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RESUMO  

 

O presente estudo aborda o ensino das ciências no 1.º ciclo e a relação que se 

pode estabelecer entre este e a literatura infantil, de forma a promover a aprendizagem 

das ciências nas crianças, contribuindo para o desenvolvimento da literacia científica. 

 Este estudo foi desenvolvido com o propósito de dar resposta às seguintes 

questões orientadoras: a) De que modo se poderá distinguir o discurso científico do 

discurso do quotidiano através das narrativas infantis? b) Que relações se poderão 

estabelecer entre a linguagem científica em alunos do 3.º ano de escolaridade e o uso de 

livros de literatura infantil? c) Qual a influência que a utilização das histórias infantis 

exerce na aprendizagem dos conteúdos científicos programáticos? d) De que forma o 

uso de narrativas infantis poderá favorecer uma relação interdisciplinar no 1º ciclo do 

ensino básico? Pretendeu-se assim, explorar e analisar a relação entre a literatura 

infantil, através do recurso a quatro livros para crianças, e o ensino de conteúdos 

científicos ao nível do 3.º ano de escolaridade.  

O estudo resulta de uma abordagem qualitativa, através da técnica de estudo de 

caso, no qual participaram 22 alunos do 3.º ano de escolaridade de uma escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico do concelho de Sintra. Foram utilizados diversos métodos de 

recolha de dados, nomeadamente entrevistas semiestruturadas, observações, análise dos 

livros infantis e registos produzidos pelos alunos, assim como questionários. 

Os resultados obtidos contribuíram para demonstrar a relevância da literatura 

infantil para o ensino das ciências nos primeiros anos, facilitando em simultâneo o 

desenvolvimento da linguagem científica, aumentando o interesse e motivação das 

crianças pela ciência, através da proposta de diversas atividades, a par de um trabalho 

interdisciplinar, contribuindo para o desenvolvimento da literacia científica.  

 

 

Palavras - chave: literacia científica, literatura infantil, ciências, linguagem científica, 

interdisciplinaridade.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The present study focus on the teaching of science in the primary school, and 

the relation one can establish between this and children’s literature, in order to promote 

the learning of science by children, contributing for the scientific literacy development. 

This study was developed so that we could find an answer to the following 

guiding questions: a) How can we distinguish the scientific speech from the everyday 

speech through narratives for children? b) What kind of relations can we establish 

between third grade students’ scientific language and the use of children literature 

books? c) How does the use of stories for children influence the learning of scientific 

programmatic contents? d) How can the use of narratives for children foment an 

interdisciplinary relation within the primary? Thereby, the aim of the study was to 

explore and analyse the relation between children’s literature, and the teaching of 

scientific contents at a third grade level. 

The study results from a qualitative approach through the case study technique, 

involving 22 third grade students from a primary school in the municipality of Sintra. 

Several methods of data collection such as semi-structured interviews, observations, 

analysis of the children’s books and students’ produced work, as well as questionnaires 

were used. 

The outcome of the whole matter contributed to demonstrate the relevance of 

children’s literature in the teaching of science in the first school years. This promotes 

not only the development of scientific language, but also increases children’s interest 

and motivation for science, through the proposal of several activities along with an 

interdisciplinary work, resulting in a contribution for the scientific literacy 

development. 

 

Key words: scientific literacy, children’s literature, science, scientific language, 

interdisciplinarity. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1- Contextualização do Estudo  

 

Deste capítulo consta uma breve apresentação dos aspetos que constituem o 

tema deste estudo, dando origem à definição do tema, realçando a importância do 

mesmo para a constituição de um estudo, as motivações pessoais e a forma como se 

organiza. 

Face ao enorme crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade, 

nomeadamente ao nível científico e tecnológico, obriga a que se modifiquem formas de 

pensar e de agir que permitam responder às novas exigências. Esta necessidade de 

mudança tem profundas repercussões a nível escolar, já que deve promover não apenas 

os conhecimentos científicos fundamentais, mas também o desenvolvimento das várias 

capacidades, necessárias a todo o processo de formação e desenvolvimento de cada um 

dos alunos, enquanto futuros cidadãos aptos a tomar decisões responsáveis e 

conscientes. Como refere Costa (2007) cada vez mais se assume a importância da 

formação base em ciências, promovendo a literacia científica de qualquer cidadão. 

