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RESUMO 

As atividades Laboratoriais (AL) desempenham um papel central no ensino das 

Ciências, pois podem permitir alcançar diversos objetivos e desenvolver várias 

competências relacionadas com destrezas e técnicas laboratoriais, conhecimento 

procedimental, conhecimento conceptual e metodologia científica. As AL consideradas 

mais eficazes são as que requerem que os alunos pensem e apresentem explicações, 

como as do tipo Prevê-Observa-Explica-Reflete (POER) e as investigações, capazes 

de evitar que os estudantes se concentrem apenas nas observações. 

Vários estudos revelam que os professores do 1º ciclo do ensino básico (ceb), 

quando realizam AL, orientam-se pelos manuais escolares e que alguns recorrem aos 

guiões publicados pelo Ministério da Educação no âmbito do Programa de Formação 

em Ensino Experimental das Ciências. Tendo em conta que (1) as atividades 

publicadas nos guiões didáticos do referido Programa de Formação não envolvem o 

estudo de animais (2) de acordo com investigações realizadas, os manuais escolares 

de ciências raramente propõem atividades do tipo POER (3) e que o tópico 

programático “Fatores do ambiente que afetam a vida animal”, previsto para o 3º ano 

de escolaridade, sugere a realização de “experiências”, desenvolveu-se uma 

investigação composta por dois estudos. No primeiro, analisaram-se todas as AL 

propostas pelos manuais adotados para o 3º ano no âmbito da temática 

supramencionada. Os resultados permitiram concluir que em quase todos os manuais 

prevaleciam dois tipos de AL – as que estão orientadas para a determinação do que 

acontece e as do tipo ilustrativo - e que não existiam AL do Tipo POER. 

Tendo por base as conclusões do primeiro estudo, realizou-se um segundo 

estudo que envolveu a conceção, implementação e avaliação de três propostas 

didáticas de natureza laboratorial e experimental, estruturadas numa perspetiva 

POER, passíveis de utilizar na exploração dos fatores abióticos que afetam os 

animais. A partir das respostas às questões dos protocolos e do empenho e atitudes 

dos alunos, analisaram-se algumas das potencialidades educativas das referidas 

propostas e, com base na opinião dos alunos e dos professores envolvidos na 

implementação, obteve-se uma avaliação das mesmas. As três propostas concebidas 

revelaram-se exequíveis e promotoras do desenvolvimento de diversas capacidades e 

conhecimento a nível conceptual, procedimental e atitudinal, capacidades essas que 

se vão aperfeiçoando à medida que aumenta o número de concretizações. Os 

professores e os alunos envolvidos, além de também reconhecerem as 
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potencialidades acima referidas, consideraram que este tipo de atividades é, 

sobretudo, uma boa estratégia para fomentar a compreensão. 

 

Palavras-chave: Ensino das Ciências; Atividades laboratoriais; Atividades POER, 

Atividades experimentais; Manuais Escolares; Estudo do Meio; Fatores abióticos; 

Propostas didáticas; Minhoca; Artémia. 
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ABSTRACT 
 

Laboratory activities (LA) play a central role in the teaching of science, because 

they can help to achieve several goals and develop various skills related to laboratory 

techniques, procedural knowledge, conceptual knowledge and scientific methodology. 

The LA considered the most effective are those that require students to think and 

explain, as the predict-observe-explain-reflect (POER) activities and investigations, 

able to prevent students focus exclusively on the observations. 

Several studies have shown that primary school teachers, when perform LA, 

are guided by textbooks and some guidelines published by the Ministry of Education 

under the Training Program in Experimental Science Teaching. Given that (1) the 

activities in those training program guidelines do not involve the study of animals (2) 

according to investigations, science textbooks rarely proposed POER activities, and (3) 

the programmatic topic "Environmental factors affecting animal life ", scheduled for the 

3rd year primary school, suggests conducting "experiments", a research was 

developed consisting of two studies. In the first, we analyzed all LA proposals in the 

textbooks adopted for the 3rd year under the topic mentioned above. The results 

showed that in almost all textbooks prevailed the LA that are geared towards 

determining what happens and the illustrative LA, and not existed the POER LA.  

 Based on the findings of the first study, we performed a second study involving 

the design, implementation and evaluation of three laboratory and experimental 

activities, with POER characteristics, which can be used in the exploration of the abiotic 

factors affecting animals. From the answers to the questions of the protocols and the 

performance and attitudes of students, we analyzed some of the educational potential 

of these proposals and, based on the opinion of students and teachers involved in the 

implementation, we obtained an evaluation. The three proposals designed proved 

feasible and able to promote the development of various skills and knowledge at the 

conceptual, procedural and attitudinal capabilities, which will improve as the number of 

achievements increases. Teachers and students involved have recognized the 

potentials above mentioned, and considered that this type of activity is especially a 

good strategy to promote understanding. 

 

Keywords: Science Teaching; Laboratory activities; POER activities; Experimental 

activities; textbooks; Environmental studies; Abiotic factors; Proposals didactic; Worm; 

Brine shrimp. 
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CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 
 

1.1. Introdução 

Neste primeiro capítulo, organizado em seis partes, faz-se o enquadramento 

e a apresentação da investigação realizada. Após esta breve introdução, faz-se a 

contextualização (1.2), na qual se abordam aspetos relacionados com o ensino das 

ciências no 1º ceb. De seguida, definem-se os objetivos que se pretendem atingir 

com a investigação (1.3), justifica-se a sua importância (1.4), apresentam-se as suas 

limitações (1.5) e traça-se o plano global da presente dissertação (1.6). 

1.2. Contextualização da investigação  

O enquadramento desta investigação é feito com base em dois assuntos que 

se julgam pertinentes: a importância do ensino das ciências no 1º ceb (1.2.1) e as 

orientações curriculares para o 1º ceb e as AL (1.2.2). 

1.2.1. A importância do ensino das Ciências no 1º ceb 

A ciência e a tecnologia têm grande influência na vida e na cultura da 

atualidade na medida em que desempenham um papel fundamental em muitas 

atividades humanas e afetam a vida quotidiana das pessoas. Atualmente, nenhum 

cidadão pode alienar-se da Ciência e da Tecnologia e da importância do 

conhecimento científico e tecnológico para compreender os problemas do mundo e 

para apresentar propostas de resolução que possibilitem minorá-los (Martins, Vieira 

& Tenreiro-Vieira, 2011). 

Este impacto da ciência na vida dos cidadãos, bem como o enorme 

crescimento da informação científica e tecnológica atual, exige de todos nós 

flexibilidade, capacidade cognitiva, capacidade de atualização permanente, de 

participação e de decisão (Santos, 2002; Leite & Dourado, 2008). Por isto, e pelos 

efeitos que terá também nas gerações futuras, a ciência é essencial não só na 

educação de futuros cientistas, mas também na formação de toda a população 

(Harlen, 2006). 

A intervenção da instituição escolar é crucial e imprescindível para promover 

a literacia científica nas crianças e nos jovens, para que todos possam participar 
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ativamente e de forma adequada no planeamento e na resolução de problemas e 

necessidades sociais, de forma a viabilizar o desenvolvimento de modos de vida 

mais justos e democráticos (Martins et al., 2011).  

Apesar de a escola assumir um papel preponderante na preparação dos 

cidadãos para poderem acompanhar a evolução da sociedade (Pozo & Gomez, 

2009), não se pode atribuir à instituição escolar toda a responsabilidade nessa 

formação (Martins et al., 2011). Na verdade, além de não ser a única via de formação 

de uma cultura científica (Cachapuz, Jorge & Praia, 2002), a escola já não consegue 

proporcionar toda a informação relevante, porque, atualmente, esta é muito mais 

flexível do que a própria escola (Pozo & Gomez, 2009). 

Ainda assim, é a escola que pode proporcionar as bases de uma cultura 

científica (Cachapuz et al., 2002), na medida em que pode formar os alunos para 

aceder à informação com a qual se deparam e dar-lhe sentido, proporcionando-lhes 

capacidades de aprendizagem que lhes permitam uma assimilação crítica da 

informação (Pozo & Gomez, 2009). Na perspetiva de Martins et al. (2006) a escola 

básica terá sempre que veicular alguma compreensão de conteúdos e do processo e 

natureza da ciência, assim como o desenvolvimento de uma atitude científica perante 

os problemas.  

Mas, para promover o desenvolvimento dessas capacidades de 

aprendizagem e atitudes científicas por parte dos alunos, não basta haver 

preocupação com a transmissão e aquisição de conhecimentos (Santos, 2002). É 

necessário criar situações de aprendizagem que estimulem o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento, que ajudem os alunos a aprender a aprender e que 

fomentem o desenvolvimento de capacidades de resolução de situações 

problemáticas e de adaptação à mudança (Santos, 2002). 

Considerando que os elementos básicos da cultura científica devem ser 

incorporados nos primeiros anos de escolaridade para que estejam presentes e se 

espelhem na estruturação dos primeiros esquemas de compreensão e atuação das 

crianças sobre o meio social e natural (Martins et al., 2011), o ensino das ciências 

nos primeiros níveis de ensino torna-se crucial na preparação científica dos alunos 

(Cachapuz et al., 2002; Harlen, 2006; Martins et al., 2006; Martins et al., 2011). Na 

verdade, o ensino das ciências no 1º ceb assegura funções específicas no 

desenvolvimento das crianças dos seis aos onze anos, preparando-as para avaliar e 

para agir sobre o seu meio (Astolfi, Peterfalvi & Vérin, 2001).  

Mas, apesar da importância atribuída ao ensino das ciências no primeiro nível 

de escolaridade, é neste nível onde ainda quase tudo está por fazer (Cachapuz et al., 
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2002). Esta situação tem efeitos negativos, porque o fracasso do ensino a que os 

alunos estão sujeitos nos níveis mais baixos, acaba por se refletir na falta de 

curiosidade e na débil educação científica dos mesmos alunos nos anos mais 

avançados (Astolfi et al., 2001). 

Nos primeiros anos de escolaridade, as ciências podem ser entendidas como 

o estudo, a interpretação e a aprendizagem sobre nós mesmos e o ambiente que nos 

rodeia, através dos sentidos e da exploração pessoal (Reis, 2008). Na perspetiva 

deste autor, a ciência no pré-escolar e no 1º ceb é uma forma racional de descobrir o 

mundo, que envolve: o desenvolvimento da vontade e da capacidade de procurar e 

de usar evidências; a construção gradual de uma estrutura de conceitos que ajuda a 

entender as ciências do dia-a-dia; a promoção de capacidades e atitudes essenciais 

à investigação, à resolução de problemas, à colaboração e à discussão.  

De Pro Bueno (2003) considera importante incluir as ciências no currículo dos 

primeiros anos de escolaridade para que, desde tenra idade, os indivíduos sejam 

capazes de: acompanhar a evolução da sociedade; reconhecer as caraterísticas, 

faculdades e os limites do seu corpo; tomar decisões fundamentadas; participar 

ativamente e de forma consciente na preservação ambiental; adotar hábitos 

saudáveis que contribuam para melhorar a qualidade de vida e adquirir valores que 

possam influenciar o comportamento humano em circunstâncias diversas.  

No final do 4º ano de escolaridade seria desejável que os alunos tivessem 

competências que lhes permitissem: colocar questões sobre os objetos, organismos 

e situações que ocorrem no meio ambiente; planificar e orientar pesquisas simples; 

utilizar equipamento e ferramentas simples para reunir dados, alargar os sentidos e 

construir explicações razoáveis a partir dos dados, comunicá-las e defendê-las 

(Abrams, 2000). 

Na opinião de Reis (2008), defender explicações com base nos dados é 

extremamente importante para as crianças do primeiro nível de escolaridade, já que 

lhes permite construir e fundamentar linhas de raciocínio e de argumentação. Mas, 

segundo o mesmo autor, para que isso aconteça é essencial confrontar as crianças 

com situações educativas que lhes possibilitem aprender a formular e a investigar 

problemas, a recolher dados, registá-los, organizá-los e analisá-los.  

Na ótica de Astolfi et al. (2001) essas situações educativas devem decorrer 

do aproveitamento da necessidade natural de agir e de manipular das crianças 

destas idades, e devem ser ocasiões privilegiadas para que os alunos desenvolvam 

uma reflexão bem enraizada a partir dessas ações e manipulações.  
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 O ensino das ciências também contribui para o desenvolvimento de 

capacidades relacionadas com outras áreas curriculares, como a matemática e a 

linguagem (Harlen, 1989). Segundo esta autora, a aplicação de problemas reais aos 

alunos do 1º ceb, facilita a compreensão dos números, da ordem de grandeza e do 

processo de medida. No que se refere à linguagem, a mesma autora não tem dúvida 

de que esta é desenvolvida quando os alunos desejam falar, quando têm que utilizar 

conceitos novos e específicos, quando podem especular, planear, ordenar as ideias, 

guardar registos e utilizar fontes de informação. Mas estas vantagens não devem 

justificar, por si só, o ensino das ciências no primeiro nível de escolaridade (Harlen, 

1989). 

Na ótica de Martins et al. (2011), o ensino das ciências deve ser entendido 

primeiramente como impulsionador da literacia científica. Tendo por base esta 

perspetiva, os mesmos autores apresentaram, num documento anterior (Martins et 

al; 2006), as seguintes finalidades do ensino das ciências no Ensino Básico:  

 

- Promover a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos que sejam 

úteis e se possam aplicar em diferentes contextos do quotidiano;  

- Fomentar a compreensão de maneiras de pensar científicas e quadros 

explicativos da Ciência que tiveram (e têm) um grande impacte no ambiente 

material e na cultura em geral;  

- Contribuir para a formação democrática de todos, que lhes permita a 

compreensão da Ciência, da Tecnologia e da sua natureza, bem como as suas 

inter-relações com a sociedade e que responsabilize cada indivíduo pela sua 

própria construção pessoal ao longo da vida; 

- Desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de problemas, 

aos processos científicos, à tomada de decisão e de posições baseadas em 

argumentos racionais sobre questões sócio-científicas;  

- Promover a reflexão sobre os valores que impregnam o conhecimento científico 

e sobre atitudes, normas e valores culturais e sociais que, por um lado, 

condicionam, por exemplo, a tomada de decisão grupal sobre questões 

técnicas e científicas, e, por outro, são importantes para compreender e 

interpretar resultados de investigação e saber trabalhar em colaboração (p.19 e 

20). 
 

Reconhece-se que ensinar ciências nunca foi uma tarefa fácil, mas os 

desafios aumentam muito devido ao elevado número de transformações que ocorrem 

atualmente, tanto em relação às exigências que a sociedade faz à escola, como aos 

conhecimentos a ensinar, aos melhores métodos para fazê-lo e aos alunos 

destinatários (Jimenez Aleixandre, 2003).  

Perante esta realidade, é fundamental que o ensino das ciências promova 

aprendizagens úteis e com sentido para os alunos, que não se centre apenas na 

mera apropriação de saberes e que haja uma articulação adequada entre a teoria, a 

observação e a experimentação (Martins et al., 2006).  
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Neste sentido, o desafio que se impõe atualmente aos professores do 1º ceb 

consiste em romper com a forma tradicional de ensinar ciências, ser criativo, 

promover o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão da ciência e, 

simultaneamente, o desenvolvimento da compreensão e “skills” procedimentais, ter 

em conta as ideias dos alunos e usá-las para que estes compreendam melhor o 

mundo que os rodeia e estar atento às atitudes dos alunos para promover o bem 

estar atual e futuro de todos (Ward, Roden, Hewlett & Foreman, 2005). 

 

1.2.2. As orientações curriculares para o 1º ceb e as AL 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) - Lei 46/86, de 14 de outubro - e 

as respetivas alterações introduzidas pelas Leis 115/97 de 19 de setembro (artigo 

41º) e 49/2005 de 30 de agosto (artigo 44º), consideram os equipamentos 

laboratoriais como recursos a privilegiar e a “exigirem especial atenção” na atividade 

educativa. Além disso, o artigo 7º (alínea b) da Lei 49/2005 revela que um dos 

objetivos do ensino básico é “assegurar que nesta formação sejam equilibradamente 

inter-relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a 

cultura do quotidiano” (p.5126). Estes dois aspetos parecem revelar que uma das 

preocupações da reforma educativa foi a renovação das práticas de ensino, 

incentivando justamente à utilização do trabalho laboratorial em todos os níveis 

escolares (Leite 2001).  

A reorganização curricular expressa no decreto-lei 6/2001 também passou a 

valorizar explicitamente o ensino experimental e a considerá-lo de caráter obrigatório 

no ensino das ciências. Nesta sequência, o plano curricular do 1º ceb reservou 2,5 

horas semanais para o ensino experimental, ou seja, metade das horas atribuídas à 

área disciplinar que integra o ensino das ciências – estudo do meio. 

A área disciplinar de estudo do meio é apontada como “uma área curricular 

interdisciplinar e globalizadora que reúne os principais ramos do saber - científico, 

tecnológico e social - que contribuem para a compreensão do mundo” (DEB, 2004). 

Os conhecimentos e as capacidades a desenvolver pelos alunos nesta e 

noutras áreas de estudo passaram a ser regulados, desde a década de 90 do século 

passado, inclusive, pelo “Programa Nacional de Ensino Básico”, no qual constam, 

essencialmente, os conteúdos a abordar e os respetivos objetivos a alcançar em 

cada ano de escolaridade.  
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Entre 2001 e julho de 2012, o ensino e a aprendizagem passou a ser 

regulado também pelo documento “Currículo Nacional do Ensino Básico - 

Competências Essenciais” que integrava um conjunto de competências gerais e 

específicas a desenvolver pelos alunos até ao final de ciclo ou do ensino básico. Este 

currículo passou a atribuir mais responsabilidade e liberdade ao professor, porque 

requeria que ele promovesse o desenvolvimento das competências definidas para o 

final de cada ciclo e, ao mesmo tempo, permitia-lhe que adaptasse o currículo às 

caraterísticas dos seus alunos de modo a maximizar as suas aprendizagens (Leite & 

Dourado, 2005). Porém, o despacho nº 17169/2011, de 23 de dezembro, revogou 

este documento orientador alegando que “não é suficientemente claro nas 

recomendações que insere” e que inclui “uma série de recomendações pedagógicas 

que se vieram a revelar prejudiciais”. 

Por isso, atualmente, conforme revela o artigo 2º do decreto-lei 139/2012, de 

5 de julho,  
 

os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos de 

cada nível e de cada ciclo de ensino têm como referência os programas das 

disciplinas e áreas curriculares disciplinares, bem como as metas curriculares a 

atingir por ano de escolaridade e ciclo de ensino(…)(p.3477). 
 
 

As metas curriculares apareceram na sequência da revogação do documento 

relativo às Competências Essenciais e, segundo o despacho 5306/2012, de 18 de 

abril, pretendem clarificar o que deve ser considerado prioridade nos programas, 

esclarecendo quais os conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver 

pelos alunos. Atualmente, ainda não foram homologadas as metas relativas à área 

de estudo do meio, embora já tivesse estado disponível uma versão provisória das 

mesmas em 2010, 2011 e 2012. Pelo despacho 5306/2012 deduz-se que possam 

estar a ser reformuladas, já que, não só nesta área, mas também nas outras, 

“mostraram algumas limitações quanto à função que poderiam ter na gestão do 

ensino” (p.13952). 

Todos estes documentos de orientação curricular preconizam, de forma mais 

ou menos explícita, a realização de trabalho laboratorial ou experimental no âmbito 

da exploração de temáticas de estudo do meio.  

Algumas destas recomendações são extensíveis aos diferentes níveis do 

ensino básico, como é o caso de um dos princípios orientadores expresso no artigo 

3º do decreto-lei 139/2012 (alínea j), que apela ao “favorecimento da integração das 

dimensões teórica e prática dos conhecimentos, através da valorização da 

aprendizagem experimental” (p.3477). Das recomendações específicas para o 1º 

ceb, salienta-se o princípio orientador que adverte que 
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Para atingir o domínio dos conceitos…pretende-se que todos se vão tornando 

observadores activos com capacidade para descobrir, investigar, experimentar 

e aprender… cabendo aos professores proporcionar-lhes os instrumentos e as 

técnicas necessárias para que eles possam construir o seu próprio saber de 

forma sistematizada. Assim, será através (…) da realização de pequenas 

investigações e experiências reais na escola (…) que os alunos irão 

aprendendo e integrando, progressivamente, os significados dos conceitos 

(DEB, 2004,p.102). 
 
 

Destaca-se, também, um dos objetivos gerais segundo o qual os alunos 

devem “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” (DEB, 2004; p.103).  

A versão provisória das metas curriculares de aprendizagem, disponível entre 

2011 e 2012, também salientava que é no 1º ceb que “se constroem as bases 

estruturantes do conhecimento científico, tecnológico e cultural, fundamentais para a 

compreensão do mundo, a inserção na sociedade e a entrada na comunidade do 

saber” e que, até ao 4º ano de escolaridade, o aluno deve demonstrar pensamento 

científico “prevendo, planificando, experimentando… explicitando os diferentes 

factores (variáveis) que podem influenciar as caraterísticas e fenómenos estudados”.  

Ao analisar o programa de estudo do meio que prevaleceu na década de 90 

do século passado, Miguéns, Serra, Simões & Roldão (1996) constataram que as 

capacidades e atitudes/valores especificamente “científicos” que eram promovidos 

explicitamente, relacionavam-se com: a sensibilidade para o mundo vivo e ambiente, 

a avaliação da importância das ciências e da tecnologia no desenvolvimento das 

sociedades, a observação, a organização e sistematização da informação, o 

manuseamento de objetos, a investigação, a colocação de questões e a elaboração 

de explicações. As três capacidades referidas por último estavam quase ausentes 

nos dois primeiros anos de escolaridade, devido, na perspetiva dos autores, ao 

desenvolvimento psicológico dos alunos.  

Na análise acima referida, os investigadores detetaram uma grande lacuna 

relacionada com as potencialidades formativas do programa desta área disciplinar, 

na medida em que o documento não apresentava explicitações metodológicas nem 

atividades relativas às capacidades atitudes/valores acima referidas e não definia o 

papel do professor neste processo, deixando em aberto o grau de consecução de 

alguns objetivos. Segundo os autores, era evidente a falta de clarificação relacionada 
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com dúvidas sobre: o modo de realizar as experiências, qual o ponto de partida, qual 

o tipo de experiências, qual/quais a(s) finalidade(s) das mesmas, quem as 

organizava, se serviam para introduzir ou confirmar conhecimento, se eram para 

introduzir ou aplicar conceitos novos, se deviam promover o desenvolvimento de 

capacidades relacionadas com os procedimentos científicos, atitudes de natureza 

investigativa ou apenas técnicas e procedimentos, se o aluno devia desenvolver 

atitudes críticas relativamente ao mundo que o rodeia, se devia confrontar as suas 

ideias com as evidências, se tinha que fazer inferências e se tinha que interpretar os 

resultados, discuti-los e comunicá-los.  

Uma vez que este programa não dava as orientações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades que sugeria, na perspetiva de Miguéns et al. (1996) 

os professores poderiam usá-las proporcionando aos alunos apenas o 

manuseamento do material ou então utilizá-las para motivar, promover a aplicação 

ou introdução de conceitos ou resolver problemas. Para estes investigadores, a 

exploração das atividades acaba por depender da “formação do professor, do seu 

bom senso em avaliar situações concretas de aprendizagem e da sua concepção de 

ciência e educação em ciência” (p.60). 

O atual programa de estudo do meio, embora evidencie algum progresso em 

relação ao anterior, é muito extenso, o que faz com que haja falta de tempo para 

desenvolver pesquisas e trabalho experimental (Cachapuz et al., 2002). Apesar 

disso, é de enaltecer o facto de este documento orientador consentir que os 

docentes façam uma abordagem flexível (Cachapuz et al., 2002). Esta permissão 

encontra-se expressa, por exemplo, na informação abaixo apresentada, retirada da 

secção reservada aos princípios orientadores: 

 
 

A ordem pela qual os blocos e conteúdos são apresentados obedece a uma 

lógica, mas não significa que eles sejam abordados com essa sequência na 

aula…Os professores deverão recriar o programa, de modo a atender aos 

diversificados pontos de partida e ritmos de aprendizagem dos alunos, aos 

seus interesses e necessidades e caraterísticas do meio local. Deste modo 

podem alterar a ordem dos conteúdos, associá-los a diferentes formas, variar o 

seu grau de aprofundamento ou mesmo acrescentar outros (DEB, 2004, 

p.102). 
 
 

Porém, o consentimento de fazer uma abordagem flexível também permite 

que cada professor dê o rumo que entender ao programa, dependendo das suas 

conceções e da sua formação, de acordo com a ideia de Miguéns et al. (1996), já 

referida nesta parte.  

O programa apresenta orientações gerais sobre o papel do professor, 

considerando-o responsável pela “orientação de todo o processo, constituindo, 
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também, ele próprio, mais uma fonte de informação…” (p.102) com dever de ajudar 

os alunos a “aprender a organizar a informação e a estruturá-la de forma que ela se 

constitua em conhecimento, facilitando o professor, de seguida, a sua comunicação e 

partilha” (p.102).  

Para além disso, no início de cada bloco temático, encontram-se algumas 

orientações relacionadas com o papel do professor e dos alunos na abordagem dos 

conteúdos. De entre os seis blocos que integram o programa, os dois que mais 

sugerem a realização de trabalho laboratorial e experimental são o bloco 3 - À 

descoberta do ambiente natural, que pressupõe a realização de “experiências” no 2º, 

3º e 4º ano, e o bloco 5 – À descoberta de materiais e objetos, que propõe a 

realização de “experiências” em todos os anos de escolaridade. 

Na informação introdutória do bloco 3 encontram-se as seguintes 

recomendações: 
 

A curiosidade infantil pelos fenómenos naturais deve ser estimulada e os 

alunos encorajados a levantar questões e a procurar respostas para eles 

através de experiências e pesquisas simples.  

Os estudos terão por base a observação directa, utilizando todos os sentidos, a 

recolha de amostras, sem prejudicar o ambiente, assim como a 

experimentação.  

Os alunos deverão utilizar, em situações concretas, instrumentos de 

observação e medida como, por exemplo, o termómetro, a bússola, a lupa, os 

binóculos… 

É importante que, desde início, os alunos façam registos daquilo que observam 

(…) (p.115). 
 
 

No texto preliminar do bloco 5, encontram-se as seguintes instruções:   

 

Apesar da atitude experimental estar sempre presente na abordagem dos 

conteúdos de outros blocos, 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. 

A exploração de materiais de uso corrente deverá assentar essencialmente na 

observação das suas propriedades e em experiências elementares que as 

destaquem. 

A manipulação de objectos e de instrumentos, os cuidados a ter na sua 

utilização e conservação, assim como a valorização do trabalho manual, são 

aspectos importantes deste bloco. 

Os registos que ocorrem, a propósito das experiências realizadas, deverão ser 

adequados à idade dos alunos e ter em vista apenas a comunicação das 

descobertas por eles feitas (p.123). 
 
 

Estas diretrizes, tal como as que são específicas de cada conteúdo dos 

blocos, continuam a não esclarecer algumas dúvidas sobre aspetos metodológicos 
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salientadas por Miguéns et al. (1996) e já referenciadas neste subcapítulo. Pode ter 

sido intencionalmente, a fim de dar autonomia ao professor para que este possa 

adotar a metodologia que entender, mediante os alunos e os recursos que possui. 

Porém, são poucos os professores deste nível de ensino que têm uma formação 

científica adequada (Martins et al. 2006), o que pode fazer com que se sintam 

inseguros a ensinar ciências e que realizem poucas atividades promotoras de uma 

educação científica (Sá & Carvalho, 1997; Carvalho et al., 2004), nas quais se 

incluem as AL.  

Por vezes nota-se que as expressões “trabalho prático”, “trabalho laboratorial” 

e “trabalho experimental” são utilizados com base em critérios pouco definidos. No 

programa de estudo do meio, das três expressões referidas, a mais frequente é 

“trabalho experimental”, embora as restantes possam estar implícitas em expressões 

como “realizar experiências”, “construir” e “observar”. 

Existem várias definições para trabalho experimental e trabalho laboratorial, 

contudo, no presente trabalho, estas expressões têm o significado atribuído por Leite 

(2001). Segundo esta autora, o trabalho experimental inclui atividades práticas, isto 

é, aquelas em que aluno está ativamente envolvido a nível cognitivo, psicomotor ou 

afetivo (Hodson, 1988, citado por Leite, 2000) que requerem controlo e manipulação 

de variáveis; o trabalho laboratorial é o que integra as atividades práticas que 

requerem a utilização de material de laboratório ou equiparado e que podem 

concretizar-se num laboratório ou numa sala de aula vulgar desde que haja 

condições de segurança suficientes. Tendo por base estas definições, uma atividade 

pode ser simultaneamente experimental e laboratorial se envolver controlo e 

manipulação de variáveis e a utilização de material de laboratório (Leite, 2001). 

As AL podem promover a consecução de diversos objetivos relacionados 

com: a motivação dos alunos; a aprendizagem de conhecimento conceptual 

(conceitos, princípios, leis, teorias); a aprendizagem de conhecimento procedimental 

(competências e técnicas laboratoriais); a aprendizagem de metodologia científica, 

sobretudo a aprendizagem dos processos de resolução de problemas no laboratório, 

os quais envolvem, não só conhecimentos conceptuais mas também conhecimentos 

procedimentais; o desenvolvimento de atitudes científicas, como o rigor, a 

persistência, o raciocínio crítico, o pensamento divergente e a criatividade (Hodson 

1994; Leite, 2000). 

Atendendo aos objetivos que as AL permitem alcançar, Leite (2001, 2002) 

agrupou as AL em seis tipos: exercícios, atividades orientadas para adquirir 

sensibilidade sobre fenómenos, atividades ilustrativas, atividades orientadas para a 
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determinação do que acontece, atividades POER (Prevê-Observa-Explica-Reflete) e 

investigações. Segundo esta autora, estamos perante exercícios quando as AL 

fomentam a aprendizagem de técnicas laboratoriais e o desenvolvimento de 

destrezas procedimentais e quando o objetivo principal é a aprendizagem de 

conhecimento procedimental. São consideradas atividades orientadas para aquisição 

de sensibilidade acerca de fenómenos as AL que, por si só, não introduzem 

conceitos novos, embora deixem transparecer o conceito, fenómeno ou princípio em 

estudo, e que promovem a utilização dos órgãos dos sentidos para realizar 

aprendizagem através do reforço do conhecimento conceptual. As AL ilustrativas 

destinam-se a confirmar ou a concretizar o conhecimento previamente 

disponibilizado e têm como objetivo primordial a aprendizagem através do reforço do 

conhecimento conceptual. As AL orientadas para a determinação do que acontece 

são as que, devido ao elevado grau de estruturação, conduzem à obtenção de 

resultados previamente desconhecidos, fomentando a construção de novos 

conhecimentos, e têm como objetivo primordial a aprendizagem através da 

reconstrução de conhecimento conceptual. As AL do tipo POER são aquelas em que 

os alunos partem de uma situação ou questão-problema inicial, apresentam e 

fundamentam as suas ideias prévias, interpretam os dados, tiram conclusões e 

comparam as previsões com as evidências, ou seja, com os dados obtidos na 

experimentação; estas atividades podem ou não incluir procedimento, sendo os 

alunos a elaborá-lo se não tiverem acesso a ele; têm como objetivo principal a 

aprendizagem através da (re)construção de conhecimento conceptual. As 

investigações são atividades que requerem a definição, concretização e avaliação de 

uma ou mais estratégias para resolver o problema que serve de ponto de partida à 

atividade; os objetivos principais são a aprendizagem através da construção de 

conhecimento conceptual e a aprendizagem de metodologia científica no contexto de 

resolução de problemas. As investigações e as AL do tipo POER sem procedimento 

apresentado são as mais complexas, as que têm maior grau de abertura e as que se 

aproximam de situações em que acontecem descobertas científicas (Leite, 2001). 

Embora o trabalho laboratorial seja valorizado pelos documentos que regulam 

o ensino das ciências, as práticas letivas continuam longe de corresponder ao que 

seria desejável (Leite & Dourado, 2007), quer em termos de quantidade, quer em 

termos de qualidade (Leite, 2001). Continuam a prevalecer as AL com baixo grau de 

abertura, em que há pouco envolvimento cognitivo por parte dos alunos, e continuam 

a implementar-se atividades quase sempre para confirmar conteúdos previamente 
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estudados, em vez de se realizarem atividades em que os estudantes se envolvam e 

tenham a possibilidade de decidir o que fazer e como fazer (Leite & Durado, 2007).  

Esta situação acontece não só nos níveis de ensino mais elevados, mas 

também nos níveis mais baixos, conforme confirmam alguns estudos centrados nas 

AL propostas pelos manuais escolares do 1º ceb (Martins, 2011) e no 2º ceb 

(Figueiroa, 2001). Embora tenham sido estudados apenas os manuais, sabe-se que 

as práticas letivas no 1º ceb são quase sempre orientadas pelo manual escolar 

adotado, porque, segundo os professores, acedem mais facilmente a este recurso 

didático do que a outros (Marques, 2005). Assim, as AL realizadas com mais 

frequência nos primeiros anos de escolaridade também parecem ser as que 

prevalecem nos manuais de estudo do meio, ou seja, as que têm um baixo nível de 

abertura. 

A função relevante do manual escolar é reconhecida não só por quem o 

utiliza, mas também pela Lei nº 46/86, de 14 de outubro, (LBSE), pelas respetivas 

revisões e pela Lei 47/2006 de 28 de agosto que define o regime de avaliação, 

certificação e adoção deste recurso. Porém, a última lei mencionada deixa bem claro 

que apesar de o manual escolar ser um recurso didático-pedagógico relevante, no 

qual devem constar os conteúdos nucleares dos programas, não é um recurso 

exclusivo. Logo, os docentes são incentivados a recorrer a outros recursos 

disponíveis e a elaborar materiais didáticos e pedagógicos próprios, de acordo com 

os conteúdos programáticos e com os objetivos pedagógicos definidos nos 

programas, conforme reforça o artigo 5º da referida lei 47/2006. 

No âmbito do Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências 

para Professores do 1º ceb (PFEEC), que decorreu entre 2006 e 2010, promovido 

pelo Ministério da Educação, foram publicados diversos guiões didáticos com várias 

AL de natureza experimental. A finalidade principal deste programa era “a melhoria 

do ensino experimental das ciências no 1ºceb, através do desenvolvimento de boas 

práticas de ensino e aprendizagem de base experimental”, conforme o despacho n.º 

2143/2007, de 9 de fevereiro. Na realidade, este programa de formação veio a 

revelar-se muito útil na medida em que contribuiu, por exemplo, para que os 

professores modificassem a sua atitude, quer em relação à relevância da utilização 

de AE nas aprendizagens das crianças, quer no que diz respeito à valorização do 

ensino das ciências (Gonçalo, 2011). Houve uma grande adesão por parte dos 

docentes e 90% dos participantes, aproximadamente, assumiu a importância da 

formação na melhoria da qualidade das suas práticas de ensino experimental das 

ciências, assim como na preparação e segurança para o fazer (Martins et al. 2009). 

http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1208&fileName=despacho_2143_2007.pdf
http://legislacao.min-edu.pt/np4/np3content/?newsId=1208&fileName=despacho_2143_2007.pdf
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Os professores que frequentaram esta formação implementaram atividades das 

áreas da física, química e botânica, que integravam seis guiões didáticos sobre as 

seguintes temáticas: Flutuação em Líquidos; Dissolução em Líquidos; Sementes: 

germinação e crescimento de plantas; Luz: sombras e imagens; Eletricidade: 

lâmpadas, pilhas e circuitos; Mudanças de Estado Físico. Depois de o programa de 

formação terminar, foram, ainda, disponibilizados mais dois guiões com abordagem 

aos temas “Sustentabilidade na Terra” e “Corpo Humano”.  

Foram realizados vários estudos, nos quais se incluem o de Carvalho (2003) 

e o de Almeida (2005), que confirmam que AL e as AE são proveitosas para os 

alunos do 1º ceb. Carvalho (2003) concluiu que as AL, sobretudo as mais complexas, 

revelaram-se motivadoras, despertaram interesse nos alunos e contribuíram 

decisivamente para o desenvolvimento de processos básicos do pensamento 

científico. Ao analisar as potencialidades de AE, Almeida (2005) concluiu que estas 

atividades promoveram a correspondência entre conceitos e situações do quotidiano 

e fomentaram o desenvolvimento de capacidades de comunicação através da 

elaboração de registos distintos ou modelos representativos/explicativos das 

atividades desenvolvidas.  

Também há evidências de que os professores, depois de confirmarem que as 

AE promoveram o desenvolvimento de competências nos seus alunos, passaram a 

valorizar mais o ensino das ciências e modificaram a sua atitude face à importância 

da utilização destas atividades nas aprendizagens dos alunos Gonçalo (2011). 

Porém, para que os docentes possam confirmar os contributos destas atividades, 

impõe-se a realização de trabalho de natureza experimental, ou seja, há necessidade 

de quebrar a resistência à implementação deste tipo de atividades e de superar os 

medos existentes. 

Pelas fragilidades encontradas nos documentos reguladores do ensino e 

aprendizagem, pelos receios e práticas habituais dos professores, pelos benefícios 

da realização de AL e AE e pela mudança de atitude e de opinião relativamente às 

potencialidades da realização de AL e AE, parece fazer sentido que Miguéns (2007) 

tenha sugerido uma 
 

(…) Intervenção em diversos domínios de todos os ciclos de ensino, como os 

programas, o ensino, a formação e o acompanhamento de professores, os 

materiais de apoio ou o trabalho prático e experimental nos diferentes ciclos de 

ensino, incluindo a educação de infância (…) (p.10). 
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1.3. Objetivos da investigação 

Considerando que as orientações curriculares advertem para a realização de 

trabalho laboratorial e experimental, que os manuais escolares são um dos recursos 

privilegiados pelos docentes e orientam as suas práticas, que o programa sugere a 

“realização de experiências” no tópico programático “fatores do ambiente que 

influenciam a vida animal”, que os guiões didáticos disponibilizados pelo Ministério 

da educação no âmbito do PFEEC não incluem atividades do âmbito da zoologia e 

que os documentos curriculares orientadores dão liberdade ao professor para 

adaptar o programa e construir recursos didático-pedagógicos, desenvolveram-se 

dois estudos.  

No primeiro estudo, reuniram-se os manuais escolares do 3º ano de 

escolaridade adotados com o principal objetivo de: 

 analisar o tipo de AL propostas na secção destinada ao tópico 

programático “fatores do ambiente que influenciam a vida animal”. 

No segundo estudo, conceberam-se e aplicaram-se três propostas didáticas 

de natureza laboratorial do tipo POER, e experimental, relacionadas com o tópico 

programático referido, com o objetivo de: 

 analisar as respetivas potencialidades educativas, com base no 

desempenho dos alunos,  nas evidências de evolução dos 

participantes ao longo das três atividades e na apreciação feita pelos 

alunos e pelos respetivos professores. 

 1.4. Importância da investigação  

As orientações curriculares do 1º ceb advertem, de uma forma geral, para a 

realização de trabalho laboratorial e experimental em estudo do meio. Além disso, o 

programa desta área disciplinar recomenda explicitamente que este tipo de trabalho 

seja desenvolvido em vários conteúdos específicos, nos quais se incluem os “fatores 

do ambiente que condicionam a vida animal”, previsto para o 3º ano de escolaridade.  

Todos os tipos de AL são importantes numa perspetiva didática, mas eles 

permitem alcançar diferentes objetivos como adquirir conhecimento procedimental, 

adquirir conhecimento conceptual ou aprender metodologia científica (Leite, 2001). 

Assim, sabendo que as práticas dos docentes deste nível escolar são quase 

sempre norteadas pelos manuais escolares (Marques, 2005), considerou-se 

pertinente averiguar se as atividades propostas por estes documentos orientadores, 



FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos 

que influenciam a vida animal 

 
15 

 

 
 
 

no conteúdo acima referido, estão de acordo com o que é preconizado, sendo, para 

isso, necessário identificar os tipos de AL que os integram. 

Por outro lado, muitos professores do 1º ceb tiveram oportunidade de realizar 

várias AL para além das que constam nos manuais escolares, sobretudo os 

participaram no PFEEC. No âmbito deste programa de formação, muitos docentes 

implementaram várias AL com graus de abertura variável sugeridas pelos guiões 

didáticos pelos quais se orientavam. Porém, nenhuma dessas atividades se 

enquadrava no conteúdo programático “Fatores do ambiente que influenciam a vida 

animal”.  

Ora, atendendo a estes aspetos, construíram-se, aplicaram-se e avaliaram-se 

três AL do tipo POER, que exigem bastante envolvimento, ou seja, que apresentam 

um relativo elevado grau de abertura (Leite, 2001), a fim de analisar o desempenho 

dos alunos na implementação das mesmas e estudar a sua evolução ao longo das 

três atividades. Para complementar o desempenho, recolheu-se a apreciação dos 

intervenientes (alunos participantes e respetivos docentes).   

 Os resultados permitirão analisar as potencialidades educativas destas 

propostas, aferir sobre o grau de adequação ao nível académico dos alunos, 

identificar eventuais dificuldades evidenciadas pelos mesmos, comparar o 

desempenho dos alunos do 3º e 4º anos e conhecer a opinião de todos os 

intervenientes.  

Acresce, ainda, o facto de a implementação destas atividades ter contribuído, 

embora de forma muito redutora, para a aprendizagem e desenvolvimento de 

determinadas capacidades dos alunos participantes e para a formação dos 

professores das turmas envolvidas. Para além disso, se houver possibilidade de esta 

dissertação vir a ser um documento de consulta por parte de docentes, poderá 

fomentar a implementação destas propostas didáticas com outros alunos. 

1.5. Limitações da investigação 

Reconhece-se que esta investigação apresenta algumas limitações. 

Quanto ao estudo dos manuais escolares, apesar de se analisarem todos os 

que foram adotados, estudou-se um único tópico programático e apenas um dos 

anos de escolaridade. Por isso, as conclusões retiradas sobre as AL não poderão ser 

generalizadas ao manual completo nem tão pouco aos manuais de estudo do meio 

do 1º ceb. 
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No que se refere às propostas didáticas, salientam-se como principais 

limitações: 

- a escolha de um animal do ambiente próximo, já explorado nas aulas, teve  

implicações tanto nas previsões como nas explicações dos alunos, o que interfere na  

comparação do desempenho dos alunos nesta atividade com o desempenho nas  

restantes; 

- a complexidade de algumas questões  pode ter prejudicado o desempenho 

dos participantes na elaboração das respostas, persistindo a incerteza sobre a 

capacidade para responder no caso de estarem formuladas de uma maneira mais 

simples; 

- as três propostas tinham graus de complexidade distintos, nomeadamente 

em algumas tarefas, o que impossibilitou a comparação do desempenho dos 

participantes em todos os parâmetros; 

- os elementos da amostra são de uma única escola, o que faz com que os 

resultados obtidos sejam influenciados pelas caraterísticas dos mesmos e por todas 

as condições intrínsecas ao meio, não podendo, por isso, ser generalizados; 

- a inexistência de um grupo de controlo,  faz com que não seja possível 

comparar as aprendizagens promovidas pelas AL que integram este estudo com 

aquelas que poderão ser fomentadas pelas atividades que normalmente se 

encontram nos manuais escolares; 

- as atividades foram implementadas pela investigadora, pelo que não se 

poderá anular a sua intervenção, apesar de ter havido preocupação em interferir o 

mínimo possível, sobretudo na elaboração das respostas; 

- a categorização implicou a análise das respostas às questões abertas, pelo 

que haverá sempre alguma subjetividade por parte da investigadora; 

- a falta de clareza das respostas dos alunos suscitam sempre dúvidas, pelo 

que não se sabe se o que foi categorizado corresponde exatamente ao que o aluno 

pretendia transmitir;  

- o questionário aplicado aos professores poderia ter sido substituído pela 

entrevista, já que o número de destinatários é reduzido. Certamente que, pelas 

caraterísticas próprias deste tipo de inquérito, o estudo poderia ficar mais rico;  

- o número reduzido de professores e o facto de serem todos da mesma 

escola faz com que os dados obtidos através do questionário sejam muito pouco 

representativos;  

- atendendo a que as atividades desenvolvidas envolvem animais, este 

trabalho ficaria mais completo se incluísse uma abordagem sobre ética animal. 
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1.6. Plano geral da dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, conforme o 

objeto de estudo de cada um. 

O primeiro capítulo tem como propósito enquadrar e dar a conhecer a 

investigação realizada. A contextualização inclui, por isso, uma abordagem ao ensino 

das ciências no 1º ceb, assim como uma referência às orientações curriculares 

relacionadas com a realização de AL no 1º ceb. No mesmo capítulo enumeram-se os 

objetivos que norteiam a investigação, descreve-se a importância da mesma e 

apresentam-se as principais limitações. Por fim, apresenta-se, de forma sucinta, o 

plano geral da dissertação. 

O segundo capítulo é dedicado à revisão da literatura, que constitui o quadro 

teórico no qual se baseia toda a investigação. Esta revisão envolve assuntos 

diversificados como: as AL no ensino das ciências; as funções do manual escolar no 

ensino das ciências e, em particular,  no estudo do meio; os animais e os fatores 

abióticos nos programas e nos manuais de estudo do meio e, por fim, a 

caraterização dos animais utilizados nas AL propostas: a minhoca e a artémia.  

O terceiro capítulo reúne todas as matérias relacionadas com a metodologia 

utilizada. Tem início com uma descrição da investigação e prossegue com a 

apresentação da população e amostra, consoante os diferentes estudos que a 

integram. Depois, explicita-se o tipo de estudo, a técnica e os instrumentos de 

recolha de dados, o modo como se fez a recolha dos mesmos e, por fim, como se 

trataram e analisaram os dados. 

O quarto capítulo destina-se a apresentar e analisar os resultados dos 

diferentes estudos que compõem esta investigação. Assim, primeiro resumem-se e 

comentam-se os dados que se relacionam com a análise dos manuais escolares, 

depois os que se referem ao desempenho dos alunos na realização das atividades 

propostas e, por fim, os que advêm da aplicação dos questionários. 

Por fim, o quinto capítulo inclui as conclusões decorrentes dos resultados 

obtidos, possíveis implicações desta investigação e algumas propostas para poder 

complementar esta investigação. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Introdução  

A revisão da literatura apresenta-se organizada em duas partes.  

Na primeira, dedicada às AL no processo ensino-aprendizagem das Ciências 

(2.2), faz-se referência aos objetivos e aos tipos de AL (2.2.1), abordam-se as AL do 

tipo POER (2.2.2), evidenciam-se alguns estudos realizados com alunos e 

professores do 1º ceb sobre a realização de AL (2.2.3) e faz-se referência às AL nos 

manuais escolares de Ciências (2.2.4). 

A segunda parte incide sobre o estudo dos animais e dos fatores abióticos 

(2.4), nomeadamente sobre as sugestões programáticas de Estudo do Meio (2.3.1), 

a influência dos fatores abióticos sobre os animais em geral (2.3.2) e sobre aspetos 

biológicos e ecológicos dos animais envolvidos nas propostas didáticas do tipo 

POER, nomeadamente sobre minhoca (2.3.3) e sobre a artémia (2.3.4).  

2.2. As AL no processo de ensino e aprendizagem das 

ciências 

Este subcapítulo encontra-se dividido em quatro secções: a primeira (2.2.1) 

apresenta os objetivos e tipos de AL, a segunda (2.2.2) centra-se nas AL do tipo 

POER, a terceira (2.2.3) faz referência às AL no 1º ceb e a quarta (2.2.4) foca-se na 

abordagem das AL pelos manuais escolares de Ciências. 

2.2.1. Objetivos e tipos de AL 

A expressão “atividade laboratorial” é, por vezes, utilizada de forma pouco 

clara, como sinónimo de “atividade prática”, “atividade experimental” e “investigação,” 

tanto pelos manuais escolares, como por especialistas em educação em ciências 

(Leite, 2001, 2002) e pelos professores de ciências (Dourado & Pedrosa, 2000; Leite, 

2001, 2002). De entre os especialistas em educação em ciências, salientam-se, por 

exemplo, Hodson (1991,1992,1998), Hodson & Bancze (1998), Wellington (1998, 

2003), Gott & Duggan (2002, 2007), Caamaño (2004, 2007), Abrahams & Millar 
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(2008), Millar (2003, 2004, 2009), Woodley (2009), Abrahams (2011), Kidman (2012), 

Toplis & Allen (2012), que referem “practical work” com o significado de “trabalho 

laboratorial”. 

No entanto, para Leite (2001, 2002), estas expressões ou conceitos têm 

significados bem claros e distintos, sendo pertinente conhecê-los e distingui-los, 

nomeadamente por duas razões que estão relacionadas entre si: porque atividades 

distintas podem promover o desenvolvimento de diferentes competências nos alunos 

e porque o facto de se saber distinguir as AL das restantes atividades permite utilizá-

las “de forma mais consciente e produtiva ao promover a mudança conceptual e 

metodológica dos alunos ou a aprendizagem de metodologia científica” (Leite, 2002, 

p.85).   

Na perspetiva de Leite (2001), apoiada nas ideias de Hodson, há um conjunto 

de atividades – as atividades práticas - nas quais o aluno está ativamente envolvido, 

que englobam todas as outras: as AL, as AE e as AC (atividades de campo). As AL, 

um dos tipos mais frequentes de atividades práticas (Leite, 2002), são as atividades 

que requerem a utilização de material ou equipamento laboratorial e podem ser 

realizadas no laboratório ou numa sala de aula normal desde que haja condições de 

segurança para o efeito; as AE são aquelas em que é necessário controlar e 

manipular variáveis; AC são as que se realizam no meio onde os fenómenos ocorrem 

naturalmente ou onde os materiais existem e as investigações são atividades de 

resolução de problemas em que se procura responder a uma questão ou apresentar 

a solução para um problema (Leite, 2001). Assim sendo, uma atividade pode 

enquadrar-se na definição de mais do que um tipo de atividade prática, sendo-lhe 

atribuída, por isso, a designação dos tipos correspondentes, o que significa que a 

mesma situação pode ser designada, por exemplo, atividade laboratorial e 

experimental se implicar utilização de material de laboratório e controlo e 

manipulação de variáveis (Leite, 2001). 

De uma forma geral parece haver reconhecimento na vantagem de realizar 

trabalho laboratorial no âmbito do ensino e aprendizagem das Ciências, porém 

realizar AL não significa que seja útil e surta efeitos positivos já que a sua eficácia 

depende da forma como estas são exploradas (Leite, 2001). Para que o trabalho 

laboratorial possa ser utilizado adequadamente é necessário fazer a distinção entre 

as potencialidades que lhe são teoricamente atribuídas e os objetivos que 

efetivamente se podem alcançar com a realização de AL (Leite, 2001). 
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As potencialidades do trabalho laboratorial têm gerado bastante discussão 

entre investigadores em Educação em Ciências, o que, de certa forma, explica a 

razão de existirem diferentes opiniões sobre essas potencialidades.  

Para Woolnough & Allsop (1985) é fundamental incluir o trabalho laboratorial 

no ensino das ciências, sobretudo para: 

- desenvolver habilidades práticas e técnicas; 

- ter uma ideia dos fenómenos 

- resolver problemas como os cientistas.  

 Na perspetiva de Hodson (1998) o trabalho laboratorial deve ser associado a 

três propósitos: 

- ajudar os alunos a aprender ciência, sobretudo a adquirir e a desenvolver 

conhecimento conceptual e teórico; 

- ajudar os alunos a aprender sobre ciência, para que compreendam a  

natureza e os métodos da ciência e se consciencializem das interações 

complexas entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; 

- permitir que os alunos façam ciência, participando e desenvolvendo 

competências em investigação científica e resolução de problemas. 

Wellington (1998) integrou as razões apontadas anteriormente por outros 

autores em três argumentos de natureza diferente: argumentos afetivos, argumentos 

cognitivos e argumentos relacionados com capacidades ou habilidades. 

Como potencialidade de natureza afetiva pode considerar-se, por exemplo, a 

motivação; de natureza cognitiva pode referir-se a potencialidade de reforçar a 

aprendizagem de conhecimento conceptual; como potencialidades relacionadas com 

capacidades ou habilidades destaca-se, por exemplo, o facto de as AL promoverem 

o desenvolvimento de competências laboratoriais, atitudes científicas e a 

aprendizagem de metodologia científica (Leite, 2000, 2001).  

