por parte das crianças e dos alunos, os 
saberes culturais, científicos e tecnológicos na compreensão do mundo real.  
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5.3.1.4 Trabalho de campo 

O conceito de trabalho de campo diz respeito às atividades de ensino e aprendizagem que 
implicam as crianças e os alunos na investigação do ambiente ao ar livre, no local onde os 
fenómenos físicos e naturais acontecem e os seres vivos e não vivos coexistem, mobilizando 
capacidades de processos científicos e atitudes e conhecimentos científicos. Os recintos escolares 
e os locais nas proximidades como hortas, jardins, campos baldios, muros velhos, poças de água 
da chuva, solos, entre muitos outros, proporcionam contextos suscetíveis desta exploração 
pedagógica.  

O trabalho de campo foi apreciado segundo nove campos de observação, tal como as duas 
tipologias anteriores. Cada campo foi operacionalizado através de dois/três indicadores que 
explicitam um conjunto de caraterísticas, qualidades ou competências específicas, expectáveis 
ou desejáveis ANEXO 6. A escala de apreciação utilizada (de 1 a 4) é a constante no QUADRO 1.  

Num total de 504 observações de práticas pedagógicas efetuadas no conjunto dos 36 agrupamentos 
de escolas intervencionados, apenas se concretizaram duas na educação pré-escolar e uma no 2.º 
ciclo, enquadradas na tipologia de trabalho de campo. Estes dados sugerem que esta metodologia 
que implica a observação direta, na natureza, dos objetos de estudo, a recolha de registos e de 
materiais naturais e pequenas investigações é um recurso didático muito pouco frequente no 
ensino das ciências. 

Em conclusão, emerge da análise da informação recolhida a necessidade de assegurar uma maior 
diversidade às práticas pedagógicas, através da dinamização regular e sistematizada de 
atividades/aulas com recurso às saídas de campo. Ressalta premente o envolvimento ativo das 
crianças e dos alunos na construção do conhecimento, na exploração de questões e fenómenos 
que lhe são familiares, aumentando a sua compreensão do mundo real, através do contacto direto 
com os fenómenos naturais e os materiais biológicos e geológicos. Importa criar intencionalmente 
estratégias que apelem a outras formas de recolha de informação e de dados que promovam o 
entendimento de problemáticas atuais, locais, regionais ou globais, bem como o desenvolvimento 
das competências de resolução de problemas integrados numa abordagem CTSA - Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente, em ordem a fazer aprender melhor e de forma mais 
significativa. 

 

5.3.1.5 Atividade ou aula expositiva/demonstrativa 

A prática pedagógica observada é enquadrada na tipologia expositiva ou demonstrativa (neste 
último caso quando executada pelo docente para todo o grupo/turma) sempre que constitui a 
estratégia de ensino usada durante, pelo menos, 75% do tempo destinado à atividade ou aula.  

Esta tipologia de atividade/aula foi apreciada segundo 4 campos de observação. Cada um foi 
operacionalizado através de três indicadores que explicitam um conjunto de caraterísticas, 
qualidades ou competências específicas, expectáveis ou desejáveis QUADRO 16. A escala de 
apreciação utilizada (de 1 a 4) é a constante no QUADRO 1.  
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QUADRO 16 – ATIVIDADE/AULA EXPOSITIVA/DEMONSTRATIVA – CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES (MÉDIAS) 

Campo de 
observação Indicadores EPE 1.º 

CEB 
2.º 
CEB 

3.º CEB 
CN     FQ 

O docente 
fomenta uma 

linguagem rigorosa 

Utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos 2,4 2,9 3,2 3,3    3,1 

Define/explica, com correção, os termos e conceitos 
científicos 2,3 2,8 3,1 3,1    3,2 

Promove a correta utilização do vocabulário 2,5 2,9 3,1 3,1    3,1 

As crianças/alunos 
estão atentas 

Colocam questões ao docente sobre os conteúdos 
abordados 2,3 2,5 2,8 2,4    2,5 

Seguem as instruções dadas pelo docente (realização 
de exercícios no caderno, realização de tarefas no 
quadro ou tarefa afim) 

2,5 2,9 3,0 3,0    3,1 

O ambiente tranquilo e propício às aprendizagens 3,1 3,1 3,1 3,3    3,1 

O docente solicita a 
participação das 
crianças/alunos 

Coloca questões ao grupo/turma sobre os assuntos 
abordados 2,5 2,8 3,0 3,1    3,0 

Reformula a sua exposição certificando-se que as 
crianças/alunos estão a entender os assuntos 
abordados 

2,5 2,7 2,8 2,9    2,8 

A comunicação é predominantemente bidirecional 
(docente - criança/aluno) 2,6 2,6 2,7 2,5    2,3 

A atividade 
expositiva/ 

demonstrativa 
desenvolvida 

permite alcançar os 
objetivos definidos 

A metodologia utilizada adequa-se à temática em estudo 1,9 2,4 2,6 2,6    2,3 

Os materiais utilizados otimizam as aprendizagens 2,2 2,7 2,6 2,8    2,5 

As crianças/alunos evidenciam compreender os 
conteúdos abordados 2,2 2,2 2,7 2,8    2,4 

Na educação pré-escolar efetuaram-se 14 observações respeitantes a atividades 
expositivas/demonstrativas, não sendo, contudo, uma prática pedagógica expectável neste nível.  

No 1.º ciclo, em 43 observações, as médias da valoração dos indicadores oscilam entre 2,2 (Os 
alunos evidenciam compreender os conteúdos abordados) e 3,1 (O ambiente na sala é tranquilo e 
propício às aprendizagens). Os campos de observação relacionados com o (Rigor científico da 
linguagem utilizada, a Participação dos alunos e O alcance dos objetivos definidos apresentam 
todos os indicadores com valores abaixo de 3. Nenhum campo de observação apresenta todos os 
atinentes indicadores com um valor médio igual ou superior a 3. Face à escala utilizada, QUADRO 1, 
o desenvolvimento das qualidades em análise afigura-se, no seu conjunto, pouco relevante.  

No 2.º ciclo concretizaram-se 56 observações, situando-se as médias da valoração dos indicadores 
entre 2,6 (A metodologia utilizada adequa-se à temática em estudo, Os materiais utilizados 
otimizam as aprendizagens) e 3,2 (Utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos). 
O campo de observação A atividade expositiva/demonstrativa desenvolvida permite alcançar os 
objetivos definidos tem todos os indicadores posicionados abaixo de 3. Apenas um campo de 
observação regista todos os respetivos indicadores com um valor médio igual ou superior a 3 (O 
docente fomenta uma linguagem rigorosa). Globalmente, e reportando à escala utilizada, estas 
apreciações evidenciam um desenvolvimento das qualidades expectáveis incipiente. 
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No 3.º ciclo efetivaram-se 33 observações na disciplina de Ciências Naturais e 32 na de Físico-
Química. As médias da valoração posicionam-se entre 2,3 (FQ) e 2,6 (CN) para o indicador A 
metodologia utilizada adequa-se à temática em estudo e entre 3,1 (FQ) e 3,2 (CN) para o indicador 
O docente utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos. O campo de observação 
A atividade expositiva/demonstrativa desenvolvida permite alcançar os objetivos definidos tem 
todos os indicadores posicionados abaixo de 3. Apenas um campo de observação regista todos os 
respetivos indicadores com um valor médio igual ou superior a 3 (O docente fomenta uma 
linguagem rigorosa). No seu conjunto, face à escala utilizada, QUADRO 1, as características ou 
qualidades em apreço apresentam uma frequência pouco relevante nas práticas observadas. 

Em síntese, a informação recolhida indicia, para todos os níveis de educação e ensino, que a 
tipologia de atividade/aula expositiva/demonstrativa constitui um recurso muito frequente, 
tornando-se tanto mais significativo quanto mais avançado o ciclo de escolaridade. As estratégias 
expositivas/demonstrativas são preponderantes nas dinâmicas das aulas, mas revelam uma baixa 
eficácia no alcance dos objetivos que se prendem com a aquisição de aprendizagens 
progressivamente mais complexas, nas áreas de competências do pensamento científico, crítico e 
criativo e do raciocínio e resolução de problemas. Não obstante o reconhecimento do valor 
pedagógico que esta metodologia possa ter, afigura-se fundamental investir na sua integração em 
sequências didáticas coerentes e diversificadas, visando proporcionar às crianças e aos alunos a 
construção do seu próprio conhecimento. 

 

5.3.2 Desenvolvimento de capacidades investigativas 

A exigência concetual pode ser aferida pelos níveis de complexidade e de abstração evidenciados 
nos documentos curriculares, bem como nas práticas pedagógicas. Uma elevada exigência 
concetual pressupõe a mobilização de conhecimentos e capacidades de grande complexidade e 
abstração e ainda fortes relações entre esses conhecimentos. Pelo contrário, uma exigência 
concetual baixa prende-se com saberes essencialmente factuais e capacidades de nível elementar, 
como a simples memorização e compreensão.  

As capacidades investigativas foram consideradas como sinónimo, quer do conceito de capacidades 
de inquérito sistemático para a resolução de problemas referido por determinados autores, quer 
da noção de capacidades de processos científicos. 

As capacidades investigativas surgem frequentemente associadas a formas de pensamento 
envolvidas na investigação e no trabalho experimental. Múltiplos autores assinalam diversas 
capacidades investigativas comuns e consensuais em ciências, como a observação, a identificação e 
o controlo de variáveis, a classificação, a planificação de atividades experimentais, as medições, a 
formulação de problemas e de hipóteses, a planificação de experiências, o registo, o tratamento e 
a organização de dados em tabelas e gráficos, a realização de inferências e a comunicação. O 
desenvolvimento das capacidades investigativas é considerado um bom indicador da qualidade do 
trabalho prático, essencial no ensino das ciências. Esta importante dimensão é, igualmente, um campo 
de análise na atividade de acompanhamento Gestão do currículo – Ensino Experimental das Ciências. 
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O QUADRO 17 representa a frequência com que ocorreu o desenvolvimento de competências específicas 
associadas a diversas capacidades de processos científicos, em 504 atividades/aulas observadas. 

A partir dos dados do QUADRO 17, verifica-se que a capacidade de observar é a que tem maior 
expressão (89,3%), seguindo-se a de registar (77,7%) e a de interpretar dados/informação (51,0%). 
As restantes capacidades investigativas não atingem valores superiores a 50% nas atividades/aulas 
observadas: Extrair conclusões/Dar resposta à questão/ problema 45,2%; levantar 
questões/formular problemas (43,7%), comunicar (44,2%); formular hipóteses/indicar previsões 
(35,9 %) e classificar (32,7%). Algumas evidenciam valores relativamente baixos, como 
medir/quantificar (25,6%), organizar dados (24,6%) e avaliar dados/informação (24,6%). Outras, 
ainda, destacam-se por apresentarem percentagens significativamente baixas, como identificar 
variáveis (14,7%), seriar (6,9%) e planear procedimento experimental (5,6%). 

As capacidades de Manipular materiais/equipamentos de laboratório ou similares, realizar 
procedimentos experimentais, testar hipóteses e controlar variáveis foram observadas em apenas 
139 situações de um universo total de 504 atividades/aulas observadas, dado que estas 
competências ficaram afetas apenas às condições em que se verificou a realização de trabalho de 
base laboratorial/experimental, por parte das crianças/alunos. 

QUADRO 17 – FREQUÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS-CAPACIDADES INVESTIGATIVAS OBSERVADAS 

As atividades/aulas de trabalho prático observadas 
promovem o desenvolvimento de competências 
específicas – capacidades investigativas: 

SIM 

N.º REGISTOS % REGISTOS 

Observar 450 89,3 

Manipular materiais/equipamentos de laboratório ou similares * 126 90,6 

Medir/Quantificar 129 25,6 

Registar 388 77,0 

Classificar 165 32,7 

Seriar 35 6,9 

Levantar questões/Formular problemas 220 43,7 

Formular hipóteses/indicar previsões 181 35,9 

Testar hipóteses * 47 33,8 

Identificar variáveis 74 14,7 

Controlar variáveis * 41 29,5 

Planear procedimento experimental 28 5,6 

Realizar procedimento experimental * 100 71,9 

Organizar dados 124 24,6 

Interpretar dados/informação 257 51,0 

Avaliar dados/informação 124 24,6 

Extrair conclusões/Dar resposta à questão/ problema 228 45,2 

Comunicar 223 44,2 

Nota: Nos casos assinalados com * o universo de atividades/aulas observadas é de 139 e não de 504, dado que as 
respetivas competências ficaram afetas apenas às condições em que se verificou realização de trabalho de base 
laboratorial/experimental, por parte das crianças/alunos. 
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De um modo geral, as práticas pedagógicas observadas promovem o desenvolvimento de algumas 
competências específicas – capacidades investigativas, nomeadamente as que implicam a 
observação e o registo. No entanto, não se verifica a implementação frequente das capacidades 
que implicam uma maior complexidade como formular hipóteses/indicar previsões, planear 
procedimento experimental, testar hipóteses, identificar e controlar variáveis, organizar e avaliar 
dados/informação. Por outro lado, no que respeita ao desenvolvimento de capacidades mais 
elementares como medir/quantificar, classificar, e seriar e as manipulativas de materiais e 
equipamentos de laboratório ou similares, também não apresentam evidências de 
intencionalidade pedagógica e didática. 

Em suma, as práticas pedagógicas analisadas tendem para o desenvolvimento dos níveis 
concetualmente menos exigentes, o que condiciona a qualidade do trabalho prático implementado 
e o contributo desejável para a aquisição das áreas de competências preconizadas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

O QUADRO 18 mostra a frequência com que ocorre o desenvolvimento de capacidades investigativas, 
em 504 práticas pedagógicas observadas (105 na educação pré-escolar, 145 no 1.º ciclo, 105 no 
2.º ciclo e no 3.º ciclo, 74 em Ciências Naturais e 75 em Físico-Química), em função dos níveis de 
educação e ensino. 

QUADRO 18 – FREQUÊNCIA DAS CAPACIDADES INVESTIGATIVAS OBSERVADAS, POR NÍVEL DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

As atividades/aulas observadas promovem o 
desenvolvimento de competências específicas – 
capacidades investigativas: 

EPE 
(105) 

1.ºCEB 
(145) 

2.ºCEB 
(105) 

3.ºCEB 
CN      FQ 
(74) (75) 

Observar 102 
97,1% 

140 
96,6% 

87 
82,9% 

       56     65 
75,7%   86,7% 

Manipular materiais e equipamentos de laboratório * 18 
90% 

37 
88,1% 

23 
85,1% 

       19     29 
     90,4%   100% 

Medir / Quantificar 20 
19,0% 

35 
24,1% 

26 
24,8% 

       24     24 
 32,4%   32,0% 

Registar 71 
 67,6% 

128 
  88,3% 

79 
  75,2% 

       55     55 
 74,3    73,3% 

Classificar 36 
 34,3% 

52 
 35,9% 

35 
  33,3% 

       20     22 
 27,0%   29,3% 

Seriar 3 
  2,9% 

12 
  8,3% 

6 
  5,7% 

        7       7 
 9,5%    9,3% 

Levantar questões / Formular problemas 50 
 47,6% 

87 
 60,0% 

31 
 29,5% 

       21     31 
28,4%   41,3% 

Formular hipóteses/Indicar previsões 51 
 48,6% 

84 
  57,9% 

18 
  17,1% 

       12     16 
16,2%   21,3% 

Testar hipóteses * 4 
  20% 

20 
 47,6% 

8 
 29,6% 

        5      10 
       23,8%   34,5% 

Identificar variáveis 11 
 10,5% 

23 
 15,9% 

19 
 18,1% 

        8      13 
10,8%   17,3% 

Controlar variáveis * 5 
25% 

12 
28,6% 

9 
33,3% 

        6       9 
     28,6%      31% 

Planear procedimento experimental 9 
8,6% 

12 
8,3% 

2 
1,9% 

        1       4 
 1,4%    5,3% 

Realizar procedimento experimental * 8 
 40% 

29 
 69% 

23 
 85,1% 

       16     24 
 76,2%   82,7% 

Organizar dados 15 
 14,3% 

40 
 27,6% 

25 
 23,8% 

       21     23 
28,4%   30,7% 
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Interpretar dados/informação 37 
35,2% 

87 
60,0% 

55 
52,4% 

       35     43 
47,3%   57,3% 

Avaliar dados/informação 14 
13,3% 

33 
22,8% 

29 
27,6% 

       24     24 
32,4%   32,0% 

Extrair conclusões/dar resposta à questão problema 44 
41,9% 

87 
60,0% 

38 
36,2% 

       26     33 
35,1%   44,0% 

Comunicar 46 
43,8% 

86 
59,3% 

43 
41,0% 

       22     26 
29,7%   34,7% 

Nota: Nos casos assinalados com * o universo de atividades/aulas observadas é de 139 e não de 504, dado que as 
respetivas competências ficaram afetas apenas às condições em que se verificou realização de trabalho de base 
laboratorial/experimental, por parte das crianças/alunos. 