 Desenvolver a literacia científica é assim, o principal objetivo do ensino das 

ciências. Segundo Hurd (1998) a literacia “científica envolve a produção e utilização da 

ciência na vida do homem, provocando mudanças revolucionárias na ciência com 

dimensões na democracia, no progresso social e nas necessidades de adaptação do ser 

humano” (citado em Lorenzetti & Delizoicov, 2001, p.3). A literacia é mais do que 

apenas saber ler e escrever, contribuindo, de acordo com Shen (2001, citado em 

Lorenzetti & Delizoicov, 2001), para uma melhor compreensão da ciência, “tornando 

cada um apto a resolver, de forma imediata, problemas básicos que afetam a sua vida”, 

proporcionando conhecimento cientifico e técnico (p.4). De acordo com Galvão, Reis, 

Freire & Oliveira (2006) “atualmente, admite-se que saber ler, saber escrever e saber 

contar não é a solução para o analfabetismo, o ensino tem a obrigação de promover o 

desenvolvimento de competências necessárias aos alunos para se integrarem na 

sociedade” (p.17). 

 Estas diretivas estão patentes em documentos produzidos pela união europeia, 

onde se definem algumas orientações, nas quais a escola assume um papel 

preponderante tanto ao nível do ensino das ciências como no desenvolvimento da 
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literacia científica, incluindo o desenvolvimento de uma formação profunda em ciências 

e tecnologia para quem quiser seguir carreiras ligadas à ciência.  

Contudo, estudos e indicadores nacionais e internacionais, apresentam como 

resultados um baixo desempenho no que concerne à literacia científica, assim como 

uma baixa adesão ao prosseguimento de estudos e escolha de profissões ligadas às 

ciências. Isto resulta em grande parte, do tipo de ensino ainda praticado, em que a 

transmissão oral é a principal forma de ensinar ciências, com aprendizagens 

descontextualizadas, não correspondendo às exigências da sociedade e aos documentos 

orientadores. 

Embora a escola não consiga proporcionar todas as informações de que os 

alunos necessitam, deve promover iniciativas que capacitem os alunos de forma a 

desenvolver capacidades que lhes permitam saber como e onde ir buscar os 

conhecimentos necessários, podendo e devendo incluir espaços de aprendizagem não 

formal. Como nos indica Santos (2002) a educação dita formal integra assim objetivos 

como o pensamento, o aprender a aprender, o desenvolvimento da capacidade de 

adaptação à mudança e resolução de situações problemáticas. Neste sentido, o professor 

deve assumir-se como orientador dos seus alunos, tendo em conta os seus 

conhecimentos prévios, proporcionando situações reflexivas e investigativas, pois, 

como nos indicam Galvão et al. (2006) “no ensino das ciências pretende-se desenvolver 

ambientes de aprendizagem onde a observação, a experimentação, a previsão, a dúvida, 

o erro, estimulem os alunos no seu pensamento crítico e criativo” (p.16). As atividades 

pedagógicas desenvolvidas a este nível poderão assim constituir-se como um excelente 

recurso, promotor de aprendizagens significativas que tornem os alunos capazes de 

pensarem de forma crítica e participante numa sociedade cheia de desafios e problemas. 

 De acordo com o relatório para a UNESCO, a educação deve assentar em 4 

pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e 

aprender a ser, pelo que urge a mudança de práticas. 

Atualmente, os alunos têm acesso a novos conhecimentos e informação 

possuindo inúmeras explicações e experiências dos fenómenos naturais e daquilo que 

nos rodeia, sendo o mesmo referido no programa do 1º ciclo do ensino básico para a 

área de estudo do meio: 

 

“Todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram 

acumulando ao longo da sua vida, no contacto com o meio que as rodeia. Cabe à 
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escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas experiências 

e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de aprendizagens 

posteriores mais complexas.” (1990, p. 67) 

 

 Fazem parte do seu desenvolvimento a observação pessoal, as experiências, as 

conversas com os outros, a literatura e a influência dos media. Tendo em conta a 

necessidade de promover nos alunos o interesse pela ciência e a compreensão do mundo 

que nos rodeia, é necessário que se proceda à alteração de práticas e estratégias no 

sentido de dotar os alunos de um maior conhecimento e compreensão científica. Torna-

se pois fundamental, que se promova no ensino das ciências uma atitude crítica, o 

confronto de opiniões, a atividade experimental, a observação do mundo que nos rodeia, 

a ligação ao ambiente, à tecnologia e sociedade estabelecendo-se relações numa 

perspetiva intra e transdisciplinar. Como nos referem Galvão et al. (2006) “a articulação 

entre disciplinas é fundamental porque as explicações que procuramos para entender as 

nossas interrogações sobre o mundo não se confinam, de um modo geral, a uma 

resposta simples”(p.17). 

