
  

 

 

 

 
A21- “O Ensino Experimental das Ciências – propostas de abordagem no 1º ciclo do Ensino 

Básico” 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

Atualmente os currículos de ciências dos diversos países reafirmam a importância de se 

implementar o trabalho laboratorial no ensino das ciências para o desenvolvimento da literacia 

científica (Hofstein e Kind, 2012). Por outro lado e, segundo o Estudo do PISA – 2012, desde 2009 

que se observa que os resultados médios no domínio das ciências experimentais apresentam uma 

desaceleração da tendên-cia ascendente de resultados, que se consubstancia na redução das 

pontuações absolutas obtidas e na comparação com a média da OCDE.  

     Face ao exposto, a dificuldade em desenvolver a literacia científica, quer pela necessidade de 

atualização de conhecimentos e práticas sentida pelos docentes das ciências experimentais, quer por 

constrangimentos na implementação do ensino experimental, por exemplo, alicerçados pela 

existência de turmas mistas no 1.º ciclo do Ensino Básico quer, ainda, por alguma falta de materiais 

e equipamentos de laboratório, levou a que sete dos nove Agrupamentos de Escolas Públicas 

associados do CFAE Braga/Sul inscrevessem nos seus Planos de Ação Estratégica (Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar) uma medida no contexto do ensino experimental das 

ciências. 

     O programa da disciplina de Estudo do Meio do 1.º ciclo identifica várias temáticas da área das 

Ciências Físicas e Naturais como devendo ser alvo de estudo através da implementação de 

atividades experimentais. Assim, torna-se necessário a capacitação dos professores de 1.º ciclo quer 

para o ensino dos temas científicos versados, quer para a idealização, implementação e avaliação de 

atividades experimentais relativas aos conteúdos programáticos supracitados. Nesta Oficina de 

formação pretende-se explorar as diferentes possibilidades de abordagem de algumas temáticas do 

programa daquele nível de ensino. 

 

  

Objetivos da ação de formação: 

 

•  Facilitar o acesso a informação científica relativa a diversos temas constantes no programa da 

disciplina de Estudo do Meio, de modo a promover o aumento da literacia científica dos 

formandos. 

• Promover uma atitude positiva dos professores face ao trabalho experimental no ensino das 

Ciências (professores mais (in)formados serão mais confiantes na concretização experimental de 

várias atividades). 

• Elaborar materiais (fichas e/ou outros) i) com questões de resolução prévia à implementação das 

atividades experimentais e ii) de exploração das atividades experimentais (com comparação com 

as ideias apresentadas pelos alunos antes da realização da atividade). 

• Fomentar a aplicação dos fundamentos do método científico, por parte dos professores, na 

resolução de problemas, em contexto de sala de aula. 

• Fomentar nos professores o hábito da realização de atividades experimentais e da avaliação 

sistemática da sua implementação (quer a nível da sua prática, com reflexão sobre melhorias a 

implementar, quer ao nível do impacto na aprendizagem dos alunos). 

 

 

 



  

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

1. Contextualização teórica e fundamentação do ensino experimental das Ciências. 

• Breve abordagem ao papel da Ciência na formação dos indivíduos e razões a favor do ensino de 

Ciência nos primeiros anos de escolaridade.  

• A importância do trabalho prático como recurso didático e as várias tipologias de trabalho que 

pode ser desenvolvido (laboratorial, experimental, de campo e investigativo).  

• Abordagem dos conceitos fundamentais ao método científico e a sua operacionalização na conce-

ção, realização e avaliação das atividades experimentais. 

• A importância das conceções alternativas (CA) no ensino-aprendizagem; a sua influência na 

cons-trução do conhecimento dos alunos; origens das CA e principais características. 

 

2. Estudo da temática da flutuação. 

• Conceitos de densidade, impulsão e Princípio de Arquimedes.  

• Discussão da situação de flutuação/não flutuação em termos de: i) comparação das densidades do 

objeto e do fluido, ii) comparação dos valores da impulsão e do peso.  

• Fatores de que depende o valor da impulsão.  

           

      O trabalho relativo a esta temática desenvolver-se-á ao longo de cerca de 2 sessões presenciais 

e no período entre sessões, na forma de trabalho autónomo do formando, com aplicação em 

contexto de sala de aula, de acordo com o seguinte esquema: 

- Enquadramento concetual da temática – trabalho teórico e presencial . 

- Definição das questões a responder com a realização do trabalho experimental – trabalho prático 

e presencial . 

- Idealização e produção de fichas e/ou outros materiais de apoio à realização das atividades 

experimentais – trabalho prático e presencial, realizado em grupos de trabalho . 

- Conclusão da realização dos materiais de apoio à realização das atividades experimentais – 

trabalho prático e autónomo, realizado individualmente ou em grupos de trabalho. 

- Realização das atividades idealizadas, em contexto de sala de aula, com recurso à aplicação dos 

materiais de apoio produzidos – trabalho prático e autónomo, realizado individualmente . 