A análise dos dados ínsitos no QUADRO 18 corrobora a constatação que, no universo das observações 
realizadas, em cada nível de educação e ensino, o desenvolvimento das capacidades de maior 
complexidade como formular hipóteses/indicar previsões, planear procedimento experimental, 
identificar variáveis organizar, avaliar dados/informação, extrair conclusões/dar resposta à 
questão problema e comunicar não apresenta evidência de uma frequência relevante. Acresce, 
ainda que, no que respeita à capacidade de medir/quantificar, base de recolha fiável de dados, 
em que importa às crianças e aos alunos aprenderem a distinguir o que deve ser medido, o 
instrumento adequado a cada situação e a respetiva unidade de expressão, verifica-se que não é 
adequadamente explorada, em ordem ao desenvolvimento de um raciocínio estruturado e lógico.  

Acresce a perceção de uma tendência de progressão pouco consistente na exigência conceptual, 
entre níveis de educação e ensino, o que compromete um percurso contínuo de desenvolvimento 
e aprendizagem e o sucesso nas transições ao longo da escolaridade. Por conseguinte, o trabalho 
de articulação vertical, visando a construção progressiva do conhecimento global e a coerência 
curricular não é promovido de forma consistente, revelando-se uma área frágil.  

 

5.3.3 Registo das atividades realizadas 

A consulta dos registos de atividades da educação pré-escolar e dos sumários dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos ao longo do ano letivo anterior (2016-2017) constituiu outra fonte de recolha de dados para 
cruzamento de informação, com vista a uma análise mais completa sobre a frequência da 
implementação das diferentes tipologias de trabalho prático nas atividades de ensino e de 
aprendizagem, bem como sobre o equilíbrio na abordagem das três componentes organizadoras 
das aprendizagens a promover na área do Conhecimento do Mundo (introdução à metodologia 
científica, abordagem às ciências e mundo tecnológico) e dos conteúdos do Estudo do Meio 
(Biologia, Geologia, Física, Química, História, Geografia, Tecnologia…), visando a compreensão 
das inter-relações Sociedade, Natureza e Tecnologia. O mesmo procedimento foi efetuado para 
determinar se os conteúdos planificados são registados nos sumários, bem como, se no 3.º CEB, o 
funcionamento das turmas em regime de desdobramento, nas disciplinas de Ciências Naturais e de 
Físico-Química é rentabilizado para a realização de trabalho prático. A apreciação dos registos 
encontra-se no QUADRO 19 e a escala utilizada (de 1 a 4) é a constante no QUADRO 1.  
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QUADRO 19 – APRECIAÇÃO, POR PERÍODO LETIVO, DOS REGISTOS DAS ATIVIDADES /SUMÁRIOS DO ANO LETIVO ANTERIOR. 
(MÉDIAS) 

 

Os dados apresentados no QUADRO 19, denotam que a tipologia mais explicitada nos registos, em 
todos os níveis de educação e ensino, é a atividade prática. Contudo, é apreciada com valores 
médios inferiores a 3, pelo que, reportando à escala utilizada, apresenta um caráter pontual. A 
explicitação de trabalho de base laboratorial e experimental apresenta um ligeiro acréscimo, ao 
longo da escolaridade, mas sempre apreciados com valores inferiores a 2,5 e a 2,3, 
respetivamente, assumindo pouca relevância. O trabalho de campo é o que assume nos registos 
uma expressão muito incipiente, sendo fracamente valorado, com apreciações de 1,9 na educação 
pré-escolar, de 1,4 no 1.º ciclo e de 1,1 e de 1,2 nos 2.º e 3.º ciclos respetivamente. 

Na educação pré-escolar, na área do Conhecimento do Mundo, a consulta dos registos de 
atividades sobre o equilíbrio alcançado entre a abordagem às ciências, a introdução à metodologia 
científica e a utilização de tecnologias levou à sua apreciação com valores de 2,4 o que, face à 
escala utilizada, QUADRO 1, leva a considerar a sua expressão parcial ou pouco relevante. 

No 1.º ciclo, na área disciplinar de Estudo do Meio, o equilíbrio conseguido na abordagem dos 
conteúdos das ciências físicas e naturais (Física, Química Biologia, Geologia) face a outras áreas 
do saber (História, Geografia, Tecnologia, entre outros), visando a compreensão das inter-relações 
Sociedade, Natureza e Tecnologia, foi apreciado com valores próximos de 2,6 traduzindo pouca 
relevância ao nível da sua expressão nos sumários analisados.   

A coerência entre os conteúdos planificados e o respetivo registo nos sumários é valorada com 2,6 
nos 1.º e 2.º ciclos e com 2,7 no 3.º ciclo, indiciando uma baixa relevância. Esta informação suscita 
a importância de desencadear uma reflexão aprofundada sobre os contributos e as potencialidades 
dos sumários, enquanto elementos integrantes da aula, tendo em vista uma melhor estruturação 
e clareza dos registos subjacentes, bem como maior articulação e coerência entre o currículo 
planeado e o efetivamente implementado.  

 EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB 
CN         FQ 

TRABALHO 
PRÁTICO 

atividade prática 2,8 2,8 2,7 2,8        2,8 

de base laboratorial 1,6 1,6 2,0 2,2        2,4 

de base experimental 1,6 1,7 1,8 1,9        2,2 

de campo 1,9 1,4 1,1 1,2        1,2 

Há equilíbrio na abordagem das 3 componentes 
organizadoras das aprendizagens a promover na área do 
Conhecimento do Mundo (introdução à metodologia 
científica, abordagem às ciências e mundo tecnológico) 
e dos conteúdos do Estudo do Meio. 

2,4 2,6 

Os conteúdos planificados estão registados nos sumários  2,6 2,6 2,7      2,7 

No 3.º CEB, o desdobramento das turmas em CN e FQ é 
rentabilizado para trabalho prático    2,5     2,6 
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Por fim, no 3.º ciclo, a rentabilização do funcionamento das turmas em regime de desdobramento 
nas disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química, para a realização de trabalho prático, foi 
apreciada com 2,5 e 2,6, respetivamente, evidenciando baixa relevância. Trata-se, assim, de um 
aspeto que também merece ponderação, no sentido de se ultrapassar os constrangimentos que 
interferem com o desenvolvimento regular e sistemático de trabalho experimental, laboratorial e 
de campo. 

 

5.4 Avaliação das aprendizagens das ciências 

A avaliação, enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, é uma componente fulcral 
na ação pedagógica dos educadores e dos professores. As Orientações Curriculares para a Educação 
Pré-Escolar (OCEPE) evidenciam que avaliar compreende a recolha de informação necessária para 
tomar decisões sobre a prática educativa, centrando-se na documentação do processo e na 
descrição das aprendizagens das crianças, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os 
seus progressos, constituindo assim uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. 
Avaliar os progressos das aprendizagens das crianças consiste em comparar cada criança consigo 
própria para situar esses mesmos progressos ao longo do tempo.  

Nos ensinos básico e secundário, a avaliação permite recolher informação que serve não só para 
avaliar conhecimentos, capacidades e atitudes, numa perspetiva de certificação das aquisições e 
mesmo de classificação, mas sobretudo para a regulação dos processos de ensino e de 
aprendizagem, informando os alunos sobre o que aprendem e sobre o modo como os seus 
professores ensinam, fornecendo também informação aos professores para fundamentar e adequar 
o planeamento da ação pedagógica. A avaliação das aprendizagens deve assumir um caráter 
essencialmente formativo e contínuo, para que o aluno tome consciência não só das suas 
potencialidades, mas também das suas dificuldades e procure ultrapassá-las através de uma 
reflexão sistemática baseada no feedback do professor. Torna-se assim necessário avaliar não só 
os produtos, mas também o(s) processo(s) de aprendizagem. Por outro las, ainda, as tarefas e 
instrumentos de avaliação devem atender ao tipo de atividades de aprendizagem desenvolvidas e, 
ainda, ter em conta a situação de cada aluno, nomeadamente fatores de caráter individual e 
social.  

Desta forma a avaliação servirá para avaliar os conhecimentos (saber), as aptidões (saber fazer) e 
as atitudes e valores (saber estar/saber ser), mas também deverá ter como consequência uma 
reflexão sobre o papel do educador/professor/conselho de turma, nos progressos das crianças e 
dos alunos. 

A atividade Gestão do Currículo – Ensino Experimental do Currículo procedeu, a partir da análise 
documental e das entrevistas efetuadas nos agrupamentos de escolas intervencionados a uma 
apreciação dos processos relacionados com a área chave Avaliação das Aprendizagens em Ciências. 
No QUADRO 20 constam as apreciações de sete campos de análise/indicadores focando a avaliação 
das aprendizagens no âmbito do ensino das ciências. A escala de apreciação utilizada (de 1 a 4) é 
a constante no QUADRO 1. 
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QUADRO 20 – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS EM CIÊNCIAS (MÉDIAS) 

Campos de análise/Indicadores EPE 1.º 
CEB 

2.º  
CEB 

3.º  
CEB-CN 

3.º  
CEB-FQ 

Foram estabelecidas formas diversificadas de registar o que se 
observa das crianças e de selecionar os documentos 
resultantes do processo pedagógico (documentação do 
processo) 

2,8 - - - - 

Foram definidos, pelo Conselho Pedagógico, os critérios de 
avaliação, no âmbito das ciências, tendo em conta descritores 
de desempenho, para o saber, saber fazer e saber ser/estar 

- 2,4 2,3 2,4 2,3 

Os instrumentos de avaliação permitem avaliar processos 
científicos de complexidade crescente - 2,3 2,4 2,4 2,4 

É realizada a aferição, entre docentes, para a avaliação dos 
progressos das aprendizagens dos alunos adquiridas nas 
atividades práticas 

- 2,1 2,2 2,1 2,2 

É realizada a aferição, entre docentes, para a avaliação dos 
progressos das aprendizagens dos alunos adquiridas no 
trabalho de base laboratorial 

- 1,8 1,8 1,9 1,9 

É realizada a aferição, entre docentes, para a avaliação dos 
progressos das aprendizagens dos alunos adquiridas no 
trabalho de base experimental 

- 1,6 1,8 1,8 1,8 

É realizada a aferição, entre docentes, para a avaliação dos 
progressos das aprendizagens dos alunos adquiridas no 
trabalho de campo 

- 1,6 1,4 1,4 1,3 

 

O primeiro campo de análise/indicador, direcionado especificamente para a educação pré-escolar, 
apresenta uma valoração muito próxima de 3, o que, considerando a escala utilizada, corresponde 
a práticas com alguma relevância. Importa consolidar e generalizar a diversificação de formas e 
meios de observação e de registo dos progressos de desenvolvimento de cada criança, que apoiem 
a reflexão e fundamentem o planeamento e a avaliação.  

Relativamente ao ensino básico, todos os aspetos das práticas de avaliação que são objeto de 
análise apresentam apreciações médias baixas, que oscilam entre o 1,3 e 2,4 o que, de acordo 
com a escala utilizada, são consideradas insuficientes ou pouco/nada relevantes. É necessário 
ponderar uma reflexão aprofundada sobre as práticas de avaliação das aprendizagens em ciências 
no sentido de garantir uma avaliação cada vez mais objetiva e rigorosa. 

Assim, definir critérios de avaliação suportados em descritores de desempenho, de acordo com o 
nível de consecução, para os conhecimentos (saber), capacidades (saber fazer) e atitudes (saber 
ser/estar) e que tenham em conta as áreas de competências do referencial do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória é uma tarefa que importa aprofundar e generalizar. Acresce 
ainda, a valorização que a dimensão prática e/ou experimental deve assumir nas Aprendizagens 
Essenciais para as áreas/disciplinas de Estudo do Meio, Ciências Naturais e Físico-Química. 

Por outro lado, o trabalho colaborativo docente na produção de procedimentos, técnicas e 
instrumentos de avaliação, predominantemente da modalidade formativa, com caráter 
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sistemático e contínuo, como exercícios, testes e tarefas de resolução de problemas que apelem 
ao conhecimento e reprodução de informação (nível inferior) mas, também, à mobilização de 
operações mentais de maior complexidade, aplicação/interpretação (nível médio) e 
raciocínio/criação (nível superior) é uma prática a aprofundar e consolidar para uma avaliação 
mais objetiva dos desempenhos dos alunos.  A elaboração de registos estruturados e sistemáticos 
de observação com enfoque nas competências associadas à consciência e domínio do corpo que 
implicam os alunos em atividades manipulativas, de controlo e transporte de materiais e 
equipamentos, durante a realização do trabalho prático, é uma estratégia a consolidar para uma 
avaliação formativa mais criteriosa dos seus desempenhos e progressos.   

Afigura-se ainda como fundamental, até porque é nestes campos de análise/indicadores que as 
apreciações têm médias mais desfavoráveis, promover a aferição, entre docentes, dos 
procedimentos e critérios para a avaliação dos progressos das aprendizagens dos alunos adquiridas 
no âmbito da realização do trabalho prático, nomeadamente no de base laboratorial, experimental 
e de campo, tendo em consideração os descritores de desempenho definidos.  

 

5.5 Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em 
ciências 

Os processos de supervisão interpares, em contexto pedagógico, são hoje amplamente 
reconhecidos pela literatura ligada às problemáticas da educação, como aqueles que apresentam 
maior potencial de transformação dos sujeitos e das suas práticas, com repercussões na qualidade 
do ensino e das aprendizagens. De facto, é hoje aceite de forma consensual nos meios académicos 
que a observação de atividades/aulas entre docentes, seguida de uma reflexão conjunta sobre as 
práticas realizadas, constituem fatores decisivos para o desenvolvimento profissional e 
consequentemente para a melhoria da ação educativa. Importa que esta prática seja incentivada 
como estratégia de identificação e análise das potencialidades e das dificuldades encontradas que 
a tornará bastante mais rica do ponto de vista do desenvolvimento do saber profissional docente 
e, consequentemente, da melhoria das aprendizagens de crianças e alunos. 

Na sociedade atual, caracterizada pelo crescente impacto da Ciência e da Tecnologia, a avaliação 
dos resultados em ciências e a promoção da reflexão sobre os fatores de sucesso/insucesso no 
âmbito do desenvolvimento da literacia científica nas crianças e nos jovens, assumem particular 
importância no sentido de definir estratégias consistentes para melhorar as aprendizagens e os 
desempenhos dos alunos. Nesse sentido, importa conceber e implementar planos de ação que 
identifiquem claramente as áreas de melhoria, os objetivos e as metas a alcançar, a 
calendarização das ações a desenvolver, as tarefas específicas a serem executadas por ação, com 
identificação dos responsáveis por cada uma, os indicadores da realização dos objetivos e das 
metas, bem como a avaliação do seu impacto, dando conhecimento do seu desenvolvimento à 
comunidade educativa. 
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A análise documental e as entrevistas efetuadas nos agrupamentos de escolas visitados permitiram 
a recolha de informação sobre os dois aspetos atrás considerados. 

As médias das apreciações relativamente aos quatro campos de análise/indicadores utilizados para 
a área-chave Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências constam do 
QUADRO 21. A escala de apreciação utilizada (de 1 a 4) é a constante no QUADRO 1. 

QUADRO 21 – SUPERVISÃO DA PRÁTICA LETIVA E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EM CIÊNCIAS (MÉDIAS) 

Campos de análise/Indicadores EPE 1.º 
CEB 

2.º 
CEB 

3.º 
CEB-CN 

3.º 
CEB-FQ 

Os departamentos curriculares instituíram mecanismos de 
supervisão da prática letiva na área das ciências 1,6 1,9 1,8 1,8 1,9 

Foram identificados fatores de sucesso/insucesso no âmbito 
da literacia científica 1,9 2,2 2,4 2,2 2,3 

Foram elaborados planos de ação para ultrapassar 
dificuldades detetadas 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 

Estão estabelecidos mecanismos que permitam avaliar o 
impacto da formação nas práticas pedagógicas/educativas 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

 
Analisando os dados constata-se que, independentemente do nível de educação e de ensino 
considerados, os quatro campos de análise/indicadores têm valorações com médias muito baixas, 
oscilando entre 1,3 e 2,4 o que, tendo por base a escala utilizada, traduz procedimentos 
insuficientes ou nada relevantes.  

Os resultados das apreciações indiciam a necessidade de os agrupamentos apostarem na 
implementação, em todos os níveis de educação e ensino, de procedimentos de supervisão da 
prática letiva, sustentados na observação interpares em contexto de sala de atividades/aula, como 
forma de desenvolvimento profissional e de divulgação das boas práticas no ensino das ciências. 

A reflexão sobre os fatores intrínsecos de sucesso/insucesso no âmbito da literacia científica, com 
base em informação recolhida quer internamente quer a nível externo, nomeadamente a 
constante dos Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) e dos Relatórios de Escola das 
Provas de Aferição (REPA), é outra área a aprofundar pelos agrupamentos, de forma a promover 
ações específicas a incluir nos planos de melhoria, no sentido de aperfeiçoar os processos de ensino 
e de aprendizagem e melhorar os desempenhos dos alunos. 