Ao nível do 1.º ciclo, a diversidade de temas existentes no currículo de estudo do 

meio, relacionados com as ciências naturais, permite desenvolver e relacionar as várias 

áreas disciplinares, cruzando saberes com origem em diferentes áreas. É disto indicador, 

uma vez mais, o programa do primeiro ciclo do ensino básico relativamente ao estudo 

do meio (1990) “as crianças deste nível etário apercebem-se da realidade como um todo 

globalizado (…) o estudo do meio está na intersecção de todas as outras áreas do 

programa, podendo ser motivo e motor para a aprendizagem  nessas áreas” (p.67).  

Face a tudo isto, nos primeiros anos de escolaridade, nomeadamente no 1.º ciclo 

do ensino básico, o recurso à literatura infantil pode assumir-se como um recurso 

relevante para o ensino das ciências. Através das histórias pode incentivar-se a 

curiosidade das crianças, aumentar os seus conhecimentos e enriquecer as suas 

experiências, tomando contacto com temas e conteúdos científicos, proporcionando 

aprendizagens com carácter significativo e assumindo ainda um importante papel 

mediador de conhecimentos. É possível através do recurso a narrativas infanto-juvenis, 

proporcionar situações de debate, discussão e atividades de carácter prático, de forma a 

permitir aos alunos um envolvimento ativo que permita o desenvolvimento da 

linguagem, da capacidade de comunicação, tornando também as aulas de ciências mais 

interessantes e motivadoras. Para além disto, o recurso a livros de literatura infantil, que 
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estabeleçam relações com a ciência, podem tornar-se uma das formas de desenvolver a 

literacia científica. 

Segundo Azevedo (2006) através da literatura infantil as crianças “têm a 

possibilidade de aceder a um conhecimento singular do mundo, expandindo os seus 

horizontes numa pluralidade de perspetivas (cognitiva, linguística e cultural) ” (p.11). 

De acordo com alguns estudos já realizados (nomeadamente em países como o 

Brasil e Estados Unidos), a literatura infantil pode constituir-se como uma estratégia 

adequada para suscitar essa curiosidade e motivação dos alunos. A ciência, como já foi 

referido, faz parte do mundo e, como tal, tem vindo a ser transposta, por muitos autores, 

para o mundo infantil, assim como as questões e problemas atuais inerentes às relações 

entre sociedade e ciência que já estão presentes em muitos livros dirigidos a crianças em 

idade pré-escolar e escolar.  

Contudo, também na literatura infantil, o professor assume-se como um 

importante mediador, principalmente nos níveis etários mais baixos, uma vez que os 

alunos não desenvolveram ainda a autonomia e o sentido crítico necessários para 

selecionar aquilo que se pode constituir como um bom recurso e contribuir para uma 

aprendizagem significativa. Neste sentido, o uso deste tipo de livros em sala de aula 

“obriga” a que haja critérios na seleção dos mesmos, verificando-se a sua adequação aos 

objetivos e competências previstos no currículo de ciências. 

  

1.2- Definição do problema, questões de investigação e linhas de ação 

 

O presente estudo gera-se assim, em torno do seguinte problema: “De que forma 

a literatura infantil pode promover a aprendizagem das ciências nas crianças, 

aumentando a literacia científica?” A partir do qual surgiram as seguintes questões 

orientadoras de investigação: 

- De que modo se poderá distinguir o discurso científico do discurso do quotidiano 

através das narrativas infantis? 

- Que relações se poderão estabelecer entre a linguagem científica em alunos do 3.º ano 

de escolaridade e o uso de livros de literatura infantil? 