No entanto, uma potencialidade afetiva, por exemplo a motivação, apesar de 

ser útil em todas as AL, não garante, por si só, que haja compreensão (Leite,2001), 

pois os alunos até podem estar motivados e conseguir adquirir algumas destrezas, 

mas podem não conseguir entender nem explicar o que fizeram nem aplicar os 

conhecimentos a novas situações (Pozo & Gomez, 2009). Por isso, não parece fazer 

muito sentido realizar AL apenas para motivar ou para desenvolver atitudes 

científicas (Leite,2000; 2009). As AL podem permitir atingir estes objetivos, mas 

devem, ao mesmo tempo, permitir atingir objetivos relacionados com a aprendizagem 
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de conhecimento procedimental, de conhecimento conceptual e de metodologia 

científica (Hodson,1998, Leite, 2000). 

Na opinião de Caamaño (2007), as atividades que envolvem trabalho 

laboratorial são das mais importantes no ensino das ciências, uma vez que podem 

permitir: 

- motivar os alunos; 

- obter um conhecimento empírico de muitos fenómenos; 

- ilustrar a relação entre variáveis na interpretação de um fenómeno; 

- facilitar a compreensão conceptual; 

- executar procedimentos para testar as hipóteses formuladas; 

- manusear instrumentos de medida e usar técnicas laboratoriais e de campo; 

- desenvolver  um  trabalho  próximo da  metodologia  científica  e  dos 

procedimentos da investigação científica; 

- realizar trabalho de grupo; 

- desenvolver atitudes e aplicar normas específicas do trabalho experimental 

relacionadas, por exemplo, com a planificação, a organização, a limpeza e a 

segurança. 

Com base em resultados de investigações sobre o uso e a eficácia do 

trabalho laboratorial, recentemente, Millar (2010) defendeu que este tipo de trabalho 

pode ser utilizado para:  

- melhorar a aprendizagem do conhecimento científico; 

- ensinar procedimentos laboratoriais; 

- promover o desenvolvimento de competências através do método científico; 

- estimular e motivar para estudar ciência; 

- desenvolver a compreensão sobre a natureza da ciência. 

Outros pontos de vista relativamente às potencialidades do trabalho 

laboratorial poderiam ser aqui mencionados, no entanto estes parecem ser 

suficientes para ter uma noção da variedade existente, apesar de algumas 

potencialidades serem repetidas por diferentes autores. 

Face a esta diversidade e considerando que as potencialidades podem 

corresponder aos objetivos alcançados na prática, reconhece-se que o trabalho 

laboratorial pode ser uma forma muito poderosa para promover a compreensão de 

conceitos e de procedimentos nos alunos e de proporcionar a primeira experiência 

de investigação científica (Hodson, 1998). Por essa razão, o trabalho laboratorial é 

considerado “uma componente essencial do ensino e aprendizagem das ciências, 
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tanto se o objetivo for desenvolver o conhecimento científico dos alunos como se for 

desenvolver o conhecimento dos alunos sobre ciência” (Millar, 2004, p.20). 

Os objetivos que as AL permitem atingir têm servido de base às diferentes 

propostas para classificar as próprias AL.   

Em 1985, Woolnough & Allsop apresentaram uma classificação na qual as AL 

se encontram distribuídas por três grupos: experiências, exercícios práticos e 

investigações. No grupo das experiências os autores incluem as AL cujo objetivo 

principal é permitir aos alunos uma familiarização com os fenómenos naturais; no 

grupo dos exercícios práticos inserem-se as atividades que possibilitam desenvolver 

habilidades relacionadas com a observação, manipulação de materiais e 

aprendizagem ou aperfeiçoamento de técnicas; no grupo das investigações 

integram-se as AL que solicitam aos alunos a resolução de situações problemáticas.  

Mais tarde, Gott, Welford & Foulds (1988), citados por Caamaño (2004), 

dividiram as AL em cinco tipos: experiências ilustrativas, experiências informativas, 

atividades que requerem a utilização de habilidades básicas, atividades de 

observação e investigações. Para os autores, as experiências ilustrativas servem 

para ilustrar princípios, confirmar leis e ajudar a compreender conceitos; as 

experiências informativas permitem descobrir conceitos; as atividades que requerem 

a utilização de habilidades básicas possibilitam obter ou aperfeiçoar destrezas 

relacionadas com o manuseamento de material laboratorial; as atividades de 

observação promovem o aperfeiçoamento da observação de acontecimentos e as 

investigações, à semelhança do que defendem Woolnough & Allsop (1985), e 

desafiam os alunos a fazer um trabalho semelhante ao dos cientistas na medida em 

que os confrontam com situações problemas para as quais devem encontrar 

resposta. Comparando as duas classificações acima apresentadas, as experiências 

propostas por Woolnough & Allsop (1985) parecem ter sido desdobradas por Gott et 

al. (1988) conforme o propósito a que se destinam (ilustrar ou informar) e os 

exercícios práticos parecem ter sido divididos em atividades que promovem a 

aprendizagem ou aperfeiçoamento de habilidades básicas e em atividades que 

estimulam a observação.   

Posteriormente, Caamaño (1992) fez uma adaptação das duas classificações 

acima referidas e separou as AL em cinco tipos: experiências; experiências 

ilustrativas, que permitem exemplificar princípios, ilustrar a relação entre variáveis ou 

melhorar a compreensão de conceitos; exercícios práticos, quer sejam de natureza 
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procedimental, quer sirvam para comprovar a teoria; experiências para confrontar 

hipóteses; e investigações que permitem resolver problemas teóricos ou práticos.  

Mais tarde, em 2004, Caamaño fez uma alteração à classificação 

apresentada em 1992, reagrupando as AL em apenas quatro tipos distintos: 

experiências, experiências ilustrativas, exercícios práticos e investigações. Nesta 

classificação, o autor considera que as experiências servem para obter a perceção 

dos fenómenos em estudo através dos órgãos dos sentidos; as experiências 

ilustrativas ajudam a ilustrar um princípio ou uma relação entre variáveis; os 

exercícios práticos, que em sua opinião são os mais frequentes nas aulas, têm como 

propósito permitir a aprendizagem de destrezas ou procedimentos (práticos 

experimentais, intelectuais ou de comunicação), podendo também servir para ilustrar 

ou comprovar a teoria; as investigações proporcionam a resolução de problemas (no 

âmbito de uma teoria ou de problemas práticos) através das quais os alunos poderão 

familiarizar-se com o trabalho científico, resolvendo problemas e, simultaneamente, 

desenvolvendo destrezas e procedimentos. Para este autor, é fácil transformar um 

tipo de AL noutro, sobretudo converter exercícios práticos para ilustrar a teoria em 

investigações para resolver problemas teóricos e converter exercícios práticos 

experimentais em investigações para resolver problemas práticos. Para isso, basta 

que o professor adapte a forma como são apresentadas, bem como as solicitações 

que são feitas aos alunos (Caamaño, 2004). 

No período compreendido entre as classificações acima referidas foram 

surgindo propostas de outros autores. Por exemplo, White & Gunstone (1992), por 

entenderem que havia AL que não se enquadravam em nenhum tipo de classificação 

apresentado anteriormente, propuseram um novo tipo designado Prevê – Observa – 

Explica, abreviado por POE. Estes autores, definem as POE como sendo atividades 

que solicitam ao aluno uma previsão do fenómeno em estudo, permitem que ele 

teste a sua previsão executando e observando o que acontece, promovem o 

confronto dos resultados com as ideias prévias e fomentam a construção de 

explicações para os resultados obtidos.  

Em 2001, Leite avançou com uma classificação (Quadro1) na qual incluiu as 

POE, com uma ligeira alteração na designação para Prevê – Observa - Explica- 

Reflete (POER). 
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Quadro 1: Tipos de AL (Leite, 2001) 

Objetivo principal Tipos de Atividades 

Técnicas e skills laboratoriais   Exercícios 

Conhecimento 

conceptual 

Reforço 

 Atividades para aquisição de 

sensibilidade acerca de fenómenos 

 Atividades ilustrativas 

Construção 

 Experiências orientadas para a 

determinação do que acontece 

 Investigações 

Reconstrução 

 Prevê-Observa-Explica-Reflete 

 (com procedimento laboratorial incluído) 

 Prevê-Observa-Explica-Reflete 

 (sem procedimento laboratorial incluído) 

Metodologia científica  Investigações 

 

 Nesta classificação a autora considera que existem seis tipos de AL: 

exercícios, atividades para aquisição de sensibilidade acerca de fenómenos, 

atividades ilustrativas, atividades orientadas para a determinação do que acontece, 

atividades do tipo Prevê-Observa-Explica e Reflete (POER) e investigações. Do seu 

ponto de vista, os exercícios são atividades em que há necessidade de seguir um 

procedimento detalhado e fomentam a aprendizagem de conhecimento 

procedimental a nível de destrezas e técnicas de laboratório; as atividades 

destinadas à aquisição de sensibilidade acerca de fenómenos são as que requerem 

a utilização dos órgãos dos sentidos, por exemplo para observar, sentir ou cheirar, e 

promovem a aprendizagem reforçando o conhecimento conceptual; as atividades 

ilustrativas são as que integram um protocolo bem definido cuja execução leva a um 

resultado que já é do conhecimento dos alunos, servindo apenas para reforçar o 

conhecimento conceptual; as atividades orientadas para a determinação do que 

acontece são apresentadas de forma pormenorizada e apoiam-se em protocolos que 

conduzem ao resultado desconhecido à priori, promovendo a construção de novos 

conhecimentos; as atividades do tipo POER solicitam aos alunos a sua previsão para 

uma questão com a qual foram confrontados e, posteriormente, incitam a 

comparação entre a previsão e as evidências da execução permitindo, assim, a (re) 

construção de conhecimento conceptual; as investigações não são apoiadas por 

protocolos, por isso requerem que os alunos apresentem uma estratégia para 

solucionar o problema com o qual foram confrontados, que concretizem essa 
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estratégia e que façam a sua avaliação, o que lhes permite realizar aprendizagem de 

conhecimento conceptual e de metodologia científica e desenvolver capacidades de 

resolução de problemas. 

Na elaboração da sua classificação, Leite (2001, 2002) teve em consideração 

os tipos de conhecimento que as AL permitem construir, particularmente o 

conceptual e o procedimental, o modo como as atividades se encontram inseridas na 

sequência de ensino, ou seja, se surgem antes ou depois do conhecimento 

conceptual, bem como a forma como as atividades são estruturadas tendo em conta 

as questões colocadas e as diretrizes dadas aos alunos. Assim, os tipos de 

atividades mencionados permitem atingir objetivos diferentes e podem promover o 

desenvolvimento de diversas competências, relacionadas, sobretudo, com destrezas 

e técnicas laboratoriais, conhecimento conceptual e metodologia científica (Leite, 

2001, 2002). 

Os objetivos atingidos e as aprendizagens realizadas pelos alunos podem ser 

influenciados por aquilo que lhes é solicitado e pelo que lhes é fornecido, ou seja, 

pode depender do grau de abertura da atividade (Leite, 2001; Millar, 2009).  

Para analisar o grau de abertura de uma AL, Leite (2001) sugere que se 

considerem diversos parâmetros, os quais constam no quadro seguinte: 
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Quadro 2: Parâmetros a considerar na análise do grau de abertura de uma AL (Leite, 2001) 

Parâmetros Valores possíveis 

Problema 

Não explicitado 

Fornecido 

Solicitado ao aluno 

Contextualização 

teórica 

Inexistente 

Fornecida                                   Irrelevante 

                                                  Incluindo as conclusões 

                                                  Adequada 

Previsão 
Não solicitada 

Solicitada ao aluno 

Procedimento 

Desenho                                     Fornecido 

                                                  Fornecidas indicações 

                                                  Não fornecido 

Execução                                    Professor 

                                                   Professor e alguns alunos 

                                                   Alunos 

Dados 

Fornecidos 

Fornecidas indicações para recolha 

Recolha a decidir pelo aluno 

Análise de dados 

Apresentada 

Orientações sugeridas 

Definida pelo aluno 

Conclusões 

Fornecidas explicitamente  

Fornecidas implicitamente 

Elaboradas pelo aluno 

Reflexão 

Procedimentos                           Ignorada 

                                                   Apresentada 

                                                   Solicitada 

Relação previsão/resultados       Ignorada 

                                                    Apresentada 

                                                    Solicitada 

 

Pelo conteúdo do quadro 2, reconhece-se que a autora adverte para a 

importância de a análise incidir sobre o problema, a contextualização teórica, a 

previsão, o procedimento, os dados, a análise dos dados, as conclusões e a reflexão. 

Depois de se confirmar se os referidos tópicos estão presentes na atividade, deve 

averiguar-se se o problema é apresentado ou se são os alunos a formulá-lo; se a 

contextualização teórica é relevante ou não; se já inclui as conclusões ou se é 

adequada; se as previsões dos alunos são valorizadas; se o procedimento é 



   
28 

FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos que 

influenciam a vida animal   
 

fornecido, se há apenas algumas indicações ou se devem ser os alunos a defini-lo; 

quem concretiza o procedimento: se é apenas o professor, se é o professor e alguns 

alunos ou se são os alunos; se os dados são disponibilizados, se são dadas 

indicações para os alunos fazerem a recolha dos mesmos ou se são os próprios 

alunos a definir como vão efetuar essa recolha; se a análise dos dados é 

apresentada aos alunos, se existem orientações para efetuar essa análise ou se são 

os próprios alunos a defini-la; se as conclusões se encontram de forma explícita ou 

implícita na informação que acompanha a atividade ou se são solicitadas aos alunos 

e, por fim, se a reflexão é ignorada, apresentada ou solicitada aos alunos, quer em 

relação ao procedimento, quer em relação ao confronto dos resultados com as 

previsões. 

Atendendo aos parâmetros ou tópicos acima referidos, as AL do tipo exercício 

são as que têm menor grau de abertura e as POER sem procedimento e as 

investigações são as que têm maior grau de abertura (Leite & Figueiroa, 2004). 

Recentemente, Leite & Dourado (2008) constataram que há atividades 

propostas pelos manuais escolares, para realizar no âmbito da Geologia, que não se 

enquadram em nenhuma das classificações apresentadas anteriormente. Por essa 

razão, sugeriram um novo tipo de AL – as atividades com recurso a modelos. 

 Depois de analisarem as atividades de alguns manuais escolares, Leite & 

Dourado (2008) verificaram que existiam quatro tipos de AL com recurso a modelos: 

atividades de visualização de modelos estáticos, atividades de visualização de 

modelos dinâmicos, atividades de exploração de modelos e atividades de construção 

de modelos. As AL de visualização de modelos estáticos dão as orientações 

necessárias para proceder à elaboração, no entanto, depois de montar o modelo 

apenas é possível visualizar sem que possam ser efetuadas quaisquer alterações no 

mesmo; as AL de visualização de modelos dinâmicos permitem não só visualizar 

mas também introduzir alterações; as AL de exploração de modelos envolvem, 

geralmente, controlo e manipulação de variáveis e podem ter um grau de abertura 

variável; as AL de construção de modelos requerem que o aluno apresente 

propostas e construa modelos já conhecidos ou modelos novos, podendo ter, por 

isso, um grau de abertura variável. 

Face à diversidade de AL (Hodson, 1998; Millar, 2009) e tendo em conta que 

nem todas permitem alcançar os mesmos objetivos (Leite, 2001; Caamaño, 2007), é 

importante selecioná-las de acordo com os objetivos que permitem alcançar, 

considerando que servem para promover a aprendizagem de conhecimento 
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procedimental, conceptual ou relacionado com a metodologia científica (Hodson, 

1998; Leite, 2000, 2001; Millar, 2009).  

Apesar de a investigação em educação em ciências apontar para a 

importância de diversificar as AL e de privilegiar as que têm um elevado grau de 

abertura (Leite, 2000) e as que exploram as ideias dos alunos (Abrahams, 2011), a 

realidade parece ser bem diferente. A generalidade das AL realizadas na sala de 

aula servem sobretudo para confirmar conteúdos previamente ensinados (Garcia 

Barros & Martinez Losada, 2001; Leite, 2001; Ramalho, 2007) e exigem pouco 

envolvimento por parte dos alunos devido ao baixo grau de abertura (Leite, 2001; 

Millar, 2009, Silva, 2010). Este caráter fechado que carateriza a maioria das AL pode 

ser uma das razões para nem sempre se conseguir alcançar os objetivos 

pretendidos, porque o facto de serem apresentadas como um conjunto de instruções 

que os alunos devem seguir, não lhes dá tempo nem oportunidade de reconhecerem 

o objetivo subjacente à atividade, nem de pensarem sobre a forma de alcançar esse 

mesmo objetivo (Caamaño, 2007, Millar, 2009).  

Por vezes, não é aconselhável que os alunos realizem as AL devido aos 

perigos inerentes aos materiais ou ao seu incorreto manuseamento, havendo 

necessidade de se recorrer a demonstrações (Leite, 2001). No entanto, estas 

promovem o desenvolvimento de poucos conhecimentos, incluindo os 

procedimentais, porque para que os alunos aprendam e aprimorem técnicas e 

destrezas procedimentais é necessário que sejam eles próprios a executar o 

procedimento, embora, num primeiro momento, observar uma demonstração possa 

facilitar a aprendizagem das técnicas (Leite, 2001). Mas, os conhecimentos 

procedimentais, por si só, também são pouco úteis se não forem desenvolvidos em 

contextos temáticos, pelo que devem ser ensinados de forma contextualizada 

quando forem necessários para a aprendizagem de um determinado conhecimento 

conceptual e devem ser aperfeiçoados sempre que houver necessidade de os repetir 

na aprendizagem de outros conceitos (Leite, 2001).  

Uma grande parte da aprendizagem associada às AL ocorre quando há 

discussão sobre as várias fases da atividade, sobre o procedimento e sobre aspetos 

relacionados com as observações (Izquierdo, Sanmarti & Espinet, 1999; Millar, 

2004;Toplis & Allen, 2012). Por isso, para que o trabalho laboratorial possa surtir 

algum efeito real na (re)construção das ideias dos alunos e no relacionamento de 

conceitos, estes devem passar mais tempo a interagir com ideias e menos tempo a 

interagir com “aparatus” (Gunstone,1991, citado por Leite, 2001; Leite, 2001). É 
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nestas situações que o trabalho laboratorial assume um papel importante, na medida 

em que pode ajudar as crianças a estabelecer ligações entre os dois domínios do 

conhecimento: o domínio dos objetos, propriedades observáveis e acontecimentos, e 

o domínio das ideias (Millar 2004; Abrahams & Millar, 2008). Apesar disso, as AL 

realizadas habitualmente nas salas de aula parecem não incitar frequentemente esta 

interação entre os dois domínios referidos (Abrahams, 2011). 

As AL mais eficazes na promoção de aprendizagens, principalmente a nível 

conceptual, são as que têm estratégias claras para evitar que os alunos se 

concentrem apenas nas observações e que põem os alunos a pensar sobre as ideias 

explicativas com base na teoria (Millar 2004) porque, na realidade, as AL mostram 

apenas o que acontece e não mostram por que razão isso acontece (Izquierdo, 

Sanmarti & Espinet, 1999; Leite, 2001; Leite & Figueiroa 2004). Considerando estes 

aspetos, é importante que os alunos sejam envolvidos cognitivamente nas 

atividades, por exemplo fazendo previsões, interpretando e apresentado explicações 

(Leite, 2001), como é suposto acontecer nas AL do tipo POER. 

2.2.2. As AL do tipo POER 

As atividades que pressupõem Previsão-Observação-Explicação requerem 

não só um envolvimento físico, mas também mental, porque, como foi referido na 

secção anterior, começam por solicitar uma previsão aos alunos, obrigando-os a 

pensar sobre o que ocorrerá se um determinado acontecimento for provocado e por 

que razão ocorrerá; requerem, ainda, que o aluno observe o acontecimento para que 

possa testar a previsão apresentada, que compare o que observou com o que previu 

e, por fim, que explique o que aconteceu (White & Gunstone, 1992; Leite, 2001; 

Millar, 2004). 

Na ótica de Leite (2000, 2001), este tipo de AL pode promover fortemente a 

reflexão nos alunos, por isso passou a designá-las por atividades do tipo POER. A 

importância que a autora atribui a esta fase já havia sido revelada em trabalhos 

anteriores, nomeadamente em Coelho da Silva & Leite (1997), como se pode deduzir 

através de Coelho da Silva (2009). Na opinião destes autores, a reflexão deve ser 

uma das fases das AL e deve incidir, sobretudo, nos procedimentos laboratoriais e 

na relação entre a previsão e os resultados. Isto não significa que não possa haver 

momentos de reflexão nas fases de previsão, observação e explicação, mas o facto 

de existir uma fase específica de reflexão, permite destacar a relevância da mesma 

na construção do conhecimento e na aprendizagem do aluno (Coelho da Silva, 

2009). 
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As atividades do tipo POE são consistentes com as teorias construtivistas na 

medida em que as ideias dos alunos são consideradas no processo de ensino e 

aprendizagem e em que podem promover a (re)construção do conhecimento pelo 

próprio aluno. Este tipo de atividades enquadra-se na perspetiva de ensino para a 

mudança conceptual (Leite, 2001), segundo a qual o aluno vai-se “auto-regulando, e 

auto-transformando à medida que (re)constrói e transforma os seus conceitos, que 

modifica a sua estrutura conceptual e que altera a forma de observar e pensar os 

fenómenos” (Cachapuz et al., 2002, p. 152). 

 Na mudança conceptual ocorre um processo de assimilação, no qual as 

ideias prévias são usadas para processar a informação nova, seguido de 

acomodação caraterizada pela reestruturação ou substituição dos conceitos antigos, 

caso estes estejam desajustados (Molina, 1991; Cachapuz et al., 2002). Mas, para 

que haja acomodação é necessário: que os alunos fiquem insatisfeitos com as suas 

próprias ideias; que as novas ideias sejam inteligíveis, isto é, que sejam 

compreensíveis para os alunos; e que essas ideias recentes sejam vistas como 

possíveis e úteis (Molina, 1991; Cachapuz et al, 2002). Se a situação em estudo se 

centrar num facto ou fenómeno passível de reproduzir em laboratório é fácil provocar 

essa insatisfação relativamente às ideias e explicações dos alunos. Contudo, é muito 

mais complicado conseguir que eles alcancem a explicação cientificamente admitida, 

a compreendam e a considerem como útil, sobretudo porque as explicações dos 

dados não emergem dos dados, mas sim da interpretação dos mesmos, envolvendo, 

por vezes, outros conhecimentos (Leite, 2002). Para atenuar esta dificuldade é 

necessário, por vezes, recorrer a diversas estratégias, como por exemplo a utilização 

de analogias, metáforas ou modelos (Molina, 1991). 

O erro assume um papel relevante na modificação conceptual na medida em 

que, quando reconhecido pelo aluno, vai conduzir a um conflito cognitivo (Cachapuz 

et al., 2002). Na realidade, quanto mais discordante for o resultado obtido 

relativamente ao que o aluno havia previsto, maior poderá ser esse conflito e, por 

conseguinte, maior será a insatisfação do aluno em relação às suas ideias prévias, 

podendo até ficar mais predisposto para aprender a explicação científica aceite 

(Leite, 2001). No entanto, é importante ter presente que a simples discordância entre 

a teoria e os dados observados pode não levar rápida e decisivamente à rejeição da 

ideia prévia, ao contrário do que é frequentemente afirmado (Hodson, 1998), 

bastando para isso que as novas ideias não sejam compreensíveis, possíveis e úteis, 

como já se referiu neste texto. 
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Neste modelo de ensino, o professor deve assumir o papel de orientador e 

facilitador da aprendizagem porque, na realidade, a mudança conceptual é um 

processo complexo e evolutivo que requer: 

“ i) induzir no aluno um desequilíbrio conceptual; ii) ajudar o aluno a interrogar-se e a 
explicar o seu próprio pensamento; iii) contribuir, agora, para uma adequada 
confrontação das suas ideias com outras opiniões, em particular com as colegas; iv) 
utilizar esquemas, gráficos, fazer uma síntese, por exemplo, que ajude à reflexão e a 
uma nova visão da realidade construída pelo aluno.” (Cachapuz et al. (2002), p.165 
e166) 
 

 O processo de mudança conceptual pode ser fomentado através de vários 

instrumentos, entre os quais se encontra o trabalho de cariz experimental (Cachapuz 

et al, 2002). Este tipo de trabalho pode ajudar a diminuir as dificuldades de 

aprendizagem, porque, além de fomentar a interpretação dos dados, pode promover 

a discussão e a controvérsia (Cachapuz et al., 2002).  

Tendo em conta as caraterísticas atribuídas por White & Gunstone (1992) e 

Leite (2001) às AL do tipo POE e POER, respetivamente, verifica-se que estas, quer 

tenham caráter experimental ou não, se enquadram no modelo de ensino por 

mudança conceptual na medida em que permitem aos alunos testar as suas ideias 

sobre o assunto em estudo, para que os dados as apoiem ou as ponham em causa, 

e que reconstruam essas mesmas ideias (Leite, 2001). Na concretização deste tipo 

de atividades, os alunos poderão ter, ou não, que construir o procedimento, mas 

terão sempre que apresentar previsões fundamentadas, interpretar os dados, tirar 

conclusões e comparar as previsões com os resultados ou as conclusões (Leite, 

2001).  

As AL com uma estrutura POE são extremamente úteis na aprendizagem das 

ciências, principalmente se os alunos já tiverem algum conhecimento teórico que 

lhes permita fazer previsões testáveis (Millar, 2004). Ao solicitarem previsões 

fundamentadas, além de se tornarem atividades mais intencionais do que as AL que 

fomentam apenas a observação (Millar, 2004), também permitem conhecer melhor a 

natureza das ideias dos alunos sobre um determinado fenómeno ou acontecimento, 

quando comparada com outras abordagens usuais (White & Gunstone, 1992). Esta 

particularidade facilita, ao professor, a identificação das fragilidades dos alunos, 

incluindo a falta de conhecimentos básicos e fundamentais para compreender as 

novas ideias, permitindo-lhe agir de modo a que os alunos superem essas 

dificuldades (Cachapuz et al., 2002).  

As POER, tal como as investigações, são as AL que promovem a utilização 

de capacidades de pensamento, particularmente de pensamento crítico, pois: 

quando o aluno faz uma previsão fundamentada está a usar capacidades 



FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos 

que influenciam a vida animal 

 
33 

 

 
 
 

relacionadas com a inferência, nomeadamente a formular hipóteses explicativas; 

quando compara os resultados com as previsões o aluno usa capacidades de 

observar, de avaliar o que observa e de comparar; quando tem que explicar o que 

aconteceu, o aluno pode ter que considerar alternativas, usando novamente 

capacidades relacionadas com a inferência (Tenreiro-Vieira & Vieira, 2006). Para 

além disso, as POER sem procedimento, assim como as investigações, exigem que 

o aluno aplique conhecimentos procedimentais e concetuais para elaborar o 

procedimento laboratorial que, depois de executado, lhe permita ultrapassar o 

obstáculo específico do problema em estudo e, quando isso acontece, o aluno 

aprende conhecimento novo (Leite, 2000). Nestas situações, o aluno comporta-se no 

laboratório de ensino de forma análoga ao cientista no laboratório de investigação 

(Leite, 2000), porque tem que encontrar uma estratégia para dar resposta a uma 

questão ou resolver um problema, pô-la em prática, avaliá-la e reformulá-la, se for 

necessário (Leite & Figueiroa, 2004). 

Há estudos em diversas áreas das Ciências que confirmam que as POER 

promovem a mudança conceptual (Leite, 2001). Por exemplo, Silva (2006) realizou 

um estudo com duas turmas do 5º ano de escolaridade nas quais utilizou 

metodologias diferentes para abordar “A importância da água para os seres vivos”: 

Numa das turmas (turma experimental) aplicou atividades POER e na outra (turma 

de controlo) seguiu a proposta do manual escolar. Depois de analisar o pré-teste e o 

pós-teste a que os alunos de ambas as turmas foram sujeitos, a investigadora 

concluiu que a metodologia POER foi mais eficaz do que a outra, já que a turma 

experimental evoluiu mais do que a turma de controlo. 

Apesar da investigação em Educação em Ciências evidenciar vantagens na 

realização de AL do tipo POER, estas nem sempre acontecem nas aulas de Ciências 

com a frequência desejável (Caamaño, 2007). Esta constatação é, ainda, reforçada 

pelas evidências de estudos, como por exemplo o de Garcia Barros e Martinez 

Losada (2001), que mostram que o modelo de ensino que parece prevalecer no 

ensino das ciências, neste caso do 1º ceb, é o de transmissão – receção.  

As principais razões apontadas pelos professores para realizarem pouco 

trabalho laboratorial com as caraterísticas das POER são o tempo e o facto de os 

alunos estarem sujeitos à avaliação nacional (Dillon, 2008). No entanto, também se 

acredita que o reduzido número deste tipo de atividades nos manuais escolares 

contribua para essa realidade (Leite, 2001). 
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2.2.3 As AL no 1º ceb 

As AL assumem e continuarão a assumir um papel relevante no ensino das 

ciências, incluindo no 1º ceb, sobretudo se forem usadas não só para promover a 

manipulação de materiais e objetos, mas também para estimular os alunos a pensar 

e a envolver-se com termos e ideias científicas (Abrahams & Reiss, 2012).  

Os docentes do 1º ceb parecem preferir as atividades de papel e lápis, como 

por exemplo as questões apresentadas nos manuais escolares, para ensinar 

ciências (Garcia Barros & Martinez Losada, 2001). Contudo, admitem realizar 

algumas AL, a maioria delas do “tipo receita”, quase sempre para reforçar a 

aprendizagem (Abrahams & Reiss, 2012). Estas opções parecem indicar que ainda 

não há um reconhecimento generalizado, entre estes profissionais, de que as AL não 

servem apenas para confirmar o que já foi explicado, mas que também servem para 

promover a aprendizagem (García Barros & Martinez Losada, 2001). Assim, na 

prática, as AL são exploradas de acordo com as conceções e crenças dos 

professores, pois eles são os responsáveis pela seleção e orientação a dar a estas 

atividades (García Barros & Martínez Losada, 2001).  

De entre as diversas potencialidades atribuídas às AL, os docentes do 1º ceb 

parecem valorizar mais as seguintes: estimular a curiosidade e a criatividade, 

motivar, promover experiências concretas sobre fenómenos naturais, fomentar a 

cooperação e desenvolver a linguagem (Hackling, 2005). 

Nos últimos anos foram realizados diversos estudos, em Portugal, com os 

principais intervenientes no processo de ensino e aprendizagem das Ciências no 1º 

ceb, cujas conclusões parecem confirmar a importância de os alunos realizarem 

frequentemente trabalho prático e experimental, apesar de alguma resistência por 

parte dos docentes. Porém, neste nível de ensino, é difícil encontrar investigações 

que se centrem nas AL.  

Perante esta dificuldade e tendo em consideração que há trabalho prático e 

trabalho experimental que é simultaneamente laboratorial (Leite, 2001), analisaram-

se todas as atividades práticas incluídas nesses estudos e identificaram-se aqueles 

que, além de envolverem atividades práticas ou práticas e experimentais, envolviam 

também AL. Apresenta-se, de seguida, uma síntese elucidativa do (s) objetivo (s) e 

das conclusões de cada um dos estudos selecionados. 

Teles (2007), a fim de perceber se o trabalho prático é um instrumento capaz 

de fomentar o desenvolvimento da cultura científica dos alunos, aplicou várias 

atividades práticas, algumas das quais laboratoriais, a 23 alunos do 1º e do 4º ano de 
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escolaridade. As atividades, enquadradas na temática “Higiene do corpo e higiene 

alimentar”, foram construídas e desenvolvidas tendo por base a Perspetiva de Ensino 

por Pesquisa, e segundo a orientação Ciência, Tecnologia e Sociedade. De acordo 

com a autora do estudo, as atividades contribuíram para a aprendizagem conceptual, 

e por sua vez para o aumento da cultura científica, dado que os alunos mostraram 

compreender o significado de determinadas expressões e passaram a incluí-las no 

seu vocabulário, o que não acontecia até então, segundo as professoras desses 

alunos. A investigadora concluiu, também, que as atividades implementadas 

promoveram o desenvolvimento de capacidades de comunicação oral e escrita, de 

competências associadas ao trabalho de grupo e contribuíram para uma mudança a 

nível de atitudes e valores nos alunos, já que trabalharam temas ligados à higiene e 

ao próprio corpo. Os alunos revelaram que ficaram motivados com a generalidade 

das atividades, mas elegeram como preferidas aquelas em que tiveram que 

manipular materiais e objetos, que, neste caso, eram todas laboratoriais. 

Miranda (2009) realizou um estudo cujo objetivo primordial era averiguar se 

as atividades experimentais, todas de natureza laboratorial, constituem uma 

metodologia adequada para desenvolver capacidades de pensamento crítico. Foram 

envolvidos 55 alunos do 3º ano de escolaridade, dos quais 21 (grupo experimental) 

desenvolveram seis atividades experimentais de acordo com guiões concebidos para 

o efeito e 34 (grupo de controlo) trabalharam conforme a metodologia utilizada 

habitualmente pelos professores. Todos abordaram as seguintes temáticas: Luz, 

Pêndulos, Alavancas, Elasticidade e Magnetismo. Os resultados levaram o 

investigador a concluir que os alunos que realizaram as atividades propostas por ele 

desenvolveram capacidades de pensamento crítico, destacando-se a “dedução” e a 

“indução”. 

Alves (2010) realizou um estudo com uma turma de alunos do 3º ano de 

escolaridade, com o propósito de descobrir se as AE contribuem para a evolução da 

atitude científica de respeito pela evidência. Para isso, aplicou um questionário 

diagnóstico aos alunos e implementou várias AE, de caráter laboratorial, propostas 

pelos guiões didáticos “Flutuação em líquidos” e “Dissolução em líquidos”, publicados 

pelo Ministério da Educação no âmbito do PFEEC. Segundo a autora, os resultados 

mostraram uma evolução da atitude científica de respeito pela evidência, embora 

reconheça que um estudo realizado na mesma turma durante mais tempo e com 

mais atividades obteria resultados muito mais consistentes. Pelas respostas ao 

questionário diagnóstico, a investigadora concluiu que a generalidade dos alunos 



   
36 

FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos que 

influenciam a vida animal   
 

desconhecia por que razão realizavam as atividades e como se devem realizar 

atividades experimentais, salientando o desconhecimento total da importância de ter 

em conta o controlo das variáveis. Aquando da realização das primeiras atividades 

os alunos revelaram falta de atitude de respeito pela evidência de prova, porque 

tentaram apagar as previsões depois de observarem os resultados, contudo 

verificou-se um aperfeiçoamento gradual a este nível à medida que os alunos iam 

realizando mais atividades. Também se destacou evolução a nível do cuidado em 

planificar, da importância dada ao controlo de variáveis e aos limites da conclusão.   

A fim de conhecer o impacto do PFEEC nas aprendizagens dos alunos do 1º 

ceb, Bento (2010) desenvolveu um estudo cujos dados foram recolhidos através de 

um questionário aplicado a 316 alunos que, no âmbito do PFEEC, realizaram 

atividades de cariz laboratorial e experimental, bem como da análise dos portfólios 

elaborados pelos respetivos 12 professores, também no âmbito desse Programa de 

Formação. A partir dos resultados, a autora concluiu que as AL realizadas pelos 

alunos promoveram o desenvolvimento de competências a nível da aprendizagem de 

conceitos (vocabulário associado aos conteúdos e às diferentes fases de cada 

atividade) e de processos científicos, assim como a nível de atitudes e valores. Os 

alunos e/ou professores reconheceram que estas atividades promoveram o 

desenvolvimento de competências associadas aos seguintes domínios: identificação 

da questão problema, elaboração de previsões, reconhecimento de um ensaio com 

controlo e manipulação de variáveis, registo de dados em tabelas, apresentação de 

tabelas em gráficos, interpretação dos dados, elaboração de conclusões, raciocínio e 

comunicação (quer na planificação, quer na discussão sobre as previsões e 

conclusões), responsabilidade e respeito pelas opiniões diferentes. As principais 

dificuldades admitidas pelos alunos e confirmadas pelos professores relacionam-se 

com a capacidade de assumir o erro e de saber esperar para alcançar resultados. 

Em geral, os alunos manifestaram gosto pela realização deste tipo de trabalho.  

Costa et al. (2010), com o objetivo de recolher a opinião das crianças do 1º 

ceb sobre as atividades experimentais e laboratoriais realizadas no âmbito do 

PFEEC, aplicaram um questionário a 1280 crianças do distrito de Coimbra. A maioria 

dos participantes revelou ter gostado muito de explorar cada uma das temáticas 

através das atividades laboratoriais e experimentais, porque os ajudaram a aprender 

Ciências, tornaram as aulas mais interessantes e ajudaram a aprender a pensar. 

Sobre as etapas das atividades, manifestaram preferência por concretizar o 

procedimento, planear o que e como fazer, observar, medir e registar dados, e 

sentiram dificuldade em justificar a previsão, formular a questão problema e discutir 
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os limites de validade da conclusão. Grande parte dos alunos revelou realizar 

atividades desta natureza no âmbito de outros temas, mais concretamente, seres 

vivos, máquinas e alavancas, solo, ar, água, astronomia, corpo humano, 

magnetismo, som e meteorologia. 

Pinheiro (2012) concebeu, implementou e avaliou quatro atividades 

laboratoriais, dirigidas ao 4º ano de escolaridade, cujas questões eram: 1) Qual é o 

efeito da variação da temperatura no estado físico da água líquida? 2) Os materiais 

podem passar de um estado físico a outro e retomar o inicial? 3) Qual é o efeito da 

mudança de estado físico na massa da água? E no volume da água? 4) Por que se 

adiciona sal à neve? Neste estudo, a autora pretendia analisar o impacto das 

atividades no desenvolvimento de competências disciplinares e da competência de 

“Aprender a Aprender”, identificar as dificuldades sentidas pelos alunos na realização 

das tarefas e identificar a vantagens e/ou desvantagens educativas das atividades. 

Os resultados indicaram que esta intervenção pedagógica contribuiu para os alunos: 

(re)construírem conhecimento e desenvolverem a competência de “aprender a 

aprender”; compreenderem que a aprendizagem envolve a compreensão de 

conceitos, factos e princípios, o desenvolvimento da capacidade de mobilizar 

processos científicos e de capacidades metacognitivas e sócio-afetivas. As principais 

dificuldades detetadas a nível disciplinar relacionam-se com as operações de cálculo 

e com a representação da informação; no campo da competência “Aprender a 

aprender” relacionam-se com a metacognição e com a dimensão sócio-afetiva, 

salientando-se a capacidade de relacionar o objetivo com as fases das atividades. 

Relativamente às vantagens educativas das atividades, as mais destacadas pelos 

alunos relacionam-se com o trabalho realizado em grupo, nomeadamente a 

capacidade de promover a entreajuda. As desvantagens enunciadas com mais 

frequência relacionam-se com a dificuldade na concretização das atividades 

provocada pela distracção ou por situações de conflito. 

Sousa (2012) desenvolveu um estudo com alunos e professores, cujo 

principal objetivo era comparar as práticas de duas professoras do 1º ceb: uma que 

frequentou o PFEEC e que, nesse contexto, implementou atividades de cariz 

laboratorial e experimental e outra que não participou no referido Programa de 

Formação. Esta comparação tinha como finalidade relacionar as práticas das duas 

professoras, na exploração dos temas “Eletricidade”, “Ar” e “Som”, com a 

aprendizagem científica dos alunos, sobretudo no que se refere às competências 

cognitivas complexas, ou seja, aquelas que requerem um nível de abstração 
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bastante elevado, promotoras de um nível elevado de literacia científica. A partir dos 

resultados do estudo, a autora concluiu que os alunos da professora que frequentou 

o PFEEC atingiram níveis mais elevados de literacia científica do que os alunos da 

professora que não fez a referida formação. Estes elevados níveis de literacia 

parecem ter sido mais visíveis no campo conceptual do que no desenvolvimento 

cognitivo ou na capacidade de aplicar os conhecimentos supostamente adquiridos na 

abordagem dos três temas a situações novas. A investigadora associou os 

resultados ao facto de a professora que frequentou o PFEEC dominar melhor os 

conteúdos científicos e as capacidades investigativas, encadear os conteúdos 

científicos e revelar preocupação com aspetos como a clarificação e elaboração das 

justificações e sínteses. 

Neves et al. (2009) realizaram um estudo exclusivamente com professores do 

1º ceb, com o intuito de comparar as conceções e práticas de atividades 

experimentais de 26 professores que frequentaram PFEEC com as de 12 

professores não participantes. As autoras não encontraram diferenças consideradas 

relevantes entre os dois grupos, mas tiraram as seguintes conclusões: a maioria dos 

docentes identifica as AL segundo a perspetiva de Leite (2001); quase metade 

admite realizar TE uma vez por mês; a maioria gostaria de realizar mais TE, mas não 

o faz principalmente por três razões: a elevada extensão do programa, a falta de 

tempo para preparar as atividades e a escassez de equipamento adequado; os 

professores que pensam que implementam um número suficiente de AE justificam o 

recurso ao TE com a reação positiva dos alunos a este tipo de aulas e com o facto 

de gostarem de realizar aulas desta natureza; a grande maioria implementa AE no 3º 

e 4º ano de escolaridade, no âmbito dos blocos temáticos “À descoberta dos 

materiais e objetos” e “À descoberta do ambiente natural”; as AE são preparadas 

sobretudo com base nos manuais escolares, embora a maioria também admita 

recorrer à internet e aos Guiões didáticos publicados no âmbito do PFEEC; os 

docentes admitiram utilizar as AE, sobretudo para despertar o interesse e a 

curiosidade dos alunos pelas Ciências, para desafiar as crianças a procurar 

respostas e para ajudar a interpretar e explicar situações do quotidiano. Foram 

referidos, ainda, outros objetivos das AE, como desenvolver técnicas laboratoriais e 

experimentais, mostrar como se faz ciência, desenvolver capacidades de resolução 

de problemas, desenvolver competências de comunicação científica, promover o 

aprofundamento ou reconstrução de conhecimento e cumprir o tempo letivo definido 

pelas orientações curriculares para a realização de TE, embora todos estes tenham 

sido mencionados apenas por uma minoria dos participantes. 
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Em síntese, os resultados dos estudos supramencionados, apesar das suas 

limitações, parecem confirmar algumas potencialidades associadas às AL de 

natureza experimental no 1º ceb, nomeadamente: promover o aumento da literacia 

científica (Teles, 2007, Sousa, 2012); fomentar o desenvolvimento de capacidades 

de comunicação e de competências associadas ao trabalho de grupo (Teles, 2007); 

contribuir para o desenvolvimento de atitudes e de valores (Teles, 2007; Bento, 

2010); promover o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico, como a 

“dedução” e a “indução” (Miranda, 2009); contribuir para o desenvolvimento de 

atitudes de respeito pela evidência da prova, de competências de planificação de 

atividades, da capacidade de reconhecer a importância do controlo de variáveis e 

dos limites da conclusão (Alves, 2010); criar oportunidades para a aprendizagem de 

conceitos e de processos científicos (Bento, 2010); estimular a (re)construção de 

conhecimento, fomentar o desenvolvimento da competência “aprender a aprender”, 

criar situações que ajudem os alunos a reconhecer que a aprendizagem envolve a 

compreensão de conceitos, factos e princípios e promover o desenvolvimento da 

capacidade de mobilizar processos científicos e capacidades metacognitivas e sócio-

afetivas (Pinheiro 2012). 

Os alunos revelam gosto pela realização de AL de caráter experimental 

(Teles, 2007; Bento, 2010; Costa et al., 2010) e demonstram reconhecer que este 

tipo de atividades tem várias potencialidades, destacando-se a cooperação (Pinheiro, 

2012) e a motivação (Teles, 2007; Bento, 2010; Costa et al., 2010), tal como 

concluíram Braund & Driver (2005) num estudo desenvolvido em Inglaterra. 

No que diz respeito aos professores, estes parecem não estar seguros das 

potencialidades atribuídas às AL de cariz experimental, sobretudo no que diz respeito 

à capacidade de promover a (re)construção do conhecimento (Garcia Barros & 

Martinez Losada, 2001; Neves et al., 2009), uma vez que habitualmente as 

implementam com o objetivo de motivar e estimular a curiosidade e o interesse pelas 

ciências (Hakling, 2005; Neves et al., 2009) e complementar explicações dadas 

anteriormente (Neves et al., 2009; Abrahams & Reiss, 2012). 

 

2.2.4 As AL nos manuais escolares de Ciências 

A Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Lei nº 46/86, 14 de outubro), 

no art.º 41º, alínea 2, confere um papel relevante ao manual escolar ao integrá-lo nos 

“recursos educativos privilegiados”, a par de outros recursos como equipamentos e 
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bibliotecas, que devem ser usados para a “conveniente realização da atividade 

educativa”. Esta importância é reforçada pelo art.º 3 da Lei n.º 47/2006, de 28 de 

agosto, que define o manual como um  

“Recurso didáctico-pedagógico relevante, ainda que não exclusivo, do processo de 
ensino e aprendizagem…de apoio ao trabalho autónomo do aluno que visa contribuir 
para o desenvolvimento das competências e das aprendizagens definidas no 
currículo nacional para o ensino básico e para o ensino secundário, apresentando 
informação correspondente aos conteúdos nucleares dos programas em vigor, bem 
como propostas de atividades didácticas e de avaliação das aprendizagens, podendo 
incluir orientações de trabalho para o professor.” (p.6213) 

O manual escolar é o principal recurso didático e pedagógico utilizado pelos 

docentes e pelos alunos (Gérard & Roegiers,1998; Duarte, 1999; Marques, 2005), 

apesar de existir uma grande diversidade de recursos inovadores e atrativos capazes 

de apoiar o processo de ensino e aprendizagem.   

Na perspetiva dos alunos e dos professores, o manual escolar é um recurso 

que assume especial relevância não só na construção de conhecimento, mas 

também por ser capaz de fomentar o “aprender a aprender” e o “aprender ser”, de 

estimular a construção ou o reforço da autonomia do aluno (Santo, 2006) e por 

prestar um apoio valioso ao trabalho do professor (Santo, 2006; Sousa, 2009). 

Atendendo à relevância que lhe é atribuída pelos principais utilizadores, o 

manual escolar influencia, naturalmente, o ensino das Ciências e particularmente a 

realização de AL (Leite & Figueiroa, 2004). Na verdade, as AL que os professores 

implementam parecem emergir frequentemente (Ramalho, 2007; Sousa, 2009) e, por 

vezes, maioritariamente (García Barros & Martinez Losada, 2003) do manual escolar. 

Portanto, ainda que não seja sempre, o trabalho laboratorial realizado nas aulas 

dependerá da quantidade e da qualidade das AL propostas pelo manual escolar. 

Várias investigações centradas na análise de manuais escolares de Ciências 

portugueses, tanto do 1º ceb (Figueiroa, 2007; Martins, 2011, Carvalho, 2012) como 

do 2º ceb (Figueiroa, 2001, 2007; Barbosa, 2012), do 3º ceb (Leite, 1999; Figueiroa, 

2007; Pacheco, 2007; Sousa, 2009) e do ensino secundário (Dourado & Leite, 2008), 

revelaram que as AL estão presentes em todos os manuais independentemente do 

nível escolar, tal como preconizam os programas.  

Os estudos, acabados de nomear, foram desenvolvidos tendo em vista, entre 

outros objetivos, averiguar a conformidade entre as AL propostas pelos manuais e as 

orientações curriculares apoiadas pelas recomendações dos investigadores em 

Educação em Ciências. Nesse sentido, os investigadores não se debruçaram 

propriamente sobre o número de AL sugerido por cada livro, mas sim sobre os tipos 

de AL propostos e sobre o grau de abertura dessas atividades. Atendendo às 
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especificidades de cada investigação, apresenta-se, de seguida, uma breve 

descrição de cada uma. 

Leite (1999), com o propósito de conhecer o tipo de AL sugeridas pelos 

manuais escolares de Ciências Físico-Químicas, analisou o tópico programático “O 

som e a audição” em 10 manuais do 8º ano de escolaridade. Os resultados deste 

estudo mostraram que a maioria das AL tinha como propósito confirmar um 

determinado assunto já abordado, dado que as AL predominantes eram as do tipo 

ilustrativo. Para além disso, os resultados também revelaram a ausência de AL do 

tipo POER e a escassez de investigações. 

No estudo publicado por Figueiroa em 2001 um dos objetivos definidos era 

semelhante ao de Leite (1999), ou seja, analisar o tipo e o grau de abertura das AL 

propostas pelos manuais, mas, neste caso, de Ciências da Natureza do 5º ano de 

escolaridade. Para o efeito, a autora selecionou 12 manuais, elaborados por 

diferentes autores, considerados representativos das oito editoras. Os resultados 

mostraram que imperam as atividades do tipo experiências orientadas para o que 

acontece, as do tipo ilustrativo e os exercícios, sendo raras as do tipo POER e as 

investigações. A investigadora apurou, ainda, que as AL propostas eram altamente 

estruturadas, apoiadas em protocolos tipo “receita”, pelo que não estimulavam o 

envolvimento cognitivo, e que a maioria das AL conduzia o aluno ao único resultado 

possível e pretendido, inicialmente desconhecido por parte do aluno. 

Noutra investigação desenvolvida por Figueiroa (2007), um dos estudos tinha 

como objetivo conhecer o tipo de explicações científicas associadas às AL propostas 

pelos manuais no âmbito do tema “As caraterísticas e comportamentos do ar”. Para o 

efeito, foram analisados 30 manuais: 14 manuais de Estudo do Meio do 4º ano de 

escolaridade, nove manuais de Ciências da Natureza do 5º ano de escolaridade e 

sete manuais de Ciências Físico-Químicas do 8º ano de escolaridade. Além de 

revelarem que as explicações predominantes eram do tipo causal, seguindo-se as do 

tipo descritivo e, por último, as do tipo interpretativo, os resultados mostraram 

também que as AL não fomentavam a criação de relações entre vários conceitos 

imprescindíveis para a explicação de fenómenos físicos e que a maioria das AL não 

promovia uma adequada relação entre dados, evidências e conclusões. Face aos 

resultados apresentados, a investigadora alertou para o facto de os manuais 

apresentarem e/ou solicitarem explicações pouco complexas, que raramente 

requeriam o apoio em evidências empíricas ou requeriam o recurso a modelos. 
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Pacheco (2007) definiu como objetivo principal para o seu estudo caraterizar 

as AL sugeridas na componente da Física dos manuais escolares e cadernos de 

atividades de Ciências Físico-Químicas do 3º ceb, a fim de averiguar a consonância 

das mesmas com as orientações curriculares e a investigação em educação em 

Ciências. Para isso, selecionou os três manuais adotados com mais frequência no 7º, 

no 8º e no 9º ano nas escolas do ensino Básico de Aveiro. A investigadora deste 

estudo concluiu que o tipo AL predominante varia conforme o ano de escolaridade, 

sendo mais frequentes nos manuais do 7º ano as AL que solicitam construção de 

materiais recorrendo a destrezas manuais, seguidas das do tipo ilustrativo, e nos 

manuais do 9º ano as atividades orientadas para a determinação do que acontece e 

as do tipo ilustrativo. Os resultados evidenciaram também um escasso número de 

investigações e de AL do tipo POER sem procedimento, assim como a ausência de 

atividades POER com procedimento. Segundo a autora do estudo, a generalidade 

das AL analisadas tinha baixo grau de abertura e não solicitava os seguintes 

parâmetros: previsões, desenho do procedimento experimental, identificação do 

material necessário, apresentação dos resultados, recolha e análise de dados, 

reflexão sobre o procedimento e sobre a relação resultados/previsões e aplicação 

dos conhecimentos supostamente adquiridos a outras atividades. Dos parâmetros 

solicitados aos alunos o que apresentava maior grau de abertura, em todos os anos 

de escolaridade, era a elaboração das conclusões.  

Dourado & Leite (2008), com o intuito de identificar a forma como as AL 

propostas pelos manuais escolares se relacionam com os modelos dos fenómenos 

geológicos, analisaram seis manuais de Geologia do 10º e 11º ano de escolaridade. 

Este estudo permitiu concluir que os manuais consultados são consistentes com as 

orientações curriculares na medida em que sugerem AL com recurso a modelos, 

mais concretamente AL de visualização de modelos estáticos, AL de visualização de 

modelos dinâmicos, AL de exploração de modelos e AL de construção de modelos. 