Outra dimensão estratégica a considerar é a criação e implementação de procedimentos que 
facilitem a monitorização do impacto da formação realizada pelos docentes, nas suas práticas 
pedagógicas, tendo em vista a melhoria da ação educativa e a promoção da literacia científica. 
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5.6 Relatórios de agrupamentos de escolas 

A estrutura dos relatórios enviados às escolas intervencionadas tem por base as sete áreas-chave 
definidas, constantes no Roteiro e Guião da atividade:  

 Material e equipamentos; 

 Formação contínua no âmbito das ciências; 

 Documentos orientadores; 

 Planeamento pedagógico; 

 Práticas pedagógicas em ciências; 

 Avaliação das aprendizagens das ciências; 

 Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências. 

Para cada uma das sete áreas-chave, baseando-se nas informações obtidas através da análise dos 
vários documentos previamente solicitados às escolas, na observação de instalações, materiais e 
equipamentos, atividades e aulas, nas entrevistas em grupo e de contactos com outros elementos 
da comunidade escolar com quem interagiram durante a intervenção, as equipas inspetivas 
identificaram aspetos positivos e aspetos onde os agrupamentos têm ainda margem para melhorar. 
Uns e outros são apresentados sob a forma de asserções claras e precisas, pretendendo-se que 
possam servir de ponto de partida para uma reflexão nas escolas sobre as práticas pedagógicas e 
didáticas desenvolvidas no âmbito do ensino e aprendizagem das ciências, com vista a uma efetiva 
melhoria no desenvolvimento da cultura científica nas crianças e alunos. 

Analisando os dados ínsitos no GRÁFICO 3, numa perspetiva meramente quantitativa, constata-se 
que nos relatórios enviados aos 36 agrupamentos intervencionadas foram identificados um total 
de 364 aspetos positivos e 880 aspetos a melhorar. 

 
GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES POR ASPETOS POSITIVOS E ASPETOS A MELHORAR  
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Em consonância com o que já havia sido detetado nos relatórios globais dos anos anteriores, desde 
o início desta atividade, verifica-se uma percentagem muito elevada de aspetos a melhorar (71%), 
comparativamente aos positivos (29%). Estes resultados indiciam, de forma clara, que os 
agrupamentos intervencionados apresentam fragilidades nas várias áreas-chave em análise. Neste 
contexto, afigura-se pertinente desencadear uma reflexão profunda nas escolas sobre as práticas 
pedagógicas e didáticas desenvolvidas no âmbito do ensino e aprendizagem das ciências, com vista 
a uma efetiva melhoria no desenvolvimento da cultura científica nas crianças e alunos.  

5.6.1 Aspetos positivos 

O GRÁFICO 4 evidencia, no total das escolas intervencionadas, a distribuição das várias asserções 
referentes aos aspetos positivos, por área-chave. A sua análise permite constatar que é na área 
dos Documentos orientadores que se regista o valor mais elevado de aspetos positivos (22%), 
seguida das áreas de Materiais e equipamentos e do Planeamento pedagógico (ambas com 17%). 
A área com valor mais baixo de asserções é a Supervisão da prática letiva e avaliação dos 
resultados em ciências (9%), seguida da Formação contínua no âmbito das ciências, das Práticas 
pedagógicas e da Avaliação das Aprendizagens (as três com 12%). 

 
GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS 364 ASSERÇÕES RELATIVAS A ASPETOS POSITIVOS POR ÁREA-CHAVE 

 

No que respeita à distribuição das asserções referentes aos aspetos a melhorar por área chave, a 
análise do GRÁFICO 5 mostra que é na área das Práticas pedagógicas que as asserções relativas aos 
aspetos a melhorar têm uma percentagem mais relevante (25%), seguida, a uma distância 
significativa, do Planeamento pedagógico (18%) e Material e equipamentos (16%). Pelo contrário, 
as áreas que registam asserções relativas a aspetos a melhorar com valores percentuais mais baixos 
são as relacionadas com os Documentos orientadores (6%) e Formação contínua no âmbito das 
ciências (8%). 
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GRÁFICO 5 - DISTRIBUIÇÃO DAS 880 ASSERÇÕES RELATIVAS A ASPETOS A MELHORAR POR ÁREA-CHAVE 

 
 

5.6.2 Análise dos aspetos positivos e aspetos a melhorar 

Dado que foram criados indicadores em número variável para cada área-chave, não é válido retirar 
conclusões, ou emitir juízos de valor, sobre as áreas mais fortes e as mais débeis dos agrupamentos 
intervencionados, tendo apenas por base uma análise isolada da quantidade de asserções quer dos 
aspetos positivos quer dos aspetos a melhorar identificados. No entanto, numa tentativa de 
esbater esse enviesamento, e à semelhança do que já foi feito nos relatórios dos anos anteriores, 
efetua-se uma análise integrada dos aspetos positivos e a melhorar.  

Assim, constata-se que em 13 (36%) das escolas intervencionados no âmbito desta atividade não 
houve referência a aspetos positivos na área de Supervisão da prática letiva e avaliação dos 
resultados em ciências, em 5 (14%) na área de Avaliação das aprendizagens, em 4 (11%) na área 
de Práticas Pedagógicas, em 2 (6%) na área de Formação contínua no âmbito das ciências, em 1 
(3%), na área de Planeamento pedagógico e na de Documentos orientadores. Apenas na área de 
Materiais e equipamentos foram identificados aspetos positivos em todos os agrupamentos. 
Verifica-se igualmente que não foram identificadas escolas sem aspetos a melhorar em qualquer 
uma das áreas-chave em estudo.  

Por outro lado, contata-se que em 26 (72%) das escolas só foi referenciado um único aspeto positivo 
na área de Formação contínua no âmbito das ciências, em 21 (58%) na área de Práticas 
Pedagógicas, e igualmente em 21 na área de Avaliação das aprendizagens, em 16 (44%) na área de 
Materiais e equipamentos, em 15 (42%) na área de Planeamento pedagógico e também em 15 na 
área de Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados, e em 9 (25%) na área de 
Documentos orientadores.  

Verifica-se igualmente que em 20 (56%) das escolas só foi referenciado um único aspeto a melhorar 
na área de Documentos orientadores, em 7 (19%) na área de Formação contínua no âmbito das 
ciências, em 2 (6%) na área de Materiais e equipamento, em 1 (3%) na área de Planeamento 
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pedagógico e na de Avaliação das aprendizagens. Em todas as escolas, nas áreas de Práticas 
Pedagógicas e Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados, foram identificados mais 
do que um aspeto a melhorar. Constata-se, ainda, que em 19 escolas (53%) foram referenciados 
mais aspetos positivos do que a melhorar na área de Documentos orientadores e em 2 (6%), na 
área de Planeamento pedagógico. 

A leitura cruzada destes dados com os existentes nos GRÁFICOS 4 e 5, sugere que os agrupamentos 
intervencionados, por norma, não apresentam nos documentos estruturantes, uma visão 
estratégica consistente para o desenvolvimento da cultura científica na Escola, sendo, essa 
situação, em parte, colmatada ao nível dos planos anuais de atividades e dos planos de ação 
estratégica onde são contemplados projetos e ações que promovem a curiosidade e a descoberta 
da ciência pelas crianças e alunos. Por outro lado, de um modo geral, possuem materiais e 
equipamentos adequados ao ensino das ciências que asseguram as condições necessárias à 
realização de trabalho prático, por parte de crianças e alunos, embora a sua gestão possa 
melhorar. O investimento na formação em didática das ciências, tanto a nível interno como 
externo não envolve grande parte dos docentes em exercício, apresentando-se insuficiente. O 
trabalho colaborativo docente não se afigura suficientemente consistente e direcionado para 
superar as fragilidades ao nível do planeamento, da implementação das práticas pedagógicas em 
sala de atividades/aula e da avaliação das aprendizagens e dos resultados em ciências. A 
supervisão da prática letiva, como forma de trabalho colaborativo e estratégia de melhoria das 
práticas profissionais não é assumida, de um modo geral, pelos agrupamentos como uma 
oportunidade.  

A relação entre o número de aspetos positivos e os aspetos a melhorar para as sete áreas-chave 
em análise encontra-se refletida no GRÁFICO 6. 

GRÁFICO 6 – FREQUÊNCIA DAS ASSERÇÕES RELATIVAS A ASPETOS POSITIVOS E ASPETOS A MELHORAR POR ÁREAS-CHAVE 
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Analisando o GRÁFICO 6 constata-se que, em termos de desempenho, a área-chave que merece 
maior realce pela positiva é a dos Documentos orientadores, seguida, a uma distância muito 
significativa, da Formação contínua no âmbito das ciências, Material e equipamentos e 
Planeamento pedagógico. À semelhança do que já havia sido detetado em anos anteriores, a área-
chave mais problemática é a das Práticas Pedagógicas, logo seguida da Supervisão da prática letiva 
e avaliação dos resultados em ciências e da Avaliação das aprendizagens das ciências. Estes dados 
indiciam que, não obstante as escolas apresentarem nos documentos orientadores, em particular 
nos planos anuais de atividades e de ação estratégica projetos e ações promotoras das 
aprendizagens em ciências e possuírem os materiais e equipamentos adequados, afigura-se 
prioritário um investimento mais consistente na formação contínua e no trabalho colaborativo 
docente para imprimir dinâmicas mais eficazes ao nível do planeamento, implementação e 
avaliação do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

5.7 Boas práticas no ensino experimental das ciências 

No decurso desta atividade procedeu-se à identificação de iniciativas/projetos dinamizados nos 
agrupamentos de escolas, exemplificativos de boas práticas no ensino experimental das ciências, 
de modo a proceder à sua divulgação. 

Embora não sejamos alheios à discussão do que é, e do que pode ser considerado uma boa prática, 
neste relatório considera-se boa prática uma iniciativa, uma política ou uma forma de atuação 
bem-sucedida que melhora os processos de ensino e de aprendizagem e os resultados educativos 
das crianças e dos alunos. De acordo com Benavente e Panchaud (2008) Em educação, as boas 
práticas constituem concretizações organizacionais, pedagógicas e educativas que contribuem 
para resolver um problema identificado. No âmbito da educação científica, uma boa prática deve 
contribuir para o desenvolvimento integral de cada criança e jovem, melhorando a participação e 
as aprendizagens.  

A Unesco, no âmbito do seu programa MOST (Management of Social Tranformations), especifica os 
atributos deste conceito e as suas características. Nesta linha, em termos gerais, uma boa prática 
deve ser:  

 Inovadora - desenvolve soluções novas ou criativas; 

 Efetiva - demonstra um impacto positivo e tangível relativamente à melhoria dos 
desempenhos; 

 Sustentável - pode manter-se no tempo e produzir efeitos duradouros; 

 Replicável - serve como modelo para desenvolver políticas, iniciativas e atuações noutros 
lugares/contextos 

Diariamente os docentes desenvolvem soluções novas e criativas, que são integradas na escola, 
produzindo efeitos duradouros e que, por revelaram um impacto positivo e tangível no que se 
refere à melhoria das condições de acesso ao currículo, indiscutivelmente, constituem um modelo 
para desenvolver iniciativas e atuações noutros lugares/contextos. 
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Seguidamente apresentam-se quatro boas praticas identificadas em três agrupamentos de escolas 
intervencionados. 

Caso 1 – As rochas e fósseis da minha escola… 

O essencial da iniciativa/projeto 

Na construção do edifício da Escola Secundária de Silves do Agrupamento de Escolas de Silves 
foram utilizados diferentes tipos de rochas nos pavimentos e revestimentos das paredes. Estas 
rochas encontram-se repletas de características curiosas e de fósseis de animais marinhos já 
extintos, guardando imensas histórias à espera de serem desvendadas. Esta realidade proporcionou 
a oportunidade de se desenvolver o projeto As rochas e fósseis da minha escola... nos últimos três 
anos letivos. 

Objetivos 

 Potenciar a geodiversidade existente no edifício escolar como um recurso educativo e de 
divulgação científica, no âmbito do ensino das ciências e da promoção da literacia 
científica;  

 Melhorar as condições da escola em termos de materiais e recursos educativos; 

 Envolver os alunos num projeto concreto, com cariz prático e multidisciplinar; 

 Estimular o gosto pelo conhecimento, no geral, e pelas ciências, em particular;   

 Promover a formação de cidadãos mais observadores, conscientes e respeitadores do 
património (natural e humano); 

 Disseminar o projeto e os principais resultados, através da formação acreditada de 
professores e da apresentação de comunicações em congressos e encontros nacionais e 
internacionais. 

Estratégias 

 Levantamento genérico dos principais tipos rochas e grupos de fósseis existentes; 

 Envolvimento dos alunos do ensino secundário no desenvolvimento de conteúdos e 
materiais com cariz educativo e de divulgação científica; 

 Realização de saídas de campo nas instalações do edificio da ES Silves com alunos do 
3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário; 

 Disseminação do projeto e dos principais resultados, através da formação acreditada de 
professores e da apresentação de comunicações em congressos e encontros nacionais e 
internacionais. 

Principais destinatários 

 Alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário.  
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Parcerias 

 Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa;  

 Escola Secundária de Loulé. 

Principais Resultados 

 Identificação da geodiversidade existente no edifício escolar da Escola Secundária de Silves 
como um recurso no âmbito do ensino das Ciências e da promoção da literacia científica; 

 Melhoria das condições da escola em termos de materiais e recursos educativos; 

 Envolvimento dos alunos na produção de conteúdos e materiais com cariz educativo e de 
divulgação científica; 

 Promoção do desenvolvimento de trabalho de projeto interdisciplinar com cariz prático de 
campo nas instalações do edificio da Escola Secundária de Silves com alunos do 3.º ciclo do 
ensino básico e do ensino secundário; 

 Desenvolvimento e consolidação de conhecimentos, capacidades e atitudes científicas. 

 Divulgação do trabalho desenvolvido à comunidade educativa, nomeadamente através da 
exposição Entre retalhos de antigos oceanos e de visitas guiadas na Escola Secundária de 
Silves. 

    Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Concha de gastrópode (secção longitudinal)                           Fóssil de um crinoide. Talo e âncora fossilizados  
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Caso 2 – Clube de Hortofloricultura 

O essencial da iniciativa/projeto 

Atividade iniciada em 2016-2017 e desenvolvida com as turmas do 5.º ano de escolaridade, na EB 
2,3 João de Deus do Agrupamento de Escolas de Silves. Traduz-se na criação e manutenção de 
uma horta pedagógica, envolvendo a articulação entre os saberes das disciplinas de Ciências 
Naturais, de Matemática e de Educação Visual e Tecnológica.  

Objetivos 

 Potenciar a interdisciplinaridade dos saberes;  

 Fomentar o envolvimento ativo dos alunos em contexto de trabalho de campo;  

 Desenvolver competências/capacidades científicas como: medir/quantificar, seriar, 
classificar, organizar dados, interpretar dados/informações.  

 Proporcionar o contacto com ambientes de aprendizagem que estimulam a apropriação da 
metodologia científica, com a observação de fenómenos naturais, o questionamento, a 
quantificação, o registo sistematizado de dados, a inferência de conclusões com base em 
evidências e a discussão-reflexão, num contexto de aprendizagem cooperativa. 

Estratégias 

 Semanalmente, os alunos de cada uma das turmas, com o auxílio dos docentes e de 
assistentes operacionais, desenvolvem diversas atividades, tais como limpeza do terreno, 
instalação do sistema de rega, colocação do plástico para evitar o crescimento de ervas 
daninhas e cultivo de espécies diversas; 

 Trabalho de controlo de variáveis como o tipo de solo e a quantidade de água (humidade);  

 Acompanhamento do crescimento das culturas da horta, através de registos que envolvem, 
nomeadamente, observação, medições, quantificação, pesagens, classificação e 
tratamento estatístico;  

 Aquisição de conhecimentos sobre culturas agrícolas ambientalmente sustentáveis. 

Principais destinatários 

 Alunos do 2.º ciclo do ensino básico. 

Principais Resultados 

 Potenciou o estudo dos conteúdos curriculares interdisciplinares, designadamente a 
biodiversidade, a agricultura sustentável, o tratamento estatístico dos dados, numa 
abordagem de aprendizagem autónoma e cooperativa;  

 Fomentou o desenvolvimento de diversos conhecimentos, capacidades e atitudes 
científicas. 
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Fotos: 

  

  

 
 

Caso 3 

Realizar a gestão do currículo em espiral e de forma articulada entre ciclos, promovendo a 
sequencialidade e o ensino experimental, de forma a garantir a qualidade das aprendizagens no 
âmbito das ciências experimentais, no Agrupamento de Escolas de Campo Aberto – Póvoa do 
Varzim. 

O essencial da iniciativa/projeto 

O projeto, implementado a partir de 2016/2017, visa valorizar o trabalho prático e experimental 
incrementando o número de atividades experimentais na educação pré-escolar (EPE) e nos 1.º e 
2.º ciclos do ensino básico (CEB). 

