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ANEXO 1 – Instrumento de avaliação de capacidades e 

competências do projecto Interacção e Conhecimento



154



155



156      156



157



158



159

ANEXO 2 – Guião da entrevista à professora de ciências da natureza
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Questão Principal Perguntas Complementares O que se pretende saber:

Quando contactou pela primeira vez com a informação de que 

teria uma aluna cega na turma?

Qual a sua reacção? A reacção inicial da professora ao facto de ter um aluno 

cego na turma, e como enfrentou a situação.

Acha que a sua formação e experiência como professora lhe 

deu suporte para leccionar uma turma com uma aluna cega?

Caracterização da experiência da professora em trabalhar 

com turmas com alunos cegos. 

O que mudou, nas suas aulas, pelo facto de ter a Maria na 

turma?

Aspectos (didácticos e curriculares) que se alteraram na 

aula pelo facto da Maria ser uma dos alunos.

Houve alterações na forma como os conteúdos foram 

abordados?

Se sim, quais?

Sim – Sentiu dificuldades em realizar 

essas alterações? Teve algum apoio/formação?

Como caracteriza a Maria enquanto aluna de ciências da 

natureza?

Conhecer as características que a professora identifica na 

Maria enquanto aluna de ciências da natureza. 

Ao longo do ano lectivo propôs tarefas de trabalho de grupo?

Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens da 

realização de tarefas em grupo.

            Se sim, dê exemplos?

Se não, quais os motivos que originaram 

essa opção?

Conhecer a opinião da professora sobre a realização do 

trabalho de grupo na sala de aula.

Durante a sua formação inicial, desenvolveu tarefas de 

investigação? 

Conhecer se a professora se encontra familiarizada com 

tarefas de investigação.

Costuma desenvolver tarefas de investigação nas aulas de 

CN?

Se sim, quando utilizou? Pode descrever 

uma actividade.

Se não, porquê?

Que motivos a fizeram aceitar a integração das tarefas de 

investigação nas aulas de ciências da natureza?

Gostaria que me contasse como vivenciou as aulas onde foram 

resolvidas as tarefas de investigação.

Que dificuldades sentiu?

As vantagens?

Opinião da professora sobre as aulas de tarefas de 

investigação.
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ANEXO 3 – Guião da entrevista à professora do apoio educativo
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           Questão Principal        Perguntas Complementares    O que se pretende saber:

Como ocorreu a sua colocação nesta escola?

Qual foi a formação que efectuou para se 

especializar no ensino de alunos com baixa visão e 

cegos?

Que acompanhamento tem dado aos professores 

da Maria para os apoiar?

Desde quando é que acompanha a Maria?

Quais as dificuldades que sente no 

acompanhamento realizado à Maria?

Houve algum acompanhamento específico dado 

à Maria na transição do 1º para o 2º ciclo?

Existem condições nesta escola para que seja 

frequentada por alunos com baixa visão e cegos?

Onde a realizou? Há quanto tempo? 

Frequentou a acção por iniciativa própria?

E à Maria? E a outras pessoas que se 

relacionam com ela?

Pretende continuar a acompanhá-la?

Se sim, qual?

Porquê?

Quais as dificuldades que a Maria 

sente na escola e no relacionamento com os 

colegas?

Como ocorreu a sua vinda para esta escola.

O trabalho que desenvolve/desenvolveu com

os professores da escola e com a Maria. Se 

desenvolveu algum trabalho com outros elementos da 

comunidade educativa e em caso afirmativo que tipo 

de trabalho.
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Considera que as tarefas de investigação podem 

ser realizadas por alunos cegos?

Na sua opinião, as tarefas de investigação são 

difíceis para os alunos cegos?

Qual a sua opinião, sobre as tarefas de 

investigação. realizadas na aula de C.N?

Como descreve a adaptação da Maria nas tarefas 

realizadas?

Na sua opinião o D.L. 3/2008, apresenta 

algumas alterações para o processo de ensino 

aprendizagem de alunos cegos?

Porquê?

Quais as vantagens e desvantagens 

da sua utilização com alunos cegos?

Porquê?

Estavam adequadas a alunos cegos? 

Porquê?

A aluna sentiu dificuldades de 

integração do grupo? Caracterize a 

participação da Maria no grupo.

Se sim, quais? 

Quais as condições da escola para ser 

frequentada por alunos cegos e com baixa visão e 

quais as dificuldades da Maria.

Opinião sobre a integração de tarefas de 

investigação em Ciências da Natureza para alunos 

cegos

             Opinião sobre as tarefas realizadas e a 

adaptação da Maria às mesmas e ao trabalho de grupo

Visão da professora sobre o D.L. 3/2008.
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ANEXO 4 – Guião da entrevista à Maria
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         Assunto                  Questão Principal                             Perguntas Complementares
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Enumera algumas tarefas que, na tua opinião, 

gostavas que fossem realizadas na disciplina de ciências 

da natureza.

Das tarefas referidas, quais realizaste na sala de aula?

Qual foi a aula de ciências da natureza que 

gostaste mais?

E menos?

Porquê?

Quais as maiores dificuldades que sentiste nas aulas de ciências 

da natureza?

Gostas de andar na escola? Porquê?
Sentiste dificuldades nos primeiros dias de aulas, deste ano?