No entanto, neste estudo não foi apurado o número de cada tipo de atividades que 

envolviam modelos, logo não foi possível tirar conclusões sobre o(s) tipo(s) 

predominante(s). 

Sousa (2009) desenvolveu uma investigação semelhante à de Pacheco 

(2007), com o intuito de conhecer a relação entre as caraterísticas das AL presentes 

nos manuais escolares e as perspetivas defendidas pelos investigadores em 

Educação em Ciências sobre a implementação deste tipo de atividades. Neste 

estudo a investigadora analisou as 251 AL propostas por oito manuais escolares de 

Ciências Físico-Químicas do 9º ano de escolaridade, no âmbito do tema Viver melhor 
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na Terra. Os resultados permitiram concluir que as AL predominantes são, por ordem 

decrescente, as experiências orientadas para o que acontece e as ilustrativas, sendo 

raras as do tipo POER, as investigações e as que envolvem construção, visualização 

e exploração de modelos. A autora do estudo concluiu também que o grau de 

abertura das AL analisadas era baixo, pois raramente incluíam parâmetros que 

permitem um maior envolvimento cognitivo do aluno, como: a apresentação das 

ideias prévias, a elaboração da lista do material, a definição do procedimento, a 

análise autónoma dos dados, a reflexão, a aplicação dos dados obtidos a novas 

situações e a comunicação oral. Das respostas dos professores ao questionário, a 

investigadora pôde concluir também que estes consideram o manual escolar como 

facilitador do seu trabalho, uma vez que se baseiam frequentemente nas AL e 

respetivos protocolos que este apresenta. Para além disso, o principal critério de 

seleção do manual enunciado pelos docentes não foi o tipo de AL, mas sim a 

diversidade e/ou quantidade de exercícios ou problemas, assim como os materiais 

de apoio ou complementos que o manual disponibiliza. 

Na investigação realizada por Martins (2011) um dos objetivos era analisar os 

tipos de AL incluídos nos sete manuais escolares de Estudo do Meio, do 4º ano de 

escolaridade, adotados no distrito de Bragança. Os resultados permitiram concluir 

que os dois tipos de AL predominantes eram as experiências orientadas para a 

determinação do que acontece, que constituíam mais de metade das AL propostas, 

seguindo-se as do tipo ilustrativo. Permitiram ainda verificar que as AL do tipo POER 

sem procedimento eram muito raras e as POER com procedimento e as 

investigações não eram propostas por nenhum dos manuais. 

Em 2012, Barbosa concluiu um estudo que envolveu sete manuais do 5º ano 

de escolaridade e os respetivos 22 autores. Os resultados apurados permitiram 

concluir que a maioria das atividades práticas propostas eram de cariz laboratorial e 

experimental e, dentro destas, prevaleciam as do tipo ilustrativo, seguidas das do tipo 

experiências orientadas para a determinação do que acontece, não tendo sido 

encontradas investigações. A investigadora comparou os seus resultados com os de 

Figueiroa (2001) e detetou diferenças em relação ao tipo de AL predominantes e à 

percentagem de AL do tipo POER. Enquanto no estudo de Figueiroa prevaleciam as 

atividades orientadas para o que acontece, no de Sousa prevalecem as ilustrativas. 

Quanto à presença de AL do tipo POER, a percentagem é bastante superior nos 

manuais consultados por Sousa do que naqueles que foram analisados por 

Figueiroa.  
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O estudo de Carvalho (2012) tinha como principal propósito perceber quais os 

processos científicos passíveis de desenvolver através das AL propostas nos 13 

manuais escolares do 4º ano de escolaridade, de Estudo do Meio, no bloco temático 

“À descoberta dos materiais e objetos”. Os resultados permitiram concluir que os 

manuais,  embora todos promovam a realização de AL, fomentam, de forma 

diferenciada, o desenvolvimento de apenas alguns processos científicos, 

nomeadamente a observação, a medição, a classificação, a análise, a comunicação 

e a experimentação, e raramente contemplam a previsão, a seriação, a pesquisa de 

informação e a problematização. 

Em Espanha, Garcia Barros & Martinez Losada (2003) também 

desenvolveram um estudo com caraterísticas semelhantes a alguns dos acima 

apresentados. Estas autoras investigaram as AL propostas em três temáticas 

(animais, vegetais e matéria), pelos manuais e “cadernos de campo” do 1º ceb e do 

ensino secundário, publicados por três editoras bastante conhecidas em Espanha. 

Em cada atividade, analisaram o objetivo, a posição em que se insere na sequência 

de ensino do respetivo conteúdo, os aspetos conceptuais relacionados, bem como os 

procedimentos que essa atividade pode promover. Os resultados desta investigação, 

para além de evidenciarem um número reduzido de AL propostas (98 atividades) nas 

temáticas analisadas, sobretudo no que se refere aos animais, mostraram que as AL 

tinham como principal propósito a obtenção de conhecimentos, a confirmação da 

teoria ou o desenvolvimento de técnicas. As investigadoras assinalaram, ainda, a 

escassez de atividades de investigação, a insuficiência no ensino dos procedimentos 

de investigação, a desvalorização da interpretação e o baixo nível de exigência na 

comunicação, pelo que estes resultados se assemelham aos de estudos 

portugueses, alguns dos quais já foram aqui referenciados. 

De facto, todos os manuais analisados no âmbito destes estudos, 

independentemente do nível de escolaridade, incluíram AL, o que parece indicar o 

reconhecimento, por parte dos respetivos autores, da importância de realizar trabalho 

laboratorial. Esta situação pode ser considerada um avanço relativamente à 

abordagem anterior dos manuais, que refletia uma posição fechada e final face às 

matérias a abordar em Ciências, não devendo, contudo, ser compreendida como 

uma inovação, uma vez que esta alteração não foi acompanhada de uma mudança a 

nível dos objetivos das AL (Garcia Barros & Martinez Losada, 2003).  

Na verdade, apesar de haver uma década, ou mais, de diferença entre vários 

estudos mencionados neste subcapítulo, e embora alguns sejam anteriores e outros 

posteriores à reforma curricular de 2002, quase todos esses estudos (Duarte, 1999; 
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Leite,1999; Figueiroa, 2001; Garcia Barros & Martinez Losada, 2003; Pacheco, 2007; 

Ramalho, 2007; Sousa, 2009; Martins, 2011; Barbosa, 2012) chegaram a conclusões 

idênticas, mostrando que têm predominado as AL orientadas para o que acontece e 

as ilustrativas e os objetivos a elas associados, ou seja, conduzir o aluno à obtenção 

de um determinado resultado e confirmar a teoria antes apresentada, 

respetivamente.  

A investigação em Educação em Ciências também tem mostrado que a 

maioria das AL incluídas nos manuais apoia-se em protocolos tipo “receita” (Leite & 

Figueiroa, 2004) e não manifesta uma linha condutora e organizadora ou define um 

problema que agregue as ideias associadas ao assunto em estudo, o que contribui 

para que os alunos não saibam o que procuram ou o que pretendem saber 

(Cachapuz et al., 2002). Há, também, evidências de que a generalidade das AL dos 

manuais escolares não faz referência a todas as etapas da atividade (Figueiroa, 

2001, 2003), uma vez que raramente sugere a deteção das conceções prévias 

(Rodrigues, Favas & Coelho, 2002; Garcia Barros & Martinez Losada, 2003, 

Pacheco, 2007; Sousa, 2009; Carvalho, 2012), a definição do procedimento e do 

material a utilizar (Pacheco, 2007) e a interpretação dos resultados (Garcia Barros & 

Martinez Losada, 2003; Pacheco, 2007, Sousa, 2009), não promove uma análise 

crítica dos dados ou resultados e raramente inclui estratégias para avaliar a 

compreensão dos conceitos ou dos acontecimentos ou para perceber se as ideias 

prévias dos alunos foram superadas (Duarte, 1999; Gil Perez, 2001; Pacheco, 2007). 

Para além disso, tem sido detetado um nível de exigência baixo no que diz respeito à 

comunicação, sobretudo oral (Garcia Barros & Martinez Losada, 2003; Sousa, 2009), 

um número insuficiente de situações que estimulam a criação de relações entre 

vários conceitos necessários à explicação dos fenómenos ou acontecimentos ou que 

promovem uma relação adequada entre os dados, as evidências e as conclusões 

(Figueiroa, 2007).  

Grande parte destes parâmetros que escasseiam nas AL dos manuais 

escolares surge associado às AL do tipo POER e às investigações, pelo que, tal 

como confirmam diversos estudos (Duarte, 1999; Leite, 1999; Figueiroa, 2001; 

Garcia Barros e Martinez Losada, 2003; Pacheco, 2007; Sousa, 2009; Martins, 2011; 

Barbosa, 2012), estas atividades com maior grau de abertura, embora possam 

existir, são raras nos manuais em geral. 

As caraterísticas das AL presentes nos manuais escolares parecem refletir as 

crenças e conceções dos respetivos autores relativamente ao trabalho laboratorial. O 
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estudo realizado por Figueiroa (2001) permitiu concluir que apesar de os autores, 

neste caso de manuais escolares do 2º ceb, considerarem o trabalho laboratorial 

relevante e necessário no processo de ensino e aprendizagem das Ciências, tal 

como constatou Sousa (2009), raramente o relacionam com o desenvolvimento de 

capacidades/competências ligadas à investigação, porque não acreditam que os 

alunos nestas idades sejam “capazes de pensar e de investigar”. Estes autores 

dizem privilegiar a inclusão de AL orientadas para o que acontece, ilustrativas e 

exercícios pelas seguintes razões: são as AL mais adequadas para aquele nível 

etário; o manual é elaborado a pensar num “tipo médio” de alunos e não para casos 

com caraterísticas singulares; são “suficientes para desenvolver uma lógica de 

construção do saber”; é melhor que o aluno manipule do que “perca tempo a pensar”; 

se o professor não as realizar podem ser realizadas pelos alunos; os professores não 

realizariam AL de outros tipos. Para além disso, consideram que há uma série de 

situações que são impeditivas da realização de AL, como por exemplo: as fracas 

condições a nível de equipamento (material e espaços); a duração das aulas; a 

formação inadequada dos professores e o elevado número de alunos por turma, 

embora estas duas últimas razões fossem referidas por menos de metade. 

Em síntese, os resultados dos diversos estudos enfatizados neste subcapítulo 

tornam evidente que os autores dos manuais escolares não atendem, aparentemente 

de forma consciente, às recomendações dos investigadores em Educação em 

Ciências, nem aos princípios gerais definidos para o ensino das Ciências ou aos 

objetivos gerais traçados pelos programas curriculares em vigor que apelam à 

importância de promover o envolvimento cognitivo dos alunos.  

Considerando o estatuto que o manual escolar alcançou junto dos principais 

intervenientes no processo de ensino e aprendizagem, bem como a função que lhe 

foi conferida pelo art.º 3 da Lei 47/2006, não parece fazer sentido que cada manual 

seja o reflexo das conceções e crenças dos respetivos autores, mas sim que seja 

elaborado de forma criteriosa, de acordo com o que é preconizado pela investigação 

e pelas orientações curriculares (Leite, 1999) de modo a promover: a construção ou 

reconstrução do conhecimento, o desenvolvimento de capacidades e competências 

associadas à pesquisa, recolha e organização de informação, a inclusão de 

conhecimentos do quotidiano e a difusão de valores sociais e culturais (Gérard & 

Roegiers, 1998). 
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2.3. Os fatores abióticos e os animais 

Os dois estudos incluídos nesta investigação desenvolvem-se em torno da 

“Influência dos fatores do ambiente na vida animal”. Por isso, considerou-se 

pertinente contextualizar, neste subcapítulo, a referida temática no Programa 

Curricular de Estudo do Meio (2.3.1), bem como fazer referência à influência dos 

fatores abióticos sobre os animais em geral (2.3.2) e a aspetos da biologia e ecologia 

da minhoca (2.3.3) e da artémia (2.3.4). 

2.3.1 As orientações curriculares para o estudo dos fatores 

abióticos e dos animais no 1º ceb  

O Programa de Estudo do Meio, que integra as vertentes Física, Natural e 

Social, encontra-se organizado em seis grandes blocos temáticos: 1- À descoberta 

de si mesmo; 2 - À descoberta dos outros e das instituições; 3 - À descoberta do 

ambiente natural; 4 - À descoberta das inter-relações entre espaços; 5 - À 

descoberta dos materiais e objetos; 6 - À descoberta das inter-relações entre a 

natureza e a sociedade. 

Nestes seis blocos temáticos, o domínio da Ciência mais enfatizado é a 

Biologia, o que parece estar de acordo com os principais interesses das crianças 

destas idades (Martins & Veiga,1999) e dos respetivos professores (García Barros & 

Martinez Losada, 2003).  

Os temas que pressupõem o estudo dos animais nos três primeiros anos de 

escolaridade encontram-se concentrados no Bloco 3, mais precisamente na unidade 

temática “Os seres vivos do ambiente próximo”. No 4º ano de escolaridade, os 

animais são referidos apenas no âmbito de outros assuntos integrados na unidade 

temática “Qualidade ambiental”. 

É no domínio da Biologia e especificamente no Bloco 3 que as orientações 

programáticas sugerem explicitamente que, no 3º ano de escolaridade, sejam 

realizadas experiências para estudar o efeito dos fatores do meio ambiente sobre as 

plantas e sobre os animais. Este tópico programático surge na sequência de outros 

tópicos relacionados com o estudo dos animais, nomeadamente após a comparação 

e a classificação de animais segundo as suas caraterísticas externas e o seu modo 

de vida, o que parece fazer sentido pois os animais sofrem influência de fatores do 

ambiente em função das suas caraterísticas.  



   
48 

FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos que 

influenciam a vida animal   
 

O Programa Curricular não especifica os animais que devem ser estudados, 

embora recomende o estudo de seres que possam existir num ambiente 

relativamente próximo dos alunos. Porém, uma breve exploração do principal recurso 

didático dos professores permite perceber que o animal quase sempre explorado no 

âmbito desta temática é a minhoca, talvez por viver num ambiente terrestre e por ser 

fácil de encontrar, manter e manipular em sala de aula. 

As orientações curriculares para o 1º ceb sugerem a realização de trabalho 

laboratorial e experimental, todavia uma análise criteriosa dos programas permite 

constatar que isso nem sempre acontece nos tópicos do âmbito da zoologia.  

Conforme já foi referido noutro subcapítulo anterior, além da generalidade dos 

manuais escolares propor um número reduzido de AL, sobretudo das que exigem um 

maior envolvimento dos alunos, as AL propostas pelos manuais escolares 

escasseiam ou estão ausentes nos temas relativos aos animais, tal como 

constataram García Marques e Martinez Losada (2003) num estudo que envolveu 

análise de manuais escolares do 1º ceb adotados em Espanha. Na opinião destes 

autores, esta situação não se compreende, porque o contacto direto com animais, 

além de poder ser extremamente motivador para os alunos do 1º ciclo, pode ser 

fortemente educativo ao permitir desenvolver um conjunto de destrezas e de 

conhecimentos. 

 

2.3.2 A influência dos fatores abióticos na vida animal 

 

As condições externas afetam o desenvolvimento e a sobrevivência dos seres 

vivos. Estas condições tanto podem estar relacionadas com as interações entre os 

seres vivos – fatores bióticos – como com fatores físicos e químicos do meio 

ambiente (que pode ser a atmosfera, a hidrosfera ou a litosfera) – fatores abióticos 

(Bhatnagar & Bansal, 2010). 

De entre os fatores abióticos, alguns são considerados recursos, porque são 

usados ou consumidos pelos organismos; outros são considerados condições, uma 

vez que afetam os organismos mas não são consumidos ou usados por eles (Valdés, 

Castillo, Lillo & Cano-Santana; 2005). No entanto, quer sejam recursos quer sejam 

condições, todos exercem influência sobre os seres vivos e são reguladores das 

populações (Valdés et al., 2005). 

Atendendo à sua natureza, os fatores abióticos podem ser agrupados de 

diferentes formas, embora a maioria dos ecologistas os agrupem em fatores 
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climáticos ou aéreos, fatores topográficos e fatores edáficos (Dash & Dash, 2009; 

Sharma, 2009).  

Os fatores climáticos incluem a temperatura atmosférica, a luz, a humidade 

do ar, a precipitação, o vento e os gases atmosféricos; os fatores topográficos 

incluem a altitude, inclinação e exposição das encostas, orientação dos vales e 

montanhas; os fatores edáficos abrangem aspetos relacionados com a formação do 

solo e com as suas propriedades físicas e químicas (como por exemplo o pH) 

(Sharma, 2009).  

Os principais fatores ambientais que afetam os animais são a temperatura, a 

luz, a quantidade e a qualidade da água e a salinidade, embora este último afete, 

sobretudo, os animais que têm contacto com ambientes aquáticos (Jarvis, 2000). No 

entanto, os seres vivos podem sofrer influência de outras condições, entre as quais o 

pH, a quantidade e o tipo de gases dissolvidos na água e a pressão hidrostática 

(Dash & Dash, 2009). 

Independentemente do meio onde vivem, os animais respondem à variação 

dos fatores ambientais através da adaptação, embora para um determinado fator uns 

organismos tolerem uma maior variação do que outros, o que significa que os níveis 

de tolerância variam conforme a espécie (Jarvis,2000; Sharma, 2009). Quando os 

valores de um determinado fator se aproximam muito ou excedem os limites de 

tolerância de uma determinada espécie, esse fator é considerado um fator limitante 

para a sobrevivência dessa espécie (Jarvis, 2000). A diferença nos níveis de 

tolerância pode ser uma das justificações para prevalecerem algumas espécies de 

animais em determinadas zonas do planeta e não existirem outras. 

A humidade refere-se à água que existe no meio ambiente, podendo 

encontrar-se no estado gasoso, líquido ou sólido. Os animais precisam de água para 

evitar que a atividade das células cesse e as próprias células morram (Osborne, 

2012). Os animais perdem água por processos como a evaporação, a excreção e 

outros produtos residuais, por isso esta tem que ser reposta por absorção, através 

dos líquidos e alimentos ingeridos (Osborne, 2012). Há animais que não têm grande 

capacidade de retenção de água e há alguns que precisam dela para a realização 

das trocas gasosas, pelo que só conseguem sobreviver em locais próximos de água. 

No entanto, há muitas espécies que desenvolveram diversas estruturas para 

minimizar as perdas de água (Osborne, 2012).  

A temperatura na Terra depende de várias caraterísticas relacionadas com a 

latitude, a altitude e as estações do ano. É um fator que afeta a respiração e outros 
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processos metabólicos, a reprodução, o crescimento e o desenvolvimento, bem 

como a coloração e a morfologia de alguns animais (Sharma, 2009). 

As variações de temperatura levam alguns animais, sobretudo os 

ectotérmicos (que não possuem mecanismos de regulação da temperatura corporal), 

a entrarem num estado de dormência numa determinada época do ano, isto é, a 

hibernarem (no caso das temperaturas serem muito baixas) ou a estivarem (no caso 

das temperaturas serem muito altas).  

Os animais endotérmicos (capazes de manter a temperatura corporal 

constante) possuem diversos mecanismos de adaptação. Como resposta ao frio, 

alguns possuem uma camada de gordura subcutânea que isola e evita a perda de 

calor; outros levantam os pêlos ou as penas para reter o ar frio e aquecê-lo; alguns 

podem produzir calor “extra” por aumento da taxa metabólica sobretudo do fígado e 

dos músculos (Sharma, 2009). Os animais expostos a calor excessivo podem ter a 

gordura subcutânea acumulada apenas num local específico do corpo; podem ter os 

pêlos ou penas encostadas de forma a não permitir que o ar chegue até à pele; 

podem ter os vasos sanguíneos dilatados para que seja libertado mais calor corporal 

para a atmosfera; podem transpirar para que no momento em que a água do suor se 

evapore, a pele arrefeça, e podem, ainda, diminuir a taxa metabólica (Sharma, 2009).  

Alguns animais têm ainda a capacidade de produzir ovos de resistência, de 

enquistar, ou de passar por uma fase de pupa no seu desenvolvimento, o que lhes 

permite resistir (individualmente e/ou como espécie) a condições extremas de 

temperatura (Sharma, 2009). 

A salinidade é outro dos fatores abióticos que pode ser limitante para muitos 

animais aquáticos. Em alguns destes seres vivos, a concentração osmótica interna 

varia de acordo com o ambiente externo- osmoconformistas – mas outros têm a 

capacidade para regular a concentração osmótica interna – osmorreguladores 

(Cambell & Reece, 2007). 

Os animais osmoconformistas podem tolerar uma pequena variação da 

salinidade – os estenoalinos – ou tolerar uma grande amplitude de valores de 

salinidade - os eurialianos (Cambell & Reece, 2007). 

Os animais osmorreguladores possuem mecanismos de osmorregulação que 

lhes permitem manter o ambiente interno constante, embora estes mecanismos 

variem em função do meio ambiente, por exemplo os mecanismos dos animais de 

água doce diferenciam-se dos de água salgada (Cambell & Reece, 2007). 

A salinidade ótima pode manter-se ao longo de todo o ciclo de vida de cada 

espécie animal ou pode variar ao longo das diferentes fases de crescimento, como 
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acontece com o salmão que passa uma fase da vida em água doce e outra em água 

salgada. 

Os seres vivos podem ainda sofrer diversos efeitos tanto da intensidade da 

luz como do tempo de exposição à luz a que estão sujeitos. Entre os processos ou 

caraterísticas afetadas estão a atividade enzimática, a pigmentação, a atividade das 

hormonas sexuais e a reprodução, o desenvolvimento, a locomoção, a migração e o 

tamanho dos olhos (Sharma, 2009; Bhatnagar & Bansal, 2010). 

 

2.3.3. Aspetos da biologia e ecologia da minhoca 

 

As minhocas são invertebrados terrestres ou aquáticos, com o corpo dividido, 

interna e externamente, em unidades designadas anéis, segmentos, metâmeros ou 

somitos, daí pertencerem ao filo Annelida e serem vulgarmente designados por 

Anelídeos. Integram a classe Oligochaeta e, segundo Eisenhour, Hickman, Larson, 

L’Anson & Roberts (2006), e distinguem-se dos anelídeos pertencentes a outras 

classes principalmente por possuírem um número mais reduzido de cerdas ou sedas 

por anel, por terem sedas mais curtas, por terem um número variável de anéis, pela 

presença de clitelo (estrutura em forma de anel que revela maturidade sexual), por 

possuírem bastantes receptores na epiderme, pela ausência de parápodes e de 

cabeça. O seu corpo apresenta simetria bilateral e o comprimento pode variar entre 

os 0,5mm e os 3,30m (Pereira, 1997). 

As sedas, acima referidas, emergem diretamente dos poros da cutícula, ao 

contrário do que acontece com outros seres do mesmo filo, nos quais são projetadas 

a partir dos parápodes (expansões da parede do corpo). Estas estruturas localizam-

se na parte ventral da minhoca e servem de apoio à deslocação e à perfuração do 

solo pois impedem que o corpo deslize para trás. A deslocação é feita por 

movimentos peristálticos, cujas contrações musculares são controladas pelo sistema 

nervoso. Neste processo, os músculos circulares na extremidade anterior contraem, 

o corpo alonga-se e a extremidade anterior, ancorada pelas sedas, é empurrada para 

a frente. Por sua vez, a contração dos músculos longitudinais encurtam o corpo, 

arrastando a extremidade posterior para a frente (Eisenhour et al., 2006). 

De acordo com Eisenhour et al. (2006), as minhocas não têm órgãos 

sensoriais especializados, mas são sensíveis a muitos estímulos. Apesar de não 

terem olhos, respondem à presença de luz porque a sua epiderme contém bastantes 

foto-recetores. Perante este estímulo luminoso comportam-se como sendo fototáticos 
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negativos à luz forte e fototáticos positivos à luz fraca. Segundo os referidos autores, 

estes animais contêm quimiorreceptores, mais concentrados junto ao prostómio 

(lábio musculoso em constante movimento localizado no primeiro anel da região 

anterior), e recetores tácteis espalhados pela zona dorsal para responder a estímulos 

químicos e tácteis, respetivamente. Na opinião destes investigadores, também lhes é 

importante responder a estímulos desta natureza pois é vantajoso para cada animal 

conseguir selecionar o alimento através do sabor, sentir a textura do solo e detetar a 

acidez e o teor de cálcio. 

Os diferentes tecidos e órgãos das minhocas diferenciam-se a partir de três 

camadas celulares – ectoderme, mesoderme e endoderme – pelo que são animais 

triblásticos. São seres celomados (com cavidades revestidas pela mesoderme), mais 

concretamente esquizocelomados, porque o celoma tem origem em fendas da 

mesoderme. O celoma está dividido em porções segmentares diferentes, localizadas 

na zona dorsal e ventral do tubo digestivo, que, em conjunto, formam o mesentério. 

Esta caraterística promove o aumento da precisão dos movimentos, pois permite 

pressão sobre zonas distintas do líquido, funcionando como zona de aplicação da 

força das camadas musculares. O celoma tem, ainda, como funções, alojar os 

órgãos internos, transportar e excretar substâncias e manter a forma do animal como 

resultado da pressão do celoma exercida na parede do corpo. 

As minhocas são seres necrófagos, porque se alimentam, sobretudo, de 

matéria orgânica em decomposição. Possuem um sistema digestivo completo, isto é, 

composto por um tubo digestivo com abertura nas duas extremidades: a boca e o 

ânus. A boca localiza-se no primeiro anel da região anterior, debaixo do prostómio 

(figura 1). Depois da boca surgem outras estruturas especializadas, mais 

concretamente a faringe, o esófago, o papo, a moela, o intestino, o reto e o ânus. O 

alimento começa por ser humedecido na boca, de seguida, a faringe, extremamente 

musculada, exerce uma acção de sucção e puxa-o para dentro. Depois de passar 

pelo esófago, permanece algum tempo no papo e passa para a moela que o tritura 

através da contrações musculares. Nesta fase, os sólidos ingeridos já se encontram 

em fragmentos minúsculos, ocorrendo então a digestão química no intestino e 

consequentemente a absorção, facilitada pela tiflosole (prega dorsal que aumenta a 

área de absorção dos nutrientes).  
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O aparelho circulatório destes animais é fechado, onde o líquido circulatório – 

a hemolinfa – circula dentro de dois vasos longitudinais – o vaso dorsal (onde o 

líquido circula no sentido da região anterior do corpo) e o vaso ventral (através do 

qual o líquido circula no sentido da região posterior do corpo) – ligados por vasos 

contrácteis, por vezes designados de pseudocorações, que mantêm o fluxo do 

líquido circulatório (Kent, 2000). 

Sob uma fina cutícula encontra-se a epiderme, extremamente vascularizada, 

e várias glândulas produtoras de muco que ajudam a manter a superfície húmida. 

Esta caraterística é fundamental para a sobrevivência das minhocas terrestres uma 

vez que a troca de gases ocorre por difusão a nível cutâneo. Neste processo, a 

hemolinfa chega à epiderme através dos capilares que se abrem a uma distância 

extremamente pequena da superfície corporal (Kent, 2000). Com a superfície 

corporal húmida, o dióxido de carbono passa do líquido circulatório para a água da 

epiderme e desta para o ar, enquanto o oxigénio presente no ar se dissolve na água 

da epiderme e passa daqui para o líquido circulatório (Kent, 2000). Embora a baixa 

atividade destes animais implique a necessidade de pouco oxigénio (Kent, 2000), as 
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minhocas vivem predominantemente em locais com muita humidade, pois a falta de 

água impede a realização da respiração e, por conseguinte, leva à morte. 

Os produtos de excreção da minhoca terrestre, que é essencialmente amónia,  

são removidos do líquido circulatório e celómico e eliminados do corpo através dos 

metanefrídios - par de estruturas filtradoras que se encontra suspenso no celoma de 

cada segmento, exceto nos três primeiros e no último. Os nefrídios são túbulos finos 

enovelados que se abrem nas duas extremidades: numa das extremidades abrem-se 

para a cavidade celómica, através do nefróstoma, na outra, ligam-se ao exterior do 

corpo através do nefridióporo ou poro excretor. 

O sistema nervoso é constituído por um sistema central e por nervos 

periféricos. O sistema nervoso central consiste num par de gânglios situado na 

região cefálica, associado a um anel que envolve a faringe e a dois cordões nervosos 

que acompanham a região anterior do tubo digestivo e estabelecem ligação entre os 

gânglios referidos e a cadeia nervosa ventral (Eisenhour et al., 2006). 

A reprodução das minhocas é sexuada, com hermafroditismo insuficiente, 

porque, apesar de possuírem um aparelho reprodutor feminino e masculino, não se 

reproduzem sozinhas (Sims & Gerard, 1985).  

O sistema reprodutor feminino é constituído por um par de ovários ligados a 

dois ovidutos que se abrem no par de orifícios do clitelo e, ainda, três pares de 

recetáculos seminais presentes nos anéis 6, 7 e 8. Do aparelho reprodutor masculino 

fazem parte um par de glândulas prostáticas e duas vesículas seminais, uma no 10º 

segmento e outra no 15º, cada uma constituída por um par de testículos e pelo 

respetivo funil espermático.  

Depois de atingirem a maturidade sexual, na altura em que desenvolvem o 

clitelo, é necessário haver união de duas minhocas para transferirem os seus 

espermatozóides para a parceira. As extremidades anteriores orientam-se em 

sentido oposto para que os orifícios genitais femininos de cada uma possam estar 

em contacto com os orifícios genitais masculinos da outra. Depois de cada uma 

inserir o seu sémen nos orifícios recetáculos da outra, separam-se. Posteriormente, 

depois de amadurecerem e de serem libertados pelos ovários, os óvulos seguem 

pelo oviduto e são lançados, através dos poros genitais femininos, num anel mucoso 

produzido pelo clitelo. Este anel desloca-se no sentido da extremidade anterior do 

corpo e, ao passar pelos poros dos recetáculos, os espermatozóides lá depositados 

fecundam os óvulos. Depois de percorrer todo o corpo do animal, esse anel sai e 

fecha-se, formando um casulo com os ovos, onde ocorre a embriogénese. O 
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desenvolvimento destes seres é direto, ou seja, não passa por metamorfoses, pelo 

que as minhocas recém- nascidas serão semelhantes às adultas.  

A minhoca é um animal útil em áreas muito distintas. É considerado um 

bioindicador da qualidade ambiental, porque é sensível à presença de determinados 

poluentes; pode ajudar a tornar o solo mais limpo, já que alguns estudos salientam a 

sua capacidade de capturar alguns contaminantes através da epiderme (Yasmin & 

Souza, 2010); transforma a matéria orgânica melhorando a qualidade do solo para as 

plantas; contribui para a ventilação do solo, tornando-o mais permeável à água, 

contribuindo, assim, para reduzir a possibilidade de erosão (Butt & Grigoropoulou, 

2009); é um dispersor de sementes (Forey et al., 2011); é utilizado como isco na 

pesca e como alimento de diferentes animais, incluindo o Homem; e foi alvo de 

investigação sobre a utilidade na regeneração de tecidos humanos, já que tem 

grande capacidade de regeneração (Pereira, 1997). 

A existência ou ausência de minhocas num determinado solo depende do 

nível de poluição do solo, mas também de fatores como a temperatura, humidade, 

luz e quantidade de matéria orgânica. 

 

2.3.4 Aspetos da biologia e ecologia da artémia 

 

As artémias são animais que vivem em ambientes de água salgada. 

Pertencem ao filo Arthropoda, subfilo Crustacea, classe Branchiopoda, ordem 

Anostraca (que significa “sem casca”), família Artemiidae e género Artemia (Asem, 

Rastegar-Pouyani & De Los Ríos-Escalante, 2010). 

Estes crustáceos podem nascer diretamente do corpo da progenitora, se as 

condições ambientais são favoráveis, ou de ovos, se as condições não são 

favoráveis à sobrevivência dos recém-nascidos (Van Stappen, 1996). Os ovos 

fecundados desenvolvem-se normalmente em forma náuplios e são libertados pela 

fêmea – reprodução ovovivípara. Mas, tal como já foi referido, quando as condições 

ambientais não são favoráveis, por exemplo a nível da salinidade, da quantidade de 

oxigénio dissolvido na água e dos valores de temperatura, os embriões 

desenvolvem-se apenas até à fase de gástrula (Van Stappen, 1996). Neste momento 

eles ficam envolvidos por uma membrana espessa, segregada por glândulas do 

útero, e permanecem num estado de dormência (diapausa), sendo, de seguida, 

libertados pela fêmea sob a forma de quistos ou ovos dormentes - reprodução 

ovípara (Van Stappen, 1996). A figura 2 ilustra o ciclo de vida deste animal. 
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A artémia atinge a fase adulta em aproximadamente oito dias e pode viver 

vários meses em condições ideais (Van Stappen, 1996). Quando se torna adulta, 

cada fêmea pode libertar até 300 náuplios ou quistos a cada quatro dias (Van 

Stappen, 1996). Os quistos libertados ficam a flutuar à superfície da água e parte 

deles podem ser arrastados para terra pelo vento ou pelas ondas (Van Stappen, 

1996). Os quistos podem permanecer neste estado até 50 anos (Banister, 1985; 

Captain's Universe,1996 & Najarian 1976, citados Emslie, 2003). Quando forem 

hidratados, os processos metabólicos dos embriões recomeçam, os ovos deixam de 

ser bicôncavos e passam a esféricos e, aproximadamente 20 a 24 horas depois do 

início da hidratação, em condições ideais, a membrana rompe e o embrião surge 

suspenso numa espécie de concha (fase instar I ou fase guarda-chuva) da qual se 

desprende cerca de 24 horas depois (Persoone & Sorgeloos, 1980; Van Stappen, 

1996). 

No início da fase larvar os náuplios têm entre 400 e 500 µm de comprimento e 

apresentam uma cor laranja-acastanhada (Van Stappen, 1996). Possuem um olho na 

Figura 2: Esquema ilustrativo do ciclo de vida da artémia 

                 Fonte: adaptado de http://learngenetics.utah.edu/content/gsl/artemia 
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cabeça e três pares de apêndices: as primeiras antenas, que têm função sensorial, 

as segundas antenas, que auxiliam na locomoção e na alimentação, e as 

mandíbulas, que facilitam a ingestão de alimentos (Van Stappen, 1996). Na zona 

ventral possuem um grande lábio que também auxilia na absorção de alimentos, 

sobretudo na transferência de partículas para as sedas filtradoras existentes na boca 

(Van Stappen, 1996). Nesta fase larvar o sistema digestivo ainda não funciona pelo 

que os náuplios recorrem às reservas que possuem (Van Stappen, 1996). 

Cerca de oito horas depois de eclodir, o náuplio passa para a 2ª fase larvar, 

na qual o aparelho digestivo já funciona, começando então a ingerir pequenas 

partículas, cujo tamanho oscila entre 1 e 50 µm, como algas, bactérias e detritos 

(Van Stappen, 1996). 

O desenvolvimento é indirecto, pois a larva cresce ao mesmo tempo que 

sofre 15 mudas ou metamorfoses, passando pelas fases de náuplio, metanáuplio, 

juvenil e adulto. Ao longo deste processo, vão surgindo apêndices na região de tórax 

que originam os toracópodes e desenvolvem-se olhos laterais compostos (Van 

Stappen, 1996).  

Os toracópodes diferenciam-se em três partes distintas: os telopoditos e 

endopoditos, com função locomotora e de auxílio à alimentação, e os exopoditos que 

funcionam como brânquias (Van Stappen, 1996). 

Desde a décima fase larvar ocorrem importantes alterações morfológicas e 

funcionais, tornando-se evidente a diferenciação sexual (Sorgeloos et al., 1986; Van 

Stappen, 1996). As fêmeas são mais corpulentas do que os machos, devido, em 

parte, ao facto de armazenarem os ovócitos maduros no útero, produzidos pelos 

seus dois ovários tubulares existentes no abdómen. Nas fêmeas as segundas 

antenas são atrofiadas, desempenhando apenas função sensorial. Nos machos o 

pénis surge na parte posterior do abdómen e as segundas antenas, semelhantes a 

mandíbulas, diferenciam-se num órgão preênsil – clásper – que ajuda o casal a 

prender-se no processo da cópula (Sorgeloos et al., 1986). 

A figura 3 evidencia alguns aspetos da morfologia externa acima referidos.  
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 Figura 3: Esquema ilustrativo de uma fêmea adulta de Artemia franciscana 

Fonte: adaptado de Fox (2004) (disponível em 
http://web.archive.org/web/20060423082302/http://www.lander.edu/rsfox/310artemiaLab.ht
ml) 

 

As populações de artémia encontram-se em mais de 500 lagos salgados, 

naturais e artificiais de todo o mundo, nomeadamente em zonas climáticas tropicais, 

subtropicais e temperadas, localizadas tanto no litoral como no interior (Persoone & 

Sorgeloos, 1980; Van Stappen, 1996). Exemplos de locais onde ocorrem populações 

de artémia são o Great Salt Lake, o mar Cáspio, os ambientes de água salobra de 

qualquer zona costeira e lagoas artificiais de todo o mundo, inclusivamente salinas e 

pequenos lagos localizados nas dunas (Grzimek, 1972; Pennak, 1989, citados por 

Emslie, 2003). No entanto, nem todos os ambientes aquáticos salgados têm 

artémias, uma vez que estes animais não conseguem deslocar-se de um biótopo 

para outro através dos mares devido ao elevado números de predadores aí 

existentes. Apesar disso, muitas vezes os quistos dispersam-se pela ação do vento, 

através das patas ou tubo digestivo de algumas aves, como o flamingo, ou ainda 

através da ação humana (Van Stappen, 1996), que pode levar ao aparecimento de 

populações em novas zonas. 

Esta incapacidade de se dispersar de forma autónoma faz com que a artémia 

viva em ambientes isolados com condições ecológicas específicas, o que acabou por 

contribuir para a existência de uma série de variedades geográficas com um alto 

grau de variabilidade genética (Van Stappen, 1996). Ao longo dos anos têm sido 

identificadas novas populações de artémia, todavia os cientistas têm sido 

http://web.archive.org/web/20060423082302/http:/www.lander.edu/rsfox/310artemiaLab.html
http://web.archive.org/web/20060423082302/http:/www.lander.edu/rsfox/310artemiaLab.html
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incentivados a usar a denominação Artemia sp para todas, exceto se houver dados 

bioquímicos, citogenéticos ou morfológicos suficientes para caraterizar uma nova 

espécie (Van Stappen, 1996). 

Apesar de a maioria dos mares ter as condições de salinidade ideais para a 

proliferação de artémias, estes microcrustáceos adaptaram-se fisiologicamente à alta 

salinidade não só para evitar os predadores como outros seres vivos que também 

vivem nos mares e competem pelo mesmo alimento (Van Stappen, 1996). Esta 

adaptação foi possível graças ao sistema de osmorregulação extremamente 

eficiente, à capacidade de sintetizar pigmentos respiratórios (hemoglobina) muito 

eficientes para fazer face aos baixos níveis de oxigénio em altas salinidades e à já 

referida capacidade de produzir quistos quando as condições ambientais não são as 

mais apropriadas à sobrevivência da espécie (Sorgeloos, 1980; Van Stappen, 1996). 

Apesar de poderem eclodir e sobreviver por alguns minutos ou horas em água doce 

(Beux & Zaniboni Filho, 2006), desenvolvem-se facilmente em ambientes com 

salinidades entre 3 e 300 g/l (Treece, 2000) e chegam a tolerar valores próximos do 

de saturação (Van Stappen, 1996). As grandes populações encontram-se em águas 

cuja salinidade é igual ou superior a 70g/l, ou seja, onde os potenciais predadores já 

não conseguem sobreviver (Van Stappen, 1996). Para se adaptarem à variação da 

salinidade, as artémias possuem células específicas, nas brânquias, com capacidade 

para absorver sal em meios hipotónicos e para o excretar em meios hipertónicos. 

Neste processo, em água com muito sal, o transporte de iões é feito para o exterior 

do corpo, para que a concentração dos fluidos corporais seja inferior à concentração 

ambiental. Num ambiente com caraterísticas opostas, ou seja, em água pouco 

salgada, é necessário que o animal mantenha a concentração dos fluidos corporais 

acima da concentração ambiental, por isso, há transporte de iões para o interior do 

corpo. Em alguns ambientes com altas concentrações de sal o sistema de 

osmorregulação permite adaptação e normal funcionamento dos processos 

fisiológicos, mas noutros, como nos ambientes cuja salinidade está próxima do limite 

de tolerância será muito mais difícil. A taxa de sobrevivência, de crescimento e de 

reprodução começa a decrescer a partir de 70g/l, porque “o contínuo transporte ativo 

de iões requer energia e quanto mais extrema for a salinidade maior será o gasto de 

energia, o que faz com que haja menos energia disponível para outras funções 

corporais” (Calver, Limbery, McComb & Banford, 2009; p.291). 

As diferentes variedades de artémia adaptaram-se não só a amplas 

oscilações de salinidade, mas também de temperatura, pois sobrevivem facilmente 



   
60 

FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos que 

influenciam a vida animal   
 

em ambientes cuja água se encontra entre os 6 e os 35ºC (Van Stappen, 1996), 

embora suportem valores entre os 5 e os 50ºC (Treece, 2000). Contudo, os valores 

ótimos, quer para eclosão quer para o desenvolvimento, situam-se próximos dos 

30ºC (Sorgeloos, 1980) de preferência entre os 25ºC e os 28ºC (Van Stappen, 1996). 

Para que as artémias se desenvolvam normalmente e a eclosão seja máxima 

os valores do pH da água devem situar-se entre 8 e 9 e os de oxigénio devem ser de 

pelo menos 1 a 2 mg de oxigénio por litro, não ocorrendo eclosão para valores muito 

baixos, porque o metabolismo é interrompido, embora reversivelmente (Sorgeloos, 

1980). 

A luz também é um fator importante no desenvolvimento da artémia. Desde 

há muito que se sabe que a taxa de eclosão dos ovos em obscuridade é cerca de 

metade da registada quando os ovos se encontram expostos à luz (Sorgeloos, 1980). 

Veio a comprovar-se que a taxa de eclosão era igualmente afetada pela intensidade 

luminosa (Sorgeloos, 1980; Anger, 2001), já que a luz é necessária para acionar os 

processos metabólicos no embrião. 

A artémia desloca-se de forma diferente relativamente à maioria dos animais 

aquáticos semelhantes, porque nada numa posição invertida, isto é, com a região 

ventral voltada para cima devido à fotossensibilidade positiva caraterística deste 

animal. Para auxiliar a deslocação os animais batem ritmicamente os seus apêndices 

filópodes. Por efeito da gravidade apresentam também geotaxia positiva, conforme 

se pode constatar pelo afundamento imediatamente após a eclosão (Grzimek, 1972 

& Pennak, 1989, citados por Emslie, 2003). 

Quando comparada com outros crustáceos, a artémia apresenta um 

mecanismo de alimentação bastante primitivo na medida em que se trata de filtrador 

contínuo, não seletivo, de detritos orgânicos, algas microscópicas e bactérias (Van 

Stappen, 1996). Tal como a respiração, a alimentação é condicionada pelo batimento 

contínuo dos toracópodes, o que faz com que ingira continuadamente as partículas 

cujo tamanho não exceda os 50 micrómetros (Persoone & Sorgeloos, 1980). Depois 

de se terem constatado comportamentos de raspagem dos fundos das salinas, nos 

nódulos de cianobactérias, concluiu-se que estes animais são capazes de modificar 

os seus hábitos alimentares (Savage & Knott, 1998). Na produção artificial de 

biomassa de artémia são normalmente usadas microalgas vivas e microalgas secas, 

embora para contornar a dificuldade de produzir algas unicelulares, os produtores 

possam recorrer a levedura e farinhas micronizadas (Sanz, 2012). 

A artémia é valorizada na aquacultura mundial porque constitui um alimento 

rico em proteínas para peixes, crustáceos e animais de coral. Desde há alguns anos 
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que são produzidas para este fim, sendo, posteriormente comercializadas na forma 

de quistos, náuplios (primeiras fases de desenvolvimento) ou na fase adulta, vivas ou 

congeladas.  

As artémias também são consideradas valiosas em áreas relacionadas com a 

investigação (Emslie, 2003; Nunes, Carvalho, Guilhermino & Stappen, 2006) e com o 

ensino (Emslie, 2003). Em investigação são utilizadas sobretudo em estudos de 

toxicidade por apresentarem uma tolerância natural à variação de fatores abióticos, o 

que representa uma vantagem face a outros organismos (Nunes et al., 2006). No 

ensino podem ser utilizadas no contexto de observação de organismos vivos e em 

experiências relacionadas com comportamento, reprodução e desenvolvimento 

(Emslie, 2003). Qualquer que seja o interesse, é fácil obter estes animais em 

laboratório devido à facilidade em obter e manipular os quistos de modo conseguir os 

náuplios, à facilidade de manutenção dos animais e à elevada capacidade e rapidez 

de reprodução (Emslie, 2003; Beux & Zaniboni-Filho, 2006; Nunes et al., 2006). 
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CAPITULO III – METODOLOGIA 

 

3.1. Introdução  

A investigação e a respetiva metodologia utilizada são apresentadas em 

quatro subcapítulos. Depois desta breve introdução descrevem-se, de forma sucinta, 

os dois estudos desenvolvidos para alcançar os objetivos traçados para a 

investigação (3.2). Posteriormente apresenta-se a metodologia utilizada no primeiro 

estudo que envolveu a análise dos manuais escolares de estudo do meio (3.3) e a 

metodologia usada no segundo estudo que incluiu a conceção, implementação e 

avaliação de três propostas didáticas para os alunos do 1º ceb (3.4).  

 

3.2. Síntese da investigação 

No primeiro estudo analisou-se apenas a secção reservada ao conteúdo 

programático “Fatores do ambiente que condicionam a vida animal” do 3º ano de 

escolaridade, em cada manual escolar de estudo do meio, adotado no período 

compreendido entre os anos letivos de 2005/2006 e 2011/2012, inclusive. Desta 

análise resultou o apuramento do número de AL propostas bem como o número de 

AL de cada tipo com base na perspetiva de Leite (2001). 

No segundo estudo produziram-se e implementaram-se três propostas 

didáticas de cariz laboratorial e experimental, com base em Leite (2001), 

relacionadas com a temática referida no parágrafo anterior.  

As três propostas foram aplicadas a quatro turmas, três do 3º e uma do 4º 

ano de escolaridade e, com base no desempenho dos alunos, procurou-se inferir 

sobre as potencialidades destas atividades. Para isso, analisou-se a adequação ao 

nível dos alunos participantes bem como a capacidade manifestada para responder 

às solicitações, nomeadamente para fazer previsões, identificar as variáveis a 

controlar e a manipular, organizar e concretizar as diferentes tarefas procedimentais, 

registar e interpretar os resultados obtidos, comparar as evidências com as 

previsões, explicar alguns fenómenos à luz dos resultados obtidos, responder à 

questão inicial e de mobilizar conhecimento conceptual e procedimental. 
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Consideraram-se, também, aspetos relacionados com a atitude, comportamento e 

comentários que foram surgindo ao longo das aulas. Tendo em conta que 

participaram crianças de dois anos de escolaridade distintos, embora próximos, fez-

se uma ligeira comparação do respetivo desempenho.  

Por fim, analisou-se a apreciação dos alunos envolvidos e a dos seus 

professores sobre as atividades implementadas. 

 

3.3. Estudo 1: Análise das AL propostas pelos manuais 

escolares de estudo do meio do 3º ano de escolaridade, 

no tema Fatores do ambiente que condicionam a vida 

animal 

 
Neste subcapítulo, dividido em quatro secções, explicita-se a metodologia 

utilizada no primeiro estudo, nomeadamente a população (3.3.1), a técnica e os 

instrumentos de recolha de dados utilizados (3.3.2), as condições em que decorreu 

essa recolha (3.3.3) e, por fim, a forma como é efetuado o tratamento e análise dos 

dados (3.3.4). 

 

3.3.1. População 

No presente estudo analisaram-se os dezasseis manuais do 3º ano de 

escolaridade de Estudo do Meio, adotados entre 2005/2006 e 2011/2012, inclusive, 

conforme a lista cedida pelo gabinete da Direção Geral da Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (anexo 1). Por isso, considera-se que o estudo envolveu 

toda a população. 

 

3.3.2. Técnica e instrumentos de recolha de dados 

O estudo sobre as AL presentes nos manuais escolares requereu uma 

análise de documentos. Ao usar esta técnica houve o cuidado de minimizar ao 

máximo a subjetividade da investigadora. Para recolher os dados usaram-se, como 

instrumentos, classificações/caraterizações apresentadas por especialistas em 

educação em Ciências, nomeadamente Leite (2001,2002) e Leite & Figueiroa (2004). 

Assim, considerou-se que as atividades práticas poderão ser laboratoriais, 

experimentais ou de campo, conforme as respetivas definições apresentadas no 

quadro 3. 
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Quadro 3: Classificação das atividades práticas  
(Leite, 2001, 2002; Leite & Figueiroa, 2004) 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS CARATERÍSTICAS 

Laboratoriais  
Requerem a utilização de materiais de laboratório, mais ou menos 
convencionais, e podem ser realizadas num laboratório ou numa sala 
de aula normal, se não houver necessidade de condições especiais. 

Experimentais  
Envolvem controlo e manipulação de variáveis e não têm que ser 
realizadas num local específico. 

De campo  
São realizadas onde, geralmente, os acontecimentos ocorrem 
naturalmente. 

 

Leite (2001, 2002) e Leite & Figueiroa (2004) consideram que as atividades práticas 

são aquelas em que os alunos estão ativamente envolvidos; as atividades laboratoriais são 

as que implicam a utilização de materiais de laboratório mais ou menos convencionais; as 

atividades experimentais são as que envolvem o controlo e manipulação de variáveis e as 

atividades de campo são as que se concretizam no local onde os fenómenos normalmente 

acontecem. As Atividades laboratoriais são, então, atividades práticas que podem ou não 

ser simultaneamente experimentais e de campo. 

As AL foram também classificadas em função do objetivo principal relativamente ao 

tipo de aprendizagem que cada uma permite realizar. O quadro que se segue serviu de 

base a essa classificação.  

 

Quadro 4: Tipos de AL definidos em função do objetivo principal  

(Leite, 2001, 2002; Leite & Figueiroa, 2004) 
 

OBJETIVO PRIMORDIAL  TIPO DE ATIVIDADES 

Aprendizagem de conhecimento 
procedimental  

 Exercícios 

Aprendizagem de 
conhecimento 
conceptual 

Reforço 
 Experiências para aquisição de 

sensibilidade acerca de fenómenos 
 Experiências ilustrativas 

Construção 
 Experiências orientadas para a 

determinação do que acontece 
 Investigações 

(Re) construção 
 Prevê-Observa-Explica-Reflete, com ou 

sem procedimento apresentado 

Aprendizagem de metodologia científica  Investigações 

 

As AL podem ser utilizadas com diferentes objetivos: para fomentar a 

aprendizagem de conhecimento procedimental (exercícios); para promover o reforço 

do conhecimento conceptual (experiências para aquisição de sensibilidade acerca de 
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fenómenos e atividades ilustrativas); para fomentar a construção do conhecimento 

conceptual (experiências orientadas para a determinação do que acontece e as 

investigações); para promover (re) construção de conhecimento conceptual 

(atividades POER) ou para estimular a aprendizagem de metodologia científica 

(investigações). 

Como há mais do que um tipo de AL que pode ser usado para atingir o 

mesmo objetivo, consideram-se outras caraterísticas que permitiram identificar mais 

facilmente cada atividade. Essas caraterísticas encontram-se resumidas no quadro 5. 

 

Quadro 5: Caraterização das AL 

(Adaptado de Leite, 2002 e de Leite & Figueiroa, 2004) 
 

TIPO DE AL CARATERIZAÇÃO 

Exercícios 

Permitem a construção de conhecimento procedimental: destrezas 

(manipulação, observação, medição, etc.) e técnicas laboratoriais.  

Para que a aprendizagem ocorra é essencial fazer uma descrição detalhada 

do procedimento e, em exercícios mais complexos, é fundamental fazer uma 

demonstração do mesmo. A prática é crucial para o aperfeiçoamento das 

destrezas e das técnicas. 