Principais objetivos 

 Realizar pelo menos três atividades de ensino experimental das ciências, por trimestre, na 
EPE;  

 Realizar pelo menos três atividades de ensino experimental das ciências por ano de 
escolaridade, no 1.º CEB, por trimestre; 



 

68 

 Realizar pelo menos três atividades de ensino experimental das ciências por ano de 
escolaridade, no 2.º CEB, por trimestre, na disciplina de Ciências Naturais (CN);  

 Realizar formação contínua em contexto, no âmbito das ciências experimentais a 50% dos 
professores de 1.º CEB e de 2.º CEB de CN, no Agrupamento em cada ano.  

Estratégias 

 Elaboração de planificações das atividades de ensino experimental a desenvolver nos 1.º e 
2.º CEB, entre os professores representantes das diferentes disciplinas/ciclos;  

 Construção de materiais pedagógicos de auxílio às atividades de ensino experimental em 
trabalho colaborativo entre os professores representantes das diferentes disciplinas/ciclos; 

 Conceção colaborativa de instrumentos de registo e avaliação, por alunos e professores, 
das atividades de ensino experimental realizadas;  

 Reflexão sobre a prática do ensino experimental entre os docentes que implementaram as 
atividades de ensino experimental;  

 Coadjuvação na realização de atividades experimentais nos 1.º e 2.º CEB; 

 Supervisão pedagógica acerca das práticas pedagógicas de ensino experimental 
desenvolvidas em cada ciclo, na sala de aula/laboratório.  

Principais destinatários 

 Todos os grupos da EPE e turmas dos 1.º e 2.º CEB do Agrupamento.  

Parcerias 

 Centro de Ciência Viva, Vila do Conde;  

 Museu Etnográfico da Póvoa de Varzim, com atividades ligadas ao mar;  

 Município da Póvoa de Varzim. 

Principais Resultados 

 Promoção do trabalho colaborativo ao nível do planeamento, implementação e avaliação 
de trabalho prático e laboratorial, no ensino das ciências: 

 Realização regular de atividades práticas; 

 Elaboração de um portefólio de planificações das atividades para a EPE, 1.º e 2.º CEB, 
incidindo sobre aprendizagens a promover na área do Conhecimento do Mundo e nos 
conteúdos curriculares de Estudo do Meio e Ciências Naturais;  

 A construção colaborativa de instrumentos de registo e avaliação para as mesmas 
atividades; 

 A reflexão sobre as práticas pedagógicas em ciências entre os docentes que implementaram 
as atividades; 

 A coadjuvação na realização de atividades na EPE e nos 1.º e 2.º CEB.  
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Caso 4 – Horta Pedagógica 

O essencial da iniciativa/projeto 

Projeto, desenvolvido, desde 2013, em articulação entre docentes do ensino secundário e da 
educação pré-escolar, na escola-sede do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, Faro. 
Consiste na preparação de um canteiro existente naquela escola para cultivo de diversas espécies, 
ao longo do ano letivo, de forma participada entre estes níveis de educação e ensino, valorizando 
as espécies autóctones e tradicionais da cultura mediterrânica. 

Objetivos 

 Criação de um ambiente educativo, no recinto da escola sede, em que a crianças da 
educação pré-escolar contactam diretamente com materiais e fenómenos naturais, 
estimulando o seu interesse e curiosidade; 

 Apropriação de uma atitude de pesquisa, centrada na capacidade de observar, no desejo 
de experimentar, na curiosidade de descobrir, numa perspetiva crítica e de partilha do 
saber; 

 Desenvolvimento de formas diferentes de interação social e de contacto e exploração de 
materiais e fenómenos naturais, em contexto educativo de trabalho de campo; 

 Estimulação dos sentidos, nomeadamente o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, 
no desenvolvimento de competências; 

 Promoção da interação e do trabalho colaborativo no grupo, de modo a que as crianças 
aprendam umas com as outras. 

 

Estratégias 

Visitas periódicas das crianças que frequentam a educação pré-escolar à escola-sede, onde 
participam nas sementeiras, plantações, sacha e rega e acompanham o crescimento das plantas e 
a colheita dos frutos. As crianças são igualmente envolvidas em atividades de sensibilização para 
o reaproveitamento das águas pluviais e para a compostagem. 

Principais destinatários 

 Crianças da educação pré-escolar. 

Principais Resultados 

 Contribuiu para formar crianças mais curiosas, mais interessadas pelos outros e pelo 
mundo, mais organizadas e estimuladas a questionar a realidade; 

 Fomentou o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes científicas. 
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6. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE – QUESTIONÁRIO AOS 

AGRUPAMENTOS INTERVENCIONADOS 

6.1 Opinião dos responsáveis dos agrupamentos sobre a atividade 

Para a melhoria contínua do processo e para a implementação e consolidação da atividade de 
Gestão do currículo: ensino experimental das ciências, a IGEC contou com a apreciação crítica dos 
agrupamentos de escolas, mediante as respostas a um questionário de avaliação elaborado para 
este efeito.  

Assim, aplicou-se, em abril/maio de 2019, um questionário aos 36 agrupamentos de escolas 
intervencionados em 2018. Responderam ao questionário 94,4% (34) dos agrupamentos. O referido 
inquérito apresenta itens de resposta fechada e itens de resposta aberta, bem como a possibilidade 
de indicarem aspetos a melhorar nesta atividade e apresentarem outros comentários e sugestões.  
A classificação das respostas fechadas foi efetuada com recurso a uma escala de 1 a 6, em que 1 
corresponde a Discordo Totalmente e 6 a Concordo Totalmente. As respostas dos agrupamentos 
são analisadas seguidamente. 

6.1.1 Expectativas dos agrupamentos antes da intervenção 

 

 

Do total dos 34 agrupamentos, todos manifestaram concordância em relação à clareza da 
informação recebida sobre os objetivos, os procedimentos e a operacionalização, no âmbito da 
atividade - GRÁFICO 7.  

GRÁFICO 7 – CLAREZA DA INFORMAÇÃO RECEBIDA, ANTES DA INTERVENÇÃO, SOBRE OBJETIVOS, OS PROCEDIMENTOS E A 
OPERACIONALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0

17,6%

82,4%

0 - Discordo
Totalmente

1 e 2 Discordo 3 e 4 Concordo 5 e 6 Concordo
Totalmente

Questão 1 – A informação recebida pelo Agrupamento sobre os objetivos, os procedimentos e a 
operacionalização, no âmbito da intervenção Gestão do Currículo: Ensino 
Experimental das Ciências foi clara? 
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Todos os agrupamentos de escolas intervencionados concordaram que a atividade Gestão do currículo: 
ensino experimental das ciências poderia ser útil para aprofundar conhecimentos, melhorar as práticas 
e refletir acerca das práticas - GRÁFICO 8. 

 
GRÁFICO 8 – EXPETATIVAS SOBRE A UTILIDADE DA ATIVIDADE 

 

6.1.2 Visita da equipa de acompanhamento 

 

 

 

 

 

 

A generalidade dos agrupamentos considera adequados os aspetos relacionados com a visita da 
equipa de acompanhamento. A concordância em relação aos cinco itens em análise é superior a 95%. 

11,8
23,5

41,5

88,2%

76,5%

58,5%

Refletir acerca das práticas Melhorar as práticas Aprofundar conhecimentos

0 - Discordo Totalmente
1 e 2 Discordo
3 e 4 Concordo
5 e 6 Concordo Totalmente

Questão 2 - Antes da intervenção, o Agrupamento pensou que a atividade Gestão do Currículo: 
Ensino Experimental das Ciências poderia ser útil para: 

o  Refletir acerca das práticas 
o  Aprofundar conhecimentos 

o  Melhorar as práticas 

Questão 3 – Exprima a sua opinião relativamente: 

 A duração da atividade no Agrupamento foi adequada 

 Os aspetos observados e analisados foram pertinentes 

 Os interlocutores entrevistados foram os mais relevantes 

 A equipa inspetiva teve em conta as especificidades do Agrupamento, na sua ação 

 informação de retorno da equipa inspetiva, no final da intervenção, foi útil para a 
melhoria das práticas, no âmbito do ensino das ciências 
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GRÁFICO 9 – ASPETOS DA VISITA DE ACOMPANHAMENTO 

6.1.3 Relatório da atividade remetido ao agrupamento 

 

 

Observa-se que 97% dos agrupamentos concorda com a pertinência dos aspetos a melhorar vertidos 
no relatório e destes, 87,9% manifestam concordância total - GRÁFICO 10. 

GRÁFICO 10 – PERTINÊNCIA DOS ASPETOS A MELHORAR APRESENTADOS NO RELATÓRIO DE AGRUPAMENTO 
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0 - Discordo Totalmente 1 e 2 Discordo 3 e 4 Concordo 5 e 6 Concordo Totalmente

Questão 4 – Os aspetos a melhorar apresentados no relatório são pertinentes? 
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6.1.4 Impacto da atividade em áreas-chave no âmbito do ensino das ciências 

 

 

 

De acordo com os resultados expressos no GRÁFICO 11, os níveis de concordância ou de concordância 
total predominam na totalidade dos agrupamentos intervencionados, nas sete áreas estratégicas 
apontadas, o que é de relevar. A áreas-chave que os agrupamentos de escolas consideram que 
tiveram maior impacto devido à intervenção realizada é a das Práticas pedagógicas em Ciências, 
seguindo-se-lhe a do Planeamento Pedagógico. 

 
 
 

GRÁFICO 11 – IMPACTO DA ATIVIDADE EM ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

  

Questão 5 – Intervenção Gestão do Currículo: Ensino Experimental das Ciências teve 
impacto/melhoria nas seguintes áreas estratégicas 
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7. CONCLUSÕES 

Os objetivos traçados para a atividade de acompanhamento Gestão do Currículo: ensino 
experimental das ciências 2018, a saber: 

 Apreciar a ação educativa, incluindo o planeamento, o desenvolvimento, a avaliação dos 
resultados e a supervisão da prática pedagógica, no âmbito do ensino das ciências; 

 Promover práticas pedagógicas e didáticas, com vista a adequar a ação educativa às 
finalidades do perfil de competências dos alunos; 

 Incentivar o trabalho colaborativo e a implementação e avaliação de trabalho prático, 
laboratorial, experimental e de campo, no ensino das ciências;  

 Promover a literacia científica, desenvolvendo intencionalmente, na sala de 
atividades/aula ou fora dela, metodologias investigativas e experimentais, numa 
perspetiva integrada de saberes e de contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente; 

 Contribuir para uma gestão mais eficaz do currículo, promovendo a articulação e a 
sequencialidade, entre os vários níveis de educação e ensino, de modo a garantir 
aprendizagens de qualidade com impacto nos resultados dos alunos;  

 Identificar boas práticas no âmbito da educação científica. 

consideram-se atingidos, sendo este entendimento corroborado pela avaliação efetuada, através 
de questionários, pelos responsáveis dos agrupamentos de escolas intervencionados, e cujos 
resultados se explicitam no CAPÍTULO 6.   

Os constrangimentos que pontualmente surgiram, como a coincidência das datas de intervenção 
com atividades programadas pelas escolas, foram superados, não tendo sido impeditivos da 
realização da atividade. 

A informação recolhida e registada nos guiões pelas equipas de acompanhamento resultou de um 
trabalho de triangulação de várias fontes, nomeadamente de documentos estruturantes, 
curriculares, de planeamento, de avaliação, bem como da observação criteriosa de espaços, 
materiais e equipamentos e de práticas pedagógicas. De salientar, ainda, os diálogos decorrentes 
das várias entrevistas com os responsáveis das escolas que permitiram uma análise e reflexão 
conjunta sobre as práticas implementadas. Os relatórios da atividade remetidos às escolas, onde 
se explicitam os aspetos positivos e os aspetos a melhorar para cada área-chave, constituem, nesta 
perspetiva, um contributo para uma gestão do currículo mais eficaz no que reporta ao ensino das 
ciências desde a educação pré-escolar até ao 3.º ciclo.   

Os dados contidos nos guiões sustentam as asserções referentes a aspetos positivos e aspetos a 
melhorar indicados nos relatórios da atividade remetidos às escolas e, no seu conjunto, permitem 
retirar as seguintes considerações finais e conclusões. 
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7.1 Recursos materiais e humanos 

Na educação pré-escolar, no âmbito do desenvolvimento da cultura científica, constata-se a 
existência de intencionalidade educativa que se concretiza, em parte, através da disponibilização 
de áreas das ciências nas salas de atividades. Aqueles espaços proporcionam às crianças 
oportunidades de lúdica e espontaneamente, explorarem e experimentarem materiais diversos, 
naturais, da vida corrente e específicos dos contextos ligados às ciências como ímanes, lupas, 
binóculos, microscópios, balanças, entre outros. No entanto, verifica-se que esta forma de 
organização do ambiente educativo existe em apenas 34% das salas de jardins de infância visitados, 
afigurando-se fundamental investir na sua generalização e no enriquecimento em instrumentos e 
recursos específicos. As atividades de campo regulares, de contacto direto com os seres vivos e 
outros elementos da natureza constituem uma forma privilegiada de observação, mas também de 
recolha de amostras de materiais naturais diversos, pedras, folhas, madeiras, conchas, frutos, 
sementes, entre outros que em muito podem enriquecer as áreas de ciências e estimular o 
desenvolvimento de novas aprendizagens. 

No 1.º ciclo do ensino básico, verifica-se que somente 22% das salas de aula dispõem de espaços 
adequados para realização de trabalho prático em ciências, dentro da própria sala de aula ou 
próximo. Este aspeto organizacional merece atenção, no sentido de se proporcionar, a todos e a 
cada um dos alunos, melhores oportunidades para construir o seu próprio saber científico.  

No 2.º ciclo, as escolas visitadas possuem, na sua maioria, salas específicas de ciências, com 
bancadas apetrechadas com água, esgoto, eletricidade e acesso fácil a materiais e equipamentos 
adequados. No entanto, constatam-se algumas situações em que as turmas dos 5.º e 6.º anos de 
escolaridade não têm aulas de Ciências Naturais nas referidas salas. Acontece, que no caso de 
existirem laboratórios, este são apenas afetados às turmas do 3.º ciclo e/ou secundário. Os 
constrangimentos apontados pelos responsáveis, que se prendem com a sobrelotação ou a falta de 
equipamentos adequados, merecem uma atenção particular no sentido de se encontrarem 
atempadamente soluções para a sua superação, aquando do planeamento curricular e da 
elaboração dos horários. 

No 3.º ciclo, as escolas visitadas dispõem de laboratórios de Ciências Naturais/Físico-Química e/ou 
de salas específicas e as turmas de 7.º, 8.º e 9.º anos, muitas vezes em regime de desdobramento, 
têm aulas, pelo menos uma vez por semana, naqueles espaços, o que reúne condições favoráveis 
para que possa ocorrer a realização regular de trabalho experimental, por parte dos alunos. 

Nos agrupamentos visitados, constata-se que os materiais e equipamentos específicos das ciências 
existentes são suficientes e adequados, à realização de trabalho prático, em particular no 2.º e 
3.º ciclos. Os jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo do ensino básico têm, de um modo geral, 
acesso a balanças, bússolas, ímanes, esqueletos humanos, lupas, modelos anatómicos, espelhos, 
fitas métricas, microscópios, termómetros e circuitos elétricos, entre outros. Contudo, importa 
proceder a uma gestão mais criteriosa dos recursos existentes e promover formas de colaboração 
e partilha entre estabelecimentos e interciclos mais eficazes, a fim de superar constrangimentos 
e otimizar, de forma significativa, o envolvimento ativo das crianças e alunos na manipulação de 
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materiais e equipamentos de laboratório e a apropriação da metodologia científica, tal como 
preconizado nas orientações e nos documentos curriculares em vigor. 

Os materiais e equipamentos construídos ou adaptados pelos docentes assumem relevância em 
todos os níveis e ciclos de ensino. Os kits experimentais e os jogos didáticos são outros recursos 
disponíveis para estimular as aprendizagens. As tecnologias de informação e comunicação estão 
acessíveis na grande maioria dos agrupamentos de escolas intervencionados, sendo usadas no 
desenvolvimento de pesquisas e na apresentação de trabalhos por parte dos alunos, propiciando 
melhores condições para uma maior adequação da ação pedagógica a diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem. 
 
Em cerca de metade dos agrupamentos visitados, em particular naqueles em que se ministra os 
2.º e 3.º ciclos, constata-se a inexistência de equipamentos de segurança nos laboratórios e/ou 
salas específicas e de instruções para a utilização de material/equipamento específico afixadas 
de forma legível. A higiene e segurança naqueles espaços apresenta-se como uma fragilidade que 
importa superar.  

O investimento na qualificação e na valorização dos recursos humanos, no âmbito do ensino das 
ciências, reportando-se ao último triénio, 2015-2016 a 2017-2018, não se afigura relevante, 
constituindo uma área a melhorar. O número de docentes participantes nas ações disponibilizadas 
é pouco significativo, somente cerca de 20%. Face ao exposto, revela-se pertinente proceder a um 
levantamento mais sistematizado das necessidades formativas em didática das ciências e 
promover práticas colaborativas, entre docentes, visando a partilha de saberes e a atualização de 
conhecimentos específicos, com vista à melhoria da qualidade do trabalho prático desenvolvido 
em sala de atividades/aula e de campo. 

