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Um trabalho com metodologia 

investigativa em Portugal: 

estímulo ao ensino experimental das 

Ciências com crianças 

 e seus professores 



Estudo do Meio no 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

A lógica do “alargamento progressivo” 



René Magritte 

La condition humaine (1933) 



Os Pilares da Responsabilidade 

RESPONSABILIDADE 

SABER PODER 



 

 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ENSINO  

EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS PARA PROFESSORES 

DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

(2006-2010)   

• N.º de professores formandos envolvidos na 
Universidade de Évora: 

• 2006/2007: 61 

• 2007/2008: 80 

• 2008/2009: 85 

• 2009/2010: 48 

• TOTAL: 274 formações. 

 

• N.º total de alunos envolvidos (6 -10 anos): 5000 
(aprox.) 
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• Sessões de formação anual: 

 

Sessões plenárias (todos os formandos): 5; 

 

Sessões de grupo (formador + 8 a 12 formandos): 13; 

 

Sessões de sala de aula (formando + formador + 

alunos): 3 por cada formando. 
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PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ENSINO  

EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS PARA PROFESSORES 

DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

(2006-2010)  

 
 

    TEMAS ABORDADOS (três em cada ano de formação): 

 

• Flutuação em líquidos; 

• Dissolução em líquidos; 

• Sementes, germinação e crescimento; 

• A luz: sombras e imagens; 

• Lâmpadas, pilhas e circuitos; 

• Mudanças de estado. 

 
http://www.dgidc.min-edu.pt/experimentais/Paginas/Recursos_Didacticos.aspx 
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Flutuação em Líquidos 



“O desejo de conhecimento é 

inicialmente estimulado em nós 

quando fenómenos 

extraordinários atraem a nossa 

atenção”. 

 
                     
Goethe, Introdução ao tratado das Cores 



Impulsão 



A água dissolve outros líquidos  

Ou não … 

Dissolução em Líquidos 



Tentámos perceber o que acontecia ao nível 

das partículas… 



...através da criação de modelos 



 

“Creio que é muito importante, 

sempre que queremos ensinar a 

observar, mostrar que daí pode 

sempre resultar algo de 

extraordinário” 

 
(Feynman, 1970) 



Os resultados foram, por vezes, 

diferentes dos esperados… 

Porque é que 

não está aqui 

nada??? 



Até aqui falámos de flutuação… 



Deserto de Mojave - Califórnia  



Bastam algumas horas de chuva para 

que o deserto ganhe vida e cor 



A germinação das sementes… 



Observação cuidadosa 



                         



Como se faz uma sequóia?... 



René Magritte L’impire des lumières (1951) 



Dois objectos técnicos… 

Como funcionam?... 



Aprender… a partir das nossas 

perplexidades… 

 

• As nossas concepções não são ideias 

isoladas e estáticas, mas modelizações 

dotadas de uma coerência e de uma lógica 

próprias… 

 
(Giordan, 1999, p. 203) 





Circuito eléctrico “simples”… 



Parque Nacional de Bans, Canadá, 

Maitte, 2005 



A água é das 

substâncias mais 

estranhas que 

existem: pode, por 

exemplo, coexistir 

nos vários estados 

físicos à mesma 

pressão e 

temperatura. 



Estrutura do gelo 



Tentámos responder a perguntas 

difíceis… 

Como é que a tina 

fica molhada por 

fora se o gelo 

está lá dentro? 

Será que a 

água passa 

através do 

vidro? 



René Magritte 

Le bataille de l`Argonne (1959) 