Experiências 

para aquisição 

de sensibilidade 

acerca de 

fenómenos 

Favorecem o reforço do conhecimento conceptual, porque, apesar de não 

introduzirem nenhum conceito novo, contribuem para a clarificação do 

conceito, fenómeno ou princípio que está a ser estudado. São atividades 

que requerem a utilização dos órgãos dos sentidos, uma vez que é 

necessário observar, ouvir, sentir, cheirar ou provar. 

Experiências 

ilustrativas 

Promovem o reforço do conhecimento conceptual na medida em que 

possibilitam confirmar o conhecimento apresentado anteriormente. Apoiam-

se num protocolo “tipo receita”, organizado de forma a conduzir a um 

resultado já conhecido dos alunos. 

Experiências 

orientadas para a 

determinação do 

que acontece 

Permitem a construção de novos conhecimentos conceptuais. São descritas 

de forma minuciosa em protocolos que conduzem os alunos ao resultado 

pretendido e desconhecido, à priori, pelos mesmos. Os conhecimentos só 

são introduzidos após as atividades. 

Prevê-Observa-

Explica-Reflete 

 

Promovem a reconstrução do conhecimento conceptual, já que requerem 

que os alunos tomem consciência das suas ideias prévias e que as 

confrontem com as evidências que permitem apoiar essas ideias, se 

estiverem corretas, ou enfraquecê-las, se estiverem erradas. Estas 

atividades podem apoiar-se em protocolos que incluem o procedimento 

laboratorial a concretizar para obter os dados – AL do tipo POER com 

procedimento apresentado) - ou em protocolos em que os alunos têm que 

apresentar estratégias para obter os dados – AL do tipo POER sem 

procedimento apresentado. 

Investigações 

Permitem a construção de novos conhecimentos conceptuais, o 

desenvolvimento de competências de resolução de problemas e de 

compreensão dos processos da ciência e da sua natureza. Os dois 

contributos referidos, por último, advêm do facto de não existir protocolo e, 

por isso, de serem os alunos a definir a estratégia para resolver o problema, 

a concretizá-la e, ainda, avaliá-la e reformulá-la, caso haja necessidade. 
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Resumindo, a informação reunida no quadro 3 ajudou a identificar as AL de 

entre todas as atividades propostas pelos manuais escolares no tópico programático 

em estudo. O conteúdo dos quadros 4 e 5 permitiu identificar o tipo de AL em função 

do objetivo que a concretização de cada atividade permite alcançar, do modo como a 

atividade está incorporada na sequência de ensino, bem como da forma como esta 

se encontra estruturada. 

3.3.3. Recolha dos dados 

Para conhecer os elementos da população fez-se um pedido, via correio 

eletrónico, ao Ministério da Educação. A lista de todos os manuais escolares do 3º 

ano de estudo do meio adotados entre os anos letivos 2005/2006 e 2011/2012, 

inclusive, foi facultada pelo Gabinete da Direção Geral da Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (anexo 1). 

Depois de reunir todos os manuais, identificaram-se os que abordavam a 

influência dos fatores abióticos na vida animal e, em cada um destes, selecionaram-

se as propostas que previam a utilização de material laboratorial mais ou menos 

convencional, ou seja, AL. De todas as AL, identificaram-se, também, as que eram 

de natureza experimental ou seja, as que pressuponham o controlo e manipulação 

de variáveis. A generalidade das AL encontrava-se identificada por expressões 

específicas, como: “para investigares”, “experiência”, “proposta de trabalho”, 

“atividade” ou “pesquisa”.  

Depois da identificação procedeu-se à classificação das AL com base nos 

quadros 4 e 5. Considerou-se a estrutura apresentada por cada atividade, bem como 

a respetiva integração na informação disponibilizada antes e depois dela. Esta 

classificação foi repetida várias vezes com o intuito de tentar reduzir a subjetividade 

da investigadora. 

 

3.3.4. Tratamento e análise dos dados 

Numa primeira fase fez-se uma análise qualitativa a fim de identificar cada 

uma das atividades. Depois determinou-se o número de AL e de AE e organizaram-

se os dados obtidos numa tabela na qual os manuais estão codificados conforme o 

apêndice1. Quanto ao tipo de AL, procedeu-se de forma idêntica a esta. Atendeu-se 

às caraterísticas atribuídas por Leite (2001;2002) e Leite & Figueiroa (2004) a cada 
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tipo de AL, fez-se a classificação das AL presentes no tópico programático em 

estudo, depois fez-se a contagem por manual e, por fim, registaram-se os resultados 

numa tabela.  

Em suma, das classificações realizadas e das respetivas contagens, 

resultaram duas tabelas: a primeira apresenta o número de AL presentes em cada 

manual na secção dedicada à temática em estudo; a segunda tabela contém o 

número de AL de cada tipo.  

Por último, apresenta-se um exemplo de cada AL mais frequente no tópico 

programático em estudo, justificando-se a classificação atribuída. 

 

3.4. Estudo 2: Concepção, implementação e análise das 

potencialidades educativas de três AL do tipo POER  
 

Neste subcapítulo descreve-se a amostra (3.4.1), a técnica e os instrumentos 

de recolha de dados (3.4.2), as condições em que decorreu essa recolha (3.4.3) e, 

por fim, a forma como é efetuado o tratamento e a análise dos dados relativos ao 

segundo estudo (3.4.4). 

 

3.4.1. Amostra 

As atividades foram implementadas apenas pelos alunos, contudo, a opinião 

sobre essas mesmas atividades foi revelada não só por estes, mas também pelos 

respetivos docentes. Por isso, primeiro carateriza-se a amostra relativa aos alunos e, 

depois carateriza-se a amostra que diz respeito aos professores. 

3.4.1.1. Alunos 

As atividades concebidas foram realizadas e apreciadas por 74 alunos do 1º 

ceb, dos quais 53 frequentavam o 3º ano e 21 o 4º ano de escolaridade.  

Inicialmente previa-se que este estudo fosse realizado com quatro turmas do 

3º ano pelo facto de as atividades se enquadrarem num tópico programático desse 

ano de escolaridade. Porém, devido a um imprevisto com um dos docentes das 

turmas do 3º ano, tornou-se impossível fazê-lo, a não ser que se recorresse a outra 

escola. Considerando que as orientações curriculares permitem que haja alguma 

flexibilidade na ordem com que os conteúdos são abordados e que as metas 

curriculares provisórias de estudo do meio deixavam transparecer que a abordagem 

das matérias poderia ser feita desde o início do 3º ano até ao final do 4º ano de 
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escolaridade, optou-se por aplicar as atividades a três turmas do 3º ano e a uma do 

4º ano. 

Relativamente ao procedimento de recolha de elementos da população para 

fazer parte da amostra, recorreu-se a quatro turmas de uma única escola, quer pela 

abertura e aceitação dos seus intervenientes a este tipo de atividades, quer por ser 

uma escola que reúne algumas condições favoráveis a nível de equipamento e de 

flexibilidade de horários. Tendo em conta estas razões, trabalhou-se com uma 

amostra não-probabilística de conveniência (Sousa, 2009; Shaughnessy, 

Zechmeister & Zeecmeister, 2012). 

A tabela que se segue reúne informações pessoais e académicas dos alunos 

que participaram no estudo. 

 

Tabela 1: Caraterização geral da amostra (alunos) 
 

Caraterísticas 
3º ano  4º ano 

f % f % 

Idade (anos) 

8 20 37,7 0 0,0 

9 31 58,5 13 61,9 

10 2 3,8 8 38,1 

Sexo 
Masculino 27 50,9 10 47,6 

Feminino 26 49,1 11 52,4 

Ano de Escolaridade 53 100,0 21 100,0 

 
Retenções/não 
aprovações 
 

Número 1 2 3,8 0 0,0 

Ano de 
escolaridade 2º 2 3,8 0 0,0 

 

À data da aplicação dos questionários, os alunos participantes no estudo 

tinham entre oito e dez anos. Dos que frequentavam o 3º ano de escolaridade, 37,7% 

tinham oito anos completos, 58,5% tinham nove e 3,8% tinham dez. Dos que 

frequentavam o 4º ano, havia 61,9% com nove anos e 38,1% com dez. 

No que se refere ao sexo, a distribuição é homogénea em ambos os anos. No 

3º ano, 50,9% dos participantes eram rapazes e 49,1% eram raparigas. No 4º ano, 

47,6% eram rapazes e 52,4% eram raparigas. 

Relativamente ao percurso escolar, regista-se que dois alunos do 3º ano 

haviam ficado retidos no 2º ano de escolaridade. 
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3.4.1.2. Professores 

Após a implementação das atividades aplicou-se um questionário aos quatro 

professores titulares das turmas que colaboraram no estudo a fim de obter uma 

apreciação sobre as mesmas. 

Os docentes foram escolhidos por demonstrarem disponibilidade e interesse 

em participar no estudo, o que faz com que esta amostra seja também não-

probabilística e de conveniência (Sousa, 2009; Shaughnessy, Zechmeister & 

Zechmeister, 2012). 

O quadro que se segue apresenta o ano de escolaridade que cada docente 

lecionava no ano letivo em que as AL foram implementadas, bem como caraterísticas 

relativas ao sexo, ao nível etário, ao tempo de serviço e às habilitações académicas. 

Como o número de docentes é reduzido, atribuiu-se um código a cada um (P1, P2, P3 

e P4) para lhes associar os respetivos dados. 

 
Quadro 6: Caraterização geral da amostra de professores 

 

Caraterísticas P1 P2 P3 P4 

Ano de escolaridade 
que leciona 

3º x x x  

4º    X 

Sexo 
Masculino  x    

Feminino  x x X 

Nível etário 

30-39 x    

40-49  x   

50-59   x X 

Tempo de serviço (em anos) 
em 31 de Agosto de 
2011  

[10,19] x    

[20,29]  x   

≥30   x X 

Habilitações académicas Licenciatura x x x X 

 

Os dados do quadro indicam que três dos quatro professores lecionam o 3º 

ano de escolaridade e apenas um tem alunos do 4º ano, conforme já foi referido 

neste subcapítulo. 

O professor mais novo - P1 - tem entre os 30 e os 39 anos de idade, inclusive, 

e é o único do sexo masculino. A P2 tem entre 40 e 49 anos, inclusive, e a P3 e a P4 

têm entre 50 e 59 anos.  

Relativamente à experiência profissional, todos os docentes têm mais de uma 

década de tempo de serviço, o P1 tem menos de 20 anos de serviço, a P2 tem entre 

20 e 29, inclusive, e a P3 e a P4 tem 30 anos ou mais. 
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No que diz respeito às habilitações académicas, os quatro professores 

possuem um grau equivalente a licenciatura, apesar de P2, P3 e P4 terem iniciado 

funções docentes com bacharelato. 

  
 

3.4.2. Técnica e instrumentos de recolha de dados 

As técnicas de recolha de dados utilizadas neste estudo foram a observação, 

a análise de conteúdo e o inquérito.  

A técnica de observação pode ser usada de uma forma mais estruturada 

(Shaughnessy; Zechmeister & Zechmeister, 2012) recorrendo a grelhas de 

observação ou listas de verificação (Gott & Duggan, 1995) ou de uma forma menos 

organizada, não estruturada, quando não se utiliza nenhum instrumento formal de 

recolha e registo de dados (Shaughnessy; Zechmeister & Zechmeister, 2012). De 

facto, a observação acima referida classifica-se como não estruturada, já que se 

optou por não elaborar grelhas específicas devido à diversidade de aspetos que 

poderiam ser registados. A investigadora assumiu um papel de observadora 

participante, uma vez que orientou os alunos na concretização das atividades. 

A partir das respostas escritas dos participantes fez-se análise de conteúdo. 

Na perspetiva de Bardin (2008) a análise de contudo é um conjunto de técnicas de 

análise da comunicação ou mensagens que compreende três etapas: a primeira 

corresponde à pré-análise, a segunda engloba a exploração do material e o 

tratamento dos resultados e a terceira inclui a inferência e a interpretação.  

Como instrumentos de recolha utilizados nesta fase da investigação, 

destacam-se os protocolos, dois questionários (um aplicado aos alunos e outro aos 

respetivos professores), notas de campo e registos fotográficos. 

3.4.2.1 Protocolos 

Os protocolos foram construídos tendo por base uma perspetiva construtivista 

de ensino e aprendizagem, em que o objetivo primordial era a aprendizagem através 

da (re) construção de conhecimento conceptual. Procurou-se que as AL não fossem 

muito fechadas, pelo que houve algum cuidado na forma como foram apresentados 

os seguintes parâmetros enunciados por Leite (2001): problema, contextualização 

teórica, previsão, procedimento, dados, análise dos dados, conclusões e reflexão.  
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Além do enquadramento da questão problema, cada protocolo solicitava uma 

previsão, dava indicações para recolha e análise dos dados e promovia a reflexão, 

tanto no confronto das previsões com os resultados, como ao longo de toda 

atividade.  

A contextualização das questões problema das atividades era uma 

preocupação da investigadora, porque pretendia que estas fossem minimamente 

atrativas e claras para os alunos sem, contudo, descurar o rigor científico. As 

referidas contextualizações foram apresentadas, nas três atividades, sob a forma de 

banda desenhada cuja informação procurava relembrar (atividade 1) ou dar a 

conhecer às crianças pormenores sobre os animais a estudar.  

Numa primeira versão da banda desenhada usada para a contextualização, a 

artémia tinha dois descendentes, pelo que se optou por atribuir-lhes os nomes de 

“Náu” e “Plio” com o propósito de facilitar a familiarização dos alunos com o termo 

“náuplio”. Como houve alteração do texto e das personagens, acabou por 

permanecer apenas um descendente da artémia - o “Plio”. 

Relativamente ao procedimento, houve diferenças entre o nível de exigência 

de cada atividade: na primeira, por se tratar de uma situação mais simples e do 

conhecimento dos alunos, o procedimento foi solicitado; na segunda, por ser uma 

atividade bastante complexa e previsivelmente menos conhecida das crianças, o 

procedimento foi fornecido; na terceira, por ser semelhante à segunda, o 

procedimento foi solicitado numa primeira fase, mas como se presumia que os 

alunos não seriam capazes de escrever todos os passos imprescindíveis à obtenção 

de resultados válidos, numa fase posterior foram facultadas as tarefas 

desorganizadas para as crianças ordenarem.  

A resposta à questão problema foi solicitada na atividade mais simples 

(atividade 1) e foi apresentada na forma de opção nas restantes, porque se 

considerou que a resposta ideal seria bastante complexa para ser elaborada pelos 

alunos deste nível. 

Relativamente aos protocolos que continham conceitos supostamente não 

abordados no 1º ceb, como por exemplo “salinidade”, houve a preocupação de 

integrar a explicação desses mesmos conceitos ou na contextualização ou ao longo 

do protocolo, de modo a que não constituíssem obstáculos à compreensão da 

informação.   

A informação sobre os animais em estudo foi integrada não só nas 

contextualizações, mas também ao longo das fichas, sempre de modo a minimizar a 

probabilidade de influenciar as respostas às questões precedentes. Parte desta 



FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos 

que influenciam a vida animal 

 
73 

 

 
 
 

informação sofreu ligeiras alterações sugeridas pelos especialistas, não só para 

promover a aprendizagem sobre algumas caraterísticas dos animais, mas também 

para permitir que os alunos a relacionassem com os resultados obtidos e pudessem 

responder a questões formuladas com esse propósito. Incluíram-se, também, 

algumas questões que permitissem relacionar as AL com fenómenos que ocorrem na 

natureza e no habitat dos animais 

No que diz respeito à escolha dos animais, definiu-se que pelo menos um dos 

animais a estudar deveria pertencer ao ambiente próximo dos alunos, conforme 

recomendam as orientações curriculares em vigor para este nível de ensino. Por 

isso, e por ser um dos mais frequentes nos manuais escolares, selecionou-se para a 

atividade 1 o estudo da influência da humidade na vida da minhoca. Para as 

atividades 2 e 3 elegeu-se o estudo da influência da salinidade e da temperatura, 

respetivamente, na eclosão da artémia. Embora se previsse que este microcrustáceo 

seria desconhecido da maioria dos alunos, a escolha deveu-se ao facto de ser um 

dos melhores animais para estudar em sala de aula (Shmaefsky, 2004), por existir 

em Portugal e por ser fácil adquirir os seus ovos, transportá-los e criar condições de 

eclosão em ambiente escolar. Manteve-se o estudo do mesmo animal nas atividades 

2 e 3 com o propósito de analisar a capacidade de os alunos mobilizarem 

conhecimento conceptual e procedimental de uma atividade para outra.  

Os protocolos foram avaliados por especialistas em Educação em Ciências e 

em Biologia, os quais deram opinião, principalmente, sobre o rigor científico e sobre 

a pertinência das questões. Para além disso, sugeriram que as atividades 2 e 3 

permitissem explorar outras situações, como por exemplo o ciclo de vida da artémia. 

Perante a dúvida sobre a demarcação ou não da fase de reflexão no protocolo, 

sugeriram que atendendo ao facto de que a resposta à maioria das questões 

requerer reflexão, se poderia manter o termo “reflexão” junto do termo “explicação”, 

mas que a investigadora deveria justificar esta opção aos alunos. 

As atividades foram aplicadas previamente a um grupo de alunos não 

incluídos na amostra com o intuito de testar a adequação das perguntas ao nível 

etário das crianças. Desta aplicação despontaram situações que alertaram para 

alguns cuidados a ter tanto na elaboração dos protocolos como na condução das 

atividades. Constatou-se que era proveitoso, em termos de tempo e de estafa para 

as crianças, iniciar as respostas não escrevendo nada que os pudesse influenciar. 

Reconheceu-se, ainda, a importância de orientar as crianças no sentido de não 

comunicarem os resultados obtidos antes dos restantes grupos observarem os seus, 
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de modo a prevenir algum tipo de influência ou até mesmo desmotivação. Confirmou-

se a necessidade de organizar os materiais e equipamentos a disponibilizar aos 

alunos e de os sensibilizar para a relevância do cumprimento de regras no trabalho 

de grupo. 

Para aferir quanto às potencialidades educativas das atividades, na análise 

das respostas escritas pelos alunos, ter-se-á em conta o desenvolvimento das 

capacidades expressas no quadro seguinte. 

 

Quadro 7: Capacidades que podem ser promovidas pelas três propostas didáticas 

Capacidades 
Nº da questão/questões 

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 

Fazer previsões 1 1 1 

Identificar variáveis 2.2 2 4 

Organizar ou sugerir um procedimento 2.1 - 2; 3.1; 3.2 

Executar o procedimento 3 3 5; 8 

Registar os resultados 4 4 5.1; 8 

Sintetizar e interpretar os resultados 5 5.1;5.2 6 

Comparar os resultados com as previsões 5 6 7 

Explicar determinados fenómenos à luz dos 
resultados obtidos ou de informações existentes 
no protocolo 

6.1;6.2 7.1;7.3; 9.1; 9.2; 9.3 

Relacionar os processos inerentes à 
experimentação com fenómenos que ocorrem 
na natureza 

6.2 7.2 9.2 

Responder à questão problema 7 7.4 9.4 

 

Depois de reunir os protocolos preenchidos, fez-se a análise de conteúdo das 

respostas dadas a cada uma das questões a fim de aferir sobre o desenvolvimento 

das capacidades expressas no quadro imediatamente anterior. Além de se ficar com 

uma ideia acerca das potencialidades das atividades, é possível analisar o nível de 

adequação das tarefas ao nível académico dos alunos. 

3.4.2.2 Questionários 

Neste estudo construíram-se e aplicaram-se dois questionários, um aos 

alunos e outro aos professores, com o objetivo de recolher a opinião de todos os 

intervenientes. Optou-se pelo questionário para que todos os estudantes pudessem 

participar, o que seria difícil se se optasse pela entrevista. Para além disso, parece 

haver mais sinceridade nas respostas dadas às questões dos questionários do que 
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às das entrevistas devido à sensação de anonimato por parte dos respondentes e 

pelo facto de não terem que enfrentar o entrevistador (Takona, 2002). 

Os dois questionários construídos e aplicados dividem-se em quatro partes. 

As três primeiras destinam-se à recolha de dados que caraterizam os participantes e 

a última permite obter a apreciação dos mesmos sobre as atividades POER 

implementadas. 

Estes dois instrumentos foram apreciados por especialistas em Educação em 

Ciências a fim de averiguar a validade do conteúdo e de verificar se as questões 

estavam em conformidade com os objetivos traçados. Os pareceres relacionaram-se 

não só com os propósitos acabados de referir, mas também com a clareza, 

pertinência e objetividade das questões e a adequação ao nível dos destinatários. 

O questionário destinado aos alunos foi previamente preenchido por um 

grupo de 7 alunos do 3º ano de escolaridade não pertencente à amostra, conforme 

recomendam Johnson & Christensen (2012). A principal razão para esta aplicação 

prévia prendeu-se com a necessidade de perceber se as questões e respetivos 

espaços de registo eram claros para as crianças. 

Depois de reunir todas as sugestões dos especialistas e de analisar questões 

ou comentários dos alunos que participaram na aplicação prévia do questionário, 

fizeram-se alguns ajustes retirando-se algumas questões consideradas pouco 

relevantes e clarificando-se determinadas expressões para evitar esclarecimentos 

adicionais aquando do preenchimento.  

O quadro que se segue apresenta a estrutura das três primeiras partes do 

questionário. 
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Quadro 8:Estrutura das partes I,II,III do questionário dirigido aos alunos  

  

Conforme se pode constatar pelo conteúdo do quadro 8, a primeira parte 

permite reunir informação para caraterizar os alunos quanto à idade e ao sexo; a 

segunda possibilita conhecer o percurso académico, nomeadamente o ano de 

escolaridade em que se encontram e o número de retenções ou não aprovações que 

tiveram e, a terceira parte, permite-nos ter uma ideia da experiência que os alunos 

tinham no que diz respeito à realização de AL.  

Este questionário termina com a parte IV cujas questões permitem recolher a 

opinião das crianças sobre as AL realizadas no âmbito deste estudo (quadro 9). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Objetivo Tópico 
Nº 

questão 
Solicitação/questão 

I 
Caraterizar 
os alunos 

Idade 
Sexo 

1 
2 

 Idade 
 Sexo 

II 

 
 
Conhecer o 
percurso 
académico 

Ano de 
escolaridade 

 
Retenções ou 

Não 
aprovações 

3 
4 
 

4.1 
 

4.2 

 Ano de escolaridade 
 Ficaste retido ou não foste aprovado em algum 

ano de escolaridade?  
- (Se sim) Indica o número de vezes (anos) em 
que não transitaste e/ou não foste aprovado.  
- (Se sim) Indica o (s) ano (s) de escolaridade em 
que não transitaste e/ou não foste aprovado. 

III 

Conhecer a 
prática de AL 
ou AE 
(antes das 3 
atividades 
POER) 

AL 
 

AE 
 
 

AL ou AE com 
animais 

 
 
 
 
 
 

Interesse por 
AL e AE 

 

5 
 
6 
 
 
7 
 
 

7.1 
7.2 

 
7.3 
7.4 
8 

 Realizaste atividades com material de 
laboratório? 

 Realizaste atividades experimentais, nas quais 
se faz variar uma condição (por exemplo: luz, 
temperatura, humidade…)? 

 Realizaste atividades laboratoriais ou 
experimentais com animais? 
(Se sim) 
- Qual o animal ou animais estudados?  
- Quem fez a experimentação: o professor ou os 
alunos orientados pelo professor? 
- Essas atividades eram do manual escolar?  
- Foram orientadas por um protocolo? 

 Gostavas de realizar mais atividades laboratoriais 
e/ou experimentais na sala de aula? Porquê? 
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Quadro 9: Estrutura da parte IV do questionário dirigido aos alunos  
 

  

Conforme se pode constatar pelas questões do quadro, esta última parte do 

questionário tinha como objetivo recolher informação sobre os seguintes assuntos: 

capacidades que os alunos reconheciam ter trabalhado, papel atribuído ao professor 

na concretização das atividades, importância atribuída ao protocolo, outros animais 

que os alunos gostassem de estudar através de AL e outros aspetos que gostariam 

de realçar. 

Parte Objetivo Tópico 
Nº 

questão 
Solicitação/questão 

IV 

Recolher 
opinião 
sobre as três 
atividades 
POER 
realizadas 

Capacidades 
trabalhadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel do 
professor 

 
 
 
 
 

Protocolo 
 
 
 
 
 
 

Outros 
animais a 
explorar 

 
 

9 
 

9.1 
9.2 

 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 

 
9.7 

 
9.8 

 
9.9 

 
9.10 
9.11 
9.12 
10 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 
 

12 
 
 

13 
 

 
14 
 
 

15 

 Com as atividades acima referidas, aprendeste 
ou melhoraste a capacidade de: 
-fazer previsões e justificá-las? 
-construir e/ou organizar o procedimento e a lista 
do material? 
-controlar variáveis? 
-observar os acontecimentos com rigor? 
-registar e interpretar os dados?  
-comparar as previsões com os resultados 
obtidos? 
-explicar algumas situações a partir dos 
resultados obtidos?   
-refletir ao longo de toda a atividade 
experimental? 
-elaborar uma resposta completa à questão 
problema? 
-trabalhar em grupo?  
-desenvolver as tarefas com rigor? 
-respeitar opiniões diferentes? 
 Consideras vantajoso realizar atividades que 

“peçam” para fazer previsões, observar, explicar 
e refletir? Porquê? 

 Na tua opinião, qual o papel do professor na 
realização destas atividades:  

-Realizar as atividades para os alunos verem 
-Orientar os alunos e dizer-lhes os resultados 
antes da observação dos mesmos 
-Orientar os alunos, mas deixar que eles 
descubram os resultados 
-Não orientar os alunos? 

 Do teu ponto de vista, neste tipo de atividades é 
vantajoso existir um protocolo para os alunos 
seguirem? Porquê? 

 Os protocolos poderiam ser melhorados, de 
modo a facilitar o trabalho dos alunos? 

 (Se sim) apresenta as tuas sugestões. 
 Gostarias de realizar atividades deste género 

para compreender como é que outros animais 
são afetados pelos fatores do meio? 

 Se quiseres realçar um ou mais aspetos, ainda 
não referidos, sobre o desenvolvimento de 
atividades experimentais, fá-lo no espaço que se 
segue. 
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No que diz respeito ao questionário reservado aos professores, é de referir 

que não houve oportunidade de o aplicar previamente a professores não 

participantes no estudo.  

Assim, a primeira versão foi apenas apresentada a investigadores em 

Educação em Ciências, os quais sugeriram acrescentar uma questão, separar os 

tópicos que se pretendiam que fossem referidos na resposta a uma das questões e 

acrescentar uma opção que quantificasse os dados de uma resposta. 

 Em termos de estrutura, este inquérito é bastante semelhante ao que foi 

elaborado para os alunos. É composto por quatro partes: a primeira, permite recolher 

dados de caráter pessoal, mais concretamente sobre a idade e o sexo; a segunda, 

compreende dados relacionados com a formação e experiência profissional, mais 

especificamente com a formação académica e com o tempo de serviço no final de 

agosto de 2011; a terceira parte integra questões que se relacionam com a prática 

habitual de AL ou AE, para perceber a periodicidade de exploração, a(s) fonte(s), as 

temáticas onde se inserem essas atividades, o modo de exploração, assim como a 

satisfação, envolvimento e dificuldades evidenciadas pelos alunos; por último, a 

quarta parte abrange questões relacionadas com as três propostas didáticas que 

permitem recolher a opinião sobre a adequação das atividades e respetivos 

protocolos ao nível dos alunos, as diferenças entre estas atividades e as 

habitualmente exploradas, o hábito de exploração de atividades POER e dificuldades 

evidenciadas pelos alunos.  

 As questões que integram cada uma destas partes do inquérito encontram-se 

no quadro 10. 
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Quadro 10: Estrutura do questionário aplicado aos professores 

  Parte Objetivo Tópico 
Nº 

questão 
Solicitação/questão 

I 
Caraterizar os 

professores 
Idade 
Sexo 

1.1 
1.2 

 Nível etário 
 Sexo 

II 

Conhecer a 
formação e 
experiência 
profissional 

Grau 
Académico 
Tempo de 

serviço 

2.1 
 

2.2 

 Habilitações académicas 

 Intervalo corresponde aos anos de serviço 

III 

Conhecer os 
hábitos de 
desenvolvi-
mento de AL 
ou AE 
 

Periodicidade 
de realização 

 
 

Origem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temáticas  
 
 

Descrição do 
desenvolvime

nto 
 
 
 
 
 
 

Desempenho 
dos alunos 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
6 
 
 

6.1 
6.2 

 
6.3 
6.4 
7 
 
 

7.1 
7.2 
7.3 

 Assinale a opção que melhor traduz a periodicidade 
com que, habitualmente, recorre às atividades 
laboratoriais e/ou experimentais nas suas aulas 

 As atividades laboratoriais e/ou experimentais que 
implementou, foram: 
-Imaginadas por si 
-Abordadas na sua formação inicial 
-Exploradas no âmbito de ações de formação  
-Propostas do manual escolar 
-Retiradas da internet 
-Partilhadas por colegas 
-Consultadas em revistas ou livros (além do manual 

escolar) 

-Outra. Qual?___________________________ 
 Indique em que temáticas, de Estudo do Meio, se 

inserem as atividades referidas em 4. 
 Descreva, de forma sucinta, como se realizam, 

normalmente, as atividades laboratoriais ou 
experimentais nas suas aulas. Refira: 

- As diferentes etapas de cada atividade 
- Se recorre a este tipo de atividades para 
introduzir ou confirmar conhecimento conceptual; 
- O papel desempenhado pelo aluno; 
- O papel do professor. 

 Relativamente às atividades laboratoriais ou 
experimentais, qual o nível revelado pelos alunos 
relativamente: 

- ao gosto 
- envolvimento 
- dificuldades 
 

IV 

Recolher 
opinião 
sobre as três 
atividades 
POER 
realizadas 

Adequação  
aos alunos 
Diferenças 

relativamente 
à prática 
habitual 

 
 

Protocolos 
 

Dificuldades 
dos alunos 

 
Outros 

8 
 
9 
 
 
 
 

10 
11 
 

12 
 
 

13 

 Considera que as atividades aplicadas estavam 
adequadas ao nível dos alunos? Porquê?  

 As referidas atividades foram exploradas de modo 
muito diferente do que é habitual no tópico 
programático “fatores do ambiente que 
condicionam a vida animal”? Se sim, indique as 
diferenças. 

 Costuma realizar atividades semelhantes a estas? 
 Os protocolos pareceram-lhe adequados ao nível 

dos alunos? Justifique. 
 Se se apercebeu de dificuldades apresentadas 

pelos alunos, escreva aquelas que mais se 
evidenciaram. 

 Se há algum(ns) aspeto(s) que queira destacar, 
faça-o no espaço que se segue. 
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3.4.2.3 Outros registos 

No decorrer das atividades elaboraram-se notas de campo a partir de 

comentários, comportamentos, atitudes e outros aspetos, considerados relevantes, 

emergentes da implementação e que pudessem ser úteis na análise e discussão de 

resultados.  

Para além disso, sempre que possível foram feitos registos fotográficos com a 

principal intenção de documentar as tarefas realizadas, bem como outros aspetos 

que se julgaram pertinentes.  

 

3.4.3. Recolha dos dados 

As três propostas didáticas foram apresentadas aos professores que 

disponibilizaram as turmas para participar no estudo, bem como à direção do 

agrupamento de escolas, juntamente com o pedido de autorização para a respetiva 

implementação (apêndice 2).  

Depois de analisarem os protocolos e esclarecerem algumas dúvidas, os 

professores deram o seu consentimento para que as AL fossem concretizadas, 

todavia demonstraram muito receio em aplicá-las, pedindo para não serem eles a 

fazê-lo. Por essa razão, a investigadora comprometeu-se a conduzir o 

desenvolvimento das atividades, assumindo um papel de observadora participante. 

 A direção do agrupamento, além de consentir a aplicação numa das suas 

escolas, agradeceu o facto de ser o agrupamento escolhido para o efeito, 

considerando que o desenvolvimento destas atividades seria uma oportunidade 

muito proveitosa para as crianças e poderia ser mais um estímulo para os docentes 

valorizarem mais este tipo de trabalho e desenvolverem-no com mais frequência. 

Antes da implementação houve uma conversa com os alunos através da qual 

se solicitou que se comportassem como habitualmente e que fossem genuínos nas 

respostas sem se preocuparem com a correção das mesmas. Pretendia-se, com isto, 

que mantivessem a atitude do costume e que não se intimidassem com a presença e 

orientação de uma pessoa estranha. 

A implementação decorreu nos meses de Maio e Junho de 2012, conforme 

havia sido solicitado pelos professores. Assim, os docentes puderam concluir a 

abordagem dos programas curriculares antes da realização destas atividades e, no 

caso do 4º ano, não houve interferência na preparação dos alunos para os exames 

nacionais. 

O questionário foi aplicado, pela investigadora, na semana de 11 a 15 de 

Junho de 2012, mais precisamente no dia em que os alunos terminaram a última 
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atividade. Aplicou-se neste momento não só porque era importante que os alunos 

tivessem presente o trabalho desenvolvido nas três atividades, mas também porque 

era a última semana de aulas. 

O questionário destinado aos professores foi aplicado, também pela 

investigadora, três semanas após terem terminado as aulas. Não foi preenchido na 

última semana de aulas, porque os docentes demonstraram interesse em consultar 

previamente os protocolos que os seus alunos preencheram para cada uma das 

atividades propostas. Segundo eles, assim poderiam complementar o que tinham 

observado sobre o desempenho dos mesmos. 
 

3.4.4. Tratamento e análise dos dados 

Os protocolos apresentavam situações que solicitavam a seleção de uma 

opção e/ou requeriam explicação ou justificação. 

Nas questões que pressupunham a seleção de uma opção fez-se a contagem 

e apresenta-se a respetiva percentagem de ocorrências.  

Nas questões que requeriam justificação começou-se por fazer uma análise 

de conteúdo das respostas, pois “o objetivo é o tratamento de mensagens (do 

conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam 

inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem” (Bardin, 2002, p.35). 

Perante o elevado número de respostas diferentes, embora algumas transmitam a 

mesma ideia, optou-se por categorizá-las que, segundo Bardin (2008), implica 

classificar os elementos de um conjunto, diferenciando-os numa fase inicial e 

reagrupando-os numa fase posterior. Para a referida autora, este processo 

compreende duas etapas: primeiro é necessário fazer o inventário isolando os 

elementos, depois deve proceder-se à classificação repartindo os elementos e 

atribuindo uma certa organização às mensagens e criando categorias ou classes que 

agrupam elementos com caraterísticas comuns. 

A maioria dos dados relativos a cada questão e às categorias criadas 

encontra-se apresentada em tabela, com a respetiva frequência absoluta (f) e 

frequência relativa em percentagem (%). No entanto, naquelas questões em que só 

houve uma resposta ou uma justificação, os dados foram apenas descritos. 

As tabelas correspondentes às perguntas dos protocolos são acompanhadas 

não só pela respetiva análise, mas também por alguns registos dos alunos que se 

consideram representativos ou que transmitem algo considerado relevante, de modo 

a proporcionarem um conhecimento mais autêntico do tipo de respostas dadas.  
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Privilegiou-se a análise do conteúdo manifesto, ou seja, o que está escrito 

explicitamente (Gauthier, 2003) nas respostas dos alunos embora, por vezes, 

houvesse necessidade de fazer uma análise latente, isto é, uma análise daquilo que 

parece estar implícito (Gauthier, 2003) devido à pouca clareza das respostas ou 

ideias. As transcrições dos registos também servem para ilustrar estas situações. 

Embora esporadicamente se faça alusão à resposta “ideal” para algumas 

questões, não se construíram respostas modelo para comparar com as que foram 

apresentadas pelos alunos. 

Os dados relativos aos alunos do 3º e 4º ano apresentam-se em diferentes 

colunas por se considerar que pode ter interesse comparar alguns aspetos, como por 

exemplo os que estão relacionados com a complexidade das respostas. Para além 

disso, como as atividades foram realizadas de forma consecutiva, faz-se também 

uma breve análise à evolução ao longo das três atividades, em cada um dos anos de 

escolaridade, apenas em parâmetros passíveis de comparação.  

Os resultados obtidos com a execução dos procedimentos, principalmente 

das atividades 2 e 3, não são apresentados por se considerar que estes, por si só, 

não têm grande interesse para esta investigação. No entanto, aquando da análise do 

desempenho dos alunos nas fases de registo, síntese e interpretação dos dados, faz-

se uma breve referência aos resultados que os alunos registaram. 

Relativamente aos dados obtidos a partir dos questionários, as respostas às 

perguntas fechadas foram analisadas de forma quantitativa, enquanto para as 

respostas às questões abertas se recorreu à análise de conteúdo, seguida de 

categorização e respetiva frequência.  

À semelhança do que se fez com as respostas às perguntas dos protocolos, 

os dados apresentam-se em tabelas de frequências, sendo a análise de algumas 

respostas sustentada pelas transcrições de alguns registos.  

Os autores das respostas identificam-se de forma codificada. No caso dos 

professores, o código inicia-se com um P, relativo à situação profissional, e será 

seguido de um número (1,2,3 ou 4) que corresponde ao número da turma atribuído 

em função da ordem de realização da 1ª atividade, que não se manteve nas 

atividades 2 e 3 por uma questão de disponibilidade das turmas. Os alunos são 

designados por um código que começa com a vogal A (relativo à situação de aluno) 

seguido de um número (de 1 a 53) correspondente à ordem alfabética e, por fim, pela 

designação do ano de escolaridade. Assim, A21,3ºano significa que, seguindo a 

ordem alfabética, é o 21º aluno do 3º ano de escolaridade.  
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CAPÍTULO IV- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

DOS RESULTADOS 
 

4.1 Introdução 

Atendendo aos objetivos definidos no âmbito deste estudo, o tratamento dos 

dados obtidos será efetuado em três partes: a primeira (4.2)  integra a análise 

relativa às AL e às AE existentes em todos os manuais escolares de Estudo do Meio 

do 3º ano de escolaridade, no tópico programático “fatores do ambiente que 

condicionam a vida animal”. A segunda (4.3) apresenta os dados referentes às 

respostas dos alunos às questões das AL aplicadas. A terceira (4.4) refere-se às 

respostas dadas pelos alunos e pelos professores às questões dos respetivos 

inquéritos. 

4.2 Análise dos manuais escolares (ME) 

A análise das atividades propostas pelos ME no âmbito do tópico 

programático referido será efetuada de modo a estudar a frequência de AL e AE 

(4.2.1) e a frequência de cada tipo de AL, segundo a tipologia de Leite (2001) (4.2.2). 

4.2.1. Frequência das AL e AE  

A abordagem dos fatores abióticos que influenciam o comportamento dos 

animais nem sempre é feita de forma isolada pelos ME, surgindo, por vezes, 

associada ao estudo da influência dos fatores abióticos nas plantas. Nestes casos, 

consideraram-se apenas as atividades que envolvem animais.  

Como já foi referido no capítulo anterior, as atividades foram classificadas 

com base na perspetiva de Leite (2001). Assim, foram consideradas AL todas as 

atividades práticas que implicam a utilização de material de laboratório e AE as que 

envolvem manipulação de variáveis.  

A tabela que se segue mostra o número de AL e de AE em cada manual 

escolar, no tópico programático em estudo. 
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Tabela 2: Número de AL e de AE presente no tópico “fatores do ambiente que 

condicionam a vida animal (n=16) 
 

Manual M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

AL 0 2 2 2 3 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 3 

AE 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

 

Os resultados desta pesquisa põem em evidência que a maioria dos manuais 

sugere a realização de AL, pois, dos 16 manuais, há dois que sugerem três, quatro 

que propõem duas e seis que sugerem uma atividade.  

É de salientar que o manual M15, apresenta frequência zero nos dois tipos de 

atividades, porque não aborda o tópico programático. 

Com este estudo, verificou-se que a maioria das AL sugeridas são também 

AE e que, apesar de os dados da tabela não revelarem, ao analisar as AE verificou-

se que eram todas simultaneamente laboratoriais.  

A figura que se segue mostra duas das atividades consideradas 

simultaneamente laboratoriais e experimentais. 
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 Atividades experimentais e laboratoriais 
 

 

As duas propostas de atividade apresentadas na figura 4 são  

 

Estas atividades são simultaneamente laboratoriais e experimentais, porque 

envolvem controlo e manipulação de variáveis e utilização de material de laboratório 

mais ou menos convencional, respetivamente.  

A primeira proposta permite observar o comportamento da minhoca (variável 

dependente), quando se manipula a humidade no substrato (variável independente 

ou manipulada) e se mantém o tipo de substrato, o recipiente, o animal, as condições 

Figura 4: Exemplo de atividades simultaneamente experimentais e laboratoriais 

                Fonte: Manual M14 
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de luminosidade, de temperatura e de arejamento do substrato (variáveis 

controladas).  

A segunda atividade da figura 4 possibilita estudar o comportamento da 

minhoca quando se modifica a intensidade da luz e se mantém o animal, o 

recipiente, bem como o tipo de substrato e as condições de temperatura, humidade e 

arejamento do mesmo 

. 

4.2.2. Tipos de AL 

Depois de identificar as AL presentes na secção que aborda a temática 

“Fatores do ambiente que condicionam a vida animal”, procedeu-se à respetiva 

classificação, de acordo com a perspetiva de Leite (2001), ou seja, cada AL foi 

classificada num dos seguintes tipos: exercícios, atividades para aquisição de 

sensibilidade acerca dos fenómenos, atividades ilustrativas, atividades orientadas 

para a determinação do que acontece, atividades POER e investigações. 

Depois de fazer a classificação e a contagem do número de AL de cada tipo, 

obtiveram-se os dados que constam na tabela 3.  
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Tabela 3: Tipos de AL presentes no tópico “fatores do ambiente que condicionam a vida 

animal” (Leite,2000,2001) 

Manual 

Escolar 

Atividades laboratoriais 

Exercícios 

Atividades para 

aquisição de 

sensibilidade 

acerca dos 

fenómenos 

Atividades 

Ilustrativas 

Atividades 

orientadas para a 

determinação do 

que acontece 

Prevê-

Observa-

Explica-

Reflete 

 

Investigações 

M2 0 0 0 2 0 0 

M3 0 0 0 2 0 0 

M4 0 2 0 0 0 0 

M5 0 1 0 2  0 0 

M6 0 0 1 0 0 0 

M7 0 0 0 1 0 0 

M8 0 0 1 1 0 0 

M9 0 0 1 0 0 0 

M11 0 0 0 0 0 0 

M12 0 0 1 0 0 0 

M13 0 0 1 0 0 0 

M14 0 0 0 2 0 0 

M16 0 1 2 0 0 0 

 

Pela leitura da tabela verifica-se que, na temática “Fatores do ambiente que 

condicionam a vida animal”, as AL mais frequentes são, por ordem decrescente: as 

atividades orientadas para a determinação do que acontece, as atividades ilustrativas 

e as atividades orientadas para aquisição de sensibilidade acerca de fenómenos. 

De seguida, apresenta-se um exemplo de cada uma destas atividades. 
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 Atividade para aquisição de sensibilidade acerca dos fenómenos 

 

 

 

A sugestão apresentada na figura 5 é uma atividade baseada nos sentidos, 

sobretudo na visão, que, por si só, não introduz um conceito novo, mas que ajuda a 

conhecer melhor o princípio em estudo. Proporciona ao aluno o reforço do 

conhecimento, através da observação, dos hábitos comportamentais dos animais, 

mais concretamente da minhoca. Considera-se, por isso, uma atividade para 

aquisição de sensibilidade acerca dos fenómenos.  

Figura 5: Exemplo de uma atividade para aquisição de sensibilidade acerca dos fenómenos 
Fonte: Manual M4 
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Com esta atividade os alunos poderão observar aspetos relacionados com a 

construção de túneis, com a alimentação e com os ambientes preferidos pelas 

minhocas.  

 Atividade do tipo ilustrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades da figura 6 promovem o reforço do conhecimento conceptual 

apresentado imediatamente antes de propor as atividades aos alunos. Ao colocar a 

campânula sobre o animal pretende criar-se um sistema fechado, ou seja, uma 

situação em que não haja troca de gases. Por essa razão, a determinada altura deixa 

de existir oxigénio em quantidade suficiente para que ocorra respiração, provocando 

a morte, porque “o ar é indispensável aos animais”. 

Verifica-se que a conclusão é apresentada na informação que precede as 

experiências, o que faz com que as atividades sejam do tipo ilustrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de uma AL do tipo ilustrativo 
Fonte: Manual M16 
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 Atividade do tipo experiência orientada para a determinação do que 

acontece  

 

 

Figura 7: Exemplo de uma AL do tipo experiência orientada para a determinação do que acontece 
Fonte: Manual M2 
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A figura 8 inclui duas atividades sobre a minhoca promotoras da construção 

de conhecimentos novos, pois a informação que antecede as propostas não adianta 

caraterísticas comportamentais deste animal. A informação que veicula o 

Figura 8: Exemplo de uma atividade orientada para a determinação do que acontece 
Fonte: Manual M2 
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conhecimento conceptual surge apenas depois da atividade. Os alunos são 

orientados, através de um protocolo muito simples, para obterem os resultados 

pretendidos, supostamente desconhecidos inicialmente. Por todas estas razões 

estamos perante atividades orientadas para a determinação do que acontece. 

Com este estudo verificou-se que no tópico programático fatores do ambiente 

que condicionam a vida animal, os manuais do 3º ano de escolaridade analisados 

propõem AL algumas das quais de natureza experimental, privilegiando as do tipo 

orientadas para a determinação do que acontece e as do tipo ilustrativo. Verificou-se 

ainda que não existem AL do tipo POER e investigações. 

Estes resultados estão em conformidade com os de outros estudos (Duarte, 

1999; Leite,1999; Figueiroa, 2001; Garcia Barros & Martinez Losada, 2003; Pacheco, 

2007; Sousa, 2009; Martins, 2011; Barbosa, 2012) que evidenciaram a escassez de 

atividades de maior grau de abertura em manuais escolares de ciências. 

 

4.3. Desempenho dos alunos na implementação das três 

propostas didáticas 

 
O desempenho dos alunos na concretização das atividades será apresentado 

e analisado em quatro partes: a primeira (4.3.1), corresponde à atividade da 

minhoca; a segunda (4.3.2), refere-se ao estudo da influência da salinidade na 

eclosão da artémia; a terceira (4.3.3), reúne os dados e a respetiva análise do 

desempenho na atividade sobre influência da temperatura na eclosão da artémia; por 

último, na quarta (4.3.4), faz-se uma análise da evolução do desempenho dos alunos 

relativamente às capacidades potencialmente promovidas pela concretização das 

propostas didáticas (apresentadas em 3.4.2) e a outras que se foram evidenciando 

ao longo das três implementações.  

 

4.3.1 Atividade 1 - A influência da humidade na vida da minhoca 

A atividade 1 (apêndice 3) teve início com um breve diálogo sobre as 

oscilações de temperatura que se verificaram nas últimas semanas e sobre o nosso 

comportamento face a essas variações. Os alunos referiram várias ações que estão 

ao nosso alcance como: aquecer os ambientes (casas, carros…), vestir mais roupa 

quando a temperatura está baixa, usar o ar condicionado para arrefecer os 

ambientes, beber mais água ou usar menos roupa quando a temperatura é mais 

elevada. De seguida, foram confrontados com as perguntas: “E os outros animais, 

também ligam o ar condicionado?”, “Também vestem roupa?”, “Então o que fazem 
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eles quando há variações das condições do meio, como por exemplo oscilações de 

temperatura?”. As respostas a esta última questão foram: “fogem”; “escondem-se”; 

“procuram água para beber”; “metem-se dentro de água”; “alguns fazem um ninho”; 

“metem-se em buracos”; “alguns vão para outros países”; “adormecem”; “alguns 

morrem”; “depende dos animais porque nem todos são iguais”. 

Com o intuito de relacionar o comportamento da generalidade dos animais 

terrestres face às oscilações de temperatura com o animal a explorar na primeira 

atividade, apresentou-se a seguinte questão: “Como reagiria uma minhoca às 

mudanças de temperatura?” As respostas mais frequentes foram: “metia-se na terra”; 

“escondia-se debaixo de pedras” e “morria de frio ou de calor”. Sem fazer qualquer 

julgamento sobre estes comentários, prosseguiu-se formulando a pergunta: “E como 

reagiria ela à falta de água?” As únicas respostas foram: “morria à sede”; “morria de 

sede a não ser que estivesse à beira de um rio”. 

Aproveitou-se esta ligação para informar os alunos de que iriam realizar uma 

atividade para aprenderem mais sobre o comportamento da minhoca em função de 

uma possível alteração das condições do meio e entregou-se o respetivo protocolo 

(apêndice 3). Este começava com uma banda desenhada que, além de 

contextualizar a questão problema, continha algumas informações sobre a utilidade 

da minhoca. Depois, fez-se uma ligeira exploração para clarificar algumas 

expressões que integram essa informação, como por exemplo “poroso” e 

“permeável” e, de seguida, passou-se para as formuladas no protocolo. Esta 

transição foi feita de uma forma muito natural já que a banda desenhada terminava 

com a questão problema, como se pode ver na figura seguinte. 

 

 
Figura 9: Última vinheta da banda desenhada da atividade 1 (Apêndice 3) 
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4.3.1.1. Previsão 

 

Apesar de a questão de previsão ter sido antecipada pela banda desenhada, 

esta volta a surgir no protocolo, imediatamente a seguir à questão problema, 

solicitando uma justificação (“Na tua opinião, qual será a opção da minhoca? 

Justifica.”) 

A análise das respostas a esta pergunta permite averiguar se as crianças já 

associavam a necessidade de presença de água no solo para manter a epiderme 

húmida possibilitando, assim, a troca de gases e a respiração. 

As opções dos alunos relativas ao tipo de solo estão apresentadas na tabela 

que se segue. 

 

Tabela 4: Previsão dos alunos sobre o tipo de solo preferido pela minhoca 

Categoria 

Alunos  

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Solo húmido 48 90,6 21 100,0 

Solo seco 3 5,7 0 0,0 

Ambos 2 3,8 0 0,0 

 

Os dados demonstram que todos os estudantes apresentaram uma previsão 

sobre o tipo de solo preferido pelas minhocas e que apenas um dos que selecionou 

ambos os solos, não justificou a sua escolha.  

A maioria dos alunos do 3º ano e a totalidade dos do 4º previu que a minhoca 

se deslocava para o solo húmido. Isto pode dever-se ao facto de já terem abordado a 

temática ou de terem construído esse conhecimento a partir de vivências do 

quotidiano. Na verdade, quando os participantes foram confrontados com a questão 

de previsão, não demonstraram qualquer hesitação. 

Como quase todos os respondentes selecionaram o solo húmido, 

categorizaram-se apenas os argumentos relativos a este tipo de solo. Na elaboração 

das categorias abaixo apresentadas considerou-se se foi referida, ou não, a 

necessidade de água para respirar. Apesar de alguns participantes argumentarem a 

necessidade de ter a “pele” molhada para sobreviver sem especificar a realização de 

trocas gasosas ou respiração, consideraram-se estas respostas corretas já que a 

ausência destes processos põe em causa a vida dos animais. Os argumentos 

encontram-se categorizados na tabela 5. 
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Tabela 5: Argumentos dos alunos que selecionaram o solo húmido 

Categoria 

Alunos  

3º  ano 

(n=48) 

4º ano 

(n=21) 

f % f % 

Necessidade de manter a epiderme molhada/respirar 2 4,2 1 4,8 

Necessidade de manter a epiderme molhada/respirar e outras  1 2,1 5 23,8 

Outras necessidades diferentes das anteriores 45 93,8 15 71,4 

 

Pelos dados expressos na tabela 5 depreende-se que a maioria dos 

respondentes não deixa transparecer, nas justificações apresentadas, a importância 

da água para manter a epiderme molhada ou para que ocorra respiração. Aqueles 

que conseguiram fazê-lo, nem sempre usam as expressões apresentadas nas 

categorias, porém considerou-se que a ideia está implícita na resposta. O registo que 

se apresenta de seguida, é uma destas situações: 

“Preferem ambientes húmidos porque se forem ambientes secos a baba que tem 
pode secar e sem aquela baba elas morrem mas se for ao ambiente húmido a baba 
delas cresce.” (A45,3ºano) 

No total, 28,6% dos alunos do 4º ano e 6,3% do 3º ano parecem transmitir a 

necessidade de manter a epiderme húmida ou de respirar. No entanto, ao analisar as 

respostas para categorizar, constatou-se que apenas um aluno do 3º ano e dois do 

4º referem unicamente que é necessário ter a “pele” húmida para respirar, pois os 

restantes apresentam também outras razões. Talvez as crianças tivessem 

conhecimento da necessidade das minhocas ao responder “gostam de humidade”, 

“gostam de água”, “têm que se refrescar” ou “precisam de ar”, porém não se 

consideraram corretas porque a ideia não está explícita. 