- Qual a influência que a utilização das histórias infantis exerce na aprendizagem dos 

conteúdos científicos programáticos? 

- De que forma o uso das narrativas infantis poderá favorecer uma relação 

interdisciplinar no 1.º Ciclo do Ensino Básico? 
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 Este estudo tem como linha de ação a área de estudo do meio, com especial 

ênfase nos conteúdos de ciências naturais para o 3.º ano de escolaridade. 

A razão da escolha deste ano específico prende-se com o programa de estudo do 

meio, proposto para esse ano de escolaridade, tendo em conta os temas de ciências 

naturais presentes no mesmo, a maior autonomia dos alunos e o domínio de capacidades 

básicas tais como leitura e escrita. Com este estudo foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

- Analisar e explorar livros infantis passíveis de utilizar na sala e aula e analisar de 

forma criteriosa os mesmos, do ponto de vista científico; 

- Propor estratégias de exploração dos temas do livro e verificar a sua exequibilidade, 

promovendo a interdisciplinaridade; 

- Verificar as potencialidades ou limitações dos mesmos para o desenvolvimento da 

literacia científica, nomeadamente ao nível de capacidades básicas como a aquisição e 

compreensão de conteúdos, processos e linguagem científica; 

De acordo com o definido, o estudo incide sob uma metodologia de análise de 

estudo de caso, uma vez que este, tal como refere Bell (1997) “é especialmente indicado 

para investigadores isolados dado que proporciona uma oportunidade para estudar, de 

uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspeto de um problema em 

pouco tempo” (p.22).  

 

1.3- Motivação e relevância do estudo 

 

De acordo com o mencionado anteriormente sobre o ensino das ciências, este 

estudo surgiu no âmbito da realização de uma dissertação de mestrado em didática das 

ciências. A par da necessidade de contribuir para o desenvolvimento da literacia 

científica, procurou-se implementar recursos inovadores que possibilitassem novas 

abordagens ao ensino das ciências, como é o caso da literatura infantil, com temas 

relacionados com as ciências naturais. É incontestável a importância que a literatura 

infantil tem vindo a assumir atualmente na escola, como podemos verificar através da 

implementação do plano nacional de leitura. 

Este estudo, sob o ponto de vista pessoal da investigadora, assume ainda a sua 

importância tendo em conta os poucos estudos existentes em Portugal sobre esta 

temática, assim como a possibilidade que esta assume como eixo articulador do 
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currículo, ao nível das relações que se podem estabelecer nas várias áreas, 

enriquecendo-as.  

 Visto que no 1.º ciclo se trabalha em regime de monodocência, e que cada 

professor tem de orientar a aprendizagem em várias áreas, deve assumir-se como prática 

comum o recurso à interdisciplinaridade ao longo dos quatro anos de escolaridade. 

Posto isto, porque não recorrer a estratégias que permitam abordar e explorar vários 

temas, conteúdos e processos que se entrecruzam nas várias áreas disciplinares? A 

própria literacia deve ser desenvolvida nas várias áreas. Desta forma, fez todo o sentido 

para a investigadora desenvolver um trabalho em que se permita explorar e analisar as 

relações que se podem estabelecer entre a literatura infantil e o ensino das ciências.  

Considera-se assim, que ao elaborar este estudo, seja possível introduzir novas 

formas de trabalho e aliar diferentes estratégias que permitam motivar e levar os alunos 

a melhorar a compreensão das ciências e a adquirir conhecimentos. Surge ainda, da 

necessidade de se estabelecer relações cada vez mais próximas a nível disciplinar entre 

as ciências e as outras áreas, dada a urgência de práticas pedagógicas significativas, que 

permitam cativar os alunos para o ensino das ciências. 

 

1.4- Organização da dissertação 

 

O presente estudo encontra-se organizado em 5 capítulos de forma a facilitar e 

organizar a leitura e análise do estudo. 

Tem início com a apresentação deste 1.º capítulo em que se contextualiza de 

forma breve o tema em estudo, se faz uma reflexão relativamente à importância e 

relevância do estudo, assim como a descrição dos conteúdos de cada um dos capítulos. 