Importa identificar necessidades de formação em didática das ciências, no sentido de envolver a 
totalidade dos docentes da educação pré-escolar e do ensino básico a fim de incrementar a 
realização sistemática de trabalho prático, de base laboratorial, experimental e de campo, e 
fomentar a construção do conhecimento científico nas crianças e alunos. 

 

7.2 Planeamento pedagógico no âmbito das Ciências 

A grande maioria dos agrupamentos de escolas intervencionados não apresenta nos seus 
documentos estruturantes uma visão e orientação estratégicas para o desenvolvimento da cultura 
científica nas crianças e alunos, constituindo um aspeto a melhorar. Embora os planos anuais de 
atividades e os planos de ação estratégica configurem projetos e ações promotores de 
competências científicas, importa conferir intencionalidade, através da definição clara de 
objetivos, metas e estratégias, sustentados numa linha orientadora que fundamente as decisões a 
tomar para um efetivo contributo da área curricular/disciplinas das ciências para as áreas de 
competências preconizadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, assim como 
para transições seguras e significativas para e ao longo dos vários ciclos de ensino. 
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Nos documentos de planeamento pedagógico, a longo e médio prazos, por outro lado, a 
explicitação de estratégias e de instrumentos de avaliação diversificados a utilizar para o trabalho 
prático, nomeadamente de base laboratorial, experimental e de campo assumem pouca 
relevância. Trata-se de um aspeto a melhorar, afigurando-se necessária uma previsão clara e 
intencional de estratégias diversificadas de aprendizagem prática e experimental das ciências, em 
todos os níveis e ciclos de ensino, orientadas, no caso da escolaridade obrigatória, para o Perfil 
dos Alunos.  Concomitantemente, assume-se, ainda, pertinente a previsão de registos de 
observação e de recolha de documentação na educação pré-escolar e a diversificação de 
instrumentos de avaliação no ensino básico para os vários contextos de trabalho prático.   

Outro campo a aprofundar ao nível do planeamento pedagógico, em todos os níveis de educação 
e ensino prende-se com a explicitação de práticas que visam uma abordagem integradora dos 
conhecimentos, valorizando a compreensão e a interpretação dos processos naturais, sociais e 
tecnológicos, a partir de situações retiradas do quotidiano, numa perspetiva CTSA – Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente, com articulação dos saberes das várias componentes do 
currículo, tal como preconizado  nas orientações curriculares e nas Aprendizagens Essenciais. 
Trata-se de uma área a melhorar a fim de potenciar a construção de um saber crítico-reflexivo e 
globalizante com base na compreensão do mundo real pelas crianças e alunos.  

A assunção de uma perspetiva de articulação vertical do currículo é outra área que merece 
aprofundamento no que respeita à intencionalidade conferida no planeamento atempado de 
estratégias que visem graus de complexidade progressiva quer ao nível dos conceitos abordados 
quer ao nível dos procedimentos solicitados, sobretudo nas áreas de competências do saber 
científico, do pensamento crítico e criativo e do raciocínio e resolução de problemas preconizadas 
no Perfil dos Alunos.  consolidação da coerência curricular revela-se fundamental para assegurar 
processos de transição significativos entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo e entre este e os 
restantes, ao longo do percurso escolar. 

Por fim, o trabalho colaborativo docente no âmbito do planeamento pedagógico não se revela 
significativo nos agrupamentos acompanhados. Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o planeamento ocorre, 
maioritariamente, em conselhos de ano e em grupos de recrutamento, o que condiciona uma visão 
mais abrangente intra e interdepartamental e uma sequencialidade coerente, ao longo da 
escolaridade. Por conseguinte, a operacionalização do trabalho pedagógico merece a exploração 
e o aprofundamento de outras dinâmicas que passem, por exemplo, pela criação de equipas 
educativas que acompanhem turmas ou grupos de alunos para assegurar a efetiva articulação 
disciplinar e promover a realização de trabalho prático.  
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7.3 Práticas pedagógicas em Ciências 

7.3.1 Observação direta 

No universo de agrupamentos de escolas acompanhados, a observação direta das práticas 
pedagógicas permite as seguintes considerações, a partir da incidência de cada tipologia de 
atividades/aula realizada, por nível de educação e ensino: 

Na educação pré-escolar, a seleção de temas e a conceção de atividades têm em conta os 
princípios formulados nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, assumidas como 
um referencial para uma ação pedagógica intencionalmente prática no desenvolvimento de 
aprendizagens na área do Conhecimento do Mundo. Contudo, permanece a necessidade de um 
maior investimento nas atividades que favorecem a iniciação das crianças em procedimentos e 
formas de pensar próprias da construção do conhecimento científico, implicando-as regularmente 
na manipulação de objetos, materiais e equipamentos mais específicos ou de laboratório, no 
contacto direto com a natureza, através da exploração de atividades de campo e em pequenas 
investigações lúdicas sobre problemas do quotidiano. Por outro lado, o recurso a práticas de 
natureza mais expositiva/demonstrativa assume, ainda assim, algum relevo, pelo que se trata de 
um aspeto a melhorar, no sentido da sua minimização, procurando-se a participação ativa das 
crianças em todas as fases do desenvolvimento das atividades e a satisfação da sua curiosidade e 
das suas questões.  

No 1.º ciclo as aulas observadas apresentam uma tendência prática, mas menos significativa que 
na educação pré-escolar. Uma parte relevante recai em práticas expositivas/demonstrativas, o 
que suscita a necessidade de reflexão sobre a sua eficácia, uma vez que a participação ativa dos 
alunos fica condicionada. As restantes didáticas assumem uma expressão muito reduzida ou 
inexistente, em particular o trabalho experimental e de campo, respetivamente. Tendo em 
consideração o definido no Perfil do Alunos e nos documentos curriculares em vigor para este 
ciclo, ressalta a necessidade de implementar maior frequência atividades que promovam 
sistematicamente a participação ativa dos alunos em contextos interligados de utilização de 
materiais e equipamentos de laboratório, de identificação e manipulação de variáveis e de saídas 
de campo, promovendo o desenvolvimento do pensamento científico, através da descoberta e 
investigação.  

No 2.º ciclo, as aulas observadas assumem uma predominância expositiva/demonstrativa. As 
atividades mais práticas, com recurso a utilização, por parte dos alunos, de materiais de 
laboratório ou similares apresentam uma expressão baixa, e o trabalho experimental, que envolve 
a identificação e controlo de variáveis e o de campo revelam incidências muito baixas, sendo neste 
último caso praticamente residual. Estas constatações indiciam a necessidade de os responsáveis 
das escolas efetuarem uma reflexão profunda para a mudança, no sentido de minimizar o padrão 
teórico-expositivo-demonstrativo das aulas, propiciando a sua combinação com outras práticas 
pedagógicas que proporcionem aos alunos a realização sistemática de trabalho prático, indo ao 
encontro do preconizado no Perfil do Alunos e nos documentos curriculares em vigor para este 
ciclo, no que respeita à disciplina de Ciências Naturais. 



 

79 

No 3.º ciclo, as práticas observadas nas disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química 
apresentam uma tendência expositiva/demonstrativa, não obstante, o envolvimento dos alunos 
em atividades práticas e, em particular, no trabalho laboratorial assumir uma expressão relevante. 
O trabalho experimental, que envolve identificação e controlo de variáveis por parte dos alunos, 
apresenta uma relevância muito baixa e o de campo é inexistente. Afigura-se relevante a tomada 
de decisões, pelos responsáveis da escola, que conduzam, de forma intencional e integrada, à 
seleção de estratégias de ensino diversificadas e orientadas pelos documentos curriculares em 
vigor, contribuindo para o desenvolvimento das áreas de competências definidas no Perfil dos 
Alunos. A valorização e consideração do trabalho prático, nas suas diferentes tipologias, como 
parte integrante e fundamental dos processos de ensino e de aprendizagem em todas as temáticas, 
surge como um aspeto a melhorar.  

Em conclusão, o recurso a trabalho prático envolvendo as crianças e os alunos na utilização correta 
de material e equipamento de laboratório ou similar, na aplicação de técnicas laboratoriais 
simples, na identificação e manipulação de variáveis, no contacto direto com a natureza e os 
fenómenos naturais constituem práticas que urge promover e sistematizar, ao longo da educação 
pré-escolar e da escolarização, em ordem a desenvolver, em todos e em cada um, processos 
cognitivos de complexidade crescente e atitudes particularmente associados à ciência. Nestes 
considerandos, a articulação entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo, entre este e o 2.º ciclo, e 
assim sucessivamente, afigura-se de importância fundamental para assegurar a desejável 
continuidade educativa e transições seguras e significativas. 

Tendo agora em conta uma análise mais detalhada, a partir dos dados recolhidos por apreciação 
de campos de indicadores que explicitam um conjunto de caraterísticas, qualidades ou 
competências específicas consideradas expectáveis ou desejáveis, para cada uma das 5 tipologias 
de práticas observadas (atividade prática, trabalho de base laboratorial, de base experimental, 
de campo e expositiva/demonstrativa) apresentam-se as seguintes conclusões: 

No que respeita à tipologia Atividade prática, as estratégias observadas que se prendem com i) 
introdução à atividade, nomeadamente a contextualização na perspetiva de CTSA; explicitação 
dos objetivos, saber, saber fazer e saber estar, dos critérios de avaliação, saber como evidenciar 
as aprendizagens, assim como ii) promoção da participação ativa das crianças e alunos, no que 
respeita a suscitar a pesquisa, o debate de ideias, o diagnóstico de conceções alternativas, iii) da 
reflexão sobre as suas ações e iv) certificação da efetividade das aprendizagens apresentam-se, 
em todos os níveis de educação e ensino, constituem práticas pontuais ou pouco relevantes que 
importam melhorar.  

Na tipologia de trabalho de base laboratorial, as práticas observadas apresentam, em todos os 
níveis de educação e ensino, as características em apreço, mas carecem de melhoria. Ressaltam 
das observações concretizadas indícios de fragilidades que importa debelar, apostando 
nomeadamente: i) no aperfeiçoamento das práticas que visam explicitar com clareza, no início de 
cada atividade/aula, os objetivos da aprendizagem e de que modo as crianças e os alunos poderão 
demonstrar o seu saber; ii) na implementação de contextos educativos que estabeleçam relações 
significativas entre as conceções alternativas das crianças e dos alunos e o conhecimento 
científico; iii) no investimento em práticas de orientação para a pesquisa e debate de ideias, na 
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realização de trabalho de projeto e de trabalho colaborativo visando o desenvolvimento de saberes 
interdisciplinares, numa perspetiva CTSA, na participação e na elaboração de protocolos 
mobilizadores de capacidades investigativas, na manipulação correta de materiais e equipamentos 
e na aquisição de técnicas laboratoriais básicas, em ordem a desenvolver, em todos e em cada 
um, capacidades, atitudes e conhecimentos científicos consolidados.  

A tipologia de trabalho de base experimental que implica a identificação, a manipulação e o 
controlo de variáveis, por parte das crianças/alunos, não se revela como uma prática regular, em 
todos os níveis de educação e ensino, e as poucas observações concretizadas impedem uma análise 
criteriosa da qualidade da sua implementação. Não obstante é possível evidenciar uma fragilidade 
que importa superar, através do planeamento e implementação intencionais de contextos 
educativos mais estruturados e diferenciados que promovam a participação ativa das crianças e 
dos alunos no controlo e na manipulação de variáveis (interação simples de variáveis, 
qualitativo/quantitativo) e a apropriação da metodologia científica, numa contextualização CTSA 
- Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e que mobilizem, através de processos regulares de 
experimentação/investigação os saberes culturais, científicos e tecnológicos na compreensão do 
mundo real. 

A tipologia de trabalho de campo que diz respeito às atividades de ensino e aprendizagem que 
implicam as crianças e os alunos na investigação do ambiente ao ar livre, no local onde os 
fenómenos físicos e naturais acontecem e os seres vivos e não vivos coexistem, assume uma 
expressão irrelevante nas práticas pedagógicas observadas, pelo que não é possível fazer 
considerações sobre a sua qualidade. Emerge, desta situação, uma fragilidade que importa 
ultrapassar, mediante um trabalho colaborativo docente mais articulado e criativo. Os recintos 
escolares e os locais nas proximidades como hortas, jardins, campos baldios, muros velhos, poças 
de água da chuva, solos, entre muitos outros, proporcionam contextos potenciais de mobilização 
de capacidades de processos científicos e atitudes e conhecimentos científicos, mas a sua 
exploração pedagógica é subvalorizada no ensino das ciências experimentais.  

As estratégias expositivas/demonstrativas (utilizadas durante, pelo menos, 75% do tempo 
destinado à atividade ou aula) constituem o recurso mais utilizado pelos professores, tornando-se 
tanto mais significativo quanto mais avançado o ciclo de escolaridade. Apesar de este recurso não 
ser destituído de valor pedagógico, é destacada a sua limitação na participação dos alunos e no 
alcance dos objetivos. Assim, afigura-se fundamental o investimento na integração desta 
estratégia em sequências didáticas coerentes e diversificadas que impliquem trabalho prático, no 
sentido de promover a aquisição das competências inscritas no Perfil dos Alunos, nomeadamente 
as que se prendem com o raciocínio e resolução de problemas, o pensamento crítico e criativo, o 
saber científico, técnico e tecnológico, a consciência e o domínio do corpo e o desenvolvimento 
pessoal e autonomia.  

Decorrente, ainda das observações e da apreciação efetuada, em cada nível de educação e ensino, 
constata-se que o desenvolvimento das capacidades de maior complexidade não apresenta uma 
frequência relevante, nomeadamente em formular hipóteses/indicar previsões, planear 
procedimento experimental, identificar variáveis organizar, avaliar dados/informação, extrair 
conclusões/dar resposta à questão problema e comunicar. Acresce, ainda que, no que respeita à 
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capacidade de medir/quantificar, base de recolha fiável de dados, em que importa às crianças e 
aos alunos aprenderem a distinguir o que deve ser medido, o instrumento adequado a cada 
situação e a respetiva unidade de expressão, verifica-se que não é adequadamente explorada, em 
ordem ao desenvolvimento de um raciocínio estruturado e lógico.  

Acresce a perceção de uma tendência de progressão pouco consistente na exigência conceptual, 
entre níveis de educação e ensino, o que compromete um percurso contínuo de desenvolvimento 
e aprendizagem e o sucesso nas transições ao longo da escolaridade. Por conseguinte, o trabalho 
de articulação vertical, visando a complexidade crescente das aprendizagens e a coerência 
curricular não é promovido de forma consistente, revelando-se uma área frágil.  

7.3.2 Consulta de registos de atividades e de sumários 

A consulta dos registos efetuados pelos docentes nos livros de ponto/plataforma eletrónica, ao 
longo do ano letivo anterior, 2016-2017, permite constatar que: 

A tipologia mais evidenciada nos registos, em todos os níveis de educação e ensino, é a atividade 
prática, apresentando, contudo, um caráter pontual. A explicitação de trabalho de base 
laboratorial e experimental apresenta um ligeiro acréscimo ao longo da escolaridade, mas sempre 
com pouca relevância. A referência a trabalho de campo nos registos é incipiente. 

Na educação pré-escolar, na área do Conhecimento do Mundo, a consulta dos registos de 
atividades sobre o equilíbrio alcançado entre a abordagem às ciências, a introdução à metodologia 
científica e a utilização de tecnologias recolhe evidências de ser parcial ou pouco relevante. 
Decorre desta análise que importa explorar com maior intencionalidade uma abordagem 
integradora dos diferentes saberes, de modo a promover uma melhor compreensão do mundo 
físico, social e tecnológico por parte das crianças. 

No 1.º ciclo, na área disciplinar de Estudo do Meio, a evidência do equilíbrio conseguido na 
abordagem dos conteúdos das ciências físicas e naturais (Física, Química Biologia, Geologia) face 
a outras áreas do saber (História, Geografia, Tecnologia, entre outros), visando a compreensão 
das inter-relações Sociedade, Natureza e Tecnologia, é incipiente nos sumários analisados, 
constituindo um aspeto a melhorar.  

Um outro aspeto analisado prende-se com a apreciação da coerência existente entre os conteúdos 
planificados para os 1, º, 2.º e 3.º ciclos e a sua operacionalização nos respetivos sumários, 
considerada pouco evidente. Esta informação suscita a importância de desencadear uma reflexão 
aprofundada sobre os contributos e as potencialidades dos sumários, enquanto elementos 
integrantes da aula, tendo em vista uma melhor estruturação e clareza dos registos subjacentes, 
bem como maior articulação e coerência entre o currículo planeado e o efetivamente 
implementado.  

No 3.º ciclo, as evidências recolhidas nos sumários sobre a rentabilização do funcionamento das 
turmas em regime de desdobramento, nas disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química, 
para a realização de trabalho prático sustentam uma baixa relevância. Trata-se, assim, de um 
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aspeto que também merece ponderação no sentido de serem ultrapassados os constrangimentos 
que interferem com o desenvolvimento regular e sistemático de trabalho experimental, 
laboratorial e de campo, mesmo quando existem espaços físicos adequados a essa finalidade. 