Ao analisar os registos constatou-se que quase todos os alunos que 

fundamentaram a sua previsão, apresentam uma justificação com lógica. A maioria, 

quer dos que selecionaram o solo seco, quer dos que selecionaram o solo húmido, 

apresentou argumentos relacionados com as caraterísticas do solo (fértil, arejado, 

sem luz, sem calor…) ou com necessidades biológicas da minhoca (humidade, 

beber, respirar, deslocar-se, alimentar-se, escavar…). Verificou-se, também, que 11 

alunos (nove do 3º e dois do 4º ano) justificaram a escolha com base em vivências 

do quotidiano, como mostra o seguinte registo: 
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“Na minha opinião elas preferem solos húmidos porque eu já as vi lá junto às pedras 
quando o meu pai estava a enterrar o meu cão Snoopy.” (A51, 3ºano) 

Alguns participantes, maioritariamente do 4º ano, apresentaram mais do que 

uma razão para as minhocas preferirem o solo que assinalaram. As respostas que se 

seguem ilustram esta situação. 

“A opção da minhoca será o solo húmido, porque será mais fácil para se deslocar, 
ajuda-a a desenvolver os alimentos e a respirar.” (A9,4º ano) 
 
“Na minha opinião as minhocas preferem os solos húmidos porque apanham ar, ficam 
molhados e trabalham mais depressa.” (A27, 3º ano) 
 
“A minhoca prefere ambientes secos porque dá para entrar o ar melhor e para elas 
fazeres as coisas delas muito melhor.” (A7, 3º ano)  

O facto de as crianças enumerarem diversos fatores que, segundo elas, 

fazem com que as minhocas prefiram um determinado solo, pode dever-se à 

abordagem prévia da temática que apesar de ter sido apenas teórica, segundo 

informação dos professores, pode ter sido suficiente para terem interiorizado que os 

solos húmidos reúnem várias condições essenciais à vida das minhocas.  

Um dos conhecimentos que parece ter sido interiorizado antes desta atividade 

é o de que estes animais não escolhem ambientes com muita luz ou calor, já que são 

frequentes as respostas que mencionam a necessidade de a minhoca se refrescar, 

de evitar a luz e o calor.  

Os alunos também referem, bastantes vezes a facilidade em escavar para 

construir túneis, deslocar-se, tornar o solo húmido fértil e abundante em alimento, o 

que leva a crer que se tenham baseado na informação disponibilizada na banda 

desenhada.  

Considerando que este assunto já tinha sido abordado nas aulas, esperava-

se que a maioria das crianças já soubesse por que razão as minhocas têm que viver 

em ambientes húmidos. No entanto, apesar de a maioria prever que o ambiente 

húmido seria o “escolhido” pela minhoca, apenas uma minoria apresentou 

argumentos relacionados com as necessidades biológicas da minhoca. 

4.3.1.2. Proposta de procedimento 

Através da questão 2.1, solicitou-se uma proposta de procedimento que 

permitisse responder à questão problema. Na mesma questão, sugeriu-se que cada 

aluno partilhasse a sua opinião com o professor e com os colegas e só 

posteriormente escrevesse a resposta definitiva. Esta sugestão foi dada com o intuito 
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de possibilitar a análise da proposta, nomeadamente da respetiva aplicabilidade, 

antes de a concretizar.  

No momento em que os alunos apresentaram as suas propostas, constatou-

se que alguns do 3º ano sugeriam que se colocasse a minhoca no interior de cada 

um dos solos. Na opinião deles, se ela escavasse túneis e regressasse à superfície 

era porque não gostava do solo, se não voltasse era porque gostava. Perante esta 

situação houve necessidade de promover uma breve reflexão sobre o tempo 

necessário à obtenção de resultados caso se procedesse dessa forma. Quando 

todos mostraram ter consciência da fraca viabilidade desta sugestão, solicitou-se 

uma alternativa. Os mesmos alunos apresentaram, sem dificuldade, sugestões, 

consideradas melhores em termos de concretização e de obtenção de resultados 

(tabela 6). 

 

Tabela 6:Procedimento proposto pelos alunos  

 

Pela leitura da tabela, verifica-se que todas as propostas apresentadas são 

viáveis e que, à exceção da última, todas permitem descobrir a preferência da 

minhoca por um dos solos. Por isso, pode afirmar-se que a maioria dos alunos 

(92,4% do 3º ano e 95,3% do 4º), conseguiu sugerir um procedimento exequível. 

 As propostas são pouco diversificadas e as que foram consideradas viáveis 

diferem apenas num pormenor relacionado com o local onde se coloca a minhoca. 

Categoria 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Colocar terra ou papel no tabuleiro, molhar metade, colocar a 

minhoca lá dentro (não especifica) e ver para onde se desloca a 

minhoca. 

20 37,7 9 42,9 

Colocar terra ou papel no tabuleiro, molhar metade, colocar a 

minhoca na parte húmida e observar para onde se desloca. 
1 1,9 0 0,0 

Colocar terra ou papel no tabuleiro, molhar metade, colocar a 

minhoca na parte seca e observar para onde se desloca. 
1 1,9 0 0,0 

Colocar terra ou papel no tabuleiro, molhar metade, colocar a 

minhoca entre a terra húmida e a seca e observar para onde se 

desloca. 

27 50,9 11 52,4 

Encher dois tabuleiros, um com solo húmido e outro com seco. 

Colocar uma minhoca em cada. Aquele do qual a minhoca 

tentasse sair é o que não é adequado para a mesma. 

4 7,5 1 4,8 
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Parte dos participantes, quer do 3º quer do 4º ano, propôs colocar substrato no 

tabuleiro, molhar o que se encontrava numa das metades, colocar a minhoca entre 

os dois e observar para que lado ela se deslocava. A outra parte dos participantes 

escreveu um texto semelhante, porém não especificou o local onde colocaria a 

minhoca. Depois de serem questionados sobre a razão de não terem especificado o 

local, percebeu-se que, para eles, o resultado não seria em função do local onde 

colocassem a minhoca, por isso consideravam esse aspeto pouco relevante.  

Reconhece-se que as questões colocadas para fomentar a reflexão sobre a 

exequibilidade das propostas iniciais pode ter influenciado as respostas escritas e, 

consequentemente, pode ter contribuído para haver uma percentagem elevada de 

procedimentos válidos.  

Considera-se, ainda, que a tarefa estava facilitada pelo facto de pedir aos 

alunos apenas a descrição do procedimento, uma vez que o material era 

apresentado na questão 2. 

 

4.3.1.3. Identificação das variáveis 

 

Para averiguar se os alunos sabiam quais as variáveis a mudar e a controlar 

propôs-se, através da questão 2.2, que recorressem às expressões dadas 

(luminosidade, tipo de solo, humidade, temperatura e comportamento) e 

completassem uma frase de modo a torná-la verdadeira.  

Para que a identificação das variáveis fosse considerada correta, a frase 

devia ter sido construída da seguinte forma: “Nesta atividade experimental, para 

observar o comportamento da minhoca, devemos variar apenas a humidade, e 

manter a temperatura, o tipo de solo e a luminosidade”, sendo que as três últimas 

expressões não têm que obedecer a esta ordem. 

O desempenho dos participantes encontra-se refletido na tabela 7. 

 

Tabela 7: Desempenho dos alunos na Identificação das variáveis  

 
Categoria 

Alunos  

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Identifica corretamente todas as variáveis 48 90,6 20 95,2 

Identifica corretamente apenas algumas variáveis 5 9,4 1 4,8 

 

A generalidade dos respondentes não manifestou dúvidas na identificação 

das variáveis, pois, como se pode comprovar pelos dados da tabela, apenas seis 
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alunos (cinco do 3º ano e um do 4º) não preencheram corretamente os espaços. 

Para estes estudantes o “tipo de solo” era a variável independente, isto é, a variável 

a manipular, talvez por considerarem que havia dois tipos de solo diferentes: um 

seco e um húmido. 

O desempenho das crianças parece permitir concluir que elas são capazes de 

identificar com alguma facilidade as variáveis a controlar e a manipular. Admite-se, 

no entanto, que o facto de terem sido elas a propor o procedimento e a discutir a sua 

exequibilidade, pode ter estimulado a reflexão sobre a melhor forma de proceder 

para obter resultados válidos e, por conseguinte, pode ter tido efeitos positivos no 

desempenho relativo a esta tarefa.  

 

4.3.1.4. Execução 

 

Através da questão 3 sugeriu-se aos grupos que executassem o 

procedimento que haviam proposto anteriormente (em 2.1). Como houve grupos 

cujos elementos propuseram procedimentos com algumas diferenças, propôs-se que 

concretizassem o procedimento registado pela maioria dos elementos de cada um.  

Percebeu-se que cada grupo usou um critério para estabelecer a ordem de 

participação dos elementos: uns recorreram à ordem alfabética, outros fizeram 

sorteio e outros elegeram o primeiro e estabeleceram um determinado sentido de 

rotação.  

Depois de se terem relembrado algumas regras indispensáveis ao bom 

funcionamento do trabalho em grupo, entre as quais se encontrava a importância de 

todos os elementos participarem, cada equipa recebeu o material necessário para a 

executar o procedimento (imagem 1 da figura 10).  

A figura 10 reúne algumas imagens recolhidas aquando do desenvolvimento 

das diferentes fases da execução do procedimento. 
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Em quase todas as equipas houve um dos elementos colocou o substrato 

(imagem 2 da figura 10), outro nivelou-o (imagem 3 da figura 10), outro molhou-o 

(imagem 4 da figura 10) e, por fim, outro colocou a (s) minhoca (s). A maioria colocou 

Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 3 Imagem 4 

 

Imagem 5 

 

Imagem 6 

 

Figura 10.  Sequência ilustrativa de algumas fases da concretização do procedimento da atividade 1 
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a (s) minhoca (s) entre os dois substratos (imagem 5 da figura 10) e passados alguns 

minutos eram visíveis os resultados. Contudo, alguns dos grupos verteram todo o 

substrato formando uma camada espessa, o que contribuiu para que as minhocas se 

tentassem enterrar depois de alcançarem a parte húmida. Esta situação é ilustrada 

pela imagem 6 da figura 10.  

Enquanto se esperava pelos resultados exploraram-se novamente as 

variáveis. Apesar de os alunos não terem revelado grandes dificuldades aquando da 

primeira abordagem, esta segunda exploração após a manipulação/controlo pareceu 

ajudar a compreender melhor o que tinham que mudar, o que tinham que manter e 

por que razão é importante ser rigoroso neste controlo e manipulação. 

Há a registar duas situações que conduziram à demora da obtenção de 

resultados: a espessura do substrato e o facto de cada grupo ter mais do que uma 

minhoca. Em relação à primeira situação reconhece-se que se deveria ter 

recomendado aos alunos para não colocarem mais de 1cm de terra no tabuleiro, 

para evitar que as minhocas se enterrassem em qualquer um dos solos. Em relação 

à segunda situação, apesar de a intenção ser a existência de um reforço em caso de 

morte ou fragilidade de algum animal, alguns grupos colocaram mais do que uma 

minhoca no tabuleiro e estas em vez se deslocarem, uniram-se e permaneceram 

sempre no mesmo local. Em alguns casos foi mesmo necessário afastá-las ou 

remover uma delas. Estes imprevistos ocorreram apenas na primeira turma que 

realizou a atividade.  

Houve crianças que se aperceberam de que o material mencionado no 

protocolo incluía duas opções de substrato, pelo que alguns grupos preferiram 

experimentar com papel em vez de terra (figura 11). 

 

 

Figura 11: Ilustração da utilização do papel como substrato 
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Os resultados evidenciaram-se muito mais rapidamente nas situações em que 

houve utilização do jornal do que nas que utilizaram terra, porque os animais 

deslocavam-se muito mais depressa sobre o jornal. 

Depois de observarem que as minhocas tentavam frequentemente esconder-

se sob o papel, quase todos os grupos realçaram a necessidade de estes animais 

permanecerem em locais pouco iluminados. 

Considera-se que foi proveitoso para os alunos terem observado que o 

comportamento das minhocas foi o mesmo tanto no papel como na terra, escolhendo 

sempre a parte que estava húmida. 

Os participantes executaram devidamente o procedimento que eles próprios 

propuseram, não manifestaram qualquer dificuldade e todos obtiveram os mesmos 

resultados, independentemente do substrato usado e do local onde colocaram as 

minhocas.  

Por tudo o que foi referido sobre a execução considera-se que esta tarefa 

pode ter contribuído para construir conhecimento procedimental e conceptual e para 

desenvolver competências diversas, destacando-se as destrezas associadas à 

manipulação de material e as competências relacionadas com a cooperação e com a 

autonomia. 

 

4.3.1.5. Registo dos resultados 

 

A questão 4 – “Ilustra a experiência legendando o material utilizado e 

assinalando o percurso feito pela minhoca”- foi colocada com o intuito de averiguar a 

destreza dos alunos na ilustração do procedimento e dos respetivos resultados.  

 Em cada ilustração analisaram-se as três vertentes solicitadas: o desenho do 

material utilizado, a legenda do referido material e a sinalização do trajeto realizado 

pela minhoca.  

Relativamente ao desenho considerou-se que as crianças deveriam esboçar 

pelo menos o tabuleiro, o substrato seco, o substrato húmido, a minhoca, o 

pulverizador, a colher e a (s) luva (s). O desempenho nesta vertente encontra-se 

refletido na seguinte tabela: 
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Tabela 8: Desempenho dos alunos no desenho do material  

Categoria 

Alunos  

 3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Desenha o tabuleiro e o respetivo conteúdo 6 11,3 0 0,0 

Desenha algum material, além do tabuleiro e do seu 

conteúdo  
30 56,6 11 52,4 

Desenha todo o material, separando o que está dentro e fora 

do tabuleiro 
17 32,1 10 47,6 

 

Os dados da tabela 8 indicam que apenas 32,1% dos alunos do 3º ano e 

47,6% dos do 4º ano desenhou todo o material utilizado. A maioria desenhou apenas 

parte do material esquecendo-se principalmente da minhoca, das luvas ou da colher. 

11,3% dos participantes do 3º ano desenhou apenas o tabuleiro e o conteúdo do 

mesmo. Alguns desenharam também um objeto que usaram para separar os 

substratos ou o recipiente que continha a minhoca inicialmente. 

Verifica-se também que determinados desenhos dos alunos do 3º ano não 

evidenciam a separação do material que estava dentro do tabuleiro relativamente ao 

que estava fora. Como exemplo desta situação apresenta-se o registo do A12, do 4º 

ano (figura 12). 

 

 

Figura 12. Ilustração do A12  do 4º ano 
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A questão 4 requeria, ainda, a legenda de todo o material utilizado na 

execução do procedimento.  

Os dados da tabela 9 permitem perceber se os estudantes deram resposta a 

esta solicitação e de que forma o fizeram. 

 

Tabela 9:Desempenho dos alunos na identificação do material desenhado 

Categoria 

Alunos  

 3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Não legenda 2 3,8 0 0,0 

Legenda o tabuleiro e respetivo conteúdo 5 9,4 3 13,3 

Legenda algum material  22 41,5 8 38,0 

Legenda todo o material desenhado 24 45,3 10 47,6 

 

No que diz respeito à identificação do material desenhado, não se verificam 

grandes diferenças entre o desempenho dos alunos do 3º e o dos do 4º ano. A 

maioria das crianças de ambos os anos legendou, apenas, algum material e 45,3% 

do 3º e 47,6% do 4º legendaram tudo o que desenharam. 

Além do desenho e da identificação do material, solicitou-se às crianças que 

realçassem o trajeto feito pela minhoca. Os dados que se seguem mostram se elas 

corresponderam ou não a esta solicitação. 

 

 

Tabela 10: Desempenho dos alunos na indicação do percurso efetuado pela minhoca 

Categoria 

Alunos  

 3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Não assinala o percurso 6 11,3 1 4,8 

Assinala o início e o fim ou o sentido de deslocação 15 28,3 9 42,9 

Assinala o percurso 32 60,4 11 52,4 

 

A maioria dos estudantes de cada ano (60,6% do 3º ano e 52,4% do 4º) 

assinalou o percurso, como fez A13, do 3º ano (figura 13). 
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Figura 13: Ilustração do A13 do 3ºano 

 

Dos participantes que não assinalaram o percurso, verificou-se que a maioria 

apresentou outras indicações relativas ao sentido de deslocação. Embora alguns só 

desenhassem a minhoca na posição inicial, outros assinalaram a localização inicial e 

a final no momento do registo. Para sinalizar, uns escreveram “Início” e “Fim” (figura 

14), outros fizeram uma seta (figuras 15 e 16), alguns usaram as letras “I” e “F” 

(figura 16) e outros recorreram aos números “1” e “2”. 

 

 

 

 

Figura 14: Ilustração do A10 do 4º ano 
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Figura 15: Ilustração do A19 do 4º ano 
 

 

As principais razões apontadas pelas crianças para assinalar apenas o início 

e o fim do trajeto foram: a minhoca fez um percurso longo e passou várias vezes pelo 

mesmo sítio e a minhoca escavou um túnel e não foi possível observar o trajeto que 

ela fez. 

Certos alunos complementaram os desenhos com comentários sobre o 

comportamento da minhoca, como por exemplo: “escavou um túnel” (figura 15) ou 

“escondeu-se debaixo do jornal”. Pensa-se que possam ter optado por escrever esta 

informação para justificar o facto de não terem sinalizado o percurso. 

Aquando da realização não se detetaram dificuldades, contudo, pela análise 

dos desenhos constata-se que apenas sete crianças (cinco do 3º e dois do 4º ano) 

conseguiram, simultaneamente, apresentar todo o material utilizado, fazer a 

respetiva legenda e assinalar o percurso da minhoca, à semelhança do que fez A48, 

do 3ºano (figura 16). 
 

 
 

Figura 16: Ilustração do A48 do 3º ano 
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A generalidade dos alunos apresentou ilustrações interessantes e com 

pormenores curiosos, porém, notou-se alguma dificuldade em desenhar todo o 

material utilizado. Apesar disso, a maioria legendou tudo o que desenhou e assinalou 

o percurso ou o sentido de deslocação do animal.  

Independentemente do desempenho dos participantes, esta tarefa fomentou o 

registo dos resultados e julga-se que tenha contribuído para desenvolver 

competências importantes a nível da observação, concentração, representação 

gráfica e interpretação dos resultados, sendo esta última deduzida a partir dos 

comentários. 

 

4.3.1.6. Comparação dos resultados obtidos com as previsões  

 

Para promover o confronto entre os resultados obtidos e as ideias prévias 

apresentou-se a seguinte questão: regista as diferenças e/ou semelhanças entre o 

que observaste e o que tinhas previsto. 

A resposta de cada aluno permite analisar a capacidade demonstrada para 

comparar de forma coerente os resultados com as ideias prévias. Para averiguar se 

existiu ou não coerência analisou-se a previsão, o registo dos resultados e a 

comparação entre ambos, efetuada por cada aluno. Desta análise, resultaram os 

dados que se seguem. 

 

Tabela 11: Nível de coerência na comparação dos resultados com as previsões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados da tabela mostram que a maioria dos alunos comparou os 

resultados com as ideias iniciais de forma coerente. 

Verifica-se que 9,4% dos participantes do 3º ano foram incoerentes. A 

previsão de alguns destes era de que a minhoca preferia o solo seco e ao fazerem a 

comparação solicitada escreveram que optaram pelo húmido à semelhança do que 

haviam previsto. Outros afirmaram que a minhoca preferiu o solo seco tal como 

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano  
(n=21) 

f % f % 

Coerência  44 83,0 21 100,0 

Incoerência 5 9,4 0 0,0 

Não compara 4 7,5 0 0,0 
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tinham pensado, mas nos resultados assinalaram o solo húmido como opção do 

animal. Também se incluiu no grupo das incoerências a situação de um aluno que 

previu que a minhoca não tinha preferência porque gostava dos dois, e, na 

comparação disse que tinha acertado, apesar de ter registado o ambiente húmido 

nos resultados. 

Apesar de não ser possível inferir a partir da leitura da tabela acima 

apresentada, depois de fazer uma análise às respostas constatou-se que os 

resultados obtidos são coincidentes com a maioria das previsões dos alunos do 3º 

ano e com a totalidade das dos do 4º ano. Esta concordância pode dever-se ao facto 

de esta matéria já ter sido estudada ou de se tratar de um animal do meio ambiente 

dos participantes. 

Esta questão promoveu o confronto entre os resultados e as ideias prévias, 

porque, à exceção de quatro alunos do 3º ano, todos fizeram essa comparação. Para 

além disso, muitos participantes demonstraram respeito pelas evidências, porque 

admitiram haver diferenças entre o que haviam previsto e o que realmente 

observaram. 

 

 

4.3.1.7. Explicação de situações com base nos conhecimentos 

adquiridos 

 

Para complementar o conhecimento adquirido com a execução do 

procedimento incluiu-se a seguinte informação no protocolo: 

 

 

 

Figura 17: Informação adicional colocada no protocolo (Apêndice 3) 
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Depois de ler a informação esclareceram-se as dúvidas colocadas e 

formularam-se algumas questões para tentar perceber se todos tinham 

compreendido. Posto isto, colocou-se a pergunta 6.1. – “Por que razão a galinha terá 

dito à minhoca que o risco de vida pode aumentar se, além da falta de chuva, a 

temperatura for muito elevada ou muito baixa?” 

Para responder a esta questão os alunos tinham que recorrer a conhecimento 

conceptual sobre mudanças de estado físico da água e sobre o processo respiratório 

específico da minhoca, explicado no diálogo entre a minhoca e a galinha acima 

apresentado. 

O ideal seria que os respondentes relacionassem a temperatura elevada com 

o aumento da velocidade de evaporação da água líquida, assim como a descida da 

temperatura com a possibilidade de solidificação, caso a temperatura fosse inferior a 

0ºC. Para além disso, poderiam concluir que a ausência de água líquida na 

epiderme, possível nas duas situações, levaria à morte do animal pela 

impossibilidade de haver troca nem respiração.  

Atendendo à idade das crianças previa-se que dificilmente seriam capazes de 

apresentar um raciocínio tão complexo e, sobretudo, que elaborassem respostas 

completas. Por isso, analisou-se até onde é que as crianças mostraram ser capazes 

de ir relativamente à resposta ideal. Dividiu-se a análise do raciocínio em duas 

partes: uma sobre as alterações dos valores da temperatura e respetivas 

consequências físicas e outra sobre os processos de trocas gasosas e respiração.  

 

Tabela 12: Raciocínio relativo às alterações de temperatura e respetivos efeitos nas 
mudanças de estado físico da água 

 

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Subida e descida da temperatura, mudança de estado 

físico da água e ausência de água líquida na epiderme. 
22 41,5 14 66,6 

Subida ou descida da temperatura, mudança de estado 

físico da água e ausência de água na epiderme. 
8 15,1 4 19,0 

Não apresenta o raciocínio relativo às alterações da 
temperatura, possibilidade de haver mudanças de estado 
físico e ausência de água na epiderme. 

23 43,4 5 23,8 
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Os dados da tabela expressam diferenças a nível de raciocínio entre os 

alunos dos dois anos de escolaridade. O raciocínio mais frequente apresentado 

pelos participantes do 4º ano é aquele que refere a subida e a descida do valor da 

temperatura, as respetivas mudanças de estado físico associadas e a ausência de 

água líquida na epiderme. Uma grande parte dos alunos do 3º ano não mencionou a 

variação (subida ou a descida) da temperatura nem as possíveis consequências de 

cada uma dessas alterações.  

Verificou-se, ainda, que 15,1% dos participantes do 3º ano e 19% do 4º só 

consideraram uma das alterações da temperatura mencionadas. Esta situação talvez 

pudesse ser evitada se a questão fosse dividida em duas partes: uma para um valor 

elevado de temperatura e outra para um valor baixo de temperatura. 

Aquando da análise das respostas, constatou-se ainda que ninguém referiu 

que a solidificação só ocorre se o valor da temperatura for inferior a 0º, por isso 

nenhuma das respostas apresentadas está totalmente correta. 

As explicações dadas pelo grupo de alunos que registou um raciocínio mais 

completo sobre as alterações de temperatura e as possíveis mudanças de estado 

físico da água encontram-se categorizadas e quantificadas na tabela 13. 

 

Tabela 13: Explicação sobre as consequências da ausência de água no estado líquido  

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=22) 

4ºano 
(n=14) 

fi % fi % 

Não há troca de gases ou respiração em nenhuma situação 3 13,6 5 35,7 

Não há troca de gases ou respiração numa das situações  5 22,7 4 28,6 

Não explica as consequências da ausência de água líquida 14 63,6 5 35,7 
 

Na frequência atribuída a cada uma das categorias contabilizaram-se as 

crianças que referiram ou a troca de gases ou a respiração, porque nenhum referiu 

as duas.  

Nem todos os alunos que apresentaram um raciocínio completo relativamente 

às mudanças de estado físico conseguiram relacionar a inexistência de água líquida 

na epiderme com a impossibilidade de haver trocas gasosas e respiração. Na 

realidade, desse conjunto de alunos apenas 13,6% do 3º ano e 35,7% do 4º ano o 

fizeram, quer para a situação da temperatura elevada, quer para a da temperatura 

baixa.  

As transcrições que se seguem são exemplo da primeira, segunda e terceira 

categorias, respetivamente, da tabela apresentada imediatamente acima. 
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“Se a temperatura aumentar muito a água que está na terra e na pele da minhoca 
evapora, e se a temperatura for muito baixa a água da pele dela congela. A minhoca 
não consegue fazer a troca de gases na pele e morre.” (A11, 4º ano) 
 
“Se a temperatura for muito elevada a água que está na pele da minhoca evapora-se 
e ela não respira e morre. Se a temperatura for muito baixa a água que está na 
epiderme passa ao estado sólido”. (A6, 4º ano) 
 
“Se aumentar a temperatura a humidade da pele vai evaporar e se estiver muito frio a 
pele da minhoca pode congelar.” (A46, 3º ano) 

Conforme já foi referido anteriormente algumas crianças mencionaram 

apenas a subida ou a descida do valor da temperatura, a (possibilidade de) mudança 

de estado físico da água e a ausência de água na epiderme. Na tabela 14 

apresentam-se as categorias relacionadas com o raciocínio destes alunos 

relativamente à troca de gases ou à respiração. 

 

Tabela 14: Raciocínio dos alunos que referem apenas uma das alterações relativas à 
temperatura e à água 

 

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=8) 

4ºano 
 (n=4) 

f % f % 

Não há troca de gases ou respiração  0 0,0 3 75,0 

Não refere a impossibilidade de haver troca de gases ou 
respiração 

8 100,0 1 25,0 

 

Dos alunos que só referiram uma das alterações da temperatura (ou subida 

ou descida) e respetivas consequências, apenas 3 (75%) do 4º ano disseram que 

não poderia haver troca de gases ou respiração. A resposta que se segue pertence a 

uma dessas crianças: 

“Se a temperatura for muito elevada a água que está na pele evapora e ela não 
consegue respirar.” (A18, do 4º ano) 

Relativamente aos que não mencionaram as alterações de temperatura e as 

mudanças de estado físico, alguns referiram-se à troca de gases ou respiração e 

outros não, como mostram os dados da tabela 15. 

 

 

 

Tabela 15: Raciocínio dos alunos que não referem as alterações relativas à temperatura e à 
água 
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Categoria 
 

Alunos  

3ºano 
(n=21) 

4ºano 
(n=3) 

f % f % 

Não há troca de gases ou respiração 10 47,6 1 33,3 

Não refere a impossibilidade de haver troca de gases ou 
respiração  

11 52,4 2 66,7 

 

Verifica-se que a maioria dos participantes (52,4% do 3ºano e 66,7% do 4º) 

não relacionou a subida ou a descida da temperatura com a evaporação ou 

possibilidade de solidificação, respetivamente. Para além disso, também não faz 

referência à impossibilidade de haver trocas gasosas ou respiração. Na verdade, 

uma grande parte das respostas destes alunos não faz sentido. 

Os argumentos apresentados oralmente revelaram que as crianças apesar de 

associarem a temperatura baixa à solidificação, quase todos pensavam que a 

minhoca morria por hipotermia e não porque a água da epiderme podia solidificar 

deixando de haver trocas gasosas e, por conseguinte, respiração.  

Revelou-se uma discrepância a nível de raciocínio das crianças dos dois anos 

de escolaridade, sendo que as respostas mais completas foram registadas pelos 

alunos do 4º ano, tal como se esperava. Pode haver diversas razões para este 

desfasamento, como por exemplo a capacidade de raciocínio e a existência ou 

ausência de determinados pré-requisitos. No entanto, a razão que mais se destacou 

foi a falta de conhecimento conceptual sobre as mudanças de estado físico, que 

parece ter dificultado o raciocínio das crianças.  

Na opinião dos professores titulares das turmas, recolhida durante as aulas, 

quase todas as crianças têm dificuldade nas “mudanças de estado físico da água”. 

Apontam como razão mais plausível a falta de compreensão da matéria por nem 

sempre ser possível observar os processos a ocorrer. Disseram ainda que, por 

vezes, os alunos têm o conhecimento teórico, mas revelam dificuldade em aplicá-lo a 

situações novas.  

 

A questão seguinte (6.2) - “Se pudesses sair do recinto da escola para libertar 

as minhotas que usaste na experiência, que local escolherias? Justifica a resposta” – 

foi apresentada com o propósito de fomentar a aplicação do conhecimento adquirido 

a uma situação real. Os alunos tinham, então, que especificar um local próximo e 

adequado para as minhocas. A justificação foi solicitada para averiguar se os 

participantes são capazes de fundamentar a sua escolha com base na informação 

disponibilizada no protocolo. 
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 A tabela 16 contém as categorias elaboradas com base nas respostas dos 

estudantes e a respetiva frequência. 
 

Tabela 16: Local sugerido pelos alunos para libertar a minhoca  

 
Categoria 

 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Um local húmido  17 32,1 7 33,3 

Um local específico da localidade 10 18,9 7 33,3 

Um compostor  1 1,9 0 0,0 

Uma horta/campo/quintal 8 13,2 3 14,3 

Um curso de água 16 30,2 4 19,0 

Não responde 1 1,9 0 0,0 

 

Verifica-se que à exceção de um aluno do 3º ano, todos sugeriram um local 

para libertar a minhoca. Uns disseram que a deixavam num local húmido, mas não o 

identificaram, outros mencionaram um local específico da localidade e outros 

admitiram libertá-la num rio, ribeiro, rego ou um campo de cultivo. Os professores 

confirmaram que os três locais específicos da localidade apontados por 18,9% dos 

alunos do 3º ano e 33,3% do 4º são locais muito húmidos. 

As razões apresentadas para o local selecionado foram agrupadas em três 

categorias: a primeira reúne as respostas que dizem apenas porque é um local 

húmido; a segunda inclui as que dizem que é um local húmido e, por isso, é possível 

a ocorrência de troca de gases ou respiração; a terceira contém todas as 

justificações que não se integram nas duas categorias acabadas de referir. Os 

resultados encontram-se na tabela 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Justificação dos alunos relativa à opção para libertar a minhoca  

Categoria Alunos  
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3ºano 
(n=52) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Há humidade/ humidade e outras condições 36 67,9 11 52,4 

Há humidade para permitir a troca de gases/respiração 7 13,2 7 33,3 

Outras 3 5,7 1 4,8 

Não justifica 6 11,3 1 4,8 

 

A maioria dos participantes (81,1% do 3º ano e 85,7 do 4º) fez referência à 

necessidade de humidade para sobreviver e destes 13,2% do 3º ano e 33,3% do 4º 

mencionaram a necessidade de humidade para respirar. As respostas que se 

seguem exemplificam estas duas situações: 

“À beira de um rio porque haja chuva aja sol está sempre húmido.” (A39,3º ano) 
 
“Eu deixaria as minhocas no solo húmido. Porque as minhocas precisam da epiderme 
húmida e de sítios húmidos para respirar.” (A6, 4º ano) 

 Alguns alunos (5,7% do 3º ano e 4,8% do 4º) escolheram um local com um 

ambiente favorável às minhocas, todavia não justificaram com a necessidade de 

humidade. Seguem-se duas das respostas que confirmam esta situação. 

 “Deixava no “local X” porque não há muita claridade.” (A19,3ºano) 
 
 “Metia-a no compostor para ela se reproduzir.” (A10, 3º ano) 

Depois de analisar as respostas às questões 6.1 e 6.2 permanece a ideia de 

que a generalidade das crianças demonstrou compreender a necessidade de o 

ambiente reunir condições favoráveis em termos de humidade necessárias à 

sobrevivência das minhocas, embora a maioria não especifique por que razão elas 

têm essa necessidade.  

A ideia de que as minhocas necessitam de humidade pode ter sido 

interiorizada a partir dos resultados. Por isso, não se pode considerar que as 

questões 6.1 e 6.2 tenham levado a maior parte dos alunos a construir as respostas 

com base na informação disponibilizada no protocolo, porque apenas uma minoria o 

fez de forma explícita. No entanto, estas perguntas parecem ter promovido a reflexão 

sobre situações reais, ter fomentado a ligação com outras matérias, estimulado a 

argumentação e promovido a construção de conhecimento conceptual, ainda que 

este não tenha sido evidenciado pela maioria das crianças. 

 

4.3.1.8. Resposta à questão problema 
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A resposta à questão problema levantada no início da atividade foi solicitada 

através da questão 7 – “Considerando tudo o que fizeste nesta atividade, completa a 

resposta da minhoca à questão problema apresentada pela galinha”. 

As respostas a esta pergunta possibilitam perceber se houve aquisição de 

conhecimento inerente ao assunto explorado. Considera-se que essa aquisição 

ocorreu se o aluno seleciona o solo húmido e se justifica com a necessidade de 

manter a epiderme molhada para possibilitar a entrada e saída de gases do 

organismo para que, consequentemente, ocorra a respiração.  

À semelhança do que se fez na análise de respostas anteriores, considerou-

se que quando o aluno transmite as trocas gasosas está subentendida a respiração e 

vice-versa. Fez-se esta opção sobretudo por se considerar que o processo 

respiratório é bastante complexo para o nível das crianças em causa. 

As categorias de resposta apresentam-se na tabela 18. 

 

Tabela 18: Resposta à questão problema  

Categoria 
(preferência) 

Categoria  
(justificação) 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

 
Húmido 

 

Possibilita as trocas gasosas/respiração 47 88,7 16 76,2 

Possibilita as trocas gasosas/respiração e 
tem menos luz, calor ou sol 

2 3,8 5 23,8 

Facilita a construção de túneis 1 1,9 0 0,0 

Não justifica 3 5,7 0 0,0 

 

Todos os alunos disseram que o solo húmido é o mais apropriado para a 

minhoca. Todavia, nem todos apresentaram um ou mais argumentos que mostrem 

por que razão este solo é o melhor. 

Ao analisar os argumentos verificou-se que 92,5% dos estudantes do 3º ano e 

100% do 4º ano demonstraram ter adquirido ou reconstruído conhecimento sobre 

esta matéria, como demonstra a seguinte resposta:  

“Se não tiver água na epiderme, morro, porque não liberto o dióxido de carbono e não 
deixo entrar o oxigénio (troca de gases).” (A42, 3ºano) 

 Os restantes alunos apesar de terem selecionado o solo húmido ou não 

justificam ou fazem referência à facilidade em construir túneis, como se pode 

confirmar pelo seguinte registo: 
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“Porque assim posso fazer muitos túneis, com o solo seco a terra vai vir para cima de 
mim e não vou encontrar a saída.” (A23, 3ºano) 

Embora tenham sido poucos, houve participantes do 3º e do 4º ano que 

escreveram que a minhoca prefere um solo húmido, não só porque precisa de fazer 

troca de gases ou respirar, mas também porque não há luz, calor ou sol. Como não 

se abordou a influência destes fatores na atividade proposta, entende-se que estas 

crianças recorreram a ideias que já haviam sido interiorizadas. A justificação que se 

segue ilustra esta situação: 

 

“Porque preciso de fazer as trocas de gases para conseguir respirar, também sou 

sensível à luz e calor e por isso não posso estar num solo seco”. (A8,do 4ºano) 

 

Ao ler as respostas verifica-se que algumas crianças, maioritariamente do 3º 

ano, revelaram dificuldade em responder na perspetiva da galinha, pois usaram 

expressões como “para ela poder…” ou “porque ela precisa de …”.  

Quase todos os participantes foram capazes de fundamentar as respostas à 

questão problema, não só com base no que observaram, mas também a partir da 

informação que foram recebendo ao longo da atividade. Esta constatação contraria o 

que foi possível concluir com base na análise das respostas às questões 6.1 e 6.2. 

Em suma, com base nas respostas dadas à questão problema parece ser 

possível afirmar que esta atividade contribuiu para a (re) construção de 

conhecimento conceptual, principalmente porque a previsão apresentada pela 

maioria dos alunos não fazia referência à importância da água na realização das 

trocas gasosas ou no processo de respiração da minhoca.  

 

4.3.2. Atividade 2- A influência da salinidade na eclosão da artémia 

Na continuidade da atividade anterior questionaram-se as crianças sobre qual 

o fator abiótico estudado que interfere na vida da minhoca. As únicas respostas 

obtidas foram “a humidade” e ”a água”.  

Depois de relembrar a razão dessa influência, formulou-se a seguinte 

pergunta: “E os animais aquáticos, também são influenciados pela humidade?”. A 

maioria respondeu que não, mas alguns disseram que sim porque os animais 

morrerão se a água acabar. Seguiu-se então a questão: “Que outros fatores do 

ambiente podem influenciar ou afetar a vida dos animais aquáticos?” Surgiram 

respostas variadas como: “a poluição”, “as ervas que há no rio”, “os pescadores”, “os 

barcos”, “os plásticos”, “os ácidos”, “o aquecimento global”, “outros peixes”, “as 

redes”. No entanto, não referiram o sal. Por isso, houve necessidade de colocar a 
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questão: “E o sal, também influenciará?”. Após bastante hesitação uns disseram que 

sim, outros que não, mas nenhum sabia justificar. Nas quatro turmas alguns alunos 

referiram a seguinte situação: “se for no rio o sal afeta os animais, mas no mar não 

porque já estão habituados”. Seguiu-se a questão: “E se passar a haver menos sal 

no mar?”. As respostas mais frequentes foram: “fogem para onde tenha mais sal” e 

“eles habituam-se”.  

Aproveitou-se o facto de se estar a falar de sal para introduzir o termo 

salinidade e explicar o seu significado. Nesse momento, as crianças ficaram a saber 

que havia uma proposta de atividade relacionada com a salinidade da água. 

De seguida receberam o protocolo que, à semelhança da atividade 1, tinha 

uma banda desenhada como ponto de partida com o propósito de enquadrar a 

questão problema e de facultar alguma informação sobre as artémias. 

 Após a leitura da banda desenhada fez-se uma exploração na qual se 

clarificaram algumas expressões, como “rotura”, “eclodir”, “náuplio” e “salinidade 

ótima”, e se deram mais algumas informações sobre o animal nomeadamente sobre 

o seu tamanho e a sua utilidade. Confirmou-se que a artémia era desconhecida por 

todos. 

As crianças demonstraram muito interesse em saber mais sobre este micro 

crustáceo e mostraram-se motivados para realizar a atividade.  

A questão problema surgiu na última vinheta da banda desenhada abaixo 

apresentada, facilitando a passagem para as questões do protocolo. 
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4.3.2.1. Previsão 

 

A questão problema – “Será que a salinidade influencia a eclosão das 

artémias?” - não requeria justificação. Por isso, para que os alunos pudessem 

expressar as suas ideias prévias e fundamentá-las de uma forma concreta, 

apresentou-se, no protocolo, o seguinte desafio:  

“Imagina que a artémia tinha libertado o ovo em água com salinidade diferente da 
água do mar, por exemplo em: A) água do rio (“sem” sal); B) água com pouco sal 
(idêntica à de um estuário) e C) água muito mais salgada do que a do mar 
(hipersalina). Na tua opinião, o Plio teria eclodido em alguma destas situações? 
Justifica.” 

Com esta solicitação pretendia-se que os participantes fizessem uma 

previsão na qual mobilizassem a informação facultada na contextualização.  

A tabela 19 apresenta o tipo de respostas dadas à respetiva questão que 

permitem perceber se os alunos desenvolveram ou não estas competências. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Última vinheta da banda desenhada da atividade 2 (apêndice 4) 
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Tabela 19: Previsão sobre o(s) ambiente(s) adequado(s) para eclosão do Plio 

Categoria 
 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Todas    3 5,7 0 0,0 

Rio 2 3,8 0 0,0 

Estuário 34 64,1 17 

 

81,0 

Estuário e hipersalina 2 3,8 1 4,8 

Hipersalina 10 18,9 0 0,0 

Nenhum 2 3,8 3 14,3 

 
 

Todas as crianças apresentaram uma resposta relativamente ao local 

possível para haver eclosão, das quais seis escolheram mais do que um local.  

A ideia mais frequente que consta nas respostas de 64,1% dos respondentes 

do 3º ano e de 81% do 4º, é a de que o Plio eclodia num estuário.  

Os cinco alunos (dois do 3º ano e três do 4º) que responderam que não seria 

possível eclodir em nenhuma situação apresentaram o mesmo argumento: nenhuma 

opção tem salinidade adequada.  

Os dois participantes do 3º ano que assinalaram o rio não justificaram e os 

três (dois do 3º ano e um do 4º) que optaram pelo estuário e pelo ambiente 

hipersalino justificaram com o facto de ambos terem sal. 

Relativamente às restantes opções que constam da tabela acima, foram 

apresentadas mais do que uma opção para justificar cada uma delas. Por esse 

motivo, apresentam-se as categorias de resposta nas três tabelas que se seguem. 

Na tabela 20 encontram-se as categorias de resposta dos alunos que 

selecionaram o estuário. 

 

Tabela 20: Justificação para o Plio ter nascido num estuário 

Categoria 
 

Alunos 

3º ano 
(n=33) 

4º ano 
(n=17) 

f % f % 

Tem algum sal/sal suficiente 23 69,7 17 100,0 

Houve atraso na eclosão 4 12,1 0 0,0 

A hipersalina tem muito sal 2 6,0 0 0,0 

Não justificou 4 12,1 0 0,0 
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Dos alunos que responderam que o estuário seria o local possível para o Plio 

eclodir, a maioria (69,7% do 3º ano e 100% do 4º) apresenta como justificação o 

facto de a água do estuário ter sal suficiente apesar de ser pouco. A resposta que se 

segue é uma das que se enquadram nesta categoria: 

“Ia eclodir na situação B porque tem algum sal, a situação C tem demasiado sal e ele 
fica com dificuldades em viver e a opção A não tem sal nenhum e ele precisa de viver 
num ambiente com água salgada” (A19, 4ºano) 

Verifica-se, também, que 12,1 % das crianças do 3º ano justificam com base 

no atraso da eclosão explícito na banda desenhada, como mostra o seguinte registo: 

“Poderia ter nascido em água com pouco sal (B) porque não nasceu dentro do tempo 
previsto. Eu acho que se a água não tiver sal ele não nasce, se tiver pouco sal 
demora mais tempo a nascer e se tiver muito sal demora muito pouco tempo. Se 
nascer em água com o sal normal nasceria normalmente.” (A48, 3º ano) 

A justificação menos frequente é a de que o ambiente hipersalino tem 

demasiado sal e um destes alunos faz referência aos possíveis efeitos prejudiciais do 

excesso de salinidade para os animais, como se pode constatar pela resposta 

registada: 

“porque os peixes têm escamas e estas são um pouco sensíveis a muito sal então a 
C não é, pensei que seria a B.”( A13, 3º ano) 

Há ainda a registar que 12,1% dos participantes que selecionaram o estuário 

não apresenta justificação. 

Dos 10 estudantes do 3º ano que entenderam que o Plio podia ter eclodido no 

ambiente hipersalino, oito (80%) pensam que este ambiente é o que tem a salinidade 

mais próxima do mar, como deixa transparecer o seguinte registo: 

“…eclodia na água do mar , já que a água do mar não está em nenhuma opção eu 
escolhia a água hipersalina porque é a mais correcta”. (A53, 3º ano) 

Os restantes dois alunos centraram-se na informação da banda desenhada. 

Pelo facto de o Plio ter referido que a água era salgada, devem ter entendido que ele 

se queixava do excesso de sal. A resposta abaixo apresentada exemplifica esta 

situação.  

“Teria nascido em água muito salgada porque o Plio queixava-se à mãe que a água 
era muito salgada”. (A39, 3ºano) 

Dos cinco participantes do 3º ano que consideraram possível o Plio ter 

eclodido em qualquer um dos ambientes, a razão apontada por três deles foi que as 
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três situações apresentadas têm água com sal, como parece revelar a resposta 

seguinte: 

“o Plio podia ter nascido em todos os locais porque a mãe dele disse que nascia bem 
na água salgada mas não disse que só podia nascer em água muito salgada.” (A34, 3º 
ano) 

 Desses cinco alunos, um referiu a possibilidade de haver eclosão em 

qualquer uma das situações, porque, segundo ele, depois a artémia adapta-se; o 

outro aluno disse que as três opções têm uma salinidade diferente da do mar, logo 

era possível haver eclosão em todas, embora com atraso, como aconteceu na 

história da banda desenhada. Os dois registos que se seguem correspondem, 

respetivamente, às duas ideias acabadas de referir.  

“…pode nascer com pouco sal e muito sal, porque ao nascer habituam-se ao sal e 
depois quando for maior já pode ir para o mar com muito sal.” (A30, 3º ano) 
 
“teria nascido nas 3 situações…na A o ovo não teria eclodido depressa pois a água 
tinha muito pouco sal, porque se tivesse nascido no B o ovo não teria eclodido 
depressa pois a água precisava de mais sal, porque se tivesse nascido na C o ovo 
não teria eclodido depressa pois a água tinha muito sal. O Plio nasceu atrasado e em 
todas as situações o Plio também teria nascido tarde.” (A49,3ºano) 

Tendo em conta as respostas analisadas constatou-se que a maioria dos 

alunos apresentou uma resposta válida. Sabendo que esta matéria era totalmente 

desconhecida dos mesmos não eram esperadas respostas cuja opção ou opções e 

justificações estivessem totalmente corretas.  

Há uma ligeira discrepância entre as respostas dos participantes do 3º ano e 

as do 4º ano por dois aspetos: todos os do 4º ano justificaram as respostas, 

enquanto que seis (11,3%) do 3º ano não o fizeram; sete alunos (13,2%) do 3º ano 

não conseguiram abstrair-se da banda desenhada porque justificaram a sua opção 

com base no atraso de eclosão aí relatado, enquanto que todos os do 4º ano 

conseguiram imaginar o que aconteceria ao ovo colocado nas três situações. 

A maioria das crianças revelou ter compreendido a informação da banda 

desenhada e foi capaz de a aplicar a esta situação nova e concreta.  

Considera-se que esta questão, além de fomentar a elaboração de previsões, 

promoveu o desenvolvimento de competências de comunicação escrita e oral, pois 

os alunos depois de as escreverem, partilharam-nas. Neste momento verificou-se 

demonstração de respeito pelas opiniões dos colegas, porque quando cada um 
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apresentou oralmente as suas previsões e os restantes não fizeram comentários, 

mesmo que tivessem uma opinião diferente. 

 

4.3.2.2. Identificação das variáveis  
 

Para verificar se todos eram capazes de identificar as variáveis, solicitou-se 

que concluíssem a frase “Para ajudar a encontrar uma resposta, podemos realizar 

uma atividade experimental na qual devemos observar…variar…manter…”. Para 

terminar, teriam que estabelecer a correspondência correta entre cada um destes 

termos e as variáveis a manter ou controlar, conforme a situação.  

O desempenho dos alunos referente a esta solicitação encontra-se resumido 

na tabela 21. 

 

Tabela 21: Desempenho dos alunos na identificação de variáveis  

 
Categoria 

Alunos  

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Identificação correta 43 81,1 18 85,7 

Identificação incorreta 10 18,9 3 14,3 

 

A generalidade dos participantes (81,1% do 3º ano e 85,7% do 4º) 

estabeleceu a correspondência correta demonstrando capacidade para identificar a 

variável a manipular e as variáveis a controlar.   

Os alunos que não fizeram a identificação correta entenderam que iam 

observar a temperatura, a intensidade da luz, a quantidade de água e a quantidade 

de ovos, manter a salinidade e que iria variar o local onde as artémias eclodem (em 

água “doce”, pouco salgada ou hipersalina). Depois de questionados acerca das 

suas opções percebeu-se que têm dificuldade em associar o “observar” aos 

resultados e o “manter” ao que tem que ser controlado. Para eles, nesta situação 

concreta, tem que se manter alguma salinidade e observar se se coloca a mesma 

quantidade de ovos e se estes estão sujeitos à mesma temperatura, à mesma 

intensidade de luz e à mesma quantidade de água.  

Admite-se que o facto de as variáveis já estarem escritas possa ter facilitado 

a identificação das mesmas, no entanto pensa-se que isso, por si só, não justifica o 

sucesso do desempenho dos alunos uma vez que eles tiveram que as reconhecer.  

 

 

 



FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos 

que influenciam a vida animal 

 
123 

 

 
 
 

4.3.2.3. Execução 

 

O procedimento envolvia tarefas muito mais complexas e rigorosas do que a 

atividade da minhoca. Por isso, optou-se por apresentá-las aos alunos, pela ordem 

de realização.  

Na primeira turma onde se realizou esta atividade, depois de se lerem todas 

as tarefas, o aluno A10 do 4º ano disse: “Em vez de cada grupo usar quatro litros de 

água, pode usar só um, assim poupávamos muita água!”. O mesmo aluno sugeriu 

que cada grupo dissolvesse apenas uma determinada quantidade de sal (um grupo 

dissolvia 3g, outro 35g e outro 200g) e no final distribuía a solução por todos os 

grupos. Foi uma surpresa. A proposta era válida pois não alterava os resultados e 

fazia todo o sentido, já que tinham vindo a trabalhar, ao longo do ano letivo, questões 

relacionadas com o ambiente, como por exemplo a importância de economizar 

recursos. Confrontaram-se as crianças com uma série de perguntas cujas respostas 

mostraram que não havia dúvidas relativamente à sugestão do colega. Por isso, 

procederam de acordo com essa sugestão. 

A sugestão do aluno A10 foi apresentada às turmas do 3º ano, porém numa 

delas fez-se exatamente o que estava previsto no protocolo, porque havia alunos a 

insistir que um litro de solução com 35g de sal dissolvido era mais salgada do que 

um copo dessa mesma solução. Perante estas conceções alternativas levantaram-se 

questões do tipo: “Se enchermos um garrafão com água do mar, qual é mais 

salgada: a que ficou no mar ou a do garrafão?” e “Se vertermos água desse garrafão 

num copo, qual é mais salgada: a do garrafão ou a do copo?” Apesar de 

responderem corretamente, alguns dos participantes deixavam transparecer muitas 

hesitações, pelo que se entendeu que, para não haver dúvidas, deviam ser usadas 

as quantidades previstas inicialmente. 

À semelhança do que aconteceu na atividade 1, cada grupo definiu as regras 

de modo a que todos participassem. Como um dos grupos não tinha que preparar 

solução porque ficou responsável por distribuir a água “sem” sal, os seus elementos 

foram redistribuídos para observarem as tarefas de medição e dissolução. 

Posteriormente fizeram a distribuição dos recipientes com as soluções pelos 

diferentes grupos. 

A figura 19 reúne uma série de fotografias ilustrativas das diferentes tarefas. 

Na generalidade, os alunos foram rigorosos nas medições, havendo vários 

elementos a controlar a quantidade (imagens 1 e 2), a identificar as soluções, a 
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registar a concentração, a identificar o grupo através de uma cor (imagens 5, 6 e 8), 

a agitar para acelerar a dissolução (imagem 4) e a colocar os ovos (imagem 7). 