No 2.º capítulo apresenta-se o enquadramento teórico relevante para o presente 

estudo, nomeadamente uma breve contextualização do ensino das ciências e educação 

em ciências, incidindo no ensino das mesmas ao nível do 1º ciclo,  literacia científica, 

linguagem, literatura infantil e a sua relação com o ensino das ciências, assim como uma 

abordagem à interdisciplinaridade.  

O 3.º capítulo tem como finalidade o enquadramento do estudo, apresentando a 

justificação das opções metodológicas seguidas para a realização da investigação, sendo 

descrito de forma pormenorizada as várias fases de realização da mesma, assim como a 

caracterização dos participantes, calendarização da investigação, descrição dos 

instrumentos usados para a recolha de dados e da análise dos dados obtidos. A 
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metodologia insere-se numa abordagem qualitativa de estudo de caso, justificando-se a 

mesma com as questões de investigação já enunciadas.  

O 4.º capítulo tem como objetivo a apresentação, descrição e discussão dos 

dados obtidos através dos diferentes instrumentos ao longo da investigação de acordo 

com as questões a que se propõe. Apresenta-se com a análise dos livros infantis usados 

no decorrer da investigação, seguido dos resultados obtidos ao longo das propostas de 

atividades.  

O 5.º e último capítulo pretende discutir as conclusões e elaborar uma reflexão 

sobre todo o estudo desenvolvido e implicações do estudo face às questões de 

investigação delineadas para este estudo. 

No final da presente dissertação apresentam-se os documentos considerados 

relevantes para a compreensão da investigação e referências bibliográficas.  
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CAPITULO II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.O ensino das ciências - Breve contextualização histórica 

 

Após o término da Segunda Grande Guerra, os países vencedores da mesma 

iniciaram um processo de reforma em relação aos currículos escolares, pois estes não 

conseguiam acompanhar o desenvolvimento tecnológico imposto pelo esforço de 

guerra, nem conseguiam formar as pessoas especializadas que a sociedade exigia.  

Nos anos 50, o lançamento do Sputnik pelos soviéticos, levou a um maior 

interesse pelo desenvolvimento dos currículos e do ensino das ciências. Face à 

preocupação instaurada, a comunidade científica americana indicou cientistas 

qualificados para a construção de currículos de ciências para o ensino secundário, pois 

consideravam que estes estariam mais aptos a desenvolver estruturas que promovessem 

o interesse nas ciências por parte dos estudantes, permitindo ainda um aumento ao nível 

da formação de cientistas e outros profissionais ligados às ciências. Surgiram assim 

propostas curriculares como o  Physical Science Study Commitee (PSSC), o Chemical 

Bond Approach (CBA), ou o Biological Science Curriculum Study (BSCS), ou ainda os 

projetos da Fundação Nuffield,  no Reino Unido, apenas para citar alguns. O 

desenvolvimento destes currículos promoveu mudanças, não apenas relativas aos 

métodos de ensino, mas também ao nível dos conteúdos e da estrutura conceptual. Estas 

propostas eram o reflexo da ciência promovida pelos cientistas. Preconizavam um 

ensino baseado na prática de processos científicos, surgindo a ideia de aprender 

fazendo, opondo-se aos métodos tradicionais, baseados essencialmente na mera 

transmissão de saberes e na memorização. Estes novos currículos pretendiam promover 

uma participação ativa em todo o processo de aquisição de conhecimentos, recorrendo 

ao trabalho experimental, a estratégias de descoberta e de inquérito científico, 

promovendo investigações sobre o processo de aprendizagem. O movimento 

reformador, que teve início nos Estados Unidos, acabou por refletir-se noutros países, 

permitindo o desenvolvimento das suas próprias propostas curriculares de acordo com o 

seu próprio contexto.  

No final dos anos 60 iniciou-se uma nova perspetiva para o ensino das ciências, 

que teve em conta uma maior interação entre a sociedade e a ciência. Já na década de 70 

surgiram vários estudos cujas preocupações se prendiam com os conteúdos das ideias 
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dos alunos relativamente aos vários conceitos científicos. Várias pesquisas e estudos 

efetuados ao longo do mundo evidenciaram ainda que existia o mesmo padrão de ideias 

em relação a cada conceito investigado, mesmo quando realizadas em contextos 

diferenciados. Tudo isto resultou, em termos de trabalho do professor, numa maior 

complexidade, pois tornou-se necessário trabalhar as ideias alternativas dos alunos em 

várias situações de modo a desenvolverem conceções científicas, dando origem a um 

programa de pesquisa identificado como ACM (Movimento das Conceções 

Alternativas). Como resultado deste programa houve um aumento do conhecimento 

empírico sobre as conceções dos estudantes. 