Em conclusão, a qualidade dos sumários consultados nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos suscita a necessidade 
de uma reflexão aprofundada sobre o seu valor pedagógico-didático, com vista a implementar 
formas mais estruturadas e claras de registo do trabalho prático efetivamente realizado nas aulas 
para que sejam asseguradas as suas finalidades educativas e informativas e a coerência entre o 
currículo implementado e o planeado nos respetivos departamentos curriculares. 

 

7.4 Avaliação das aprendizagens das Ciências 

As práticas de avaliação dos progressos e das aprendizagens em ciências, no universo em análise, 
evidenciam alguns aspetos a melhorar para os quais ressalta pertinente uma reflexão mais 
aprofundada em ordem a alcançar progressos sustentados neste processo regulador. 

Na educação pré-escolar ressalta a necessidade de consolidar e generalizar a diversificação de 
formas e meios de observação, de registo e documentação sobre os progressos do grupo e de cada 
criança para decidir como apoiar melhor as suas aprendizagens em ciências. 

No que respeita aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos de ensino afiguram-se como oportunidades de melhoria 
para uma avaliação mais objetiva e rigorosa, a aferição dos critérios suportados em descritores de 
desempenho observáveis, de acordo com o nível de consecução e que integrem os conhecimentos 
(saber), as capacidades investigativas (saber fazer) e as atitudes científicas (saber ser/estar) a 
desenvolver nos diversos contextos de trabalho prático e que concorram para a aquisição 
sustentada  das áreas de competências do referencial do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. A valorização que a dimensão prática e/ou experimental assume nas Aprendizagens 
Essenciais para as áreas/disciplinas de Estudo do Meio, Ciências Naturais e Físico-Química é outro 
aspeto a melhorar nos critérios de avaliação. A elaboração de registos estruturados e sistemáticos 
de observação com enfoque nas competências associadas à consciência e domínio do corpo que 
implicam os alunos em atividades manipulativas, de controlo e transporte de materiais e 
equipamentos, durante a realização do trabalho prático, é uma estratégia a consolidar para uma 
avaliação formativa mais criteriosa dos seus desempenhos e progressos.   

O aprofundamento do trabalho colaborativo entre docentes, afigura-se fulcral para a melhoria da 
qualidade dos procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação formativa, sistemática e contínua 
produzidos, no sentido de aperfeiçoar a conceção de tarefas, testes e exercícios que apelem, de forma 
integrada a processos associados ao conhecimento e reprodução de informação (nível inferior) como, 
também, aos que pressupõem maior complexidade nas operações mentais convocadas, como a 
interpretação e aplicação de informação ou o raciocínio e criatividade (níveis médio e superior). 
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7.5 Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em 
ciências 

A análise documental e as entrevistas realizadas nos agrupamentos de escolas visitados permitiram 
uma apreciação dos procedimentos relacionados com a supervisão da prática letiva e a avaliação 
dos resultados em ciências. Os resultados apresentam valorações muito baixas, em todos os níveis 
de educação e ensino, sendo os procedimentos desenvolvidos insuficientes ou nada relevantes, o 
que indicia o fraco investimento nestas dinâmicas internas, por parte da quase totalidade dos 
agrupamentos intervencionados. 

Ressalta, das apreciações realizadas, a necessidade de os agrupamentos investirem, de forma 
consistente, em procedimentos internos de supervisão da prática letiva, em todos os níveis de 
educação e de ensino, promovendo condições favoráveis para a observação de atividades/aulas, 
entre docentes, seguida de uma reflexão crítica conjunta sobre o realizado, com vista a uma 
disseminação das boas práticas e à melhoria contínua no desenvolvimento profissional docente e 
na qualidade da ação educativa. 

A reflexão sobre os fatores intrínsecos de sucesso/insucesso no âmbito da literacia científica é 
outra área a aprofundar pelos agrupamentos, afigurando-se fundamental, assumir, também, nessa 
análise o diagnóstico proporcionado pelos Relatórios Individuais das Provas de Aferição (RIPA) e 
Relatórios de Escola das Provas de Aferição (REPA), em ordem a uma identificação mais clara das 
fragilidades evidenciadas nos desempenhos dos alunos nas vários temas/áreas e domínios 
cognitivos, bem como a uma melhor adequação das intervenções específicas no âmbito 
pedagógico-didático.  

Por fim, outra dimensão estratégica a ponderar respeita à implementação de procedimentos que 
conduzam à avaliação do desenvolvimento e impacto da formação profissional realizada ao nível 
das competências individuais e organizacionais, bem como na melhoria das práticas educativas. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

Considerando os resultados da atividade e das respetivas conclusões, descritos respetivamente nos 
CAPÍTULOS 5 e 7 do presente relatório, formulam-se as seguintes recomendações. 

8.1 Para os centros de formação de associações de escolas 

 Identificar, em colaboração com os agrupamentos de escolas da sua área, as necessidades 
de formação em didática das ciências, no sentido de promover ações formativas nesta área, 
como forma de incrementar a realização sistemática de trabalho prático, nomeadamente 
de base laboratorial, experimental e de campo, determinantes para o desenvolvimento das 
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

8.2 Para as escolas 

8.2.1 Recursos humanos e materiais 

 Melhorar o apetrechamento dos estabelecimentos de educação e ensino dos agrupamentos 
em termos de materiais e equipamentos de laboratório, promovendo a sua partilha e 
utilização, de forma a possibilitar os recursos mais eficazes para que todas as crianças e 
alunos aprendam em contextos regulares de trabalho prático, na área das ciências físicas 
e naturais e se produza uma apropriação efetiva de conhecimentos, capacidade e atitudes.  

 Generalizar, na educação pré-escolar, as práticas pedagógicas de incentivo às crianças a 
explorarem e experimentarem materiais diversos (naturais, da vida corrente, recolhidos 
em saídas de campo como pedras, folhas, madeiras, conchas, frutos, sementes, entre 
outros e específicos dos contextos ligados às ciências como ímanes, lupas, binóculos, 
microscópios, balanças, entre outros), no sentido de promover a sua curiosidade e o desejo 
de saber mais, registando as suas descobertas. 

 Dinamizar, no 1.º ciclo, a existência de espaços adequados para realização frequente de 
trabalho prático em ciências, dentro da própria sala de aula ou próximo, a fim de se 
proporcionar, a todos e a cada um dos alunos, melhores oportunidades para construir o seu 
próprio saber científico.  

 Assegurar, aquando do planeamento curricular e da elaboração dos horários que, sobretudo 
no 2.º ciclo, todas as turmas tenham aulas da disciplina de Ciências Naturais em 
laboratórios ou salas afins, pelo menos uma vez por semana, criando assim condições 
favoráveis à realização regular de trabalho prático, nomeadamente laboratorial e 
experimental, por parte dos alunos. 
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 Garantir a colocação de equipamentos de higiene tais como luvas de látex, máscaras, óculos, 
e de segurança, nomeadamente caixa de primeiros socorros, extintores, balde de areia e 
manta corta-fogo, nas salas específicas afetas ao ensino experimental das ciências, assim 
como unidades de lava-olhos, chuveiros e detetores de incêndios, no caso dos laboratórios. 

 Assegurar a afixação, de forma legível, de instruções para a utilização de materiais e 
equipamentos específicos em todos os laboratórios e espaços utilizados para a 
educação/ensino das ciências, a fim de precaver potenciais riscos no seu 
uso/manuseamento por parte dos utilizadores. 

 Proceder a um levantamento mais sistematizado das necessidades formativas em didática 
das ciências e promover práticas colaborativas, entre docentes, visando a partilha de 
saberes e a atualização de conhecimentos específicos, com vista à melhoria da qualidade 
do trabalho prático desenvolvido em sala de atividades/aula e de campo. 

 Incentivar os docentes da educação pré-escolar e do ensino básico a frequentar ações de 
formação no âmbito da didática das ciências experimentais, a fim de incrementar a 
realização sistemática de trabalho prático, de base laboratorial, experimental e de campo, 
facilitando a construção do conhecimento científico nas crianças e alunos.  

8.2.2 Documentos estruturantes 

 Considerar, nos documentos estruturantes, a definição clara de objetivos, metas e 
estratégias, sustentados numa linha orientadora que fundamente as decisões a tomar para 
um efetivo contributo da área curricular/disciplinas das ciências para as áreas de 
competências preconizadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade, assim como para 
transições seguras e significativas para e ao longo da escolaridade obrigatória.  

8.2.3 Planeamento curricular das ciências 

 Contemplar nos documentos de planeamento pedagógico, em todos os níveis e ciclos de 
ensino, a previsão clara e intencional de estratégias diversificadas de ensino das ciências, 
orientadas, no caso da escolaridade obrigatória, para o Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

 Considerar, no planeamento, a previsão de registos de observação e de recolha de 
documentação na educação pré-escolar e a diversificação de instrumentos de avaliação no 
ensino básico, para os vários contextos de trabalho prático.   

 Aprofundar, no planeamento pedagógico, a explicitação de práticas pedagógico/didáticas 
visando uma abordagem integradora dos conhecimentos, valorizando a compreensão e a 
interpretação dos processos naturais, sociais e tecnológicos, a partir de situações retiradas 
do quotidiano, numa perspetiva CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e a 
articulação dos saberes das várias componentes do currículo, tal como preconizado  nas 
Orientações Curriculares para a Educação Pré Escolar, no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 
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 Considerar, no planeamento, estratégias que visem graus de complexidade progressiva 
quer ao nível dos conceitos abordados quer ao nível dos procedimentos solicitados, 
sobretudo nas áreas de competências do saber científico, do pensamento crítico e criativo 
e do raciocínio e resolução de problemas preconizadas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória, assegurando processos de transição significativos entre a 
educação pré-escolar e o 1.º ciclo e, entre este e os restantes, ao longo do percurso 
escolar. 

 Promover, entre os docentes dos vários níveis e ciclos de ensino, uma cultura colaborativa 
na planificação de estratégias de atividades/aulas, na implementação e na avaliação das 
aprendizagens, explorando dinâmicas que passem por exemplo, pela criação de equipas 
educativas que acompanhem turmas ou grupos de alunos para assegurar uma visão mais 
abrangente intra e interdepartamental e uma sequencialidade coerente, ao longo da 
escolaridade,  a efetiva articulação disciplinar e promover a realização de trabalho prático.  

8.2.4 Práticas pedagógicas em ciências 

 Promover, em todos os níveis de educação e ensino, uma metodologia ativa de abordagem 
às ciências, minimizando o recurso a atividades expositivas/demonstrativas, propiciando a 
crianças e alunos oportunidades de partilhar e discutir o trabalho realizado, de valorizar o 
desenvolvimento de capacidades de comunicação sobre as questões-problema em estudo, 
as previsões efetuadas, os procedimentos adotados, e as conclusões alcançadas. 

 Proporcionar, de forma regular e intencional, às crianças e aos alunos, o seu envolvimento 
na utilização correta de material e equipamento de laboratório ou similar, na aplicação de 
técnicas laboratoriais simples, na identificação e manipulação de variáveis, no contacto 
direto com a natureza e os fenómenos naturais, na pesquisa/investigação, em ordem a 
desenvolver, em todos e em cada um, processos cognitivos de complexidade crescente e 
atitudes particularmente associados à ciência, assegurando a desejável continuidade 
educativa e transições seguras e significativas. 

 Implementar, de forma sistemática, contextos de aprendizagem que estabeleçam relações 
significativas entre as conceções alternativas das crianças e dos alunos e as científicas, 
promovendo o entendimento e a explicação das leis, factos e fenómenos da natureza numa 
perspetiva CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, contextualizados em 
problemáticas atuais, locais, regionais ou globais, conducentes ao aumento da capacidade 
de mobilizarem diferentes saberes e tomarem decisões mais fundamentadas em benefício 
de uma sociedade e ambiente de melhor qualidade. 

 Diversificar as estratégias de ensino das ciências, com vista ao desenvolvimento, nas 
crianças e alunos, de competências específicas e capacidades investigativas de nível mais 
elevado de complexidade, como testar hipóteses, identificar e controlar variáveis, 
organizar e avaliar dados e extrair e comunicar conclusões. 
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 Implementar práticas regulares que visem explicitar com clareza, no início, o propósito da 
atividade a desenvolver e o que é esperado ser demonstrado saber, por parte das crianças 
e dos alunos, de modo a potenciar e a sistematizar as aprendizagens. 

 Assegurar o recurso, por parte de todos os docentes, a instrumentos diversificados de 
registo e avaliação como forma de se certificar da efetividade das aprendizagens, tendo 
em conta os objetivos definidos para o trabalho prático realizado. 

 Ponderar estratégias para ultrapassar os constrangimentos que interferem com a 
rentabilização de trabalho experimental, laboratorial e de campo nas aulas das disciplinas 
de Ciências Naturais e de Físico-Química em que ocorre o funcionamento das turmas em 
regime de desdobramento, apesar de existirem espaços adequados a essa finalidade. 

 Melhorar os procedimentos de elaboração de sumários, preferencialmente, no final de cada 
aula e com a colaboração dos alunos, tornando-os registos mais estruturados e claros do 
trabalho efetivamente realizado nas aulas para que seja assegurado o seu valor pedagógico-
didático e a coerência entre o currículo implementado e o planeado. 

8.2.5 Avaliação das aprendizagens das ciências 

 Consolidar e generalizar, na educação pré-escolar, a diversificação de formas e meios de 
observação, de registo e documentação sobre os progressos do grupo e de cada criança 
para decidir como apoiar melhor as suas aprendizagens em ciências. 

 Aperfeiçoar os critérios de avaliação considerando descritores de desempenho observáveis, 
de acordo com o nível de consecução, que tenham em conta os conhecimentos, as 
capacidades e as atitudes científicas a desenvolver, também, na dimensão prática e/ou 
experimental, visando contribuir para a aquisição sustentada das áreas de competências 
preconizadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 Consolidar os registos estruturados e sistemáticos de observação com enfoque nas 
competências associadas à consciência e domínio do corpo que implicam os alunos em 
atividades manipulativas, de controlo e transporte de materiais e equipamentos, técnicas 
simples de laboratórios, durante a realização do trabalho prático, para uma avaliação 
formativa mais criteriosa dos seus desempenhos e progressos.   

 Aprofundar o trabalho colaborativo docente ao nível dos procedimentos, técnicas e 
instrumentos de avaliação contínua, no sentido de aperfeiçoar a conceção de tarefas, testes 
e exercícios formativos que apelem de forma integrada a domínios cognitivos associados a 
conhecimento e reprodução de informação (nível inferior) mas, também, aos que 
pressupõem maior complexidade da operação mental requerida no desenvolvimento das 
respostas, como a aplicação/interpretação (nível médio) e o raciocínio/criação (nível superior). 
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8.2.6 Supervisão da prática letiva e avaliação dos resultados em ciências 

 Equacionar o investimento em procedimentos internos de supervisão da prática letiva, em 
todos os níveis de educação e de ensino, promovendo condições favoráveis para observação 
de atividades/aula, entre docentes, seguida de uma reflexão crítica conjunta sobre o 
trabalho realizado, como forma de desenvolvimento profissional, de divulgação das boas 
práticas no ensino das ciências e consequentemente da melhoria da ação educativa.  

 Identificar, de forma mais consistente, a nível dos diferentes departamentos, os fatores de 
sucesso/insucesso nos vários temas/áreas e domínios cognitivos, tendo, também, por base 
o diagnóstico proporcionado pelos Relatórios Individuais e de Escola das Provas de Aferição 
de 2017, para promover ações específicas a incluir nos planos de melhoria, no sentido de 
aperfeiçoar os processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação. 