   

       

Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 3 Imagem 4 
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         Os alunos foram extremamente cautelosos não só nas medições, mas 

também na manipulação do material, colocando-o sempre num local aparentemente 

seguro. No início notou-se um certo receio no manuseamento de algum material, 

mas este foi-se desvanecendo ao longo do tempo. Como não solicitaram ajuda, 

depreende-se que se houve dúvidas ou dificuldades, as mesmas foram esclarecidas 

ou resolvidas entre os elementos do grupo.  

Após colocarem os ovos nas soluções, notou-se alguma expectativa em 

visualizar qualquer espécie de manifestação. 

Os alunos recorreram a lupas para observar os resultados (figura 20) já que 

havia uma lupa de mão para cada um e duas lupas binoculares em cada sala. 

 

 

 

 

Imagem 7 

 

Imagem 8 

Imagem 5 Imagem 6 

 

Figura 19: Pormenores da concretização de algumas tarefas do procedimento da atividade 23 
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As lupas binoculares foram extremamente úteis sobretudo para esclarecer 

dúvidas sobre a existência de náuplios. Inicialmente estava previsto retirar parte da 

preparação para um recipiente idêntico a uma placa de Petri para facilitar a 

observação. Todavia, em alguns recipientes havia muito poucos náuplios, pelo que 

essa opção poderia conduzir a conclusões erradas. Nessas situações, os 

participantes colocaram o recipiente diretamente na lupa (figura 20) e como os 

náuplios se foram deslocando podiam ser observados no momento em que vinham à 

superfície. 

A concretização deste procedimento parece ter contribuído para os alunos 

aprenderem ou aperfeiçoarem destrezas e técnicas procedimentais, assim como 

para eles desenvolverem competências relacionadas com a cooperação, pelo facto 

de trabalharem em grupo, e com a autonomia, já que cada um desempenhou as 

tarefas que lhe estavam destinadas.  

 

4.3.2.4. Registo dos resultados 

      

Os registos foram efetuados na grelha do protocolo após 24 horas, 48 horas e 

72 horas da execução, aproximadamente,. 

Todas as crianças preencheram a grelha usando expressões do tipo: 

“houve/não houve eclosão”, “há náuplios/não há náuplios”, “eclodiram/não eclodiram” 

e “nasceram/não nasceram”. 

Dois dos grupos não observaram náuplios em água hipersalina, daí os seus 

elementos apresentarem esta divergência nos registos relativamente aos outros. 

Figura 20: Observação das preparações à lupa de mão (à esquerda) e binocular (à direita) 
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Pensa-se que a razão se prenda com qualidade daqueles ovos, já que a solução 

supostamente era igual para todos e que todos os outros grupos visualizaram. 

Após cada observação e respetivo registo dois dos professores titulares de 

turma deram continuidade à exploração e pediram aos alunos que desenhassem os 

resultados das observações à lupa binocular. Apesar de não estar identificada a 

ampliação, de não estar mencionado o tempo que os ovos permaneceram em água e 

de não haver rigor a nível gráfico, fica o registo de três grupos através da figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentemente do nível de perfeição apresentado considera-se 

proveitoso que as crianças adquiram hábitos de efetuar registos e que fiquem com a 

ideia de que não há uma única forma de o fazer. Esta tarefa parece ter contribuído 

para isso, sobretudo nos alunos que efetuaram os dois registos diferentes 

(preenchimento da grelha e desenho). Para além disso, também fomentou o 

aperfeiçoamento de destrezas associadas à observação através da lupa binocular. 

Figura 21: Registo das observações à lupa binocular 
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4.3.2.5. Síntese dos resultados 

 

Na questão 5.1 era suposto que os participantes lessem a informação e 

rasurassem as expressões excedentes de modo a que restasse apenas a resenha 

dos dados obtidos em cada um dos recipientes. 

Estabelecendo um paralelismo entre os resultados registados e a resposta a 

esta questão é possível avaliar se existe ou não conformidade entre ambos. O 

resultado desta avaliação encontra-se na tabela 22. 

 

Tabela 22: Nível de conformidade entre a síntese e os resultados registados 

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Conformidade  33 62,3 20 95,2 

Inconformidade parcial 20 37,7 1 4,8 

 

Pela leitura da tabela verifica-se que a maioria dos alunos (62,3% do 3º ano e 

95,2% do 4º) fez a síntese de acordo com os resultados que obteve, porém 37,7% 

dos do 3º ano não o conseguiram fazer. Grande parte destes 37,7% registou que não 

viu náuplios em água hipersalina ou na água “sem” sal, mas na síntese registou que 

houve eclosão. Quando se tentou perceber o que se passou, uns disseram que não 

conseguiram ver os náuplios, mas como a maior parte dos elementos do grupo ou da 

turma viram, então fizeram a síntese de acordo com eles. Outros disseram que 

registaram que não viram náuplios na água “sem” sal, no entanto, havia “uma coisa 

branca no fundo do recipiente” que se assemelhava a náuplios mortos, tendo 

considerado que houve eclosão.  

Em suma, atendendo aos resultados e às justificações apresentadas pelos 

alunos, embora a maioria tenha elaborado a síntese de acordo com os resultados 

registados na grelha houve uma percentagem considerável de estudantes do 3º ano 

(37,7%) que revelou pouco rigor e pouca autonomia, tanto nas observações como 

nos registos e na respetiva análise. Esta situação talvez pudesse ter sido evitada se 

as crianças tivessem tido mais apoio, principalmente na fase das observação e 

registo de resultados. 
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4.3.2.6. Interpretação dos resultados 

 

A interpretação dos resultados foi pedida através da questão 5.2. na qual era 

necessário terminar uma frase de forma correta. 

 Para analisar o desempenho dos alunos comparou-se a resposta dada a esta 

questão com os resultados registados por cada um, verificando-se se houve ou não 

conformidade entre ambos os registos. 

 A tabela 23 mostra o resultado deste estudo. 

 

Tabela 23: Nível de conformidade entre os resultados registados e a sua interpretação 

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Conformidade 40 75,5 20 95,2 

Inconformidade parcial  13 24,5 1 4,8 

 

Todos os alunos responderam a esta solicitação, no entanto 24,5% dos do 3º 

ano e 4,8% do 4º não apresentaram uma interpretação em conformidade com os 

resultados registados. Talvez fossem influenciados pelo facto de existirem 

indicadores para a existência de eclosão em três situações diferentes, já que havia 

três espaços onde deviam identificar três recipientes e comparar a mobilidade dos 

respetivos náuplios. Pode, ainda, ter acontecido o que já foi referido na questão 

anterior, ou seja, terem sido influenciados pelos colegas ou pela existência de 

indícios de que houve eclosão.  

Os estudantes do 4º ano revelaram, mais uma vez, mais conformidade nos 

registos que fizeram. Apesar de a maioria dos participantes do 3º ano ter alcançado o 

objetivo definido para esta questão, uma grande parte dos alunos revelou falta de 

prática neste tipo de requisito, tal como confirmaram os respetivos professores no 

decorrer da exploração da atividade. 

Pensa-se que esta questão tenha fomentado nos participantes o 

desenvolvimento da capacidade de inferência, uma vez que requeria que eles 

deduzissem o valor de salinidade mais próximo do valor ótimo para a eclosão de 

artémias, com base na velocidade de deslocação. 
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4.3.2.7. Comparação dos resultados com as previsões 

 

Para estimular o confronto entre as previsões apresentadas e os resultados 

obtidos foi colocada a seguinte questão 6 – “Os resultados obtidos estão de acordo 

com a tua previsão? Porquê?” 

A partir da análise das respostas e da comparação entre o que tinham 

previsto e os resultados obtidos foi possível verificar se houve ou não coerência.  

Os resultados encontram-se na tabela 24. 

 

Tabela 24: Nível de coerência entre a comparação efetuada e as previsões registadas  

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21)  

f % f % 

Coerência total 31 58,5 17 81,0 

Coerência parcial 18 34,0 4 19,0 

Incoerência 2 3,8 0 0,0 

Não comparou 2 3,8 0 0,0 

 

A maioria dos estudantes (58,5% do 3º e 81% do 4ºano) foi totalmente 

coerente na comparação que fez, isto é, baseou-se realmente na informação que 

registou nas previsões e nos resultados obtidos. Nesta maioria incluem-se os que 

assumem que os resultados apenas coincidem em parte com as previsões, já que 

tinham previsto que havia eclosão apenas numa das situações e, depois 

comprovaram que houve em pelo menos duas das situações iniciais.  

Seguem-se dois exemplos de respostas coerentes com os dados que os 

respondentes registaram: 

“Não porque na A não houve eclosão e eu disse que ía haver eclosão em todos” (A34, 
3º ano) 
 
“Sim e não. Sim porque eu disse que era na B e estava certo. Mas achava que não 
nasciam na C e na D e estava errado. Eclodiram muitos na de 35g sal/l.” (A11,4º ano) 

Houve alunos (34% do 3º ano e 19% do 4º ano) que consideraram que os 

resultados obtidos estavam totalmente de acordo com o que haviam previsto, mas, 

na realidade, só previram que havia eclosão numa situação. Neste caso considerou-

se que foram parcialmente coerentes.  

Verificou-se que dois participantes do 3º ano foram totalmente incoerentes por 

dizerem que os resultados coincidem com as previsões, embora não seja isso que 

está registado. 
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Apesar de nem todas as comparações estarem de acordo com os registos, 

considera-se que esta questão fomentou o confronto entre o que foi observado e o 

que havia sido previsto, pois apenas dois alunos do 3º ano não efetuaram 

comparação. Para além disso, a discussão que resultou da análise das diferenças 

mencionadas por alguns participantes estimulou a reflexão e a comunicação oral. 

 

4.3.2.8. Explicação  

 

As questões 7.1, 7.2 e 7.3 solicitam aos estudantes explicações ou com base 

nos resultados (7.1 e 7.3) ou com base na informação dada pela própria questão 

(7.2).  

Para responder à primeira questão apresentada (7.1) os alunos deveriam 

completar a frase “O Plio podia/não podia ter nascido em água com salinidades muito 

diferentes, porque eu verifiquei que …” e riscar as palavras excedentes.  

Todos responderam que o Plio podia ter nascido em água com salinidades 

diferentes, embora alguns justifiquem com duas das salinidades testadas e outros 

justifiquem apenas com uma das salinidades, como mostra a tabela 25. 

Tabela 25: Explicação para a possível eclosão das artémias em águas com salinidades 

distintas  

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Referiu pelo menos duas das salinidades testadas 37 69,8 16 76,2 

Referiu apenas uma salinidade testada 16 30,2 5 23,8 

 

A generalidade das crianças (69,8% do 3º ano e 76,2% dos do 4º) atingiu o 

objetivo inerente a esta questão, recorrendo pelo menos a duas das salinidades 

testadas para justificar a resposta. Reconhece-se, contudo, que podem ter sido 

influenciadas pela expressão “porque eu verifiquei que” incluída na parte da resposta 

que lhes foi facultada.  

A questão 7.2. começou por apresentar a informação de que nos habitats das 

artémias, sobretudo nos lagos, também pode haver variação nos valores de 

salinidade. De seguida desafiou os alunos a apresentar as possíveis causas desta 

variação completando a frase “Eu penso que esta variação de salinidade pode ser 

provocada por …”. Esta questão pretende conduzir as crianças a relacionar as 
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situações criadas exclusivamente para esta atividade com o que pode acontecer nos 

ambientes naturais e “exige” que estas recorram a conteúdos supostamente já 

abordados para elaborarem a resposta. 

As categorias relativas às causas da variação de salinidade, enunciadas 

pelas crianças, estão patentes na tabela 26. 

 

Tabela 26: Motivo (s) apresentado(s) para a variação da salinidade  

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Aumento da temperatura   12 22,6 0 0,0 

Chuva 3 5,7 1 4,8 

Aumento da temperatura e chuva 35 66,0 20 95,2 

Não respondeu 3 5,7 0 0,0 

 

Os dados da tabela revelam que 66% dos alunos do 3º ano e 95,2% do 4º, ou 

seja, a maioria, apontou duas causas para a variação da salinidade: o aumento da 

temperatura e a chuva. Os restantes ou apresentaram apenas uma destas causas ou 

não responderam.  

Os que referiram a chuva (5,7% do 3º e 4,8% do 4º) apresentaram a mesma 

explicação: a chuva faz aumentar a água do lago, por isso esta fica menos salgada. 

A resposta seguinte exemplifica esta situação. 

“Porque se for muita chuva a cair fica mais água e menos sal.” (A42, 3º ano) 

 

A temperatura foi apontada por 22% dos respondentes do 3º ano como sendo 

a única responsável pela oscilação da salinidade. Como se verificaram explicações 

com diferentes graus de complexidade, estas foram categorizadas e apresentadas 

na tabela 27. 

 

Tabela 27: Explicação da variação da salinidade provocada pela subida do valor da 

temperatura 

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=12) 

4ºano 
(n=0) 

f % f % 

A água evapora 3 25,0 0 0,0 

O aumento da temperatura provoca a evaporação da água e o 
aumento da salinidade 

7 58,3 0 0,0 

Não explicou 2 16,7 0 0,0 
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A maioria dos alunos que indicaram apenas a subida do valor da temperatura 

(58,3%) apresentou o raciocínio completo, ou seja, fez referência ao aumento da 

temperatura, à evaporação e ao aumento da salinidade. Apresenta-se, de seguida, 

um registo demonstrativo desta situação. 

“Eu penso que esta variação pode ser provocada pelo aumento da temperatura que 
faz evaporar a água e aumentar a salinidade” (A15, 3º ano) 

Há ainda a registar 16,7% de alunos que não explicaram de que modo é que 

a temperatura influencia a variação da salinidade e 25% que apenas escreveram que 

a água evapora. 

As respostas dos participantes que referiram duas causas para a variação da 

salinidade também apresentam níveis de complexidade diferente. Por isso, 

apresentam-se as respetivas categorias na tabela seguinte. 

 

Tabela 28: Explicação da variação de salinidade provocada pela subida do valor da 

temperatura e pela chuva 

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=35) 

4ºano 
(n=20) 

f % f % 

O aumento da temperatura aumenta a salinidade e a chuva 
diminui a salinidade 

13 37,1 5 25,0 

O aumento da temperatura provoca a evaporação da água e 
o aumento da salinidade. A chuva aumenta a quantidade de 
água do lago e diminui a salinidade 

7 20,0 15 75,0 

Não justificou 15 42,9 0 0,0 

 

Dos alunos do 3º ano que indicaram duas causas verifica-se que 42,9% não 

apresentaram justificação e que 37,1% escreveram que o aumento da temperatura 

provoca o aumento da salinidade e que o aumento da chuva contribui para a 

diminuição da salinidade, embora não tenham apresentado razões. Verificou-se 

também que 20% destes alunos referiram que o aumento da temperatura provoca a 

evaporação da água e o aumento da salinidade e que quando chega mais água doce 

ao lago, a salinidade diminui.  

Dos estudantes do 4º ano que referiram estas duas causas, 75% 

conseguiram apresentar uma explicação completa. A resposta que se segue 

pertence a um aluno incluído nesta percentagem. 
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 “Eu penso que esta variação de salinidade pode ser provocada por o sol que evapora 
a água e faz com que a salinidade suba e quando chove a água vai para o lago e  a 
salinidade fica menor.” (A17, 4º ano)  

Nesta análise verificou-se que os que frequentam do 4º ano apresentaram, 

novamente, raciocínios mais completos. Embora 17 alunos do 3º ano tenham 

indicado as razões para a variação da salinidade, estes não apresentaram 

justificação. 

Depois de as crianças responderem a esta solicitação, foram confrontados 

com o desafio 7.3 que começa por informar que “a artémia é um bom alimento para 

vários animais aquáticos, mas as populações de artémia encontram-se, sobretudo, 

em águas hipersalinas”. De seguida os participantes foram estimulados a apresentar 

uma justificação para as populações de artémia se encontrarem em ambientes cuja 

salinidade é muito superior à ótima.   

Esta situação pode promover a reflexão sobre a necessidade de alguns seres 

vivos se adaptarem a condições menos favoráveis para conseguirem sobreviver.  

A análise das respostas tinha como principal propósito averiguar a 

capacidade de mobilização de conhecimentos supostamente já adquiridos com esta 

atividade, usando tanto a informação disponibilizada como as conclusões 

decorrentes dos resultados obtidos.  

A tabela 29 contém as categorias dos argumentos registados. 

 

Tabela 29: Argumento para uma maior sobrevivência das populações de artémia em águas 

hipersalinas  

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Conseguem sobreviver em ambientes hipersalinos 

e há menos predadores do que nos oceanos. 
5 9,4 4 19,0 

Há menos predadores do que nos oceanos  44 84,9 16 76,2 

Não há tantos perigos 4 7,5 1 4,8 

 

Ao contrário do que era esperado, os alunos não manifestaram grande 

dificuldade. Todos fizeram referência a perigos que as artémias enfrentam no mar, 

embora alguns não tenham clarificado esses perigos.  

A maioria dos participantes de ambos os anos referiu que a razão para as 

artémias viverem em locais hipersalinos é a inexistência de predadores ou a 

existência de um menor número (de predadores) relativamente aos meios em que a 

salinidade é ótima. A resposta que se segue pertence a um destes alunos. 
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“Porque nos oceanos tem animais e eles comem-nas e por isso elas escolhem águas 
muito salgadas.” (A2, 3ºano) 

 Esta maioria de participantes não fez referência à capacidade de 

sobrevivência em águas muito salgadas, pelo menos de forma explícita. No entanto, 

ao selecionar esta opção já revelou que tem presente que as artémias têm 

capacidade para sobreviver em ambientes hipersalinos.  

Algumas respostas (9,7% do 3º e 19% do 4º) fizeram referência às duas 

situações: à existência de poucos predadores e à capacidade de sobrevivência nas 

salinas. O registo que se segue é exemplo disso.  

 “Porque lá não há tantos predadores como nos oceanos e elas conseguem 
sobreviver bem no sal” (A3, 4º ano) 

Inicialmente pensou-se que a maioria das crianças referisse que as artémias 

sobrevivem em ambientes hipersalinos pelo facto de terem observado numa das 

preparações que fizeram, mas verificou-se que se centraram, principalmente, no 

número de predadores existentes em cada um dos ambientes. 

Em jeito de síntese, considera-se que as três questões analisadas nesta 

secção levaram os alunos a relacionar os resultados observados com o que pode 

acontecer nos habitats das artémias, promoveram a mobilização de conhecimentos 

desta e de outras matérias para explicar o que acontece nos ambientes naturais 

destes seres vivos, contribuíram para construir conhecimento conceptual através da 

informação disponibilizada na questão 7.3. e promoveram o desenvolvimento de 

literacia científica ao implicarem o reconhecimento ou utilização de determinadas 

expressões como, por exemplo, “variação da salinidade”, “águas hipersalinas”, 

“valores de salinidade” e “eclosão”. 

 

4.3.2.9. Resposta à questão problema 

 

A resposta à questão problema foi solicitada pela alínea 7.4 – “Lê as 

afirmações abaixo apresentadas e transcreve, para o balão, a resposta que a artémia 

mãe deve dar à questão colocada pelo seu filho.” 

As afirmações apresentadas foram:  

 “A variação da salinidade não influencia a eclosão das artémias, porque elas 
eclodem sempre, qualquer que seja a salinidade da água. 

 

 A variação da salinidade influencia a eclosão das artémias, porque elas 
eclodem apenas em água com valores de salinidade muito próximos de 35g/l. 
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 A variação da salinidade influencia a eclosão das artémias, apesar de 
eclodirem em água com valores de salinidade muito diferentes.” 

Constatou-se que todos os participantes, tanto os do 3ºano como os do 4º, 

transcreveram a afirmação correta, mostrando que pelo menos nesse momento 

todos tinham interiorizado que a eclosão das artémias é influenciada pela salinidade 

da água embora possam eclodir em água com valores de salinidade muito diferentes. 

Admite-se que a apresentação das opções possa ter facilitado a escolha. 

Contudo, quando se construiu o protocolo pensou-se que as crianças poderiam 

saber a resposta, mas que teriam muita dificuldade em escrevê-la, autonomamente, 

de forma completa. 

 

Em jeito de conclusão pode dizer-se que prevalece a ideia de que a 

generalidade dos estudantes conseguiu dar resposta a todas as solicitações da 

atividade 2, embora em algumas apresentassem mais dificuldade do que noutras.  

Revelaram facilidade na elaboração de uma previsão com lógica, na 

identificação das variáveis, na ordenação das diferentes tarefas do procedimento, na 

concretização das referidas tarefas, na interpretação dos resultados, na elaboração 

de explicações com base nos resultados obtidos, na seleção da resposta à questão 

problema e na mobilização de informação da contextualização ou do protocolo para a 

construção de respostas.  

As maiores dificuldades evidenciadas pelos participantes, em toda a 

atividade, relacionam-se com a construção de explicações, principalmente quando 

havia necessidade de recorrer a assuntos supostamente já abordados nas aulas. 

Embora fossem apresentadas por uma minoria de alunos, registaram-se, ainda, 

dificuldades a nível do rigor das observações, dos registos e da coerência na 

comparação das ideias prévias com os resultados, todas muito mais manifestadas 

pelos alunos do 3º ano do que pelos do 4º ano. 

 

4.3.3. Atividade 3 - A influência da temperatura na eclosão da 

artémia  

 

Antes de iniciar a atividade retomou-se o assunto abordado imediatamente 

antes da implementação da atividade 2, ou seja, os fatores do ambiente que afetam 

os animais aquáticos. Depois de questionados novamente sobre este assunto, as 

crianças responderam, quase em coro, que o fator que influenciava era “a 

salinidade”. Como foram repetindo alguns fatores anteriormente mencionados e não 
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surgiu o fator “temperatura”, colocou-se a questão: “será que a temperatura 

influencia a vida dos animais aquáticos?”. Uns hesitaram, outros responderam “sim”, 

outros responderam “não”. Depois de serem estimulados a justificar uns disseram 

que a temperatura não influenciava porque “a água é sempre fria”. Outros 

discordaram alegando que a água do mar “às vezes é mais quente do que outras”. 

Mas, outros afirmavam que “se a água estiver quente ou fria os animais não saem do 

mar nem do rio”. Registaram-se bastantes hesitações, mas tornou-se um confronto 

de opiniões bastante interessante. As dúvidas manifestadas e a falta de consenso 

serviram de justificação para sugerir a realização da atividade. 

Depois de receberem o protocolo com a respetiva contextualização da 

questão problema, fizeram uma breve leitura da banda desenhada e esclareceram as 

suas dúvidas. À semelhança do que aconteceu nas atividades anteriores, a banda 

desenhada termina com a questão problema, como se pode comprovar pelo 

conteúdo da última vinheta a seguir apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Última vinheta da banda desenhada da atividade 3 (apêndice 5) 
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4.3.3.1. Previsão 

 

A questão problema apresentada não requeria justificação, pelo que para 

evitar que respondessem simplesmente “sim” ou “não”, os alunos foram confrontados 

com a seguinte situação: ”Imagina que a artémia mãe tinha libertado o ovo em água 

salgada: A) muito fria como a das zonas polares; B) quente como a de um lago 

tropical. Na tua opinião, o Plio teria eclodido em alguma situação? Justifica.” 

Nesta tarefa, não se pretende aferir se as ideias dos participantes estão 

corretas, até porque não são especificados os valores de temperatura de cada uma 

das situações. Interessa sim averiguar se a justificação que cada um apresenta tem 

sentido e se é baseada na informação apresentada na banda desenhada. 

As respostas encontram-se categorizadas na tabela 30. 

 

Tabela 30: Previsão relativamente à (s) situação (ões) possível (eis) para eclosão de 

artémias  

Categoria 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Água muito fria 7 13,2 3 14,3 

Água quente 22 41,5 10 47,6 

Ambas 2 3,8 0 0,0 

Nenhuma 22 41,5 8 38,1 

 

Os dados da tabela evidenciam opiniões diversificadas, pois nenhuma das 

categorias foi escolhida pela maioria dos alunos. No entanto, a previsão que ocorreu 

com maior frequência em ambos os anos de escolaridade (41,5% do 3º ano e 47,1% 

do 4º ano), foi a de que o Plio eclodirá em água quente. Depois surgiram, por ordem 

decrescente, a ideia de que o Plio não eclode em nenhuma situação (41,5% do 3º 

ano e 38,1% do 4º), a de que eclode em água muito fria (13,2% do 3º ano e 14,3% 

do 4º) e a de que pode eclodir em ambas as situações (3,8% do 3º ano). 

Como há mais do que uma justificação para cada uma das opções, 

construíram-se quatro tabelas, uma para cada opção, onde constam as categorias 

construídas. 

 

 

 

 



FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos 

que influenciam a vida animal 

 
139 

 

 
 
 

 

Tabela 31: Justificação para não haver eclosão em nenhuma situação 

Categoria 

Alunos 

3º ano 
(n=22) 

4º ano 
(n=8) 

f % f % 

As temperaturas são muito diferentes da adequada 20 90,9 8 100,0 

O ovo ficava danificado 2 9,1 0 0,0 

 

Pelos dados da tabela percebe-se que a maioria dos participantes que 

disseram que não havia eclosão em nenhuma situação referiu que não havia eclosão 

em nenhuma das situações, porque são muito diferentes da temperatura adequada. 

As respostas que se seguem exemplificam esta situação.  

“Não queria nenhuma delas porque em muito frio iria morrer porque a temperatura 
está muito baixa e se nós congelamos, então eles também. E quente também não 
porque nós queimamo-nos e uma coisa tão pequena iria morrer.” (A38, 3ºano) 
 
“Não eclode em nenhuma porque numa zona tropical passa dos 25ºC e numa zona 
polar desce dos 0ºC e para mim só nascia em água a 25ºC certos.” (A19,4ºano) 

 

A resposta do A38 do 3º ano parece revelar, à semelhança de outras 

respostas sobretudo de alunos do mesmo ano, que estes não têm noção dos valores 

que a temperatura atinge em ambientes tropicais. 

A resposta do aluno A19 do 4º ano mostra que este pensa que só há uma 

temperatura ótima e não um intervalo. 

As categorias de resposta das crianças que admitem a possibilidade de haver 

eclosão em água muito fria apresentam-se na tabela que se segue. 

 

Tabela 32: Justificação para haver eclosão em água muito fria 

Categoria 

Alunos 

3º ano 
(n=7) 

4º ano 
(n=3) 

f % f % 

Na outra opção, a água é demasiado quente  5 71,4 2 66,6 

Na atividade 2, a água era fria e houve eclosão 0 0,0 1 33,3 

Houve atraso na eclosão e é necessário calor para eclodir 2 28,6 0 0,0 

 

Os dados da tabela indicam que a justificação com maior número de 

ocorrências é a de que o Plio eclodirá em água muito fria porque a da outra opção é 

muito quente. Isto revela que as crianças pensaram que teria que haver eclosão em 
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alguma e, por exclusão da outra opção, restou-lhes esta. Segue-se um exemplo 

desta situação: 

“…nasce na primeira situação porque no quente como a de um lago tropical morria de 
calor”. (A23, 3º ano) 

 Verifica-se, também, que dois estudantes do 3º ano basearam-se no atraso 

da eclosão explícito na informação da banda desenhada da atividade 2. Além disso, 

parecem mobilizar conhecimentos adquiridos sobre o que acontece no processo de 

desenvolvimento embrionário de outros animais já que referem que é necessário 

calor para eclodir. 

 Um aluno do 4º ano fez referência à água da atividade 2. Apesar de não 

saber qual a temperatura exata da mesma, porque não foi referida, pode ter 

recordado que a mesma não foi aquecida. 

A próxima tabela possui as categorias criadas com base nas respostas dos 

participantes que entenderam que a eclosão ocorre em água quente. 

 

Tabela 33:Justificação para haver eclosão em água quente 

Categoria 

Alunos 

3º ano 
(n=22) 

4º ano 
(n=10) 

f % f % 

Na outra opção a água é demasiado fria 14 63,6 6 60,0 

É mais próxima de 25ºC 2 9,0 1 10,0 

A água quente é mais salgada, e atrasa o nascimento do Plio 2 9,0 3 30,0 

Os animais ovíparos precisam de calor  3 13,6 0 0,0 

Não justificou 1 4,5 0 0,0 

 

A razão mais apontada para o Plio eclodir em água quente é a de que estes 

animais apenas eclodem nesta situação, porque a das zonas polares é demasiado 

fria, como evidencia o seguinte registo: 

“Teria nascido em água quente porque a outra é muito fria e 25ºC é boa para as 
artémias, mas mais 5ºC não deve fazer mal.” (A52, 3º ano) 

 Esta resposta parece revelar que o respetivo autor sabe que há uma 

temperatura ideal para a eclosão e que esta também possa ocorrer num intervalo de 

valores próximos. 

Alguns alunos referiram-se ao tempo que demorou a eclodir, como o A20 do 

4ºano, que escreveu:  
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“pode nascer num lago tropical mas se calhar um bocado mais lento porque as 
artémias gostam de água a 25ºC…” 

As respostas de dois dos participantes do 3ºano e três do 4º parecem fazer 

referência à relação entre a elevada temperatura da água, o aumento da salinidade e 

o atraso na eclosão (expresso na banda desenhada da atividade sobre salinidade). 

Este assunto, explorado na atividade 2, parece estar subentendido em respostas 

como: 

 “…teria nascido em água quente como a de um lago tropical porque lá no lago, como 
tinha água quente, o ovo do Plio teria apanhado muito sal e por isso teria nascido 
tarde”.(A49, 3º ano) 

Três estudantes do 3º ano parecem mobilizar conhecimento de outras 

matérias exploradas, como já se referiu anteriormente. Um desses alunos registou a 

seguinte resposta:   

 “…teria eclodido em água quente porque os animais que nascem de ovos têm que 
estar num sítio quente”.(A37, 3º ano) 

Tal como já foi mencionado aquando da análise dos argumentos 

apresentados para a opção da água muito fria, há respostas que demonstram que as 

crianças não perceberam que a questão se referia a uma hipótese e não ao que 

aconteceu ao náuplio. Daí surgirem opções e respetivas justificações em função do 

atraso da eclosão referenciada na banda desenhada da atividade sobre a salinidade.  

Os dois alunos do 3º ano de escolaridade que pensavam que as artémias 

podiam eclodir quer em água muito fria quer em água quente, não apresentam 

justificação. No entanto, um deles acrescenta que é uma forma destes animais 

ficarem melhor preparados para a vida e o outro admite a possibilidade de:  

“…eclodir nas duas mas poderia atrasar ou adiantar a eclosão ou eclodir com 
deficiências porque na banda desenhada diz que 25ºC é uma boa temperatura para 
eclodirem, nem é muito fria nem muito calor” (A42,3º ano).  

Resumindo, verificou-se que todos os participantes registaram uma previsão, 

embora um deles não tenha justificado. Independentemente da opção ou opções 

assinaladas, a maioria dos argumentos apresentados são válidos, sendo os mais 

frequentes: não eclode em nenhuma situação porque as duas temperaturas são 

muito diferentes da ótima e eclode em água quente porque a primeira situação é 

demasiado fria para haver eclosão. 
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Alguns alunos dos dois anos de escolaridade mobilizaram conhecimentos da 

atividade 2 e da informação da banda desenhada, tanto a nível de conceitos como a 

nível de fenómenos.  

Para além de ter fomentado a elaboração da previsão, esta questão estimulou 

a mobilização de conhecimento e fomentou a comunicação oral uma vez que as 

respostas, depois de registadas, foram apresentadas oralmente. 

 

4.3.3.2. Proposta de procedimento 

 

Depois de promover o confronto das ideias prévias dos alunos, levantou-se a 

questão 2 – “Como poderias testar a tua previsão?” 

Apesar de o protocolo conter as tarefas desordenadas, neste momento os 

participantes ainda não tinham acesso a elas, pois só lhes havia sido entregue a 

primeira folha do protocolo.  

Numa primeira fase esperava-se que os alunos mencionassem que era 

necessário colocar uns ovos em água quente e outros em água fria. Para além disso, 

o ideal seria que estes referissem outros aspetos como: a proveniência da água; a 

necessidade de manter a temperatura da água mais ou menos constante; a 

necessidade de a água conter sal e o tempo de espera para obter resultados. 

Da análise de conteúdo das respostas, emergiram as categorias que constam 

na tabela 34. 

 

Tabela 34: Proposta apresentada para testar a previsão  

Categoria 

Alunos  

3º ano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Colocar alguns ovos em água quente e alguns em água fria 50 94,3 21 100,0 

Sem sentido  3 5,7 0 0,0 

 

Verifica-se que a maioria dos participantes do 3º ano (94,3%) e a totalidade 

dos do 4º respondeu de acordo com o que se esperava, ou seja, que colocava ovos 

em água fria e em água quente. Os restantes apresentaram respostas muito 

confusas e sem sentido. 

Os alunos que sugeriram colocar os ovos em água com temperaturas 

diferentes, apresentaram diversas explicações sobre o restante procedimento.  

Ao analisar os protocolos, verificou-se que as respostas mais completas, isto 

é, as mais próximas do que foi referido como ideal, foram dadas apenas por 6% dos 
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participantes do 3º ano e 19% do 4º que sugeriram colocar ovos em águas com 

diferentes temperaturas. Seguem-se dois registos ilustrativos desta situação: 

“Fazemos uma experiência e pomos um recipiente com água salgada no frigorífico e 
outro recipiente com água salgada e aquecemo-la e mantemo-la quente e pomos 
ovos de artémias e esperamos 24 horas”. (A19, 3º ano) 
 

“Primeiro metia água no frigorífico para fazer de polar e aquecia outra e mantinha-a 
quente para fazer de lago tropical, a seguir metia lá os ovos e esperava uns dias e via 
se nascia em algum”. (A13, 4º ano) 

Grande parte dos estudantes não fez referência a todos os pormenores 

essenciais do procedimento, mas, ainda assim, muitos mobilizaram conhecimento 

adquirido com a atividade anterior. Demonstraram ter interiorizado a salinidade ótima 

para a eclosão destes microcrustáceos, bem como o tempo necessário para que 

possam ser observados náuplios. A resposta seguinte é um exemplo disso. 

 “Para pôr a água fria púnhamos 1 litro de água com 35 g de sal num recipiente e 
colocávamos no frigorífico. Para pôr a água quente púnhamos 1 litro de água com 
35g de sal num recipiente e aquecíamos a água. Para terminar colocávamos ovos de 
artémia em cada recipiente e esperávamos 24 horas.” (A48, 3º ano) 

Constatou-se que grande parte dos alunos do 3º ano sugeriu colocar os ovos 

em águas com temperaturas distintas, mas não acrescentou mais pormenores, no 

entanto, a maioria dos do 4º ano, além de apresentar a mesma sugestão, indicou o 

procedimento para obter a água fria e a água quente. 

Verificou-se, ainda, que houve um maior número de explicações completas 

dadas pelos estudantes do 4º ano de escolaridade do que pelos do 3º embora, tal 

como era esperado, a maioria não conseguiu referir todos os aspetos considerados 

fundamentais. 

Esta questão tinha um caráter aberto, pois não foram dadas quaisquer 

indicações às crianças que as orientassem no desenho do procedimento. Por isso, 

independentemente das respostas obtidas, pensa-se que tenha fomentado o 

envolvimento cognitivo dos alunos. 

 

4.3.3.3. Ordenação das tarefas do procedimento apresentado 

 

Atendendo à natureza complexa do procedimento, já se havia previsto que a 

maioria dos alunos não seria capaz de apresentar sem ajuda uma proposta 

devidamente detalhada e exequível. Por isso, depois de escreverem a proposta de 
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procedimento, receberam uma folha que continha, de forma desordenada, as 

diversas tarefas a executar e tinham que proceder à respetiva ordenação. 

A próxima reflete o desempenho dos participantes. 

 

Tabela 35: Desempenho na ordenação das tarefas do procedimento experimental  

Categoria 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4º ano 
(n=21) 

f % f % 

Ordena as tarefas com lógica  47 87,7 21 100,0 

Ordena apenas algumas tarefas com lógica 4 7,5 0 0,0 

Ordena as tarefas sem lógica 2 3,8 0 0,0 

 

A globalidade dos alunos (87,7% do 3º e 100% do 4º) ordenou as tarefas 

seguindo uma sequência lógica. Alguns destes indicaram primeiro a colocação dos 

recipientes no local onde iriam permanecer e só depois a colocação dos ovos. 

Considerou-se que tem lógica pelo facto de, quando colocassem os ovos, a água já 

estar à temperatura pretendida. Contudo, a maioria das crianças ordenou de forma 

inversa, pelo que todas as turmas concretizaram desta forma. 

Julgou-se que não tem lógica, por exemplo, observar os resultados antes de 

colocar os recipientes nos ambientes onde deverão permanecer o tempo estipulado 

ou comparar os resultados antes de fazer a preparação. 

Verificou-se que a maioria das crianças realizou esta tarefa com sucesso. 

Reconhece-se, no entanto, que este sucesso se deve ao facto de as tarefas já 

estarem descritas. Comparando estes resultados com os que se obtiveram na 

questão anterior, parece mais indicado facultar as tarefas do procedimento quando 

este for relativamente complexo para os alunos do 1º ceb. 

 

4.3.3.4. Elaboração da lista do material 

 

Com base na descrição das tarefas, pediu-se aos participantes, através da 

questão 3.2, que elaborassem a lista do material que o grupo necessitaria para 

concretizar o procedimento. 

 Considerou-se que a lista estava completa se incluísse todo o material 

referenciado ou subentendido no procedimento, independentemente de ter ou não as 

respetivas quantidades. Este critério relativamente às quantidades baseou-se, 

fundamentalmente, no facto de os professores temerem o desempenho dos alunos 

por nunca terem realizado tarefas semelhantes. 
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A tabela 36 contém os dados sobre o sucesso dos alunos nesta tarefa. 

 

Tabela 36: Desempenho na elaboração da lista do material  

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Lista completa  12 22,6 5 23,8 

Lista incompleta (mas com a maior parte) 41 77,4 16 76,2 

 

Grande parte dos alunos (77,4% do 3º ano e 76,2% do 4º) não listou todo o 

material, esquecendo-se, sobretudo, da balança. Esta falha pode ter acontecido 

porque o objeto em causa não estava explícito no texto. Apesar disso, a maioria 

conseguiu registar o restante material e revelou facilidade na resolução da tarefa. O 

desempenho dos alunos contraria a ideia dos respetivos professores de que se estes 

nunca fizeram algo semelhante ao que é solicitado, então ou terão muita dificuldade 

ou não conseguem. 

Este desafio parece ter contribuído não só para facilitar a escolha do material 

necessário à execução, mas também para que os participantes tomassem 

consciência de que é importante elaborar a lista do material, uma vez que eles 

próprios reconheceram que era mais fácil reunir o material a partir de uma lista. Para 

além disso, pode ter fomentado o desenvolvimento de capacidades relacionadas 

com a atenção e concentração, com a seriação e organização de informação, bem 

como com a aprendizagem de termos ou expressões científicos como “cloreto de 

sódio” e “solução”. 

 

4.3.3.5. Identificação das variáveis 

 

A identificação das variáveis foi solicitada através da questão 4, na qual os 

alunos tinham que completar três frases com cinco palavras correspondentes às 

variáveis a controlar e a manipular. Os resultados encontram-se na tabela que se 

segue. 
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Tabela 37: Desempenho na identificação das variáveis  

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Identificação correta 52 98,1 21 100,0 

Identificação parcialmente correta 1 1,9 0 0,0 

 

À exceção de um dos alunos do 3º ano, todos reconheceram que era 

necessário manipular o valor da temperatura e controlar a quantidade de ovos, a 

quantidade de água e a exposição à luz, para descobrir se há ou não eclosão de 

artémias. O referido estudante do 3º ano só não conseguiu identificar a variável 

dependente, por ter considerado que ia observar se havia eclosão de artémias para 

todos os valores de ovos a testar. 

Os participantes não demonstraram qualquer dificuldade na realização desta 

tarefa e, ao contrário do que se esperava, não questionaram a razão de terem cinco 

palavras para colocar em seis espaços. 

Depois de pedir às crianças para não apagarem o que tinham registado, 

considerou-se pertinente formular algumas perguntas para tentar perceber se eles 

realmente compreendiam por que razão era necessário variar a temperatura e 

manter controladas outras variáveis. Foram, então, confrontados com a questão: “Por 

que não variamos a exposição à luz em vez da temperatura da água?” Depois de um 

breve período de silêncio, surgiram respostas como: “Porque a pergunta é se a 

temperatura afeta a eclosão”, “Porque depois, se não nascerem, é por causa da luz”. 

De seguida, perguntou-se: “E se variarmos a temperatura da água e a exposição à 

luz, ao mesmo tempo?” Embora alguns hesitassem, quase todos responderam: 

“Porque depois não sabemos se nascem por causa da luz ou da temperatura”. As 

respostas dos alunos demonstraram que pelo menos uma parte deles percebeu não 

só o que tinha que fazer, mas também por que era importante proceder daquela 

forma. 

À semelhança do que acontece com a solicitação da proposta do 

procedimento e da elaboração da lista do material, esta tarefa fomentou o 

envolvimento dos estudantes, não só na elaboração da resposta a registar, mas 

também nesta fase de questionamento e discussão na qual tinham que argumentar. 
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4.3.3.6. Execução 

A execução decorreu conforme se havia previsto. Mais uma vez, todos os 

elementos deram o seu contributo no trabalho de grupo, participando e 

entreajudando-se de forma ordeira.  

Fizeram as medições necessárias e etiquetaram os recipientes com as três 

situações de temperatura a testar (imagem 1 da figura 23). Houve necessidade de 

usar três recipientes diferentes por motivo de segurança e de arrumação, embora se 

tenha consciência de que o ideal seria não haver mais do que uma variável, tal como 

foi conversado com os alunos. 

Relativamente aos recipientes, foi necessário escolhê-los de acordo com as 

condições a que iriam ser sujeitos. Para manter a água quente usou-se um que 

suportasse uma resistência elétrica (imagem 2 da figura 23) e que não fosse muito 

largo nem baixo de modo a maximizar o efeito do calor libertado pelo mesmo. Seria 

importante manter a água a uma temperatura superior a 30ºC. Os restantes 

recipientes eram baixos e com tampa para facilitar a arrumação, quer na mala 

térmica, quer no frigorífico. 

Uma vez que colocaram dois dos recipientes em ambientes sem luz (mala 

térmica e frigorífico), foi necessário submeter o da água quente a condições 

idênticas. Para isso, os grupos encontraram soluções diferentes recorrendo a caixas  

(imagem 3 da figura 23), despensa ou armários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Pormenores da concretização de algumas tarefas do procedimento da atividade 3 

Imagem 1 Imagem 2 

Imagem 3 Imagem 4 
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Não se detetaram dificuldades na concretização do procedimento, mas, tal 

como já foi referido, as tarefas anteriores, nomeadamente a proposta do 

procedimento, a elaboração da lista do material e a identificação das variáveis 

podem ter facilitado a execução na medida em que tornaram os alunos mais 

conscientes do que e como tinham que fazer. 

De uma forma geral, as crianças foram bastante cuidadosas na execução das 

tarefas, demonstrando responsabilidade em cumprir o que estava definido, e 

mostraram-se mais autónomas do que nas atividades anteriores, pois a maioria, 

quando tinha dúvidas, consultava o procedimento em vez de perguntar.  

Esta tarefa era muito semelhante à da atividade 2, por isso considera-se que 

também tenha promovido o aperfeiçoamento de algumas destrezas procedimentais. 

 

4.3.3.7. Registos dos resultados 

 

Era suposto que as observações fossem feitas às 24, às 48 e às 72 horas, 

mas um imprevisto fez com que se alterasse a última para as 96 horas. De qualquer 

modo, considerando que a salinidade era ótima, ou próxima desta, acredita-se que 

esta alteração não teve influência nos resultados. 

Os registos dos resultados obtidos por cada grupo foram registados numa 

grelha construída com esse propósito. Todos os alunos preencheram essa grelha e 

recorreram às mesmas expressões utilizaram na tarefa equivalente da atividade 2 

isto é, “eclodiram/não eclodiram”, “houve eclosão/não houve eclosão”, “há 

náuplios/não há náuplios”, “nasceram/não nasceram”.  

Inicialmente pensou-se que não haveria diferença, ou haveria pouca, entre os 

valores da temperatura ambiente registados em cada sala de aula, prevendo-se que 

estes se situassem em torno dos 20ºC. Porém, na semana em que foram 

implementadas estas atividades, os valores da temperatura ambiente oscilavam 

entre os 25ºC e os 30ºC, ou seja, eram muito próximos do da temperatura da água 

do recipiente C. Por isso, de modo a manter a água a uma temperatura mais ou 

menos constante, igual ou um pouco inferior a 20ºC, utilizou-se uma mala térmica em 

cada sala, tendo o cuidado de substituir, diariamente, o recipiente que continha o 

gelo. Como foram criadas situações distintas nas quatro turmas, devido às diferenças 

existentes a nível das capacidades das malas térmicas, dos materiais introduzidos 

para ajudar a manter a temperatura baixa e da localização, obtiveram-se também 
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temperaturas distintas, cujos valores eram de 10ºC em duas turmas, 20ºC noutra e 

22ºC na outra.  

Os registos mostram que houve diferenças nos resultados obtidos pelos 

grupos, cuja causa tanto poderá ser a referida discrepância entre alguns dos valores 

de temperatura no interior das malas térmicas, como poderá ter sido o descuido no 

manuseamento do material, a falta de rigor nas observações, a qualidade dos ovos 

ou outra. 

A presença de náuplios nesta situação relativa à temperatura ambiente foi 

observada pelos grupos em momentos diferentes uma vez que uns observaram às 

24 horas e outros às 48. Esta diferença nos resultados pode ter sido provocada pelos 

distintos valores de temperatura da água. 

Uma das turmas do 3º ano (35,8% dos alunos desse ano) registou que houve 

eclosão no recipiente colocado no frigorífico. Isto pode ter-se devido ao facto de ter 

utilizado um frigorífico diferente do das outras turmas podendo estar a temperaturas 

diferentes ou até ter uma temperatura instável por ser da sala dos professores e, por 

conseguinte, ser aberto frequentemente. Pode, também, dever-se ao facto de 

levarem os recipientes para a sala de aula para fazer as observações, podendo ter 

permanecido demasiado tempo e estarem sujeitos a temperatura superiores a 25ºC.  

No entanto, nas três turmas que partilharam o mesmo frigorífico também 

houve resultados não esperados, que podem ser alvo de reflexão. Numa dessas 

turmas, os estudantes registaram que houve eclosão a 0ºC, observando náuplios às 

48 horas. Isto não pode corresponder à realidade porque as artémias eclodem em 

água a partir de 6ºC, aproximadamente. Pensa-se que terá havido engano na leitura 

da temperatura do frigorífico, já que os outros grupos também tinham os recipientes 

no mesmo frigorífico e registaram que a 1ºC ou 2ºC não houve. Por outro lado, a 

mesma turma observou náuplios primeiro em água a 0ºC, às 48 horas, e só depois, 

às 96h, em água a 20ºC. Aqui poderá ter interferido a qualidade dos ovos ou também 

o facto do recipiente que se encontrava no frigorífico, estar muito longe da sala de 

aula, e temporariamente, poder ter estado sujeito a temperaturas superiores a 25ºC. 

Apesar desta situação inesperada, a maioria das crianças (64,2% do 3º e 

100% do 4º) verificou que não houve eclosão em todas as situações testadas, 

observaram muitas diferenças entre os recipientes B e C, ao fim de 48 horas, e que 

houve diferenças entre as observações efetuadas no 1º dia e no 4º dia. 

Não se esperava que os alunos considerassem que houvesse diferenças 

entre os recipientes B (com água à temperatura ambiente) e C (com água cuja 
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temperatura era superior a 30ºC). Porém, este registo era inevitável, pois em alguns 

grupos observaram-se “muitos náuplios” no recipiente C e “pouquíssimos” ou “um 

náuplio” no recipiente B. Esta situação pode ter resultado da qualidade dos ovos. 

Noutros grupos, as diferenças entre os dois recipientes pode dever-se ao tempo de 

eclosão, uma vez que a temperaturas baixas, por exemplo a 10ºC, os náuplios 

demoraram muito mais tempo a nascer. Dependendo da temperatura, nesta situação 

só observaram náuplios às 48 ou 96 horas. 

Independentemente do desempenho dos participantes, esta tarefa constituiu 

uma oportunidade para desenvolver competências relacionadas com a observação à 

lupa e com a elaboração de registos. 

 

4.3.3.8. Síntese e interpretação dos resultados 

 

Apesar de os resultados registados não coincidirem com os esperados, a 

síntese deve ser feita em função do que foi observado e registado. Para analisar 

essa conformidade, considerou-se, além dos resultados apontados, a resolução da 

questão 6, na qual os alunos terão que indicar o valor lógico das seguintes frases: 

“Ao longo da experimentação verificou-se que as artémias não eclodiram em todas as 
situações testadas”. 
“Ao fim de 48 horas, observaram-se muitas diferenças entre os recipientes B e C”. 
“Não se registaram diferenças entre as observações efetuadas ao 1º e ao 3º dia”. 

 

Depois de comparar a resposta a esta questão com os resultados registados, 

obtiveram-se os dados que se encontram na tabela 38. 

 

Tabela 38: Nível de coerência entre a interpretação e os resultados registados 

Categoria 

Alunos  

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Coerente 50 94,3 21 100,0 

Incoerente 3 5,7 0 0,0 

 

A generalidade dos participantes do 3º ano (94,3%) e a totalidade dos do 4º, 

revelou ter interpretado devidamente os resultados registados, apesar de estes não 

serem os esperados, como já foi referido anteriormente. 

Apesar de ser uma tarefa relativamente simples, estimulou a comparação das 

três observações feitas em cada recipiente e entre os diferentes recipientes. 

 

4.3.3.9. Comparação dos resultados com as ideias prévias 



FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos 

que influenciam a vida animal 

 
151 

 

 
 
 

 

À semelhança do que se fez nas atividades anteriores, foi proposto aos 

participantes, através da questão 7, que comparassem os resultados obtidos e 

registados com a previsão que escreveram no início da atividade.  

Para aferir se um o aluno foi ou não coerente no confronto das ideias com os 

resultados, foi necessário analisar as respostas dadas a três questões: à questão 7, 

à questão 1 (relativa às ideias prévias) e à questão 5 (relativa ao registo de 

resultados). 

Começou-se por analisar a comparação que o aluno fez na questão 7 e, de 

seguida, confrontou-se essa resposta com a previsão registada e com os resultados 

obtidos na execução do procedimento. Os dados desse confronto encontram-se na 

próxima tabela. 

 

Tabela 39: Nível de coerência entre a comparação das previsões, os resultados e as previsões 

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Coerência total  38 71,7 19 90,5 

Coerência parcial 3 5,7 2 9,5 

Incoerência 6 11,3 0 0,0 

Não compara 6 11,3 0 0,0 

 

Os dados da tabela indicam que a maioria das crianças (71,7% do 3º ano e 

90,5 do 4º ano) fez a comparação em conformidade com o que havia registado. 

Foi considerada coerência total quando a resposta estava em conformidade 

com a previsão e com os resultados registados. Ao responderem à questão 7, alguns 

participantes consideraram que os resultados estavam parcialmente de acordo com a 

previsão, porque apesar de terem antecipado que as artémias eclodiam em água 

semelhante à de um lago tropical, disseram que demoraria mais tempo a eclodir. 

Contudo, ao compararem os resultados da eclosão em água à temperatura ambiente 

e em água quente, verificaram que eclodiram primeiro na quente e só depois à 

temperatura ambiente. No tratamento dos dados, estas situações foram 

categorizadas como coerência total. 

A resposta abaixo transcrita foi uma das que se integrou na categoria 

“coerência total”, já que o aluno descreve o que realmente aconteceu: 
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“Os resultados obtidos estão parcialmente de acordo com a minha previsão porque 
eu disse que não eclodia em nenhuma mas eles eclodiram na água quente e na outra 
não eclodiram.” (A19, 4º ano)  

Considerou-se que havia coerência parcial quando, por exemplo, o aluno 

prevê que não há eclosão em nenhuma, registou que há previsão em água quente e 

na comparação diz que os resultados estão totalmente de acordo porque tal como 

ele tinha previsto, não houve eclosão em água muito fria. Nesta categoria 

integraram-se 5,7% das respostas dos participantes do 3º ano e 9,5% das do 4º ano. 