- Reflexão / avaliação da realização da atividade experimental e do seu impacto nas aprendiza-gens 

efetuadas pelos alunos, com apresentação de propostas de melhoria aos materiais e metodologias 

aplicados – trabalho prático e autónomo, realizado individualmente . 

- Discussão das reflexões individuais em pequeno grupo (grupo de trabalho inicial), seguida da 

apresentação e discussão (em grande grupo):  

i) dos materiais elaborados e  

ii) da reflexão individual relativa à implementação da atividade. 

Trabalho prático e presencial . 

 

3. Estudo da temática da dissolução de solutos sólidos em solventes líquidos e da miscibilidade de 

dois líquidos . 

• Conceito de dissolução / miscibilidade como resultado de uma interação soluto-solvente (entre as 



  

 

 

 

suas unidades estruturais).  

• Fatores que influenciam a velocidade da dissolução.  

• Solubilidade de um soluto num solvente.  

• Conservação da massa numa dissolução. 

 

      O trabalho relativo a esta temática desenvolver-se-á ao longo de cerca de 2 sessões presenciais 

e no período entre sessões, na forma de trabalho autónomo do formando, com aplicação em 

contexto de sala de aula, de acordo com o seguinte esquema: 

- Enquadramento concetual da temática – trabalho teórico e presencial . 

- Definição das questões a responder com a realização do trabalho experimental – trabalho prático 

e presencial . 

- Idealização e produção de fichas e/ou outros materiais de apoio à realização das atividades 

experimentais – trabalho prático e presencial, realizado em grupos de trabalho . 

- Conclusão da realização dos materiais de apoio à realização das atividades experimentais – 

trabalho prático e autónomo, realizado individualmente ou em grupos de trabalho . 

- Realização das atividades idealizadas, em contexto de sala de aula, com recurso à aplicação dos 

materiais de apoio produzidos – trabalho prático e autónomo, realizado individualmente . 

- Reflexão / avaliação da realização da atividade experimental e do seu impacto nas aprendiza-gens 

efetuadas pelos alunos, com apresentação de propostas de melhoria aos materiais e metodologias 

aplicados – trabalho prático e autónomo, realizado individualmente . 

- Discussão das reflexões individuais em pequeno grupo (grupo de trabalho inicial), seguida da 

apresentação e discussão (em grande grupo):  

iii) dos materiais elaborados e  

iv) da reflexão individual relativa à implementação da atividade. 

Trabalho prático e presencial . 

 

4. Estudo da temática da eletricidade  

• Fontes de energia elétrica.  

• Circuitos elétricos fechados e abertos.  

• Corrente elétrica.  

• Circuitos elétricos em série e em paralelo.  

• Materiais condutores de corrente elétrica e isoladores.  

 

      O trabalho relativo a esta temática desenvolver-se-á ao longo de cerca de 3 sessões presenciais 

e no período entre sessões, na forma de trabalho autónomo do formando, com aplicação em 

contexto de sala de aula, de acordo com o seguinte esquema: 

- Enquadramento concetual da temática – trabalho teórico e presencial . 

- Definição das questões a responder com a realização do trabalho experimental – trabalho prático 

e presencial . 

- Idealização e produção de fichas e/ou outros materiais de apoio à realização das atividades 

experimentais – trabalho prático e presencial, realizado em grupos de trabalho . 

- Conclusão da realização dos materiais de apoio à realização das atividades experimentais – 



  

 

 

 

trabalho prático e autónomo, realizado individualmente ou em grupos de trabalho . 

- Realização das atividades idealizadas, em contexto de sala de aula, com recurso à aplicação dos 

materiais de apoio produzidos – trabalho prático e autónomo, realizado individualmente . 

- Reflexão / avaliação da realização da atividade experimental e do seu impacto nas aprendizagens 

efetuadas pelos alunos, com apresentação de propostas de melhoria aos materiais e metodologias 

aplicados – trabalho prático e autónomo, realizado individualmente. 

- Discussão das reflexões individuais em pequeno grupo (grupo de trabalho inicial), seguida da 

apresentação e discussão (em grande grupo):  

v) dos materiais elaborados e  

vi) da reflexão individual relativa à implementação da atividade. 

Trabalho prático e presencial. 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

Na avaliação dos formandos utilizar-se-á a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 

intervalo de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção qualitativa e a respectiva creditação, de 

acordo com o novo E.C.D.  

A diferenciação entre os formandos far-se-á através da elaboração de um portfólio digital onde os 

formandos reunirão os trabalhos efetuados. Observar-se-á o rigor e a qualidade técnica e gráfica 

desses mesmos trabalhos.  

Relatório de reflexão crítica relativa i) à realização de cada uma das atividades experimentais em 

contexto de sala de aula, bem como da utilização dos recursos produzidos e ii) às mudanças na 

prática pedagógica do formando proporcionadas / galvanizadas pela presente ação de formação. 

Do trabalho presencial elaborado na oficina de formação valorizar-se-á o empenhamento e a 

participação dos formandos no processo de formação, tendo em consideração a pertinência, a 

qualidade e o rigor das intervenções, bem como a coerência interna das reflexões desenvolvidas. 

Da ponderação de todos estes factores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 