 Ponderar a implementação de procedimentos destinados a monitorizar e avaliar o impacto 
da formação realizada pelos docentes, nas respetivas práticas pedagógicas, tendo em vista 
a melhoria da ação educativa e a promoção da literacia científica. 
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9. PROPOSTAS PARA A TUTELA 

Em face dos resultados da atividade, descritos no CAPÍTULO 5 e 6 do presente relatório e das 
conclusões apresentadas anteriormente, propõe-se o seguinte: 

 Equacionar a elaboração de publicações de apoio ao desenvolvimento curricular para o 2.º 
e 3.º ciclos de ensino, nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, tal como 
efetuado para a educação pré-escolar, Despertar para a ciência – atividades dos 3 aos 6 
anos e para o 1.º ciclo, Coleção Ensino Experimental das Ciências - Explorando... pela 
então Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. 
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10. INDICADORES PARA A MELHORIA 

Decorrente de toda a atividade realizada enumeram-se de seguida alguns aspetos a considerar em 
futuras ações: 

 Dar continuidade à metodologia, bem como aos procedimentos e instrumentos de trabalho 
adotados para esta atividade, nomeadamente, o roteiro, o guião e o relatório de escola, 
considerando a sua adequação às políticas educativas em curso aprovadas através do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e da 
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, em conformidade com o disposto no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

 A formação contínua dos recursos humanos envolvidos merece particular atenção para 
assegurar a atualização de conhecimentos, a aferição de conceitos e de procedimentos, 
bem como a capacitação dos inspetores, fundamentais para executar a atividade com 
eficácia, eficiência e qualidade. Afigura-se pertinente a abordagem de temas relacionados 
com contextos de aprendizagem em sala de atividades/aula para o desenvolvimento de 
competências científicas, procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados de 
avaliação e, ainda, a identificação de boas práticas nas dinâmicas das escolas, tendo 
presente uma educação inclusiva, para todos e cada um, em conformidade com o disposto 
nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 
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ANEXO 1 – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS INTERVENCIONADOS 

Área Territorial 
da Inspeção Agrupamentos de escolas Concelho 

NORTE 

Escolas de Barcelos Barcelos 

Escolas de Macedo de Cavaleiros Macedo de Cavaleiros 

Escolas do Castêlo da Maia, Maia Maia 

Escolas de Marco de Canaveses Marco de Canaveses 

Escolas Abel Salazar, Matosinhos Matosinhos 

Escolas de Paredes * Paredes 

Escolas António Feijó, Ponte de Lima Ponte de Lima 

Escolas do Cerco do Porto, Porto * Porto 

Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim Póvoa de Varzim 

Escolas de Valpaços Valpaços 

Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, Vila do Conde Vila do Conde 

Escolas D. Pedro IV, Vila do Conde Vila do Conde 

CENTRO 

Escolas de Valongo do Vouga, Águeda Águeda 

Escolas Dr. Bissaya Barreto, Castanheira de Pera Castanheira de Pêra 

Escolas de Castro Daire Castro Daire 

Escolas de Celorico da Beira Celorico da Beira 

Escolas Eugénio de Castro, Coimbra Coimbra 

Escolas Coimbra Centro Coimbra 

Escolas de Figueiró dos Vinhos Figueiró dos Vinhos 

Escolas de Fornos de Algodres Fornos de Algodres 

Escolas Gualdim Pais, Pombal Pombal 

Escolas de Pombal Pombal 

Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro Tondela 

Escolas de Mundão, Viseu Viseu 

SUL 

Escolas de Alcácer do Sal Alcácer do Sal 

Escolas de Arronches Arronches 

Escolas de Cuba * Cuba 

Escolas n.º 1 de Elvas Elvas 

Escolas Baixa-Chiado, Lisboa Lisboa 

Escolas de Mértola Mértola 

Escolas Josefa de Óbidos, Óbidos Óbidos 

Escolas José Régio, Portalegre Portalegre 

Escolas D. Afonso Henriques, Santarém Santarém 

Escolas José Belchior Viegas, São Brás de Alportel São Brás de Alportel 

Escolas de Silves Silves 

Escolas D. Manuel I Tavira 
  
 * Unidades Orgânicas que integram o Projeto de Flexibilidade 

Curricular 2017-2018 
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ANEXO 2 – LISTA DE ALGUNS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 EPE 1.º CEB 2.º 
CEB 

3.º 
CEB 

Amperímetro, Voltímetro, 
Ohmímetro, Multímetro 

2,8 19,4 38,9 100 

Balanças de laboratório 50,0 75,0 69,4 100,0 

Bússolas 44,4 72,2 61,1 97,2 

Calorímetros 11,1 19,4 19,4 66,7 

Colher de combustão 13,9 19,4 52,8 97,2 

Centrifugadoras 0,0 2,8 11,1 58,3 

Circuitos elétricos 16,7 52,8 25,0 88,9 

Condensadores 2,8 5,6 16,7 75,0 

Cronómetros 30,6 66,7 36,1 72,2 

Dinamómetros 11,1 25,0 36,1 97,2 

Esqueleto humano 44,4 83,3 75,0 69,4 

Estufas 36,1 63,9 47,2 88,9 

Fitas métricas 72,2 88,9 41,7 75,0 

Frigorífico/Congelador 50,0 58,3 47,2 72,2 

Hote 5,6 8,3 19,4 72,2 

Ímanes 63,9 69,4 38,9 100 

Lentes, prismas, espelhos 58,3 75,0 44,4 100 

Lupas (de mão e binoculares) 77,8 94,4 88,9 100 

Microscópios óticos compostos 52,8 77,8 97,2 100,0 

Modelos anatómicos 41,7 63,9 88,9 94,4 

Modelos moleculares 8,3 11,1 30,6 94,4 

Mufla 8,3 13,9 19,4 44,4 

Molas, elásticos 41,7 52,8 61,1 88,9 

Microfones 22,2 22,2 19,4 66,7 

Picnómetros 0,0 11,1 11,1 58,3 

Osciloscópios 0,0 2,8 25,0 77,8 

Pêndulos 8,3 11,1 27,8 75,0 

Pilhas e baterias 25,0 52,8 33,3 97,2 

Roldanas/rodas dentadas 11,1 8,3 27,8 88,9 

Sonómetros 8,3 19,4 19,4 72,2 

Termómetros 58,3 83,3 83,3 100 

Velocímetros 5,6 8,3 11,1 30,6 

Outros 47,2 58,3 55,6 63,9 
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ANEXO 3 – ATIVIDADE PRÁTICA: CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES 

(MÉDIAS) 

Campo de 

observação 

 
Indicadores EPE 1.º 

CEB 
2.º             
CEB 

3.º CEB 
CN    FQ 

A organização da sala 
é adequada à atividade 

desenvolvida 

A disposição das mesas, dos equipamentos e dos materiais 
facilita o desenvolvimento do trabalho em curso  

3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 

Permite a concentração nas tarefas 3,1 3,2 3,1 3,2 2,9 

Induz a interação entre as crianças/alunos 3,1 3,1 3,0 3,0 2,8 

O docente efetua uma 
introdução à atividade 

a desenvolver 

Contextualiza na perspetiva de CTSA  2,3 2,2 2,1 2,3 2,3 

Explicita os objetivos (saber, saber fazer, saber estar) 2,4 2,4 2,5 2,7 2,6 

Explicita os critérios de avaliação (saber como 
evidenciar as aprendizagens) 

- 2,1 2,0 2,6 2,3 

O docente orienta a 
atividade promovendo 

a participação das 
crianças/ alunos 

Suscita a pesquisa, o debate de ideias e diagnostica 
as conceções alternativas 

2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 

Permite o trabalho autónomo (individual ou em grupo) 2,9 3,0 3,1 3,1 2,7 

Considera os diferentes ritmos de aprendizagem 3,0 3,0 2,7 2,9 2,6 

O docente fomenta 
uma linguagem 

rigorosa 

Utiliza uma linguagem clara e precisa em termos 
científicos 

2,8 3,1 3,1 3,3 3,3 

Define/explica, com correção, os termos e conceitos 
científicos  

2,7 2,9 3,0 3,4 3,3 

Promove a correta utilização do vocabulário   2,9 3,1 3,1 3,3 3,2 

As crianças/ alunos 
refletem sobre as suas 

ações 

Interagem verbalmente sobre a atividade  2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Relacionam os conteúdos abordados com 
aprendizagens anteriores (atividades, conhecimentos 
e capacidades de processos científicos) 

2,7 2,8 2,7 2,9 2,7 

Colocam questões ou dúvidas sobre a matéria lecionada 2,7 2,8 2,7 2,9 2,6 

A atividade prática 
desenvolvida permite 
alcançar os objetivos 

definidos 

A metodologia utilizada adequa-se à temática em estudo 2,9 3,0 2,9 3,1 2,8 

Os materiais utilizados otimizam as aprendizagens 3,0 3,1 3,0 3,2 2,8 

As crianças/ alunos evidenciam compreender os 
conteúdos abordados 

2,8 3,0 2,7 3,1 2,6 

O docente certifica-se 
da efetividade das 
aprendizagens face aos 
objetivos definidos 

Recorre a instrumentos de registo e de avaliação  2,7 2,9 2,2 2,3 2,3 

Coloca questões e responde às dúvidas das 
crianças/alunos 

3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 

Efetua sínteses dos trabalhos (com ou sem a 
participação das crianças/alunos) 

2,8 3,1 2,8 2,7 2,6 
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ANEXO 4 – TRABALHO DE BASE LABORATORIAL: CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E 

INDICADORES (MÉDIAS) 

Campo de observação Indicadores EPE 1.º 
CEB 

2.º         
CEB 

3.º CEB 
CN    FQ 

A organização da sala é 
adequada à atividade 

desenvolvida 

A disposição das mesas, dos equipamentos e dos materiais 
facilita o desenvolvimento do trabalho em curso 3,0 3,3 3,3 3,5 3,4 

Permite a concentração e interação entre as 
crianças/alunos 3,1 3,3 3,2 3,6 3,4 

Assegura as condições de higiene e segurança 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 

O docente efetua uma 
introdução à atividade a 

desenvolver 

Contextualiza na perspetiva de CTSA 2,5 2,6 2,7 2,6 2,1 

Explicita os objetivos (saber, saber fazer, saber estar) 2,7 2,7 2,9 3,0 3,0 

Explicita os critérios de avaliação (saber como evidenciar 
as aprendizagens) - 2,2 3,1 2,7 2,3 

O docente orienta a atividade 
promovendo a participação 

das crianças/alunos 

Suscita a pesquisa, o debate de ideias e diagnostica as 
conceções alternativas 2,8 2,8 2,8 2,7 2,5 

Permite o trabalho autónomo (individual ou grupo) 2,9 3,2 3,2 3,4 3,1 

Considera os diferentes ritmos de aprendizagem 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 

A atividade é orientada por 
um protocolo laboratorial ou 

afim (questão-problema, 
material, procedimento, métodos 
de recolha e de registo de dados, 

interpretação e discussão dos 
resultados) 

Facilitador do trabalho 2,8 3,3 3,3 3,4 3,3 

Estruturado com a participação das crianças/alunos 1,9 1,9 1,8 1,9 1,7 

Mobilizador de conhecimentos e capacidades 
investigativas 2,7 3,0 3,2 3,3 2,9 

O docente fomenta uma 
linguagem rigorosa 

Utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos 3,0 3,2 3,6 3,6 3,3 

Define/explica, com correção, os termos e conceitos 
científicos 2,9 3,1 3,5 3,5 3,4 

Promove a correta utilização do vocabulário 3,1 3,2 3,4 3,5 3,2 

As crianças/ alunos estão 
ativamente envolvidos 

 

Realizam a atividade seguindo os procedimentos do 
protocolo ou afim 3,1 3,3 3,3 3,8 3,5 

Manipulam os materiais e equipamentos 3,3 3,1 3,3 3,6 3,7 

Cooperam e partilham tarefas 3,2 2,8 3,2 3,5 3,2 

As crianças/ alunos refletem 
sobre as suas ações 

Interagem verbalmente sobre a atividade 3,2 3,0 3,1 3,4 3,1 

Relacionam os conteúdos abordados com aprendizagens 
anteriores (atividades, conhecimentos e capacidades de   
processos científicos) 

2,7 2,9 3,0 3,2 3,0 

Colocam questões ou dúvidas sobre a matéria lecionada 3,0 2,8 3,0 3,2 3,0 

O trabalho de base 
laboratorial desenvolvido 

permite alcançar os objetivos 
definidos 

A metodologia abordada adequa-se à temática em estudo 2,8 3,3 3,7 3,6 3,3 

Os materiais utilizados otimizam as aprendizagens 3,2 3,5 3,8 3,6 3,4 

As crianças/ alunos evidenciam compreender os 
conteúdos abordados 3,0 3,0 3,3 3,3 3,1 

O docente certifica-se da 
efetividade das aprendizagens 
face aos objetivos definidos 

Recorre a instrumentos de registo e de avaliação 3,0 3,0 3,2 3,3 2,8 

Coloca questões às crianças/alunos 3,2 3,3 3,2 3,4 3,1 

Efetua sínteses dos trabalhos com a participação das 
crianças/alunos ou solícita a elaboração de relatórios ou afins 2,9 3,1 3,3 3,3 3,0 
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ANEXO 5 – TRABALHO DE BASE EXPERIMENTAL: CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E 

INDICADORES (MÉDIAS) 

Campo de observação Indicadores EPE 1.º 
CEB 

2.º         
CEB 

3.º CEB 
CN    FQ 

A organização da sala é 
adequada à atividade 

desenvolvida 

A disposição das mesas, dos equipamentos e dos materiais 
facilita o desenvolvimento do trabalho em curso 2,8 3,3 3,5 4,0 3,5 

Permite a concentração nas tarefas 3,0 3,3 3,5 4,0 3,7 

Assegura as condições de higiene e segurança 3,2 3,3 3,6 4,0 3,5 

 
O docente efetua uma 

introdução à atividade a 
desenvolver 

Contextualiza na perspetiva de CTSA 3,4 2,6 2,5 3,0 2,8 

Explicita os objetivos (saber, saber fazer, saber estar) 3,4 2,8 3,4 3,0 3,2 

Explicita os critérios de avaliação (saber como 
evidenciar as aprendizagens) - 2,3 2,8 1,0 2,7 

O docente orienta a 
atividade promovendo a 

participação das 
crianças/alunos 

Suscita a pesquisa, o debate de ideias e diagnostica as 
conceções alternativas 3,2 3,3 3,3 3,0 3,0 

Permite o trabalho autónomo (individual ou grupo) 2,8 3,3 3,5 4,0 3,5 

Considera os diferentes ritmos de aprendizagem 3,6 3,0 3,4 3,0 3,3 

A atividade é orientada por 
um protocolo experimental 
ou afim (questão-problema, 

material, procedimento, 
métodos de recolha e de 

registo de dados, 
interpretação e discussão dos 

resultados) 

Facilitador do trabalho 2,8 3,5 3,8 4,0 3,3 

Estruturado com a participação das crianças/alunos 2,2 2,7 2,4 1,0 2,7 

Mobilizador de conhecimentos e capacidades 
investigativas 3,0 3,3 3,5 4,0 3,2 

O docente fomenta uma 
linguagem rigorosa 

Utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos 3,2 3,3 3,5 4,0 3,7 

Define/explica, com correção, os termos e conceitos 
científicos 3,0 3,2 3,5 4,0 3,8 

Promove a correta utilização do vocabulário 3,2 3,3 3,5 4,0 3,5 

As crianças/ alunos estão 
ativamente envolvidos 

 

Realizam a atividade seguindo os procedimentos do 
protocolo ou afim 2,8 3,3 3,4 4,0 3,5 

Manipulam os materiais e equipamentos 3,0 3,3 3,4 4,0 3,5 

Controlam e manipulam variáveis 3,0 3,3 3,4 4,0 3,3 

As crianças/ alunos 
refletem sobre as suas 

ações 

Interagem verbalmente sobre a atividade 4,0 3,3 3,4 3,0 3,0 

Relacionam os conteúdos abordados com aprendizagens 
anteriores (atividades, conhecimentos e capacidades de   
processos científicos) 

3,2 2,7 3,1 4,0 3,2 

Colocam questões ou dúvidas sobre a matéria lecionada 3,2 3,2 3,1 4,0 2,8 

O trabalho de base 
experimental desenvolvido 

permite alcançar os 
objetivos definidos 

A metodologia abordada adequa-se à temática em estudo 3,0 3,3 3,6 4,0 3,7 

Os materiais utilizados otimizam as aprendizagens 3,6 3,2 3,4 4,0 3,8 

As crianças/ alunos evidenciam compreender os 
conteúdos abordados 3,4 3,3 3,4 4,0 3,5 

O docente certifica-se da 
efetividade das 

aprendizagens face aos 
objetivos definidos 

Recorre a instrumentos de registo e de avaliação 3,2 3,1 3,4 1,0 3,2 

Coloca questões às crianças/alunos 3,2 3,7 3,6 4,0 3,5 

Efetua sínteses dos trabalhos com a participação das 
crianças/alunos ou solícita a elaboração de relatórios ou afins 3,4 3,4 3,6 4,0 3,3 
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ANEXO 6 – TRABALHO DE CAMPO: CAMPOS DE OBSERVAÇÃO E INDICADORES 

(MÉDIAS) 

Campo de observação Indicadores EPE 1.º 
CEB 

2.º          
CEB 

3.º CEB 
CN    FQ 

O local e os instrumentos 
de recolha selecionados são 

adequados à atividade 
desenvolvida 

Permitem a observação direta do objeto de estudo 3,5 -- 3,0 -- -- 

Permitem a recolha ou registo fotográfico ou gráfico dos 
materiais previstos 3,5 -- 3,0 -- -- 

Permitem a seleção, etiquetagem e transporte adequados 3,5 -- 2,0 -- -- 

O docente efetua uma 
introdução à atividade a 

desenvolver 

Contextualiza na perspetiva de CTSA 3,0 -- 2,0 -- -- 

Explicita os objetivos (saber, saber fazer, saber estar) 2,5 -- 3,0 -- -- 

Explicita os critérios de avaliação (saber como evidenciar 
as aprendizagens) -- -- 3,0 -- -- 

O docente orienta a 
atividade promovendo a 

participação das 
crianças/alunos 

Suscita a pesquisa, o debate de ideias e diagnostica as 
conceções alternativas 3,0 -- 2,0 -- -- 