Entendeu-se que havia incoerência total quando, por exemplo, os alunos 

previram que não havia eclosão em nenhuma situação, registaram que houve 

eclosão em água quente e, na comparação, dizem que as previsões estão totalmente 

de acordo com os resultados porque havia previsto que a eclosão só ocorria em 

água quente. Verificou-se incoerência total em 11,3% das respostas dos 

participantes do 3º ano. 
 

Nesta tarefa, constatou-se, ainda, que houve uma maior percentagem de 

alunos do 4º ano (90,5%) que foi totalmente coerente nessa comparação do que do 

3º ano (71,7%) e que houve uma percentagem expressiva de participantes do 3º ano 

que não fez comparação ou, se fez, não foi coerente. 

Pensa-se que este desafio, para além de promover o confronto entre os 

resultados e as previsões, fomentou também o desenvolvimento relacionadas com a 

reflexão e a comunicação oral, resultantes da discussão criada em torno desse 

confronto. 

 

4.3.3.10. Explicação com base nos resultados obtidos e na informação 

disponibilizada 
 

Com o intuído de promover a compreensão de que os ovos de artémia são 

resistentes e que apenas há eclosão quando as condições do meio são favoráveis, 

apresentou-se o seguinte desafio: “Ao fim do 3º dia, retira o recipiente do frigorífico e 

deixa-o à temperatura ambiente. Regista o que observas após 24 horas” 

Apesar de não estar previsto, os alunos fizeram novas preparações para 

colocar no frigorífico. Fizeram-nas por duas razões: porque os recipientes que 

estiveram no frigorífico foram sujeitos a variações de temperatura ao serem retirados 

para observação e porque uma das turmas registou eclosão de artémias em água a 

0ºC. 

Todos os intervenientes puderam confirmar que as soluções, depois de 

permanecerem um fim-de-semana do frigorífico, não continham artémias. Quando 

foram confrontados com a situação que havia acontecido aquando da primeira 
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execução, demonstraram reconhecer que, em alguns grupos, deve ter havido falhas 

a nível do registo dos valores da temperatura e/ou das condições de manuseamento 

do material.  

Estas soluções, após terem sido retiradas do frigorífico, permaneceram na 

sala de aula, à temperatura ambiente. Ao fim de 24 horas, aproximadamente, cada 

grupo pode constatar que já tinha havido eclosão.  

Seguidamente, propôs-se a elaboração das respostas às questões 9.1 e 9.2 

com base no que aprenderam com as duas atividades realizadas com artémias. A 

9.1 solicitava, precisamente, que explicassem o que aconteceu no recipiente retirado 

do frigorífico após ter permanecido à temperatura ambiente.   

As respostas permitem verificar se os alunos são capazes de referir que o 

valor da temperatura da água foi aumentando tornando-se adequada à eclosão de 

artémias.  

As categorias construídas com base nas explicações encontram-se na 

próxima tabela.  

 
 

Tabela 40: Explicação para a eclosão que ocorreu no recipiente retirado do frigorífico  
 

Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Associa o aumento da temperatura à possibilidade 
de eclosão 

42 79,2 18 85,7 

Refere o aumento da temperatura, mas não a 
possibilidade de eclosão 

9 17,0 1 4,8 

Descreve o que viu 0 0,0 1 4,8 

Não responde 2 3,8 1 4,8 

 

Verifica-se que a generalidade dos participantes (79,2% do 3º ano e 85,7% do 

4º) correspondeu ao que se idealizou para esta resposta, isto é, conseguiu relacionar 

o aumento do valor da temperatura com a possibilidade de eclosão. As respostas 

são semelhantes à seguinte:  

“Estava no frigorífico e era muito baixa para eclosão e quando se tirou do frigorífico 
começou a aquecer e o ovo de artémia começou a abrir e nasceu uma artémia.” (A41, 

3º ano) 
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Alguns alunos deram uma justificação menos completa ao descrever o que 

aconteceu à temperatura sem, contudo, fazer referência à condição favorável para 

que haja eclosão. O registo que se segue exemplifica esta situação: 

“Porque a temperatura aumentou. (A3,3º ano) 

Estas situações de resposta mais incompleta foram mais frequentes nos 

estudantes do 3º ano (17%) do que nos do 4º (4,8%).  

A questão 9.2 – “Se a artémia libertar os seus ovos num lago cuja água está 

muito fria, poderá haver eclosão desses ovos? Justifica” – permite constatar se as 

crianças são capazes de mobilizar o conhecimento potencialmente adquirido com as 

atividades 2 e 3 e se compreenderam o que aconteceu no recipiente depois de 

concretizarem a tarefa 8. 

As categorias que emergiram da análise das respostas dadas pelos alunos 

encontram-se na tabela 41. 

 

Tabela 41: Opinião sobre a possibilidade de haver eclosão em água muito fria 

Categoria 
 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Sim, se a temperatura subir até à adequada e se a 
salinidade também for adequada 

40 75,5 16 76,2 

Sim, se a temperatura subir  9 17,0 5 23,8 

Sim (Não justifica) 3 5,7 0 0,0 

Não respondeu 1 1,9 0 0,0 

 

Os dados revelam que 79,2% dos alunos do 3º ano e 81% dos do 4º, ou seja, 

a maioria respondeu que é possível haver eclosão se a temperatura e a salinidade 

forem suficientes para que esta ocorra. As respostas a seguir apresentadas, ilustram 

este raciocínio: 

“Sim porque vem um dia de calor e a temperatura e a salinidade sobem.” (A44, 3ºano) 
 

 “Pode se a temperatura aumentar e se houver muito sal.” (A51, 3ºano) 

Apesar disso, nenhum participante realçou a necessidade das condições de 

temperatura e salinidade se manterem adequadas por um determinado período de 

tempo para que haja eclosão. 

A segunda opinião mais frequente (17% dos alunos do 3º ano e 23,8% dos do 

4º) foi a de que é possível haver eclosão se a temperatura subir, embora não 
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especifiquem que esta tem que ficar adequada à eclosão e deve ter a salinidade 

necessária. 

Verificou-se que a maioria dos participantes, tanto do 3ºano como do 4º, foi 

capaz de responder com base em conhecimentos decorrentes da realização das 

duas atividades que envolveram artémias. 

A questão 9.3 também requeria que os alunos recorressem a conhecimento 

que supostamente seria adquirido ao longo das atividades 2 e 3. Foram 

apresentados três ambientes e respetivas condições (estuário com água a 5ºC, mar 

com água a 20ºC e salina com água a 28ºC) e solicitou-se que indicassem e 

justificassem qual seria o mais indicado para a eclosão e sobrevivência de artémias.  

A única diferença relativamente à questão 9.2 é que esta implica que o aluno 

recorra não só ao conhecimento obtido com os resultados das duas atividades, mas 

também à informação disponibilizada ao longo dos protocolos.  

As opções registadas encontram-se na tabela 42. 

 

Tabela 42: Situação mais favorável à eclosão e sobrevivência de artémias 

Opção 

Alunos 

3ºano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Estuário com água a 5ºC 0 0,0 0 0,0 

Mar com água a 20ºC 2 3,8 1 4,8 

Salina com água a 28oC 50 94,3 20 95,2 

Mar e Salina 1 1,9 0 0,0 

 

Os dados evidenciam que a situação apontada pela maioria dos alunos de 

ambos os anos como sendo a mais favorável à eclosão e sobrevivência de artémias, 

foi a “salina com água a 28ºC”.  

 O “mar com água a 20º” foi referido apenas por três participantes (dois do 3º 

ano e um do 4º), os quais apresentam a mesma justificação: o facto de a salinidade e 

a temperatura serem adequadas, apesar de existirem predadores. 

 Um aluno do 3º ano escolheu duas opções: o mar porque tem a salinidade e 

temperatura adequadas e a salina porque tem menos predadores. 

 Os que selecionaram o ambiente hipersalino apresentam várias justificações, 

por isso, fez-se uma categorização das mesmas, conforme a tabela que se segue. 

Tabela 43: Argumentos dos alunos que selecionaram a “salina com água a 28º”  
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Categoria 

Alunos 

3ºano 
(n=50) 

4ºano 
(n=20) 

f % f % 

Há poucos ou nenhum predador 15 30,0 4 20,0 

A temperatura é adequada 2 4,0 0 0,0 

A salinidade é adequada 1 2,0 0 0,0 

A salinidade e a temperatura são adequadas 4 8,0 1 5,0 

Ausência de predadores e salinidade adequada 0 0,0 3 15,0 

Ausência de predadores e temperatura adequada 14 28,0 6 30,0 

Ausência de predadores, salinidade e temperatura adequadas 14 28,0 6 30,0 

 

As três justificações mais registadas pelos alunos do 3º ano que selecionaram 

a salina, foram, por ordem decrescente de frequência: na salina há poucos ou 

nenhum predador (30%), não há predadores e a temperatura é adequada (28%) e 

não há predadores e as condições de temperatura e salinidade são adequadas 

(28%). 

Dos alunos do 4º ano que também elegeram a salina, 30% argumentaram 

com a ausência de predadores e condições de salinidade e de temperatura 

suficientes para a ocorrência de eclosão; outros 30% salientaram apenas a ausência 

de predadores e as condições favoráveis de temperatura e 20% referiram apenas o 

menor número ou inexistência de predadores. 

Constata-se que a maioria dos principiantes recorreu ao conhecimento 

adquirido com as experimentações e com a informação facultada nos protocolos, 

pois referiu-se à temperatura ou salinidade e à ausência de predadores.  

As respostas mais completas, isto é, aquelas em que o aluno menciona as 

condições de salinidade e de temperatura bem como a inexistência ou menor 

número de predadores, podem ser ilustradas pelo seguinte registo:  

 “…é a salina com água a 28ºC porque tem muito sal e não tem animais que se 
comem uns aos outros e também tem temperatura adequada para eclodirem.” (A36, 

3ºano)   

Dos que selecionaram a salina, 26,4% do 3º ano e 28,2% do 4º deram uma 

resposta completa e a mesma percentagem de alunos referiu apenas um dos fatores 

abióticos estudados (temperatura ou salinidade). São exemplo desta última situação 

os excertos de resposta que se seguem: 

 “… é a salina com água a 28ºC porque ela tem sal que chegue para a artémia e 
porque lá não tem predadores para as comer.” (A21, 4ºano) 
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“ …é a salina com água a 28ºC porque na opção A a temperatura é muito baixa e na 
B havia eclosão mas não havia como as artémias sobreviverem aos predadores.” 
(A18, 4ºano) 

Três alunos (dois do 3º e um do 4º ano) consideraram que era mais 

importante ter a temperatura e a salinidade próximas do valor ideal do que a 

existência de predadores, o que os levou a selecionar o mar como situação mais 

indicada para a eclosão e sobrevivência de artémias. 

Em jeito de síntese, considera-se que a maioria dos participantes alcançou os 

objetivos previstos para cada uma das três últimas questões analisadas. Mostraram 

ser capazes de construir explicações com base nos resultados obtidos com a 

execução do procedimento (questões 9.1, 9.2 e 9.3) e com base em conhecimento 

adquirido a partir de informações encontradas ao longo dos protocolos (9.2 e 9.3) e 

na atividade 2.  

 

4.3.3.11. Resposta à questão problema  

 

Para responder à questão problema, os participantes tinham apenas que 

selecionar uma das três opções apresentadas pela questão 9.4:  

 “Não. A temperatura não influencia a eclosão das artémias, porque elas 
eclodem sempre em água salgada, qualquer que seja a temperatura. 

 

 Sim. A temperatura influencia a eclosão das artémias, apesar de eclodirem 
em água com valores de temperatura bastante diferentes. 

 

 Sim. A temperatura influencia a eclosão das artémias, porque elas eclodem 
apenas em água cuja temperatura ronda os 25ºC.” 

 

Depois de analisar as respostas, verificou-se que todos os alunos 

selecionaram a resposta correta à questão problema, o que parece demonstrar que 

compreenderam que a eclosão das artémias é influenciada pela temperatura, 

embora ela possa ocorrer num intervalo de valores cuja amplitude é relativamente 

elevada. 

À semelhança do que foi referido sobre a resposta à questão problema da 

atividade 2, reconhece-se que o trabalho estava facilitado devido ao facto de a 

resposta estar construída. 

Ao longo da atividade 3, os participantes revelaram facilidade na elaboração 

da previsão, na identificação das variáveis, na ordenação das tarefas a concretizar, 

na elaboração da lista do material, na implementação, na interpretação dos 

resultados registados, na comparação dos resultados com as ideias prévias e, 
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sobretudo na coerência, na construção de algumas explicações, na seleção da 

resposta à questão-problema, na mobilização das informações disponibilizadas ao 

longo da atividade bem como na mobilização de conhecimentos da atividade 2.  

As principais dificuldades detetadas prendem-se com a elaboração da 

proposta de procedimento, o rigor nas observações e respetivos registos e a 

construção de algumas explicações.  

Tal como se referiu na atividade 2, esta dificuldade em construir explicações 

poderia ter sido minimizada se se optasse por subdividir algumas questões de modo 

a explorar um só fenómeno ou processo de cada vez. 

Atendendo ao desempenho dos alunos nos diferentes desafios desta 

atividade, parece ser possível afirmar que estas permitiram trabalhar diversas 

competências e capacidades nas crianças, tanto a nível procedimental e conceptual 

como a nível de atitudinal. 
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4.3.4. Comparação do desempenho dos alunos nas três atividades 

propostas 

 

Após a análise do desempenho dos participantes em cada uma das atividades, 

parece ser possível afirmar que a generalidade destes participantes progrediu ao longo das 

três atividades. Esta evolução verificou-se no desenvolvimento de capacidades muito 

distintas relacionadas com o vocabulário, a comunicação, sobretudo oral, atitudes e valores, 

e com outras competências/objetivos inerentes a cada uma das fases das atividades.  

Relativamente ao vocabulário, verificou-se que os alunos usaram os conceitos novos 

ou pouco usuais mencionados na contextualização, nas questões e nas informações 

disponibilizadas ao longo dos protocolos. Estes conceitos específicos foram aplicados não 

só nas respostas orais, mas também, e quase sempre devidamente, nas respostas que 

apresentaram por escrito. Sobressaiu, ainda, a capacidade de mobilização, de umas 

atividades para as outras, de léxico específico, quer seja o que está relacionado com as 

temáticas, quer o que se relaciona com as diferentes fases das atividades. Do âmbito das 

temáticas salienta-se a utilização frequente de expressões como por exemplo “epiderme”, 

“trocas gasosas”, “salinidade ótima”, “eclosão”, “hipersalina”, “influência”, “sobrevivência” 

“ausência de náuplios”, “temperatura ambiente”, sendo que esta mobilização foi mais 

evidente da segunda para a terceira atividade. Do âmbito do material e fases das atividades, 

as crianças recorreram a expressões do tipo: “pulverizador”, “substrato”, “tabuleiro”, 

“previsão”, “procedimento”, “medir”, “manter”, “manipular”, “variar”, “registos”, “resultados 

obtidos” e “recipiente”.  

Esta constatação relacionada com a aquisição de vocabulário é concordante com os 

resultados de estudos anteriores, como por exemplo os de Teles (2007), Silva (2009), Bento 

(2010) e (Sousa, 2012), que mostraram que as AL de natureza experimental podem 

promover a aprendizagem de conceitos científicos.  

A nível de comunicação, as crianças foram-se mostrando cada vez mais desinibidos 

sempre que transmitiam a sua opinião. Esta autoconfiança sobressaiu, principalmente, 

quando se proporcionou o confronto das ideias prévias, quando respondiam a questões 

formuladas oralmente, quando se proporcionava a discussão e sempre que divulgavam os 

resultados obtidos pelo grupo. Esta situação é confirmada por outros estudos, como por 

exemplo o de Bento (2010) que também concluiu que a realização das AE contribui para o 

desenvolvimento de competências a nível da comunicação. 
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A maioria das crianças parece ter desenvolvido atitudes e valores relacionados 

principalmente com a responsabilidade, com a cooperação e com o respeito pelos outros. 

Como indicadores salientam-se: a preocupação em definir regras para que todos pudessem 

participar; o cumprimento dessas mesmas regras; a disponibilidade em ajudar os colegas 

que tinham receio ou dificuldade; a preocupação em executar exatamente o que estava 

definido; o cuidado no manuseamento do material e das preparações; a não divulgação dos 

resultados aos colegas das outras turmas; a preocupação em integrar nas atividades, dentro 

do possível, os colegas do ensino especial que assistiram a estas aulas. Esta potencialidade 

já tinha aflorado noutros estudos, como o de Teles (2007) e Bento (2010), embora estes não 

se tenham debruçado sobre o trabalho laboratorial em particular, mas sim sobre o trabalho 

prático e sobre o trabalho experimental, respetivamente. 

No que diz respeito às capacidades inerentes a cada uma das fases das atividades, 

pode dizer-se que em algumas houve evolução, mas noutras não é possível afirmar porque 

as questões envolviam conhecimentos de grau de complexidade diferente.   

A capacidade para fazer uma previsão com lógica, foi evidenciada pela maioria dos 

alunos do 3º ano e por todos os do 4º ano nas três atividades. Na atividade 1, notou-se que 

houve mobilização de conhecimento anteriormente adquirido sobre os fatores abióticos que 

influenciam a minhoca, nomeadamente a luz e a temperatura. Mas, muito poucos 

fundamentaram devidamente o ambiente escolhido apesar de já terem abordado a temática. 

Nas atividades 2 e 3, as crianças hesitaram mais ao responder, talvez por desconhecimento 

do animal. Contudo, salienta-se o facto de o fazerem de uma forma lógica tendo por base, 

sobretudo, a informação da banda desenhada. 

Estes resultados estão em consonância com as conclusões de outros estudos, como 

por exemplo o de Figueiroa (2007) que verificou que tal como os alunos do 6º e do 9º ano, 

os dos 4ºano foram capazes de elaborar previsões relativas a situações problemáticas 

relacionadas com fenómenos físicos que lhes foram apresentadas. 

No que diz respeito à capacidade para propor um procedimento exequível, 

promovida apenas nas atividades 1 e 3, os resultados são muito discrepantes. Na atividade 

1, quase todos os alunos conseguiram fazê-lo, embora se reconheça que a partilha das 

propostas antes de escrever, sugerida no protocolo, possa ter influenciado os resultados. Na 

atividade 3, a maioria conseguiu escrever um procedimento com lógica, no entanto, pouco 

mais de 20 % o fizeram com todos os detalhes essenciais. Demonstram perceber o que 

tinham que variar, mas depois tiveram dificuldade em referir pormenores indispensáveis à 

obtenção de resultados viáveis. Não parece possível poder estabelecer uma comparação 

entre o desempenho dos alunos nas duas atividades, já que o grau de dificuldade é bastante 

superior na atividade 3 do que na 1.   
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Como se previam os resultados acabados de referir para a atividade 3, 

apresentaram-se as diferentes tarefas a desenvolver e solicitou-se aos participantes que as 

ordenassem logicamente. O sucesso foi mais elevado na turma do 4º ano, que atingiu os 

100%, apesar das do 3º ano terem alcançado 87,7%. Isto demonstra que os alunos podem 

esquecer-se de alguns passos, mas que quando têm conhecimento dos mesmos, 

conseguem imaginar a respetiva ordem de execução.  

Em relação à identificação das variáveis a manipular e a controlar, verificou-se que 

esta foi feita sem ajuda, nas três atividades, quase pela totalidade dos participantes, embora 

tenha havido um decréscimo na atividade 2, relativamente à atividade 1. Na atividade 3, 

apenas um aluno não conseguiu identificar o que teria que variar e controlar. Estes 

resultados não estão de acordo com as recomendações de Douglass (1998) na medida em 

que o autor sugere que esta “habilidade” seja trabalhada apenas a partir dos 10 anos, já que 

na fase de desenvolvimento intelectual em que a maioria destes alunos se encontram, 

apenas conseguem identificar uma variável com ajuda. 

Os próprios participantes referiram a importância do controlo de variáveis quando 

reconheceram que tinha havido imprevistos por descuido. Este reconhecimento pode revelar 

concordância com os resultados obtidos por estudos anteriores, como o de Alves (2010), 

que apontam para a evolução da atitude científica de respeito pelas evidências, por parte 

dos alunos, à medida que realizam AE.  

No que se refere à concretização do procedimento, as crianças não demonstraram 

dificuldade, apesar de o grau de rigor ser mais elevado nas atividades 2 e 3 do que na 1. 

Parece ter havido evolução em termos de autonomia, porque na primeira atividade, alguns 

grupos pediram aprovação para realizar algumas tarefas, na segunda atividade alguns 

elementos ainda perguntaram “posso fazer assim?”, mas na última já não perguntaram. Se 

realmente houve dificuldades, foram ultrapassadas dentro do próprio grupo. Esta ilação 

parece apresentar alguma conformidade com os resultados do estudo de Pinheiro (2012), 

que indicam que a realização de atividades experimentais contribuem para o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

Quanto ao registo dos resultados, verificou-se falta de rigor sobretudo nas atividades 

1 e 3. É difícil analisar a evolução, sobretudo por dois motivos: porque os registos foram 

feitos de formas muito distintas entre a atividade 1 e as atividades 2 e 3 e porque houve 

resultados imprevisíveis na eclosão das artémias para os valores de salinidade e 

temperatura registadas, que agora dificultam distinguir o que está errado do que está certo. 

Na primeira atividade, a baixa percentagem de alunos que teve um bom 

desempenho nas três vertentes deve-se à “exigência” de ter que estar desenhado e 



   
162 

FCUP  
Atividades laboratoriais do tipo POER no 1º ceb: três propostas didáticas para o estudo dos fatores abióticos que 

influenciam a vida animal   
 

legendado todo o material utilizado e, ainda, de ter o percurso da minhoca assinalado. 

Muitos alunos não legendaram apenas um dos materiais ou indicaram somente o início e o 

fim do percurso da minhoca. Se considerássemos os que desenhassem e legendassem o 

material fundamental, não incluindo por exemplo as luvas ou a colher, bem como os que 

assinalaram o percurso, os que sinalizaram o início e o fim ou os que indicaram o sentido de 

deslocação, os resultados seriam muito melhores. 

Nas atividades 2 e 3, conforme já foi referido aquando da apresentação e análise dos 

resultados, houve imprevistos que podem ter sido provocados por vários fatores como por 

exemplo: a fraca qualidade dos ovos usados naquele recipiente, erros na leitura ou registo 

da temperatura, pouco rigor na manipulação do material, sujeitando-o a grandes variações 

de temperatura e pouco rigor nas observações. Estes imprevistos fizeram com que alguns 

grupos obtivessem resultados inesperados para uma determinada salinidade ou temperatura 

e efetuassem registos que não são possíveis para os valores apontados. Pensa-se que em 

algumas situações, tenham registado os valores testados, mas como o resultado foi 

diferente dos outros grupos, tenham escrito o resultados da maioria dos grupos. Se as 

atividades continuassem, este seria, sem dúvida, um dos aspetos que deveria ser mais 

trabalhado.  

A generalidade dos participantes conseguiu sintetizar e interpretar os resultados de 

acordo com o registo que fizeram. Notou-se uma evolução da atividade 2 para a 3, sendo 

esta mais evidente nos alunos do 3º ano de escolaridade. Na atividade 1, embora não haja 

nenhuma questão específica para esta síntese e interpretação, pode deduzir-se da 

comparação dos resultados com as previsões, já que inevitavelmente os participantes 

tiveram que fazer interpretação e síntese. Ao analisar essa comparação, verifica-se que 

quase todos os estudantes resumiram ou interpretaram devidamente o resultados, já que 

assinalam a posição da minhoca após alguns minutos em contacto com o substrato. 

Ao estudar a coerência na comparação das previsões com os resultados, verifica-se 

que há, de facto, evolução da atividade 2 para a 3, mais acentuada no 3º ano. Contudo, à 

semelhança de outras competências já analisadas, há um retrocesso da atividade 1 para a 

2.  

Na primeira atividade quase todos os participantes selecionaram o ambiente correto, 

o que pode ter contribuído para uma maior concordância entre a comparação que fizeram e 

os registos. Na segunda, a maioria não acertou totalmente e muitos podem ter tido 

dificuldade em admitir o “erro”. Na atividade 3, parece haver mais a admitir que não tinham a 

ideia correta, pois escreveram nos registos frequentemente: “os resultados não estão de 

acordo com o que disse”, ou “os resultados foram um pouco diferentes das minhas 

previsões”. Isto pode dever-se ao facto de nunca se ter valorizado as previsões corretas. 

Apesar de serem apenas três atividades, estes resultados vão ao encontro de uma das 
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conclusões de Alves (2010), que indica que à medida que os alunos vão realizando mais 

AE, há uma evolução da atitude científica de respeito pela evidência em que estes deixam 

de esconder as previsões “erradas”. 

A capacidade para explicar determinados fenómenos à luz dos resultados obtidos ou 

de informações existentes no protocolo foi bastante estimulada nas três atividades. Todavia, 

não se considera relevante nem possível comparar o desempenho dos participantes ao 

longo das três atividades, porque há muitas variáveis como por exemplo: a familiaridade 

com os assuntos, o nível de complexidade das questões e o conhecimento sobre os 

processos ou fenómenos a explicar.  

A construção destas explicações implicou a utilização de conceitos científicos 

específicos, a aplicação de conhecimentos adquiridos no âmbito de outras temáticas e 

ligação entre o que foi experimentado na aula e o que acontece nos ambientes naturais. Por 

isso, apesar de os alunos nem sempre conseguirem construir a resposta de forma completa, 

considera-se que também foram trabalhadas outras competências.  

Os resultados estão de acordo com Figueiroa (2007), na medida em que a 

generalidade dos estudantes mostrou ser capaz de explicar as previsões e as observações, 

embora as justificações sejam demasiado simples e frequentemente incompletas. Tal como 

concluiu a autora supracitada, por vezes a fundamentação das respostas continuam a 

basear-se nas conceções alternativas ou em dados fornecidos, em vez de se centrarem nos 

dados que constituíram as evidências. 

A principal discrepância verificada entre o desempenho dos alunos do 3º e do 4º ano 

revelou ser precisamente a nível da capacidade para explicar determinados fenómenos à luz 

dos resultados obtidos ou informações existentes no protocolo. Admite-se que esta 

diferença poderia ser atenuada se algumas questões fossem subdivididas ou simplificadas. 

Mesmo assim, reconhece-se que o conhecimento conceptual e a capacidade de raciocínio, 

têm interferência na construção das explicações, o que poderia fazer com que as respostas 

dos participantes do 4º ano fossem mais completas do que as dos do 3º ano.  

No que diz respeito à resposta à questão problema, verificou-se que apenas uma 

minoria dos participantes do 3º ano de escolaridade (7,5%), não respondeu devidamente na 

atividade 1, justificando a escolha do ambiente húmido apenas com a ausência de luz e 

calor. Nas atividades 2 e 3, todos selecionaram a opção correta. Porém, reconhece-se que 

pelo facto de nestas duas últimas não haver necessidade de construir a resposta à questão 

problema, por serem apresentadas opções, facilita o trabalho dos alunos. 

O facto de a temática explorada com a atividade 1 ter sido explorada previamente 

pareceu ter facilitado a elaboração da previsão, da proposta do procedimento exequível e da 
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comparação dos resultados com a previsão. No entanto, esta mesma razão pareceu 

dificultar a abstração de outros fatores abióticos já interiorizados, já que na resposta à 

questão problema alguns alunos fazem referência à luz e ao calor, para além da 

necessidade de trocas gasosas e respiração, 

Na generalidade, o desempenho dos participantes do 4º ano foi melhor do que o do 

3º, porque revelaram mais capacidade sobretudo a nível de raciocínio, de comunicação, de 

escrita e de conhecimento conceptual. Esta situação já era esperada, pois, como refere 

Douglass (1998), há fatores que contribuem para o nível de desenvolvimento intelectual 

como a maturidade, a experiência, as aquisições resultantes da interação social e um 

padrão de raciocínio equilibrado que ajuda o aluno a assimilar principalmente quando o 

acontecimento observado está em consonância com o que havia previsto. No entanto, há a 

salientar que a evolução da atividade 2 para a 3, em alguns aspetos passíveis de comparar, 

foi muito mais expressiva nos alunos do 3º ano do que nos do 4º. 
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4.4. Respostas aos questionários  

 

Este subcapítulo destina-se à análise das respostas às questões da terceira e quarta 

partes dos questionários que correspondem, respetivamente, à prática habitual de AL e AE 

e à apreciação das três propostas didáticas concretizadas.  

Encontra-se dividido em três secções: na primeira faz-se o estudo das respostas dos 

alunos (4.4.1); na segunda faz-se a apresentação e análise dos registos dos professores 

(4.4.2) e na última apresenta-se uma síntese (4.4.3).  

4.4.1. Alunos 

A parte III do questionário reúne um conjunto de questões cujas respostas permitem 

conhecer a familiaridade que as crianças já tinham com AL ou AE, bem como a opinião 

sobre este tipo de trabalho prático.  

A parte IV do mesmo questionário, integra uma série de questões cujas respostas 

permitem obter a opinião dos participantes sobre diversos aspetos das três propostas 

didáticas, como por exemplo: as capacidades que elas permitiram desenvolver, o papel do 

professor na exploração e a importância do protocolo. 

Assim, esta secção será dividida em duas partes. Na primeira (4.4.1.1) faz-se uma 

síntese sobre a experiência dos alunos a nível da realização de AL ou AE durante o seu 

percurso escolar. A segunda (4.4.1.2) refere-se à apreciação das três propostas didáticas 

concretizadas pelas crianças.  

 

4.4.1.1. Realização de AL  

 

A primeira questão da parte III tinha como propósito conhecer o hábito de realização 

de AL ou AE. A tabela que se segue apresenta as respostas e respetivas frequências. 

 

Tabela 44: Hábito de realizar AL e AE  

Tipo de atividades Categoria 

Alunos 

3º ano 4ºano 

f % f % 

AL 
Sim 53 100,0 21 100,0 

Não 0 0,0 0 0,0 

AE 
Sim 41 77,4 21 100,0 

Não 12 22,6 0 0,0 
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Os dados evidenciam que todos os participantes já tinham realizado AL e que, à 

exceção de 22,6% do 3º ano, também já tinham desenvolvido atividades de índole 

experimental. 

De seguida, os alunos pronunciaram-se sobre a vantagem de realizar este tipo de 

atividades. As respostas mostraram que, à exceção de dois do 3º ano, todos consideram 

que a realização de AL e AE traz vantagens, porque facilita a aprendizagem dos conteúdos.  

Colocou-se, também, uma questão para se conhecer se têm por hábito realizar 

atividades desta natureza com animais. Verificou-se que nenhum aluno tinha realizado AE 

com animais, no entanto, os do 4º ano realizaram AL durante o ano letivo de 2011/2012, no 

âmbito do “Projeto Rios” resultante de uma parceria entre o Agrupamento de Escolas e a 

Câmara Municipal. Os animais estudados, mencionados pelos alunos, foram os oligoquetes, 

girinos, mexilhões, dípteros e odonatas. Estas atividades não foram propostas pelo manual 

escolar, tinham protocolo e foram realizadas pelas crianças, embora com orientação de um 

professor. 

Em suma, constatou-se que a maioria das crianças já tinha tido contacto com AE ou 

AL, nenhuma participou em AE com animais e apenas as do 4º ano experienciaram AL com 

estes seres vivos. 

 

4.4.1.2. Apreciação sobre as AL do tipo POER implementadas 

 

Para se conhecer a opinião dos estudantes envolvidos nas atividades sobre as 

aptidões desenvolvidas, apresentaram-se diversas capacidades para que os mesmos 

indicassem o grau de desempenho. A tabela 45 contém os dados relativos às respostas dos 

alunos do 3º ano.  
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Tabela 45: Opinião dos alunos do 3º ano sobre o nível de desenvolvimento de algumas capacidades 

estimuladas pelas atividades POER 
 (n=53) 

 Nível de desempenho 
 

 
Capacidade 

Nada Pouco Suficiente Bastante Muito 
Não 

Responde 

f % f % f % f % f % f % 

Fazer previsões e justificá-las 1 1,9 0 0,0 4 7,6 13 24,5 35 66,0 0 0,0 

Construir ou organizar o 
procedimento e a lista de 
material 

2 3,8 0 0,0 4 7,6 13 24,5 34 64,2 0 0,0 

Controlar variáveis 0 0,0 1 1,9 5 9,4 2 3,8 44 83,0 1 1,9 

Observar acontecimentos com 
rigor 

0 0,0 1 1,9 2 3,8 13 24,5 37 69,8 0 0,0 

Registar e interpretar dados 4 7,6 2 3,8 2 3,8 1 1,9 44 83,0 0 0,0 

Comparar as previsões com 
os resultados obtidos 

0 0,0 1 1,9 1 1,9 7 13,2 44 83,0 0 0,0 

Explicar algumas situações a 
partir dos resultados obtidos 

0 0,0 1 1,9 1 1,9 5 9,4 46 86,8 0 0,0 

Refletir ao longo de toda a 
atividade experimental 

0 0,0 1 1,9 4 7,6 5 9,4 43 81,1 0 0,0 

Elaborar uma resposta 
completa à questão problema 

1 1,9 1 1,9 2 3,8 10 18,9 39 73,6 0 0,0 

Trabalhar em grupo 0 0,0 0 0,0 1 1,9 12 22,6 39 73,6 0 0,0 

Desenvolver as tarefas com 
rigor 

1 1,9 1 1,9 14 26,4 3 5,7 34 64,2 0 0,0 

Respeitar opiniões diferentes 0 0,0 1 1,9 3 5,7 7 13,2 42 79,2 0 0,0 

  

Atendendo aos resultados, verifica-se que a maioria dos alunos do 3º ano considera 

que atingiu o nível máximo relativamente aos objetivos ou competências apresentadas. Mais 

de 80% dos participantes do 3º ano destacaram, por ordem decrescente: 1) explicar 

algumas situações a partir dos resultados obtidos (86,8%), 2) controlar variáveis (83%), 3) 

registar e interpretar os dados (83%), 4) comparar as previsões com os resultados obtidos 

(83%) e 5) refletir ao longo de toda a atividade experimental (81,1%).  

Os níveis mais elevados parecem ser atribuídos às capacidades que nunca ou 

raramente são fomentadas nas explorações habituais. Esta ilação tem por base os 

comentários dos professores aquando da realização das atividades, como por exemplo: 

“eles não vão saber, porque eu não costumo pedir isso” ou “eu nunca me lembrei de fazer 

isso”, “eu estou admirada como eles são capazes de fazer isso”. Esta pode ser uma das 

razões para os alunos as destacarem. Outra razão pode ser o facto de elas estarem, 

efetivamente, patentes em todos os protocolos aplicados.  

As capacidades com menor percentagem no nível máximo foram: “construir e/ou 

organizar o procedimento e a lista de material” e “desenvolver as tarefas com rigor”, ambas 
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com 64,2%. Uma das razões para a primeira pode ser o facto de não estar presente em 

todos os protocolos. Outra razão, que é comum às duas situações, pode ser a 

consciencialização das dificuldades e do desempenho menos bom que os participantes do 

3º ano tiveram.   

A tabela que se segue expressa as respostas dos alunos do 4º ano. 

 

Tabela 46: Opinião dos alunos do 4º ano sobre o nível de desenvolvimento de algumas capacidades 

estimuladas pelas atividades POER 
(n=21) 

Nível de desenvolvimento 
 

Capacidade 

Nada Pouco Suficiente Bastante Muito 
Não 

Responde 

f % f % f % f % f % f % 

Fazer previsões e justifica-las 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 47,6 10 47,6 1 4,7 

Construir ou organizar o 
procedimento e a lista de 
material 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 90,5 1 4,7 1 4,7 

Controlar variáveis 0 0,0 1 4,7 2 9,5 9 42,9 8 38,1 1 4,7 

Observar os acontecimentos 
com rigor 

0 0,0 1 4,7 3 14,3 4 19,0 12 57,1 1 4,7 

Registar e interpretar os 
dados 

0 0,0 0 0,0 2 9,5 8 38,1 11 52,3 0 0,0 

Comparar as previsões com 
os resultados obtidos 

0 0,0 1 4,7 0 0,0 5 23,8 14 66,7 1 4,7 

Explicar algumas situações a 
partir dos resultados obtidos 

0 0,0 0 0,0 1 4,7 9 42,9 11 52,3 0 0,0 

Refletir ao longo de toda a 
atividade experimental 

0 0,0 0 0,0 3 14,3 7 33,3 11 52,3 0 0,0 

Elaborar uma resposta 
completa à questão problema 

0 0,0 1 4,7 1 4,7 12 57,1 6 28,6 1 4,7 

Trabalhar em grupo 0 0,0 1 4,7 0 0,0 6 28,6 13 61,9 1 4,7 

Desenvolver as tarefas com 
rigor 

0 0,0 0 0,0 1 4,7 10 47,6 9 42,9 1 4,7 

Respeitar opiniões diferentes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 52,4 9 42,9 1 4,7 

 

Verifica-se que a maioria dos participantes do 4º ano considerou que com estas 

atividades desenvolveu muito as seguintes capacidades: comparar as previsões com os 

resultados (66,7%); trabalhar em grupo (61,9%); observar os acontecimentos com rigor 

(57,1%); registar e interpretar os dados (52,3%); explicar algumas situações a partir dos 

resultados obtidos (52,3%) e refletir ao longo de toda a atividade experimental (52,3%). O 

desenvolvimento destas capacidades foi promovido pelas três atividades e, à semelhança 

do que foi referido na análise dos resultados do 3º ano, a maioria foi quase novidade para os 

estudantes. 

Foi atribuído uma menor percentagem de “Muito” às capacidades relacionadas com a 

construção e/ou organização do procedimento e da lista de material (4,7%) e com a 

elaboração de uma resposta completa à questão problema (28,6%). A primeira talvez tenha 

sido por não ter sido fomentada por todas as atividades; a segunda pode ser justificada pelo 
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facto de ser necessário construir apenas uma das respostas às questões problema, já que 

as restantes eram apresentadas como opções. 

 Os respondentes manifestaram-se, também, sobre a importância atribuída à 

realização de AL do tipo POER. Os resultados encontram-se expressos na tabela 47. 

 

Tabela 47: Importância atribuída à realização de atividades POER 

Categorias de resposta 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

É importante 48 90,6 20 95,2 

Não é importante 4 7,5 0 0,0 

Não responde 1 1,9 1 4,7 

 

Verifica-se que 90,6% dos alunos do 3º ano e 95,2% do 4º ano reconhecem a 

importância da realização de atividades que solicitam elaboração de previsão, observação, 

construção de explicações e reflexão. Na sua opinião, o facto de testar a previsão ajuda-os: 

“a abandonar a ideia errada”, “a aprender melhor”, “a pensar mais e melhor”, “aprender a 

explicar melhor as suas opiniões”, “ a aprender coisas diferentes porque têm que aprender a 

observar e explicar melhor”, “a aprender melhor porque não basta responder”. Consideraram 

ainda que “são oportunidades para trabalhar em grupo”, “dar opinião”, “fazer experiências” e 

“refletir”. Para além disso, para uns foram oportunidades únicas, porque nos anos anteriores 

não fizeram este tipo de trabalho e, para outros, foi uma preparação para a vida já que vão 

ter que fazer previsões, observar, explicar e refletir. 

O facto de serem frequentes as expressões “dar/explicar as nossas opiniões”, 

“pensar mais”, “pensar melhor”, “refletir” e “explicar melhor”, parece demonstrar que os 

alunos admitem que estas atividades promovem, de facto, a elaboração de previsão, a 

observação, a explicação e a reflexão.  

 

Os participantes pronunciaram-se, também, sobre o papel do professor durante a 

realização deste tipo de atividades. Os resultados relativos às quatro opções apresentadas, 

encontram-se na tabela que se segue. 
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Tabela 48: Opinião sobre o papel do professor durante a realização das atividades 

Categorias de resposta 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Fazer demonstrações 1 1,9 0 0,0 

Orientar os alunos e dizer-lhes os resultados 
antes da observação  

1 1,9 0 0,0 

Orientar os alunos, mas deixar que eles 
descubram os resultados 

51 96,2 20 95,2 

Não orientar os alunos 0 0,0 0 0,0 

Não responde 0 0,0 1 4,8 

 

Quase todas as crianças (96,2% do 3º ano e 95,2% do 4º) entendem que o professor 

deve deixá-las descobrir os resultados. Na opinião delas, o professor deve assumir o papel 

de orientador. 

Como cada uma das atividades foi suportada por um protocolo, procurou-se saber a 

importância atribuída pelos alunos a este documento. Os resultados encontram-se na tabela 

seguinte. 

Tabela 49: Importância atribuída ao protocolo  

Categoria de resposta 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

É importante 51 96,2 20 95,2 

Não é importante 2 3,8 0 0,0 

Não responde 0 0,0 1 4,8 

 

Pelos resultados expressos na tabela constata-se que quase todos os estudantes 

(96,2% do 3º ano e 95,2% do 4º ano) consideram vantajoso existir um protocolo para cada 

atividade e apresentam a mesma justificação: porque serve de orientação. Dos restantes, 

3,8% do 3º ano não consideram relevante, mas não justificam e 4,8% do 4º ano não 

respondem. 

 Com o intuito de perceber se as crianças tinham sentido dificuldades emergentes dos 

protocolos aplicados considerou-se pertinente recolher a sua opinião sobre os aspetos a 

melhorar. A tabela seguinte apresenta os resultados obtidos. 
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Tabela 50: Opinião sobre a necessidade de melhorar os protocolos 

Categorias de resposta 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

É necessário 3 5,7 2 9,5 

Não é necessário 50 94,3 18 85,7 

Não responde 0 0,0 1 4,8 

 

Os dados mostram que a maioria dos participantes (94,3% do 3º ano e 85,7% 4º 

ano) não considerou necessário fazer reformulações a fim de melhorar os protocolos. 

Contudo, na opinião de 6,8%, estes deviam ser simplificados de modo a que não fosse 

necessário escrever muito. 

  

 Como as crianças não participaram na escolha dos animais a estudar procurou-se 

descobrir se tinham interesse em estudar outros animais no âmbito da influência dos fatores 

abióticos. A tabela 51 expressa os resultados. 

 

Tabela 51: Interesse demonstrados em estudar outros animais 

Categoria de resposta 

Alunos 

3º ano 
(n=53) 

4ºano 
(n=21) 

f % f % 

Tem interesse 48 90,6 20 95,2 

Não tem interesse 5 9,4 0 0,0 

Não responde 0 0,0 1 4,8 

 

Os dados indicam que 90,6% dos participantes do 3º ano e 95,2% dos do 4º ano 

demonstraram interesse em realizar mais atividades laboratoriais e experimentais para 

estudar outros animais. Pela análise das respostas verificou-se que a maioria sugere o 

estudo de mais do que um animal, sendo apontados, por ordem decrescente de frequência, 

o gafanhoto, o grilo, a mosca, o pirilampo e o rato. 

Pela tabela constata-se, ainda, que 9,4% dos participantes do 3º ano declararam que 

não tinha interesse em fazê-lo e 4,8% dos do 4º ano não registaram a sua opinião. 

 

Considerando o que foi exposto nesta secção, as crianças parecem reconhecer as 

vantagens de realizar este tipo de atividades, embora tenham destacado mais aquelas 
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capacidades que aparentemente são menos desenvolvidas com a realização de outras 

atividades. Para elas, estas atividades deram muita importância às suas ideias e fizeram-

nas “pensar mais e melhor”. 

 Admitiram gostar que lhes seja dada alguma liberdade na concretização das tarefas, 

mas reconheceram a importância e necessidade de orientação, quer por parte do professor, 

quer por parte do protocolo. 

Por fim, revelaram curiosidade em repetir atividades deste género para estudar a 

influência dos fatores abióticos noutros animais, nomeadamente em insetos e ratos. 

 

4.4.2. Professores 

 

Antes de recolher a opinião sobre as atividades propostas no âmbito deste estudo 

procurou-se recolher alguns dados para conhecer a prática habitual destes profissionais. 

Assim, este tópico será dividido em duas partes. Na primeira (4.4.2.1) apresentam-se, de 

uma forma breve, os aspetos relacionados com a prática de AL ou AE, nomeadamente a 

frequência, o propósito, a proveniência, as temáticas e as fases de exploração destas 

atividades, bem como o papel do professor e do aluno, o envolvimento e as dificuldades 

evidenciadas pelos alunos. Na segunda parte (4.4.2.2), apresentam-se, de uma forma mais 

pormenorizada, a opinião sobre a adequação das atividades e dos respetivos protocolos, as 

principais diferenças relativamente à exploração habitual, as dificuldades reveladas pelos 

alunos e outros aspetos que considerem relevantes. 

 

4.4.2.1. Exploração habitual de AL ou AE 

As respostas às perguntas da parte III do questionário permitiram constatar que os 

quatro professores participantes realizam habitualmente AL: três (P2, P3 e P4) fazem-no, em 

média, uma vez por mês e um (P1) fá-lo uma vez por trimestre.  

Geralmente todos desenvolvem atividades que aprenderam ou aprofundaram em 

ações de formação contínua, outras que são propostas pelo manual escolar e algumas que 

são partilhadas por colegas. Dois (P1 e P4) realizam, ainda, atividades de outros livros e um 

(P1) atividades que encontram na internet. 

A “Água”, “À descoberta de materiais e objetos” e a “Eletricidade” são as três 

temáticas nas quais os quatro docentes já realizaram estes tipos de trabalho prático. Três 

(P2, P3 e P4) desenvolveram, também, atividades relacionadas com o “Ar” e os “Aspetos 

físicos do meio”, um (P4) explorou os “Seres vivos” e outro (P3), explorou os “Fatores do 

ambiente que influenciam os animais”.  
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No que concerne ao propósito deste tipo de atividades, todos os professores 

admitem propô-las a fim de confirmar conhecimento conceptual e dois (P2 e P3) também 

recorrem a estas atividades para introduzir conhecimento. 

Quando realizam AL, os quatro docentes geralmente apenas valorizam a execução 

do procedimento e a síntese das conclusões. Três (P2,P3 e P4) têm, ainda, a preocupação 

de motivar os alunos e explorar as ideias prévias e um (P1) considera, por vezes, outras 

solicitações ou fases da atividade porque quando realiza as propostas do manual escolar, 

segue as etapas que lá estão.  

Três dos docentes (P2, P3 e P4) proporcionam ao aluno um papel ativo na 

exploração das atividades, deixando que ele experimente e descubra para poder tirar 

conclusões. Porém, o professor P1 prefere assumir ele esse papel ativo, já que tem por 

hábito convidar algumas crianças apenas para o apoiarem na execução e, posteriormente, 

para o ajudarem a tirar conclusões. 

Todos são unânimes em considerar que o docente deve ter um papel orientador, 

sendo que dois também consideram que o professor deve “verificar as aprendizagens dos 

alunos”. Um dos participantes (P1) entende que o professor deve concretizar o 

procedimento, embora coadjuvado por alunos, e “incentivar e consolidar”. 

Os quatro professores têm constatado que os estudantes gostam e se envolvem 

muito na realização de AL, mas dois deles consideram que as crianças evidenciam algumas 

dificuldades, principalmente a nível da concentração, da capacidade em estabelecer 

relações entre as atividades realizadas e situações do quotidiano, da compreensão dos 

acontecimentos observados, da comunicação e da cooperação. 

Dos outros dois docentes, um considera que as crianças têm pouca dificuldade e 

outro não costuma detetar dificuldades que considere relevantes.  

Os três professores têm constatado que as crianças têm dificuldades em dois 

aspetos aquando da concretização das atividades: na concentração e na capacidade em 

estabelecer relações entre a experimentação e situações do quotidiano. Dois docentes 

evidenciaram ainda a dificuldade na compreensão dos acontecimentos observados, um 

referiu dificuldade a nível da comunicação e outro apontou problemas a nível da 

cooperação. 

 

4.4.2.2. Apreciação sobre as AL implementadas 

A análise das respostas à quarta parte do questionário permitiu conhecer a opinião 

dos professores relativamente às três propostas didáticas apresentadas, nomeadamente 
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sobre os seguintes parâmetros: adequação das atividades aos destinatários; diferenças 

entre a exploração destas atividades e a exploração habitual das AL; hábito de realização de 

AL do tipo POER; adequação dos protocolos aos alunos; dificuldades reveladas pelos 

participantes na concretização das três propostas didáticas e outros aspetos considerados 

pertinentes. 

No que diz respeito à adequação das atividades às crianças a quem se destinaram, 

os quatro professores foram unânimes em considerar que as mesmas estavam adequadas. 

Os argumentos apresentados encontram-se na tabela que se segue. 

 

Tabela 52: Razões que levaram os professores a considerarem as atividades adequadas 

 (n=4) 

Categorias de resposta P1 P2 P3 P4 

Bom desempenho dos alunos X  x  

Gosto manifestado pelos alunos  x   

Envolvimento evidenciado pelos alunos  x x x 

Compreensão revelada pelos alunos X  x x 

 

 O “envolvimento dos alunos” e a “compreensão revelada pelos alunos” foram duas 

razões apontadas por três docentes, cada, como sendo o que os levou a considerar que as 

atividades estavam ajustadas às crianças. O “bom desempenho” foi salientado por dois 

professores e o “gosto manifestado pelos alunos” foi o argumento utilizado por um dos 

professores.  

Os dois registos que se seguem integram alguns destes argumentos. 

“Porque eles conseguiram realizar todas as tarefas propostas em cada atividade, sem 
grandes dificuldades. Além disso, deram respostas que nunca esperei, principalmente alguns 
alunos, o que mostra que compreenderam” (P1) 
 
“Porque achei que o grupo turma compreendeu perfeitamente…o que levou a que se 
envolvessem nas atividades com muito interesse; mostraram um bom raciocínio e tiraram 
conclusões acertadas.” (P3) 

  

 Relativamente às diferenças entre estas atividades e as que habitualmente propõem 

aos estudantes quando exploram esta temática, os quatro docentes admitiram que há 

bastantes diferenças. Todos revelaram que, geralmente, se orientam pelo manual escolar 

adotado e que quando este contém AL costumam seguir o procedimento lá apresentado, 

quando não contém, não vão além da abordagem teórica. As respostas deixam ainda 

transparecer que, na opinião destes profissionais, as propostas dos manuais escolares não 

incentivam a uma exploração com esta estrutura e que é frequente a antecipação dos 
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resultados ou das conclusões. A resposta apresentada imediatamente abaixo, ilustra o que 

acabou de ser referido. 

“Neste tópico programático só realizam as atividades que aparecem no manual escolar. 
Quando não há atividades propostas, aborda-se o tópico teoricamente. Quando há 
atividades, não são idênticas a esta. O procedimento já aparece ordenado e tiram ou 
confirmam as conclusões que já estão no manual. Raramente são pedidas ideias prévias, 
registam os resultados e não se faz aquela exploração toda…depois de se realizar a 
experiência.” (P1) 

No que concerne ao hábito de realização de AL do tipo POER, dois dos docentes 

assumiram que não têm esse costume e os outros dois admitiram que pode acontecer, 

embora seja raro. Considerando que se orientam pelo manual escolar e que optam por uma 

abordagem diferente da que foi feita nas três propostas didáticas, estes resultados eram 

previsíveis. 

No que diz respeito à adequação dos protocolos construídos para cada atividade aos 

destinatários, três dos professores (P2,P3 e P4) consideraram que os protocolos se 

ajustavam ao nível das crianças do 3º e 4º ano de escolaridade. Apenas o P1 referiu que 

estavam parcialmente adequados, já que, no seu entender, o registo das respostas deveria 

ser simplificado. Apresenta-se de seguida a justificação completa deste professor:  

“Porque eles tiveram que escrever muito…talvez ficassem mais adequados se houvesse mais 
questões de resposta múltipla. No entanto, se fosse o professor da turma a propor a 
atividade, poderia explorar e trabalhar a língua portuguesa.” (P1) 

 Como os docentes acompanharam a realização de todas as atividades, 

aperceberam-se de algumas dificuldades manifestadas pelos alunos. Segundo eles, 

destacaram-se as que se encontram na tabela 53.  

 

Tabela 53: Dificuldades reveladas pelos alunos na concretização das AL 

                                                                                                                                (n=4) 

Categorias de resposta P1 P2 P3 P4 

Efetuar registos escritos x x x x 

Capacidade para fazer previsões  x   

Rigor na leitura dos resultados  x x  

 

Os dados da tabela indicam que todos os professores detetaram dificuldades em 

efetuar registos escritos e dois destes aperceberam-se, também, de dificuldades a nível do 

rigor na leitura dos resultados. A resposta que se segue, comprova as duas situações 

mencionadas: 
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“Os alunos têm dificuldade em expressar por escrito aquilo que verbalizam. Alguns também 
mostraram dificuldade em registar bem as observações feitas”. (P3) 

Além das duas dificuldades referidas, na opinião do docente P2 determinados alunos 

também tiveram dificuldade em fazer previsões, porque não se conseguiram abstrair. 