Que tarefas mais gostavas de fazer na escola?

Alguma vez tinhas realizado tarefas de 

investigação?

2.1 SIM – Quando? Descreve a tarefa? O que fizeste? E os teus 

colegas?

3. Nas aulas de ciências, ao longo deste ano 

lectivo, em que situações trabalhaste em grupo? 3.1 Como caracterizas essa experiência?

4. Qual a tua preferência: trabalho individual ou 

em grupo?

4.1 Porquê?
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ANEXO 5 – Questionário (Q1) 
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1. Que tarefas gostas mais de realizar nas aulas de Ciências da Natureza? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Que tarefas gostas menos de realizar nas aulas de Ciências?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Gostas da disciplina de Ciências da Natureza?          Sim _____         Não _____
3.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Escola Básica [Nome da escola]

Nome: _________________________________________        Nº: ______        5º ano            
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Na disciplina de Ciências da Natureza achas que és um aluno:

Muito Bom _____  Bom _____ Médio _____     Fraco _____     Muito Fraco _____

4.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Conta como são as tuas aulas de Ciências da Natureza?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. O que gostarias de fazer nas tuas aulas?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Obrigada pela tua colaboração!
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ANEXO 6 – Questionário (Q2) 
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1. Que actividades gostaste mais de realizar nas aulas de Ciências da Natureza? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Que actividades gostaste menos de realizar nas aulas de Ciências?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Gostaste da disciplina de Ciências da Natureza?     Sim _____         Não _____
a. Porquê?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Escola Básica [Nome da escola]

Nome: _________________________________________        Nº: ______        5º ano            
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4. Na disciplina de Ciências da Natureza achas que és um aluno:

Muito Bom _____   Bom _____    Médio _____   Fraco _____  Muito Fraco _____

4.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Conta como foram as tuas aulas de Ciências da Natureza?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. O que gostaste de fazer nas tuas aulas?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.1 Porquê?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Obrigada pela tua colaboração!
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ANEXO 7 – Tarefa “Uma observação diferente”
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Uma observação diferente

Na disciplina de Ciências da Natureza, a turma do Pedro e da 

Joana estudava a constituição da célula e, estavam entusiasmados com as 

observações que tinham realizado com o microscópio.

Numa aula, a professora pediu aos alunos para que observassem 

uma preparação temporária de uma infusão e ainda de uma película de 

cebola. Os dois alunos, dirigiram-se então para o respectivo microscópio.

Após concluírem a tarefa, e já nos seus lugares, ilustraram as 

observações que cada um tinha realizado.  

          Pedro                                                                             Joana                                                           

                                                                  

                       

De seguida, o professor escutou um diálogo entre o Pedro e a Joana:

Pedro: “Isto não é possível! Os seres que observámos são muito 

diferentes!”

Joana: “Não pode ser, Pedro! Os seres vivos são todos iguais, 

mesmo os seres microscópicos.”

Pedro: “Não estou convencido! Estás a dizer-me que não existem 

diferenças entre os seres vivos? Que os seres vivos só com uma célula são 

capazes de desempenharem todas as funções de um ser vivo?

Imaginem que eram um dos colegas de turma da Joana e do Pedro. 

Teriam de explicar a situação aos dois amigos. Ajudem-nos!

                                                
 Para se obter uma infusão, coloca-se, por exemplo, salsa num frasco e junta-se-lhe água. Deixa-se depois, o frasco em 

repouso durante cerca de uma semana, a uma temperatura média de 15 a 20 ºC, em local arejado.

Escola Básica (Nome da escola)

Ciências da Natureza - 5º ano

Nome: _________________________________ N.º: ____  Turma: ____Data: ____ 

/ ____ / ______                           Grupo: _____

Ocular: 5x
Objectiva: 40x
Ampliação total: 

Ocular: 10x
Objectiva: 40x
Ampliação total: 400x
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1. A Joana não consegue calcular a ampliação total da imagem, realizem os cálculos 
necessários para resolver a situação.

2. A professora pediu ao Pedro para que fizesse a legenda da sua observação, mas ele 
está um pouco confuso. Completem o desenho com uma legenda que explique os 
principais elementos representados.

3. À Joana, a professora entregou a figura seguinte e pediu para que ela identificasse os 
seres que tinha encontrado, de acordo com a respectiva figura.

4. Sublinhem os aspectos do problema enunciado que consideram mais importantes.

5. Qual era o problema que os dois amigos tinham que resolver?

6. O que poderia ter feito a Joana para convencer o Pedro que existem seres que apesar 
de serem constituídos por uma única célula conseguem sobreviver.

7. É importante que também estejam informados, para que possam fornecer 
informações à Joana e ao Pedro, sobre os seres formados por uma única célula ou por 
mais. Procurem informações (através do Manual da Disciplina, da Internet, livros da 
Biblioteca, ou outros) para poderem dar essa explicação ao Pedro e à Joana.

8. Que resposta dariam ao problema inicial da Joana e Pedro.

9. Tiveram alguma dificuldade em escolher a informação necessária para darem a 
explicação à Joana e ao Pedro? Em caso afirmativo, que dificuldades sentiram?

10. Se tivessem de resolver o problema novamente, faziam-no da mesma forma ou 
alteravam algum aspecto?