Permite o trabalho autónomo (individual ou grupo) 3,0 -- 3,0 -- -- 

Considera os diferentes ritmos de aprendizagem 3,0 -- 3,0 -- -- 

A atividade é orientada por 
um guião/roteiro ou afim 

(questão-problema, itinerário, 
material, procedimento, 
métodos de recolha de 

materiais e de registo de 
dados, interpretação e 

discussão dos resultados) 

Facilitador do trabalho 3,0 -- 3,0 -- -- 

Estruturado com a participação das crianças/alunos 3,5 -- 1,0 -- -- 

Mobilizador de conhecimentos e capacidades 
investigativas 2,5 -- 3,0 -- -- 

O docente fomenta uma 
linguagem rigorosa 

Utiliza uma linguagem clara e precisa em termos científicos 3,0 -- 3,0 -- -- 

Define/explica, com correção, os termos e conceitos 
científicos 3,0 -- 3,0 -- -- 

Promove a correta utilização do vocabulário 3,0 -- 3,0 -- -- 

As crianças/ alunos estão 
ativamente envolvidos 

Realizam a atividade seguindo as orientações do 
guião/roteiro ou afim 3,0 -- 3,0 -- -- 

Manipulam os materiais e equipamentos 2,5 -- 1,0 -- -- 

Cooperam e partilham tarefas 3,0 -- 2,0 -- -- 

As crianças/ alunos 
refletem sobre as suas 

ações 

Interagem verbalmente sobre a atividade 3,0 -- 2,0 -- -- 

Relacionam os conteúdos abordados com aprendizagens 
anteriores (atividades, conhecimentos e capacidades de 
processos científicos) 

3,0 -- 3,0 -- -- 

Colocam questões ou dúvidas sobre a matéria lecionada 3,0 -- 3,0 -- -- 

O trabalho de campo 
desenvolvido permite 
alcançar os objetivos 

definidos 

A metodologia abordada adequa-se à temática em estudo 3,0 -- 3,0 -- -- 

Os materiais utilizados otimizam as aprendizagens 2,5 -- 3,0 -- -- 

As crianças/ alunos evidenciam compreender os 
conteúdos abordados 3,0 -- 3,0 -- -- 

O docente certifica-se da 
efetividade das 

aprendizagens face aos 
objetivos definidos 

Recorre a instrumentos de registo e de avaliação 3,0 -- 3,0 -- -- 

Coloca questões às crianças/alunos 3,0 -- 3,0 -- -- 

Efetua sínteses dos trabalhos com a participação das 
crianças/alunos ou solícita a elaboração de relatórios ou afins 3,0 -- 3,0 -- -- 
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ANEXO 7 - METAS CURRICULARES DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

DAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS NATURAIS E DE FÍSICO-QUÍMICA RELACIONADAS 

COM O ENSINO EXPERIMENTAL (EXTRATOS)  

5.º ano de escolaridade – Ciências Naturais 

Identificar os componentes e as propriedades do solo, com base em atividades práticas laboratoriais 

Referir aplicações das rochas e dos minerais em diversas atividades humanas, com base numa atividade 
prática de campo na região onde a escola se localiza 

Identificar propriedades da água, com base em atividades práticas laboratoriais. 

Identificar as propriedades do ar e de alguns dos seus constituintes, com base em atividades práticas 

Descrever a influência da água, da luz e da temperatura no comportamento dos animais, através do controlo 
de variáveis em laboratório 

Testar a influência da água e da luz no crescimento das plantas, através do controlo de variáveis, em 
laboratório. 

Realizar observações diversas usando o microscópio ótico, de acordo com as regras de utilização 
estabelecidas. 

Distinguir diferentes tipos de células, relativamente à morfologia e ao tamanho, com base na observação 
microscópica de material biológico 
 
Identificar os principais constituintes da célula, com base na observação microscópica de material biológico. 

 

6.º ano de escolaridade - Ciências Naturais 

Identificar os órgãos do tubo digestivo de uma ave granívora, com base numa atividade prática. 

Comparar a composição do ar inspirado com a do ar expirado, com base em documentos diversificados e em 
atividades práticas laboratoriais. 

Descrever o mecanismo de ventilação, com recurso a atividades práticas. 

Descrever aspetos morfológicos e anatómicos do coração de um mamífero, numa atividade prática 
laboratorial. 

Indicar fatores que influenciam o processo fotossintético, com base em atividades práticas laboratoriais 

Descrever a circulação da seiva bruta, através de uma atividade prática laboratorial. 

Identificar alguns glícidos e lípidos em órgãos das plantas, através de atividades práticas laboratoriais. 

Descrever diferentes utilizações das plantas na sociedade atual, com base em pesquisa orientada. 

Enunciar as condições necessárias à germinação de uma semente, através da realização de atividades 
práticas.  

Descrever a influência de alguns fatores do meio no desenvolvimento de microorganismos, através de 
atividades práticas 
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7.º ano de escolaridade - Ciências Naturais 

Identificar minerais nas rochas (biotite, calcite, estaurolite, feldspato, moscovite, olivina, quartzo), 
correlacionando algumas propriedades com o uso de tabelas.  

Prever o tipo de deslocação e de deposição de materiais ao longo de um curso de água, com base numa 
atividade prática laboratorial.  

Propor uma classificação de rochas sedimentares, com base numa atividade prática.  

Identificar os principais tipos de rochas detríticas (arenito, argilito, conglomerado, marga), quimiogénicas 
(calcário, gesso, sal-gema) e biogénicas (carvões, calcários), com base em atividades práticas.  

Associar algumas caraterísticas das areias a diferentes tipos de ambientes, com base numa atividade prática 
laboratorial. 

Distinguir comportamento frágil de comportamento dúctil, em materiais diversos, com base numa atividade 
prática laboratorial.  

Explicar a formação de dobras e de falhas, com base numa atividade prática laboratorial.  

Distinguir diferentes materiais expelidos pelos vulcões, com base em amostras de mão.  

Estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de magmas e os diversos tipos de atividade vulcânica, 
através de uma atividade prática.  

Identificar diferentes tipos de rochas plutónicas (gabro e granito) e vulcânicas (basalto e riólito), com base 
em amostras de mão.  

Identificar diferentes tipos de rochas metamórficas (xistos e outras rochas com textura foliada e/ou bandada 
bem definida; mármores; quartzitos, que apresentem textura granoblástica), com recurso a uma atividade 
prática.  

Relacionar o tipo de estrutura que a rocha apresenta com o tipo de metamorfismo que lhe deu origem, em 
amostras de mão.  

Explicar os diversos processos de fossilização, recorrendo a atividades práticas.  

Caraterizar os grandes grupos de fósseis, com base em imagens e em amostras de mão.  

Explicar o conceito de datação relativa, com base nos princípios do raciocínio geológico e com recurso a 
uma atividade prática laboratorial  

Caraterizar ambientes geológicos passados, através de uma atividade prática de campo.  
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8.º ano de escolaridade - Ciências Naturais 

Identificar organismos unicelulares e organismos pluricelulares, com base em observações microscópicas.  

Enunciar as principais caraterísticas das células animais e das células vegetais, com base em observações 
microscópicas.  
Usar os conceitos de estrutura, de funcionamento e de equilíbrio dos ecossistemas numa atividade prática 
de campo, próxima do local onde a escola se localiza.  

Testar variáveis que permitam estudar, em laboratório, a influência dos fatores abióticos nos ecossistemas.  

Testar a forma como alguns agentes poluentes afetam o equilíbrio dos ecossistemas, a partir de dispositivos 
experimentais. 

Identificar medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente num ecossistema próximo da região onde a 
escola se localiza.  

Construir documentos, em diferentes formatos, sobre medidas de proteção dos seres vivos e do ambiente, 
implementadas na região onde a escola se localiza.  
Construir uma síntese sobre um problema ambiental existente na região onde a escola se localiza, indicando 
possíveis formas de minimizar danos, sob a forma de uma carta dirigida a um organismo de conservação da 
Natureza ou de um trabalho de projeto.  
Construir um plano de ação que vise diminuir o consumo de água na escola e em casa, com base na Carta 
Europeia da Água.  

Identificar exemplos de desenvolvimento científico e tecnológico na história da ciência, com base em 
pesquisa orientada.  

Prever as consequências possíveis de um caso de desenvolvimento tecnológico na qualidade de vida das 
populações humanas, com base em inquérito científico.  

 

9.º ano de escolaridade - Ciências Naturais 

Testar a presença de nutrientes em alguns alimentos. 

Caraterizar as práticas alimentares da comunidade envolvente, com base num trabalho de projeto. 

Identificar os constituintes do sangue, com base em esquemas e/ou em preparações definitivas. 

Descrever a morfologia e a anatomia do coração de um mamífero, com base numa atividade laboratorial. 
Inferir as funções das estruturas do coração com base na sua observação. 
 
Determinar a variação da frequência cardíaca e da pressão arterial, com base na realização de algumas 
atividades do dia-a-dia 

Descrever a constituição do sistema respiratório, com base numa atividade laboratorial. 

Determinar a variação da frequência e da amplitude ventilatórias em diversas atividades realizadas no dia-
a-dia, com controlo de variáveis. 
Realizar o exame do paciente (adulto e pediátrico) com base na abordagem inicial do ABC (airway, breathing 
and circulation). 
Executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto e pediátrico), seguindo os algoritmos do European 
Resuscitation Council. 

Ilustrar a anatomia e a morfologia do rim, a partir de uma atividade laboratorial. 

Identificar os principais constituintes do sistema nervoso central, com base numa atividade laboratorial. 
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7.º ano de escolaridade – Físico-Química 

Identificar, numa representação do sistema solar, os planetas, a cintura de asteroides e a cintura de Kuiper.  

Construir um modelo de sistema solar usando a ua como unidade e desprezando as dimensões dos diâmetros 
dos planetas.  

Medir o comprimento de uma sombra ao longo do dia, traçar um gráfico desse comprimento em função do 
tempo e relacionar esta experiência com os relógios de sol.  

Interpretar, com base em representações, as formas como vemos a Lua, identificando a sucessão das suas 
fases nos dois hemisférios.  

Interpretar a ocorrência de eclipses da Lua (total, parcial, penumbral) e do Sol (total, parcial, anular) a 
partir de representações, indicando a razão da não ocorrência de eclipses todos os meses.  

Indicar o que é um dinamómetro e medir forças com dinamómetros, identificando o valor da menor divisão 
da escala e o alcance do aparelho.  

Concluir, usando a queda de corpos na Terra, que a força gravítica se exerce à distância e é sempre atrativa.  

Concluir, a partir das medições do peso de massas marcadas, que as grandezas peso e massa são diretamente 
proporcionais.  

Classificar materiais como substâncias ou misturas a partir de descrições da sua composição, 
designadamente em rótulos de embalagens.  

Classificar uma mistura pelo aspeto macroscópico em mistura homogénea ou heterogénea e dar exemplos 
de ambas.  

Concluir, a partir de observação, que, em certas misturas coloidais, se pode ver o trajeto da luz visível.  

Identificar o solvente e o(s) soluto(s), em soluções aquosas e alcoólicas, a partir de rótulos de embalagens 
de produtos (soluções) comerciais.  

Identificar material e equipamento de laboratório mais comum, regras gerais de segurança e interpretar 
sinalização de segurança em laboratórios.  

Selecionar material de laboratório adequado para preparar uma solução aquosa a partir de um soluto sólido.  

Preparar laboratorialmente uma solução aquosa com uma determinada concentração, em massa, a partir 
de um soluto sólido.  

Identificar, no laboratório ou no dia a dia, transformações químicas.  

Construir gráficos temperatura-tempo a partir de dados registados numa tabela.  

Medir a massa volúmica de materiais sólidos e líquidos usando técnicas laboratoriais básicas.  

Identificar amostras desconhecidas recorrendo a valores tabelados de pontos de fusão, pontos de ebulição 
e massa volúmica.  

Descrever os resultados de testes químicos simples para detetar substâncias (água, amido, dióxido de 
carbono) a partir da sua realização laboratorial.  

Separar os componentes de uma mistura usando as técnicas laboratoriais básicas de separação, na sequência 
correta.  

Identificar, em situações concretas, sistemas que são fontes ou recetores de energia, indicando o sentido 
de transferência da energia e concluindo que a energia se mantém na globalidade.  

Concluir qual é o valor energético de alimentos a partir da análise de rótulos e determinar a energia 
fornecida por uma porção de alimento.  

Medir temperaturas usando termómetros (com escalas em graus Celsius) e associar a temperatura à maior 
ou menor agitação dos corpúsculos submicroscópicos.  
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8.º ano de escolaridade - Físico-Química 

Indicar que a matéria é constituída por corpúsculos submicroscópicos (átomos, moléculas e iões) com base 
na análise de imagens fornecidas, obtidas experimentalmente.  

Concluir, a partir de representações de modelos de átomos e moléculas, que nas reações químicas há 
rearranjos dos átomos dos reagentes que conduzem à formação de novas substâncias, conservando-se o 
número total de átomos de cada elemento.  

Verificar, através de uma atividade laboratorial, o que acontece à massa total das substâncias envolvidas 
numa reação química em sistema fechado.  

Identificar, em reações de combustão no dia a dia e em laboratório, os reagentes e os produtos da reação, 
distinguindo combustível e comburente.  

Determinar o caráter ácido, básico ou neutro de soluções aquosas com indicadores colorimétricos, e medir 
o respetivo pH com indicador universal e medidor de pH.  

Concluir, através de uma atividade experimental, quais são os efeitos, na velocidade de reações químicas, 
da concentração dos reagentes, da temperatura, do estado de divisão do(s) reagente(s) sólido(s) e da 
presença de um catalisador apropriado.  

Concluir, a partir da observação, que o som é produzido por vibrações de um material (fonte sonora) e 
identificar as fontes sonoras na voz humana e em aparelhos musicais.  

Interpretar tabelas de velocidade do som em diversos materiais ordenando valores da velocidade de 
propagação do som nos sólidos, líquidos e gases.  

Concluir, a partir da produção de ondas na água, numa corda ou numa mola, que uma onda resulta da 
propagação de uma vibração.  

Comparar intensidades e alturas de sons emitidos por diapasões a partir da visualização de sinais obtidos 
em osciloscópios ou em programas de computador.  

Concluir, a partir de uma atividade experimental, se a altura de um som produzido pela vibração de um fio 
ou lâmina, com uma extremidade fixa, aumenta ou diminui com a respetiva massa e comprimento.  

Concluir, a partir de uma atividade experimental, se a altura de um som produzido pela vibração de uma 
coluna de ar aumenta ou diminui quando se altera o seu comprimento.  

Identificar sons complexos (sons não puros) a partir de imagens em osciloscópios ou programas de 
computador.  

Medir níveis de intensidade sonora com um sonómetro e identificar fontes de poluição sonora.  

Concluir, a partir da observação, que a luz incidente num espelho côncavo origina luz convergente num 
ponto (foco real) e que a luz incidente num espelho convexo origina luz divergente de um ponto (foco 
virtual).  

Caracterizar as imagens virtuais formadas em espelhos esféricos convexos e côncavos a partir da observação 
de imagens em espelhos esféricos usados no dia a dia ou numa montagem laboratorial.  

Concluir quais são as características das imagens formadas com lentes convergentes ou divergentes a partir 
da sua observação numa atividade no laboratório.  
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9.º ano de escolaridade - Físico-Química 

Medir posições e tempos em movimentos reais, de trajetória retilínea sem inversão do sentido, e interpretar 
gráficos posição-tempo assim obtidos.  

Representar uma força por um vetor, caracterizá-la pela direção, sentido e intensidade, indicar a unidade 
SI e medi-la com um dinamómetro.  

Concluir, com base nas leis de Newton, que existe uma força vertical dirigida para cima sobre um corpo 
quando este flutua num fluido (impulsão) e medir o valor registado num dinamómetro quando um corpo nele 
suspenso é imerso num líquido.  

Verificar a lei de Arquimedes numa atividade laboratorial e aplicar essa lei em situações do dia a dia.  

Identificar componentes elétricos, num circuito ou num esquema, pelos respetivos símbolos e esquematizar 
e montar um circuito elétrico simples.  

Identificar o voltímetro como o aparelho que mede tensões, instalá-lo num circuito escolhendo escalas 
adequadas, e medir tensões.  

Identificar o amperímetro como o aparelho que mede a corrente elétrica, instalá-lo num circuito escolhendo 
escalas adequadas e medir correntes elétricas.  

Representar e construir circuitos com associações de lâmpadas em série e paralelo, indicando como varia a 
tensão e a corrente elétrica.  

Ligar pilhas em série e indicar a finalidade dessa associação.  

Medir a resistência de um condutor diretamente com um ohmímetro ou indiretamente com um voltímetro 
e um amperímetro.  

Identificar, a partir de informação selecionada, as principais fontes de hidrocarbonetos, evidenciando a sua 
utilização na produção de combustíveis e de plásticos. Realizar experiências em condições de segurança, 
seguindo os procedimentos experimentais. 
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