Embora não tenha apresentado mais detalhes, pensa-se que esta abstração seja em 

relação à contextualização, porque, sobretudo nas atividades 1 e 2, verificou-se que alguns 

estudantes tinham tendência a justificar a previsão com situações da contextualização, o 

que não parece constituir qualquer problema. 

Os quatro docentes salientaram outros aspetos que os surpreenderam ao longo da 

realização das três AL do tipo POER.  

 

Tabela 54: Aspetos salientados pelos professores 

(n=4) 

Categorias de resposta P1 P2 P3 P4 

Os alunos tiveram um desempenho surpreendente X    

A importância das questões colocadas após a execução do 
procedimento 

X    

As atividades enquadram-se perfeitamente nos conteúdos 
programáticos 

  X  

As atividades são impulsionadoras da organização, do 
questionamento e de extração de conclusões 

  X  

As atividades são promotoras de reflexão X X X X 

 

Pela tabela pode constatar-se que um aspeto destacado por todos foi o facto de as 

atividades propostas promoverem a reflexão.  

Para além disso, o P3 referiu que as atividades se enquadram nos conteúdos 

programáticos e que promovem a organização, o questionamento e a síntese de 

conclusões, como certifica a sua resposta: 

 “As atividades foram muito interessantes, de acordo com os objetivos do programa e 
dinamizaram nos nossos alunos a capacidade de organizar, refletir, questionar e tirar 
conclusões.”(P3) 

O P1, além de considerar que as atividades promovem reflexão, destacou a 

importância das questões apresentadas após a fase da observação e o bom desempenho 

dos participantes, como comprova o respetivo registo: 

“Inicialmente achei que os alunos não eram capazes de seguir estes protocolos…por nunca 
terem trabalhado de forma semelhante, por serem extensos, por terem questões que, antes 
da experimentação, nem eu sabia responder…fiquei surpreendido pela facilidade com que o 
fizeram…e pelo tipo de respostas que os alunos deram…fiquei a pensar na importância de 
colocar algumas questões aos alunos após a realização da experiência, sobretudo porque 
acho que os ajuda a consolidar a matéria, a refletir e até a relacioná-la com outros temas.”  
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Com base no que foi exposto, os docentes parecem ter considerado as três 

propostas didáticas vantajosas para as crianças, quer pelas diversas manifestações das 

crianças, quer por se distanciarem das atividades rotineiras exploradas nesta temática, 

quase sempre propostas pelos manuais escolares. Salientaram o inesperado bom 

desempenho, o elevado nível de compreensão revelado pela generalidade das crianças e 

destacaram a reflexão como uma das capacidades mais estimuladas pela concretização 

destas atividades.  

As principais dificuldades que os docentes detetaram nos seus alunos prendem-se 

com o rigor na leitura dos resultados, a capacidade para fazer previsões e em escrever 

aquilo que verbalizam, ou seja, em elaborar registos escritos. Esta última não está em 

consonância  com Mintzes, Novak & Wandersee (2000) na medida em que estes defendem 

que as previsões, as observações e as razões são, em geral, melhor apresentadas por 

escrito do que oralmente. 

 

4.4.3. Síntese 

 

Os resultados da análise das respostas aos questionários evidenciaram algumas 

semelhanças entre as respostas dos alunos e as dos professores, quer a nível da prática 

habitual de AL ou AE, quer a nível da opinião sobre as três atividades realizadas. 

Por exemplo, a maioria das crianças referiu que já tinha realizado AL e os respetivos 

docentes também revelaram que propõem atividades desta natureza, em média, uma vez 

por mês.  

Ambos admitiram que não é habitual desenvolver AE com animais, apesar de as 

crianças revelarem gosto e interesse em desenvolver este tipo de atividades nas temáticas 

em geral. O gosto e o interesse manifestados pelas crianças estão de acordo com os 

resultados de outros estudos realizados anteriormente. Por exemplo Bento (2010) concluiu 

que os estudantes destas idades gostam de aprender e têm interesse em realizar tarefas 

inerentes ao trabalho experimental. Carvalho (2003) também concluiu que os alunos desta 

idade consideram que as AL despertam interesse, são motivadoras e contribuem 

decisivamente para o desenvolvimento de processos básicos do pensamento científico. 

No que diz respeito à apreciação das três atividades desenvolvidas, também se 

podem estabelecer algumas correspondências.  

Tanto os estudantes como os docentes reconheceram a importância de existir um 

protocolo e a generalidade considerou que os que foram utilizados estavam adequados. 
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Porém, também em ambos os grupos houve elementos que sugeriram algumas 

reformulações no sentido de simplificar o registo das respostas. 

As crianças reconheceram que estas atividades fizeram com que eles “pensassem 

mais e melhor”, o que está de acordo com a opinião dos professores que consideraram que 

uma das competências mais fomentadas foi a reflexão.  

Os docentes admitiram que este tipo de atividades é muito diferente das que 

habitualmente desenvolvem e que a exploração do tópico programático em estudo também 

é diferente, sendo normalmente muito mais teórica conforme o manual escolar. Estes dados 

coincidem com os de outros estudos que indicam que os professores se orientam 

principalmente pelos manuais escolares (Gérard & Roegiers 1998; Duarte, 1999; Garcia 

Barros & Martinez Losada, 2003; Marques, 2005; Ramalho, 2007) e que estes propõem 

poucas atividades de elevado grau de abertura (Duarte, 1999; Leite, 1999; Figueiroa, 2001; 

Garcia Barros e Martinez Losada, 2003; Pacheco, 2007; Sousa, 2009; Martins, 2011; 

Barbosa, 2012). 

As competências mais desenvolvidas apontadas pelos estudantes parecem ser 

aquelas que os professores reconhecem ser menos trabalhadas aquando da realização de 

outras atividades, já que normalmente privilegiam a experimentação e a síntese das 

conclusões. Por outro lado, essas competências mais desenvolvidas, na perspetiva das 

crianças, também coincidem com as que são promovidas pelas três AL e não apenas por 

algumas. 

No início das implementações, os docentes mostraram-se bastante apreensivos 

relativamente ao desempenho dos alunos, alegando frequentemente que eles não eram 

capazes porque nunca trabalharam daquela forma. Esta apreensão manifestou-se quer a 

nível das capacidades procedimentais, quer a nível das capacidades relacionadas sobretudo 

com a elaboração de explicações. Esta atitude é consistente com uma das conclusões de 

Figueiroa (2007), segundo a qual há um número apreciável de professores do 1º, 2º e 3º 

ciclos que não acredita que os seus educandos consigam explicar determinados fenómenos 

retratados em situações problema que são pouco frequentes ou até mesmo ausentes nos 

manuais escolares. 

À medida que se foram desenvolvendo as atividades, os docentes iam deixando 

transparecer a sua admiração pelo empenho e pelas capacidades demonstradas, sobretudo 

a nível de destreza, de raciocínio e de compreensão. Talvez esta oportunidade de confirmar 

as vantagens para as crianças tenha contribuído para que os docentes valorizassem muito o 

trabalho desenvolvido. Há estudos, como o de Gonçalo (2011), que apontam para que os 

docentes deste nível de ensino, depois de confirmarem que as AE promoveram o 

desenvolvimento de competências nos alunos, passaram a valorizar mais o ensino das 
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ciências e a modificar a sua atitude face à importância da utilização destas atividades nas 

aprendizagens das crianças.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E 

SUGESTÕES  

 

5.1 Introdução 

 

O presente capítulo está organizado em quatro partes: na primeira (5.1) expõe-se a 

estrutura geral do capítulo; na segunda (5.2) faz-se referência às principais conclusões 

relativas aos objetivos traçados; na terceira (5.3) abordam-se as implicações dos estudos no 

ensino e aprendizagem das Ciências, especificamente na temática “Fatores abióticos que 

influenciam a vida animal” e, na quarta e última parte (5.4) sugerem-se alguns estudos que 

podem complementar os que integram esta investigação. 

 

5.2 Conclusões 

 

A presente investigação decorreu em torno de dois objetivos principais:  

1) Analisar o tipo de AL sugeridas pelos manuais escolares do 3º ano, de Estudo do 

Meio, no âmbito do tópico programático “Fatores do ambiente que condicionam a vida 

animal”. 

 2) Analisar as potencialidades educativas de três propostas didáticas, de natureza 

laboratorial e experimental, do tipo POER, tendo por base o desempenho dos estudantes 

nas diferentes tarefas bem como a apreciação desses mesmos alunos e dos respetivos 

professores.   

Relativamente ao primeiro objetivo, a análise permitiu concluir que a maioria dos 

manuais sugere AL e AE no tópico programático em estudo, sendo mais frequentes as AL 

do que as AE.  

As AL encontradas nesta temática foram, por ordem decrescente de frequência, as 

atividades orientadas para a determinação do que acontece, as atividades ilustrativas e as 

atividades para a aquisição de sensibilidade acerca dos fenómenos. A partir destes dados é 

possível aferir que nenhum dos manuais escolares adotados propõe atividades laboratoriais 

do tipo POER, com ou sem procedimento. Estes resultados estão em consonância com os 

de estudos anteriores (Figueiroa, 2001; Sousa, 2009; Martins, 2011), na medida em que 

revelam que as AL de maior grau de abertura, como as POER, quase não existem nos 

manuais de ciências. 
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Quase todas as AL sugerem o estudo do comportamento da minhoca havendo, no 

entanto, duas propostas com caracóis, duas com humanos e uma com ratos. 

     Há um manual que não aborda o tema, apesar das orientações programáticas em 

vigor apontarem nesse sentido.  

Relativamente ao segundo objetivo, os dados decorrentes da implementação das 

três atividades permitiram retirar algumas ilações, ainda que só sejam válidas apenas para 

os alunos participantes. 

As propostas didáticas revelaram-se adequadas, quer ao 3º quer ao 4º ano de 

escolaridade, embora possam ser melhoradas se se proceder à reformulação de uma ou, 

eventualmente, duas das questões que solicitam a explicação de alguns processos físicos e 

biológicos. 

A generalidade dos alunos mostrou ser capaz de: fazer uma previsão com sentido; 

identificar as variáveis; elaborar um procedimento simples ou organizar logicamente as 

tarefas que o compõem; concretizar essas tarefas; registar os resultados de acordo com a 

observação; sintetizar e interpretar os resultados registados; comparar os resultados com a 

previsão de forma coerente; explicar determinados fenómenos à luz dos resultados obtidos 

ou de informações existentes no protocolo; relacionar processos inerentes à experimentação 

com fenómenos que ocorrem na natureza e de responder à questão problema. A maioria 

também revelou facilidade em utilizar vocabulário específico, em comunicar as suas ideias, 

sobretudo oralmente, e em mobilizar conhecimento adquirido em diversas situações. 

As capacidades enunciadas verificaram-se não só na resolução da situação mais 

familiar, ou seja no âmbito do estudo do comportamento da minhoca, mas também quando 

se depararam com situações menos conhecidas, como o estudo da influência de fatores 

abióticos na eclosão da artémia. No entanto, ao estudar o comportamento da minhoca, as 

crianças mostraram maior determinação, relativamente às outras duas atividades, a nível da 

elaboração das previsões e da sugestão e concretização do procedimento. Apesar disso, as 

respostas, sobretudo as das previsões, pareceram pouco fundamentadas.  

No decorrer da concretização das três propostas didáticas, pareceu ter havido 

evolução dos alunos em vários aspetos, tanto a nível atitudinal, como de conhecimento 

procedimental e conceptual.  

A nível atitudinal, destacou-se a cooperação e o respeito pelos colegas, a autonomia 

e o respeito pelas evidências. No que se refere à cooperação e ao respeito pelo outro, 

notou-se um crescente espirito de entreajuda, aceitação de opiniões diferentes, bem como 

demonstração de respeito e cumprimento de regras. Na primeira atividade houve 

necessidade de apelar ao respeito pelo desempenho de cada elemento e de relembrar as 

regras para que todos pudessem intervir. Na última atividade, cada grupo definiu as suas 

regras, os elementos do grupo entreajudaram-se, não havendo necessidade de interferir a 
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esse nível. A autonomia revelou-se, sobretudo, na iniciativa em construir e escrever as 

respostas, assim como na realização das tarefas. No decorrer das implementações, as 

crianças deixaram de questionar as solicitações que lhes eram apresentadas por escrito, 

principalmente sobre o que tinham que registar e o que e como deviam executar. O respeito 

pelas evidências sobressaiu, particularmente, na aceitação, por parte dos alunos, das 

previsões não concordantes com os resultados obtidos, bem como na importância atribuída 

ao controlo e manipulação das variáveis na última atividade. 

A nível procedimental, os participantes evoluíram em termos de destreza e rigor na 

manipulação do material e na concretização das tarefas. Todavia, reconhece-se que 

precisam de aperfeiçoar aspetos como o rigor nas medições, nas observações e nos 

registos. 

A nível conceptual, os participantes adquiriram e mobilizaram conhecimentos, já que 

conseguiram explicar determinadas situações, algumas bastante complexas para este nível 

de ensino, com base no que foi abordado em cada atividade ou em atividades anteriores. 

Admite-se, contudo, que algumas questões que solicitavam explicação deviam ter sido 

simplificadas para que os alunos pudessem explicar apenas um único conceito, fenómeno 

ou processo em cada solicitação. A complexidade de algumas questões que pediam mais 

do que uma explicação pode ter contribuído para que as crianças revelassem mais 

dificuldade e tivessem menos sucesso.  

Na maioria das tarefas que pressuponham registo, os estudantes do 4º ano 

revelaram melhor desempenho do que os colegas do 3º ano, sobretudo porque deram 

respostas mais completas. Esta evidência pode estar naturalmente relacionada com a 

maturidade e com o conhecimento adquirido anteriormente. 

Ainda em relação ao segundo objetivo desta investigação, foi possível fazer algumas 

inferências a partir da opinião dos estudantes e dos professores das turmas participantes.  

A maioria dos alunos do 3º ano considerou que desenvolveu muito todas as 

capacidades apresentadas, destacando as que se relacionam com o registo e interpretação 

dos dados, a comparação entre as previsões e as evidências, a explicação de situações 

com base nos resultados obtidos e a reflexão ao longo das atividades.  

Grande parte dos estudantes do 4º ano atribuiu o nível máximo às competências 

relacionadas com a observação rigorosa, o registo e interpretação de dados, a comparação 

das previsões com os resultados, a explicação de situações baseada nos factos 

constatados, a reflexão ao longo das atividades e com o trabalho cooperativo.  

As quatro capacidades enfatizadas pelas crianças dos dois anos de escolaridade 

coincidem com aquelas às quais os professores atribuíram grande importância e admitiram 
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não promover o seu desenvolvimento aquando da habitual realização de AE ou AL. Esta 

coincidência pode remeter para a possibilidade de chamarem mais à atenção das crianças 

pelo facto de serem novidade. 

Quase todas as crianças consideraram proveitosas as três AL, porque os ajudaram 

“a aprender melhor” e a “pensar mais sobre as coisas”. Na opinião dos professores, estas 

enquadraram-se perfeitamente no conteúdo programático ao qual foram associadas e 

estimularam fortemente a organização, o questionamento e a reflexão.  

Os docentes admitiram que estas atividades diferem das AL que propõem 

habitualmente, porque nos manuais escolares, pelos quais se orientam, não existem 

atividades do tipo POER. Na realidade, apesar de os manuais escolares se destinarem 

prioritariamente aos alunos, eles acabam por determinar o que os professores fazem nas 

aulas (Marques, 2005; Leite, 2006) e são uma das principais fontes às quais os docentes 

recorrem quando implementam AL (Dourado & Leite, 2005).  

Os professores reconheceram também que há diferenças a nível de exploração na 

medida em que, ao contrário do que se fez nas aulas, costumam restringir-se à 

experimentação e à elaboração das conclusões sugerida pelos manuais. Assim, estes 

dados parecem ir ao encontro do que é referido por Leite (2006) relativamente aos 

professores de outros níveis de ensino, ou seja, que a maioria dos professores parece não 

introduzir alterações nos protocolos laboratoriais disponibilizados pelos manuais, revelando 

pouca capacidade crítica. 

No que se refere aos protocolos construídos, a maioria das crianças e dos 

professores considerou que estavam adequados e que os protocolos em geral são úteis, 

porque funcionam como guias. No entanto, alguns alunos e um professor sugeriram umas 

ligeiras reformulações no sentido de terem mais respostas de escolha múltipla.  

 A maioria dos professores notou que algumas crianças demonstraram dificuldades a 

nível do registo das respostas, bem como do rigor das observações e respetivos registos. 

 Grande parte dos alunos prefere que o professor assuma um papel de orientador 

para os ajudar a ultrapassar as dificuldades, mas ao mesmo tempo que lhes dê 

possibilidade de descobrir os resultados. Na perspetiva da maioria dos professores, esta é 

uma postura vantajosa para os estudantes, sendo, por isso, a que adotam nas suas aulas.  

Na opinião dos docentes, as crianças mostraram-se bastante interessadas, 

envolveram-se, tiveram um bom desempenho e revelaram compreensão dos assuntos 

abordados, pelo que consideram que as atividades foram adequadas.  

Por tudo o que foi exposto em relação ao segundo objetivo, as três propostas 

construídas numa perspetiva POER e aplicadas ao 3º e 4º ano de escolaridade parecem ser 

exequíveis e reconhecidas como potenciadoras do desenvolvimento de diversas 

capacidades e competências conceptuais, procedimentais e atitudinais.   
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5.3 Implicações dos resultados da investigação 

Dos estudos que integram a presente investigação emergem algumas considerações 

sobre os manuais escolares, a prática letiva e o interesse e desempenho dos alunos na 

realização de AL com um grau de abertura elevado. 

Relativamente ao primeiro estudo, as conclusões apresentadas em 5.2 apontam, tal 

como outras investigações já referenciadas, para a prevalência de AL de baixo grau de 

abertura nos manuais escolares. Na realidade, no tópico programático analisado 

identificaram-se apenas atividades orientadas para a determinação do que acontece, 

atividades do tipo ilustrativo e atividades para aquisição de sensibilidade acerca dos 

fenómenos. Os dados recolhidos indicam, ainda, que mais de metade dos manuais não 

sugere AL de cariz experimental nesta temática. 

Assim, tendo por base as orientações curriculares e a investigação que tem vindo a 

ser feita em torno do ensino e aprendizagem das ciências, considera-se que as editoras e os 

corretores científicos de manuais escolares devem: 

 agir em conformidade com as recomendações programáticas; 

 considerar o que preconiza a investigação em educação em ciências; 

 propor algumas AL com maior grau de abertura neste e noutros conteúdos 

programáticos. 

O segundo estudo revelou que os docentes participantes regem as suas práticas de 

AL pelo manual escolar, o que está em concordância com as conclusões de estudos 

anteriores relativamente aos professores em geral. Ora, atendendo às lacunas do manual 

escolar a nível das AL e AE e à importância atribuída a estes recursos por parte dos 

docentes, prevê-se uma exploração simplista das AL por parte dos professores em geral. 

Esta previsão foi confirmada pelos docentes das turmas participantes no segundo estudo 

uma vez que assumiram que, na abordagem das AL, privilegiam a experimentação e a 

elaboração das conclusões.  

Ainda no âmbito do segundo estudo, o interesse e o desempenho das crianças 

participantes deixaram transparecer o seu apreço e capacidade para realizar AL com um 

elevado grau de abertura, como as do tipo POER. Deram provas de que desenvolveram 

capacidades e competências a nível conceptual, processual e atitudinal, tanto na exploração 

de situações conhecidas como de desconhecidas, e que vão aprimorando essas 

capacidades à medida que aumenta o número de atividades realizadas. Os próprios alunos 
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e os seus professores reconheceram que houve desenvolvimento de diversas 

capacidades/competências, das quais destacaram a reflexão. 

Assim, considerando as conclusões de ambos os estudos bem como a possibilidade 

que os professores têm para melhorar o sucesso no ensino das ciências, parece oportuno 

referir que estes profissionais devem: 

 deixar de subestimar as capacidades dos alunos; 

 ser mais críticos em relação às AL apresentadas no manual escolar; 

 adaptar as AL do manual escolar de modo a envolver mais os alunos; 

 recorrer a outras fontes de AL além dos manuais escolares; 

 promover o desenvolvimento de AE e AL com diferentes graus de abertura, para 

que as crianças  desenvolvam capacidades/competências de natureza diversa. 

Sabe-se que a formação da maioria dos professores do 1º CEB é, de um modo geral, 

muito abrangente e pouco específica na área das ciências, sobretudo em AL. Esta realidade 

sugere necessidade de investir na formação contínua destes docentes pois, para que sejam 

capazes de concretizar as recomendações acima mencionadas, precisam de saber em que 

consistem as AL e de conhecer os diferentes tipos de AL e as respetivas finalidades, bem 

como de reconhecer a importância dos alunos realizarem atividades com maior grau de 

abertura. Para além disso, necessitam de adquirir mais conhecimento científico e de ganhar 

autoconfiança para que possam conceber, adaptar e implementar AL. 

As três propostas testadas estão de acordo com a orientação curricular específica do 

conteúdo, no sentido de realizar experiências. Estão, ainda, em consonância com as 

recomendações dos especialistas para a realização de trabalho experimental e laboratorial, 

se possível com um elevado grau de abertura, de modo a promover o desenvolvimento de 

determinadas competências nos alunos de níveis de ensino mais baixos. Por isso, depois de 

se fazerem alguns ajustes, estas propostas poderão ser publicadas e constituir uma 

ferramenta útil para os professores, quer no conteúdo programático referido, quer noutros, 

como por exemplo “A qualidade ambiental” previsto para o 4º ano de escolaridade. 

 

5.4 Sugestão para novos estudos 

 

Tendo por base os resultados obtidos e as limitações inerentes a estes estudos, 

enumeram-se, de seguida, algumas propostas para futuras investigações que podem 

complementar, apurar ou explicar aspetos pertinentes que não foram aqui devidamente 

explorados. Assim, entende-se que seria vantajoso: 

 Alargar o estudo relativo aos manuais a outros conteúdos programáticos da 

unidade curricular de Estudo do Meio, para os quais o programa recomende a 

realização de AL ou AE. Assim, poder-se-ia verificar se as AL do tipo POER estão 
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ausentes apenas no tópico programático investigado ou se isso também se verifica 

nos outros.  

 Averiguar as razões que levam os autores de manuais de Estudo do Meio a propor 

ou não atividades do tipo POER. Assim, também seria possível perceber se estes 

têm conhecimento destas atividades, das suas finalidades e importância.  

 Conceber, aplicar e avaliar as potencialidades de novas propostas didáticas de 

cariz experimental e laboratorial, do tipo POER, quer para o tópico programático 

aqui estudado, quer para outros. Estas poderiam ser aplicadas a alunos 

inexperientes na realização de atividades deste tipo e aos que participaram neste 

estudo a fim de comparar os resultados. 

 Aplicar AL deste tipo a alunos organizados em grupo e individualmente, pois, 

considerando que estas atividades promovem a reflexão, seria possível 

compreender se o trabalho de grupo interfere na reflexão individual e, por 

conseguinte, na (re)construção de conhecimento conceptual. 

 Elaborar, aplicar e avaliar propostas didáticas de cariz experimental e laboratorial 

com um nível de abertura superior a estas, isto é, investigações.  

 

Com a presente investigação, espera-se ter alertado para a discrepância entre as 

abordagens feitas pelos manuais escolares, as orientações curriculares e o que é 

preconizado pela investigação em Educação em Ciências. Espera-se, ainda, ter salientado a 

importância dos professores não se fixarem apenas nos manuais escolares, ou então 

adaptar as AL presentes nestes recursos, aumentando o grau de abertura de modo a 

promover, nas crianças, o desenvolvimento de competências de natureza diversa. Por 

último, mas não menos importante, espera-se ter suscitado interesse pela conceção e 

aplicação de AL com graus de abertura mais elevados do que o fazem habitualmente, já que 

a generalidade dos alunos manifesta gosto e interesse em realizá-las e responde facilmente 

a novos desafios.  
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Anexo 1 

 

Email e lista dos manuais escolares adotados recebidos da Direção 

Geral da Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lista dos Manuais escolares adotados em 2011/2012 

 

Titulo do Manual Editora 

(Novo) Despertar - Estudo do Meio (3.º Ano) Edições Livro Directo 

Amiguinhos - Estudo do Meio 3.º ano Caderno de Fichas Texto Editores, Lda. 

Aprender a Descobrir 3º Ano Edições Nova Gaia 

Bambi 3 - Estudo do Meio - 3.º Ano Porto Editora 

Caminhos - Estudo do Meio - 3.º Ano Porto Editora 

Crescer -  Estudo do Meio 3º ano Editora A Educação Nacional, Lda. 

Estudo do Meio 3 - 3.º Ano Areal Editores, SA 

Estudo do Meio do João 3º Ano Edições Gailivro 

Fio-de-Prumo - Estudo do Meio - 3.º Ano Livraria Arnado 

GIROFLÉ 3.º Ano - Estudo do Meio Santillana - Constância 

Júnior Estudo do Meio 3.º ano Texto Editores, Lda. 

Pirilampo - Estudo do Meio 3º Ano Edições Nova Gaia 

Pitágoras e o Meio 3 Edições Nova Gaia 

Saltitão 3º Ano - Estudo do Meio Edições Gailivro 

Trampolim 3 - Estudo do Meio - 3.º Ano Porto Editora 

Vá de Roda - Estudo do Meio 3º ano Edições Nova Gaia 
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Apêndice 1 

 

Códigos atribuídos aos manuais escolares de estudo do meio 

analisados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Códigos dos manuais escolares de Estudo do Meio analisados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Manual Escolar  

M1 Amiguinhos (Caderno de Fichas) 

M2 Aprender a Descobrir  

M3 Bambi 3  

M4 Caminhos  

M5 Crescer 

M6 Despertar (Novo)  

M7 Estudo do Meio 3  

M8 Estudo do Meio do João  

M9 Fio-de-Prumo  

M10 Giroflé 

M11 Júnior  

M12 Pirilampo 

M13 Pitágoras e o Meio 3 

M14 Saltitão  

M15 Trampolim 3  

M16 Vá de Roda  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 

Pedido de autorização ao Agrupamento de Escolas para implementar as 

atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Exma. Diretora do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Território 
Educativo de Coura 
 

 

No âmbito da elaboração da dissertação emergente da frequência do curso de Mestrado 

em Biologia e Geologia em Contexto Escolar, a apresentar à Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, venho, por este meio, solicitar a Vossa Excelência autorização para aplicar três atividades 

laboratoriais e experimentais, do tipo POER (Prevê-Observa-Explica-Reflete), em quatro turmas do 1º 

ciclo. 

Estas propostas de atividade da área de Estudo do Meio enquadram-se no tópico 

programático do 3º ano de escolaridade “Fatores do ambiente que condicionam a vida dos animais”. 

Com esta parte da investigação pretende-se analisar questões inerentes e/ou emergentes 

do desenvolvimento das atividades referidas e, no final, recolher a opinião dos alunos e professores, 

através de um questionário, sobre o contributo das mesmas para a aprendizagem dos alunos. 

Para aplicar as três atividades, penso que serão necessárias, em média, oito horas não 

consecutivas, por cada turma. Por isso, comprometo-me a consultar individualmente os Professores 

que se disponibilizarem a colaborar comigo para que, em conjunto, sejam definidas estratégias para 

minimizar o impacto da aplicação destas atividades no cumprimento da planificação por eles 

elaborada.  

Responsabilizo-me por salvaguardar o anonimato de todos os alunos, professores, turmas e 

Agrupamento envolvidos na investigação.  

 Por fim, informo que as implementações e todo o material inerente às mesmas serão, 

obviamente, da minha responsabilidade e que, caso seja concedida autorização, serão desenvolvidas 

ou na segunda quinzena de Maio ou em Junho do presente ano letivo. 

Agradecendo a Vossa colaboração, solicito que assine a declaração que dá permissão para a 

realização deste trabalho de investigação na EB1 de Paredes de Coura. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Viana do Castelo, 2 de Maio de 2012. 

_______________________________________________ 

Maria de Fátima Pereira de Sousa Lima Fernandes 

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

Declaro que autorizo a realização da investigação conduzida pela Profª Maria de Fátima Pereira de 

Sousa Lima Fernandes, na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico deste Agrupamento, nas condições 

acima apresentadas. 
 

Assinatura:_______________________________________ _____ / ____ / ____ 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 3 

Protocolo da atividade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

Lê e observa, atentamente, a banda desenhada que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có-có-ró-có-có, có-có-ró-có-có… 

Oh, que sorte! Que bom lanche eu vou ter!  

Não sei por qual comece: se pelo 

saudável milho, se pela apetitosa 

minhoca! 

 

            Oh, não! Depois de conseguir  

escapar do bico do melro, vens tu? Fica com o 

milho, mas deixa-me ir para a minha casa. Eu 

não sou daqui… 

 

 

        Tenho, tenho! A minha casa é o solo! 

Também é lá que eu trabalho para o bem de 

todos: transformo resíduos de seres vivos, ou 

seja, a matéria orgânica, construo túneis, 

fazendo com que o solo fique mais poroso e 

permeável, dou indicações da qualidade  

ambiental e faço muitas outras coisas! 

E vais para onde? 

Tu não tens casa! 

 

Vá lá…ajuda-me a voltar ao solo!  

Prometo-te que não te vais arrepender. 

Estou confusa! Serias um bom 
petisco, mas também podes fazer 
com que haja mais alimento para 
nós, já que ajudas a tornar os solos 
mais produtivos…  
Vou fazer-te a vontade…vais já 
para o solo. Preferes um solo seco 

ou húmido? 

1 

Nome ____________________________________ Ano ______ Turma______ 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Na tua opinião, qual será a opção da minhoca? Justifica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 Imagina que tens o seguinte material: uma minhoca, um tabuleiro, substrato 

seco (por exemplo terra ou papel), água e luvas. 
  

2.1. Descreve uma atividade experimental, possível de realizar, que permita 

obter a resposta à questão problema colocada pela galinha.  

Discute-a com o professor e os teus colegas e, se necessário, altera-a. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Será que as minhocas preferem 

ambientes húmidos ou secos? 

uestão problema: 
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2.2. Com as expressões abaixo apresentadas, completa a frase de modo a 

torná-la verdadeira. 

 

 
 

 Realiza o procedimento que propuseste na alínea 2.1. 
 

 Ilustra a experiência legendando o material utilizado e assinalando o percurso 

feito pela minhoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regista as diferenças e/ou semelhanças entre o que observaste e o que 

tinhas previsto. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  Nesta atividade experimental, 
para observar______________ 
da minhoca,  devemos variar 
apenas____________________, 
e manter_________________, 
_______________________ e 
_______________________. 

o tipo de 
solo a  

humidade 

a 
temperatura 

a 
luminosidade 
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o 
comportamento 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 Lê o diálogo entre a minhoca e a galinha, esclarece eventuais dúvidas com o 

professor e responde ao desafio abaixo apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.1. Por que razão a galinha terá dito à minhoca que o risco de vida pode aumentar 

se, além da falta de chuva, a temperatura for muito elevada ou muito baixa? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6.2. Se pudesses sair do recinto da escola para libertar as minhocas que usaste na 

experiência, que local escolherias? Justifica a resposta. 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 Considerando tudo o que fizeste nesta atividade, completa a resposta da 

minhoca à questão problema apresentada pela galinha. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 Ah! Então, se estiver muito tempo sem 

chover, podes correr risco de vida! E isso ainda 

pode ser agravado se a temperatura for muito 

elevada ou se, pelo contrário, for muito baixa!    

 

Amiga galinha, eu prefiro um solo________________, porque 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________. 

 4 

Como sabes, em todos os animais há troca de gases entre o meio exterior 

e o organismo: o líquido circulatório (sangue ou outro) recebe oxigénio 

do meio e liberta dióxido de carbono para o mesmo. Mas, como nós, as 

minhocas, não temos pulmões, os gases entram e saem do corpo 

diretamente através da epiderme. No entanto, isso só acontece se esta 

estiver húmida, caso contrário os gases não conseguem atravessá-la. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 4 

 

Protocolo da atividade 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  Lê e observa, atentamente, a banda desenhada que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Já libertei este ovo há 

tanto tempo…será que 

está para breve? 

Oh, já há aqui 

uma rotura! 

Vai eclodir! 

Que alegria…Mais um  

náuplio! Vai chamar-se Plio! 

Já nasceste, meu 
filho! Que bom, 

estava tão ansiosa… 

Nome ____________________________________ Ano ______ Turma______ 
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Oh, mamã, estou tão feliz por te 
conhecer! Por que estavas ansiosa 

com o meu nascimento? 

Porque já libertei 
o ovo há mais de 

um mês, Plio. 

E por que não nasci mais 
cedo? 

Porque as condições 
do meio não eram 
favoráveis à tua 
sobrevivência. 

Ai, mamã, a água é salgada! É 
costume as artémias eclodirem em 

água como esta? 

 Sim. A artémia eclode muito 
bem na água do mar em que a 
salinidade é de 35g por litro, 
ou seja, por cada litro de água 

há cerca de 35 gramas de sal. 

 

E se houver variação da 
salinidade, isso influencia 

a eclosão das artémias? 
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 Imagina que a artémia mãe tinha libertado o ovo em água com salinidade 

 diferente da da água do mar, por exemplo em:

A. água do rio (“sem” sal) 

B. água com pouco sal (idêntica à de um estuário) 

C. água muito mais salgada do que a do mar (hipersalina) 
 

  Na tua opinião, o Plio teria eclodido em alguma situação? Justifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na minha opinião, o Plio… ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________ 
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  Completa a frase que se segue, estabelecendo a correspondência correta. 

Para ajudar o Plio a encontrar uma resposta, podemos realizar uma atividade 

 experimental na qual devemos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para encontrares a resposta à questão do Plio realiza, em grupo, as 

seguintes tarefas: 
 

 

I. Identifica quatro recipientes com as letras A, B, C e D. 
 

II. Verte 1 litro de água da torneira em cada um.  
 

III. Dissolve sal de cozinha em três deles: 3g em B, 35g em C e 200g em D. Ao 

recipiente A não se adiciona sal. 
 

IV. Coloca mais ou menos meia colher de café de ovos de artémia em cada 

recipiente. 
 
 

V. Coloca os recipientes, já com os ovos, às mesmas condições (luz, 

temperatura, ventilação…). 
 

VI. Observa os resultados ao fim de 24, 48 e 72 horas. 
 

VII. Compara a existência/ausência de náuplios e outros aspetos que consideres 

relevantes, nos quatro recipientes, nos momentos acima referidos. Para 

ajudar na observação, podes recorrer a uma lupa de mão ou a uma lupa 

binocular.  
 
 
 

    

variar manter observ

ar 

 a salinidade  a temperatura 

 a intensidade da luz 

 a quantidade de água 

 a quantidade de ovos 

se as artémias também  

eclodem em água:  

 “doce” 

 com pouco sal 

 hipersalina 
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 Regista e interpreta as observações que efetuares.  

 

RECIPIENTE 
MOMENTO DE OBSERVAÇÃO APÓS INTRODUZIR OS OVOS 

1 dia 
(24 horas) 

2 dias 
(48 horas) 

3 dias 
(72 horas) 

A 
 com água 

“sem” sal 

 

 

 

 

  

B 
 com 3g sal/l 

   

 

C  
com 35g sal/l 

 

   

D 
com 200 g de 

sal/l 
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 Conversa com os colegas de grupo sobre as diferenças verificadas nos 

quatro recipientes onde foram colocados ovos de artémia. 
 

 Lê as frases dos recipientes abaixo apresentados. Das palavras 

sublinhadas, risca as que não devem fazer parte das frases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 
                                   

  Completa a frase de modo a torná-la verdadeira. 
 

Verificámos que os náuplios que eclodiram no recipiente____, deslocavam-se 

rapidamente. Já nos recipientes ____ e ____, constatou-se que a deslocação era 

mais __________. Por isso, dos valores de salinidade testados, confirma-se que o 

que mais se aproxima do valor ótimo para a eclosão desta espécie de artémias parece 

ser o de _______g/l.  
 

 Os resultados obtidos estão de acordo com a tua previsão? Porquê? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Depois do que abordaste, já deves ser capaz de explicar algumas 

situações.  
 

 

 Completa a frase, riscando as palavras sublinhadas que estão erradas. 

O Plio podia/não podia ter nascido em água com salinidades muito 

diferentes, porque eu verifiquei que… ________________________ 
___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 C

Em água da torneira 

à qual foi/não foi 

adicionado sal, 

houve/não houve 

eclosão de 

artémias. 

Em água com 3g de 

sal por litro, 

houve/não houve 

eclosão. 

Em água com 35g de 

sal por litro, tal como 

se esperava, 

verificou-se 

presença/ausência 

de náuplios. 
 

Em água 

hipersalina, com 

200g de sal/l, 

constatou-se que 

houve/não houve 

eclosão. 

 

 A B 
 

D 
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 Nos habitats das artémias, sobretudo nos lagos, também pode haver 

variação nos valores de salinidade. 

Completa a frase, apresentando a (s) causa (s) desta variação. 

Eu penso que esta variação de salinidade pode ser provocada por… 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 A artémia é um bom alimento para vários animais aquáticos, mas as 

populações de artémia encontram-se, sobretudo, em águas hipersalinas. 

Completa a frase, com a tua justificação. 

Eu penso que as populações de artémia sobrevivem mais facilmente 

em águas muito salgadas do que nos oceanos porque ... 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

           

 Lê as afirmações abaixo apresentadas e transcreve, para o balão, a 

resposta que a artémia mãe deve dar à questão colocada pelo seu filho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 
Os resultados obtidos são válidos apenas para as condições em 
que ocorreu esta experimentação! 
 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________________________ 
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Apêndice 5 

Protocolo da atividade 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

 Lê e observa, com atenção, a banda desenhada que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome ____________________________________ Ano ______ Turma______ 

Já sei mamã, não eclodi mais cedo 
porque a salinidade não era   

adequada! 

Pode não ter sido a 
salinidade a atrasar o 
teu nascimento, mas 

sim outro fator! 

Mas isso já passou, filho. O que 
interessa é que agora estás aqui 

comigo… 

Aqui, a temperatura da água deve 

rondar os 25ºC. 

Oh, mamã…qual 
será a temperatura 

desta água? 

Sim mamã… 
A temperatura também 
pode afetar a eclosão 

das artémias? 

Porquê, Plio, tens alguma dúvida? 

1 



 
 

 
 
 

 

 

 

 Imagina que a artémia mãe tinha libertado o ovo em água salgada: 

D. muito fria como a das zonas polares 

E. quente como a de um lago tropical 

  Na tua opinião, o Plio teria eclodido em alguma situação? Justifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como poderias testar a tua previsão?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

uestão problema do Plio: 

 
A temperatura também poderá afetar a 

eclosão das artémias? 

 

2 

 

Na minha opinião, o Plio… ___________________ 

__________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________ 



 
 

 Lê as tarefas abaixo apresentadas. 
 

a. Numera-as por ordem de realização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

b. Elabora a lista do material de que o teu grupo precisa para realizar 

esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar três recipientes iguais 

com as letras A,B e C. 

Verter 100 ml de solução (água 

salgada)  em cada recipiente. 
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 Observa, atentamente, o esquema que se segue e completa os espaços 

vazios com as palavras: água, eclosão, temperatura, ovos e luz. 

 

 Realiza, em grupo, a atividade, seguindo o procedimento que ordenaste 

em 3.1.  
 

a. Regista e interpreta as observações que efetuares.  

RECIPIENTE 
MOMENTO DE OBSERVAÇÃO APÓS INTRODUZIR OS OVOS 

1 dia 
(24 horas) 

2 dias 
(48 horas) 

3 dias 
(72 horas) 

A 
 com água a  

______ oC 

 

 

 

  

B 
 com água a  
_______

o
C  

   

C  
com água a  
_______oC  

  

 

é 
necessário 

variar 

 a ... 

• ___________ 

deve 

 manter-se 
... 

 

 

 

•a  quantidade  de 
____________,  

•a  quantidade  de 
_________,  

•a  exposição à __ 

• ... 

 

 pretende 
observar-

se ...  

• se há ________ 
de artémias para 
todos os valores 
de __________ 
a testar. 
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Ao estudar o 

efeito da 

temperatura na  

eclosão  da 

artémia… 



 
 

 Considerando o que observaste, assinala com um V as frases com valor 

lógico de verdade e com um F as frases com valor lógico falsidade.  
 

 Ao longo da experimentação verificou-se que as artémias não eclodiram em todas 

as situações testadas. 

 Ao fim de 48 horas, observaram-se muitas diferenças entre os recipientes B e C. 

 Não se registaram diferenças entre as observações efetuadas ao 1º e ao 3º dia. 

  

 Completa a frase que se segue: 

Os resultados obtidos __ ________________________________________de  
                                   (estão totalmente/estão parcialmente (em parte)/não estão) 

acordo com a minha previsão porque…_____________________________  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Ao fim do 3º dia, retira o recipiente do frigorífico e deixa-o à temperatura 

ambiente. Regista o que observas após 24 horas.  

Após 24 horas observei… ________________________________________ 
___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 Tendo em conta o que aprendeste na exploração das duas atividades 

realizadas com artémias, responde às seguintes questões:  
 

 

9.1. Como explicas o que aconteceu no recipiente retirado do frigorífico, 

depois de estar um dia exposto à temperatura ambiente? 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

9.2. Se a artémia libertar os seus ovos num lago cuja água está muito fria, 

poderá haver eclosão desses ovos? Justifica. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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  Estuário com água a 5oC  Mar com água a 20oC Salina com água a 28oC 

9.3. Das três situações a seguir apresentadas, indica aquela que, na tua 

opinião, parece ser a mais indicada para a eclosão e sobrevivência de 

artémias. Justifica a resposta. 
 

 

 

Na minha opinião, a situação mais mais indicada para a eclosão e 

sobrevivência de artémias é _____________________________________ 

porque_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.4. Considerando os resultados obtidos, ajuda a mãe artémia a selecionar 

(colocando dentro de um balão) a resposta que ela deve dar ao filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então a temperatura também 
poderá afetar a eclosão das 

artémias? 

6 

Não, a temperatura não 

influencia a eclosão das 

artémias, porque elas 

eclodem sempre em 

água salgada, qualquer 

que seja a temperatura. 

Sim, a temperatura 

influencia a eclosão das 

artémias, apesar de 

eclodirem em água 

salgada com valores de 

temperatura bastante 

diferentes. 

Sim, a temperatura 

influencia a eclosão das 

artémias, porque elas 

eclodem apenas em 

água cuja temperatura 

ronda os 25ºC. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 6 

Questionário aplicado aos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO (ALUNO) 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

CARATERIZAÇÃO PESSOAL 

 

1. Idade: _______ anos 

2. Sexo:  

1.  Feminino  Masculino 

 

PARTE II 

PERCURSO ESCOLAR 

 

3. Ano de escolaridade: ______ º ano do 1º CEB 

 
 

4. Ficaste retido ou não foste aprovado em algum ano de escolaridade? 

 

 Sim  Não (Avança para a questão 5) 

 

Se assinalaste Sim, indica: 

 

4.1. O número de vezes (anos) em que não transitaste e/ou não foste aprovado: ____ 

  

4.2. O(s) ano(s) de escolaridade em que não transitaste e/ou não foste aprovado: 

________________________________________________________________ 

   

 

Este questionário integra-se num trabalho de investigação no âmbito do 

Curso de Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar, da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Visa fazer uma recolha 

de dados relativamente à realização de atividades laboratoriais e ou 

experimentais. 

A tua colaboração, mais uma vez, é importante para a concretização deste 

trabalho. Agradeço que respondas, individualmente, a todas as questões.  

O questionário é anónimo e as tuas respostas são confidenciais. 

 



 
 

PARTE III 
 

ANTES DA REALIZAÇÃO DAS TRÊS ATIVIDADES* LABORATORIAIS E EXPERIMENTAIS 
 

5. Realizaste atividades com material de laboratório? 

6.  Sim  Não 

 

6. Realizaste atividades laboratoriais experimentais, nas quais se faz variar uma condição (por 

exemplo: luz, temperatura, humidade…)? 

 

7.  Sim  Não 

 

7. Realizaste atividades laboratoriais e/ ou experimentais com animais? 

8.  Sim  Não (Avança para a questão 8) 

 

Se assinalaste Sim, responde: 

 

7.1. Qual o animal ou animais estudados? ___________________________________ 

 

7.2.  Quem fez a experimentação:  

 Foi o professor  Foram os alunos, orientados pelo professor 

 

7.3. Essas atividades eram propostas do manual escolar? 

 Sim  Não  Algumas 
 

7.4.  As atividades foram orientadas por um protocolo? 

 Sim  Não  Algumas 
 

8. Gostavas de realizar mais atividades laboratoriais e/ou experimentais na sala de aula? 

 Sim  Não 
 

 

Porque…____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
*Três atividades laboratoriais e experimentais: 

  Influência da humidade na vida da minhoca 
  Influência da salinidade na eclosão da artémia 
Influência da temperatura na eclosão da artémia 
 

 



 
 

 
 
 

PARTE IV 
APÓS A REALIZAÇÃO DAS TRÊS ATIVIDADES LABORATORIAIS EXPERIMENTAIS  

 

9. Com as atividades acima referidas, aprendeste e/ou melhoraste a capacidade de: 

 

9.1. fazer previsões e justificá-las? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.2. Construir e/ou organizar o procedimento e a lista do material? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.3. controlar variáveis? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.4. observar os acontecimentos com rigor? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.5. registar e interpretar os dados?  

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.6. comparar as previsões com os resultados obtidos? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.7. explicar algumas situações a partir dos resultados obtidos?   

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.8. refletir ao longo de toda a atividade experimental? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.9. elaborar uma resposta completa à questão problema? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.10. trabalhar em grupo?  

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.11. desenvolver as tarefas com rigor? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

9.12. respeitar opiniões diferentes? 

 Nada  Pouco  Suficiente  Bastante  Muito 
 

 

10. Consideras vantajoso realizar atividades que “peçam” para fazer previsões, observar, 

explicar e refletir?  

 Sim  Não 
 

Porque______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

11. Na tua opinião, qual o papel do professor na realização destas atividades? 

O professor deve: 

Realizar as atividades para os alunos verem. 

Orientar os alunos e dizer-lhes os resultados antes da observação dos mesmos. 

Orientar os alunos, mas deixar que eles descubram os resultados. 

Não orientar os alunos. 
 

12. Do teu ponto de vista, neste tipo de atividades é vantajoso existir um protocolo para os 

alunos seguirem? 

 Sim  Não 
 

Porque______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

13. Os protocolos poderiam ser melhorados, de modo a facilitar o trabalho dos alunos? 

 Sim  Não 
 

Se respondeste sim, apresenta as tuas sugestões. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

14. Gostarias de realizar atividades deste género para compreender como é que outros 

animais são afetados pelos fatores do meio? 

 Sim  Não 
 

Se respondeste sim, indica o ou os animais (possíveis de trazer para a sala de aula) que 

gostarias de estudar. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

15. Se quiseres realçar um ou mais aspetos, ainda não referidos, sobre o desenvolvimento de 

atividades laboratoriais e experimentais, fá-lo no espaço que se segue. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

☺O questionário terminou. Muito obrigada pela tua colaboração! 

                                                                                           Fátima Fernandes  
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 7 

Questionário aplicado aos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO (PROFESSOR) 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

CARATERIZAÇÃO PESSOAL 

 

1. Assinale, com um X, a opção correspondente à sua situação. 
 

1.1. Idade: 
 

 

1.2. Sexo: 
 

 Feminino  Masculino 
 

PARTE II 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2. Assinale, com um X, a opção que expressa a sua situação. 
 

2.1. Habilitações académicas: 
 

 

2.2. Tempo de serviço (em 31 de agosto de 2011): 
 

 

 

 

 

 Menos de 30 
anos 

 De 30 a 39 
(inclusive) 

 De 40 a 49   Igual ou superior a 50 anos 

 Bacharelato  Licenciatura  Mestrado  Doutoramento 

 Outra. 
Qual?_____________________________________________________________________
_ 

 Menos de 10 
anos 

 De 10 a 19 
(inclusive) 

 De 20 a 29 (inclusive)   30 anos ou mais 

Este questionário integra-se num trabalho de investigação no âmbito do Curso de 

Mestrado em Biologia e Geologia em Contexto Escolar, da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. Visa fazer uma recolha de dados relativamente à realização de 

atividades laboratoriais e ou experimentais. 

A sua colaboração, mais uma vez, é importante para a concretização deste trabalho. 

Agradeço que responda a todas as questões.  

O questionário é anónimo e as suas respostas são confidenciais. 

 



 
 

 
 
 

PARTE III 

PRÁTICAS DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS E/OU EXPERIMENTAIS 

3. Assinale a opção que melhor traduz a periodicidade com que, habitualmente, recorre às 
atividades laboratoriais e/ou experimentais nas suas aulas. 

 

 Nunca  1 vez por trimestre   1 vez por mês  1 vez por semana 

 

 Outra. Qual?______________________________________________________________________   

 

Se respondeu nunca, passe para a questão 8 (parte IV). 
 

4. As atividades laboratoriais e/ou experimentais que implementou, foram: 
 

Imaginadas por si 

Abordadas na sua formação inicial 

Exploradas no âmbito de acções de formação contínua 

Propostas do manual escolar 

Retiradas da internet 

Partilhadas por colegas 

Consultadas em livros ou revistas (além do manual escolar) 

Outra. Qual?______________________________________ 
 

5. Indique em que temáticas, de Estudo do Meio, se inserem as atividades referidas em 4. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

6. Descreva, de forma sucinta, como se realizam, normalmente, as atividades laboratoriais e/ou 
experimentais nas suas aulas. 
Refira: 
 

6.1. as diferentes etapas de cada atividade 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

6.2. se recorre a este tipo de atividades para introduzir ou confirmar conhecimento conceptual 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6.3. o papel desempenhado pelo aluno 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 
 

 

6.4. o papel do professor. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Relativamente às atividades laboratoriais e/ou experimentais, parece-lhe que os alunos: 
7.1. 
 Não gostam  Gostam pouco  Gostam razoavelmente  Gostam muito 

7.2. 
 Não se envolvem  Envolvem-se pouco  Envolvem-se 

razoavelmente 
 Envolvem-se muito 

7.3. 
 Não têm 

dificuldade 
 Têm pouca 

dificuldade 
 Têm alguma dificuldade   Têm muita dificuldade 

      
7.3.1. As dificuldades referidas em 7.3., prendem-se com:  

 
  Concentração ao longo  

 das atividades 
 Comunicação   Cooperação com os 

colegas  
 Previsão dos resultados 

    

 Compreensão  
do  

 Execução  do 
procedimento 

 Compreensão dos 
acontecimentos 
observados  

 Estabelecer relações com 
situações do quotidiano 

 procedimento          

 

          Outra(s). Qual(ais)? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

PARTE IV 

TRÊS ATIVIDADES LABORATORIAIS E EXPERIMENTAIS IMPLEMENTADAS 

8. Considera que as atividades aplicadas estavam adequadas ao nível dos alunos? 
 

 Sim  Não   Algumas 

 
Porquê? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

9. As referidas atividades foram exploradas de modo muito diferente do que é habitual no 
tópico programático “Fatores do ambiente que condicionam a vida animal”? 
 

  Sim  Não   Em parte 
 

Se respondeu Não, avance para a questão 10. 

       Se respondeu Sim ou Em parte, indique a(s) diferença(s). 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. Costuma realizar atividades semelhantes a estas? 

 

 Não  Raramente  Frequentemente 
 
 

11. Os protocolos pareceram-lhe adequados ao nível dos alunos? 
 

 Sim  Não  Em parte 
 

Se respondeu Sim, avance para a questão 12. 
  

Se respondeu Não ou Em parte, justifique. 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

12. Se se apercebeu de dificuldades apresentadas pelos alunos, escreva aquelas que mais se 

evidenciaram. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

13. Se há algum (ns) aspeto(s) que queira destacar, faça-o no espaço que se segue. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Obrigada pela sua colaboração. 
Fátima Fernandes 