Desenvolveu-se assim, um esforço na educação em ciências a nível escolar de 

forma a, de acordo com Hurd (1958),“contribuir para que adquirissem competências 

para fazerem face a uma sociedade de cada vez maior sofisticação científica e 

tecnológica” (citado em Carvalho, 2009, p. 180).  

  A partir dos anos 80 verificou-se de novo um grande interesse que se mantém 

até à atualidade, desenvolvendo-se o ensino das ciências sob uma perspetiva de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), pois cada vez mais se sentia a necessidade de incluir os 

problemas sociais nas ciências, tornando importante que a escola desenvolvesse nos 

alunos um conjunto de conhecimentos básicos e competências que os dotassem de uma 

maior compreensão do mundo que nos rodeia. Deste modo, começou a ser incluída nos 

currículos de ciências a dimensão social, procurando desenvolver-se competências de 

aprendizagem com vista à promoção da literacia funcional, do saber aprender.  

Já nos anos 90 a National Science Teachers Association (NSTA), propôs um 

conjunto de princípios e linhas orientadoras para o ensino e avaliação das ciências, 

tendo ainda em conta a formação dos professores nesta área, designado por National 

Science Education Standards (NRC, 1996). Como nos referem Galvão, Reis, Freire e 

Oliveira (2006): 

 

Considera-se que a ciência se destina a todos os alunos, que a sua aprendizagem 

é um processo ativo, que a ciência escolar deve refletir as tradições culturais e 

intelectuais da ciência contemporânea e que melhorar o ensino das ciências é 

parte da reforma sistémica da educação. Salienta-se uma maior ênfase na 

utilização de estratégias flexíveis abertas às ideias, interesses e necessidades dos 

seus alunos que se traduzem na realização de atividades de pesquisa e na 

promoção de oportunidades para debate e discussão científica entre os alunos. 
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Além disso, estas estratégias devem permitir aos alunos construir o seu próprio 

conhecimento num contexto social e comunicar as suas ideias, utilizando formas 

diversificadas (p.33). 

 

No entanto no fim da década de 90 a preocupação com as questões ambientais 

veio introduzir nos currículos a dimensão ambiental. A ciência deve ainda ser 

perspetivada tendo em conta as suas várias dimensões (filosófica, psicológica, 

epistemológica e sociológica) apresentando-se, como nos é referido por Galvão et al. 

(2006) “como processo de pesquisa, como corpo organizado de conhecimentos, como 

modo de interpretar o mundo físico, como atividade humana, na sua relação com a 

tecnologia e sociedade e, também, através da sua história e da sua utilidade para as 

pessoas” (p.34). 

No início deste novo milénio começaram a surgir novas perspetivas tendo em 

conta a literacia científica e a compreensão da ciência. Estas devem integrar-se numa 

dimensão CTSA, dando-se especial ênfase à forma como o conhecimento é construído, 

dando importância quer à natureza da ciência, quer à história das ideias em ciência. Os 

alunos adquirem conhecimento e experiência do mundo que os rodeia, à medida que 

constroem conhecimentos sobre ciência, envolvendo as dimensões histórica, 

epistemológica, social, politica, ambiental, tecnológica, estética, moral e ética, 

contribuindo para a literacia científica.  

Com base nesta breve perspetiva histórica acerca do ensino das ciências, Galvão 

et al. (2006) observam que “o significado de um bom ensino, o papel do bom professor 

ou as estratégias de ensino mais eficazes têm tido várias respostas, variando ao longo do 

tempo e entre países” (p.35). 

 

2.2. Educação em Ciências 

 

Face à rápida evolução da sociedade, deparamo-nos com a necessidade de lidar 

com situações cada vez mais complexas e em constante mudança, para que possamos 

ser cidadãos verdadeiramente participantes e conscientes. 

As transformações da sociedade estendem-se a várias áreas sejam elas 

económica, social, cultural ou tecnológica, refletindo a forte intervenção da ciência na 

sociedade e a influência do contexto social na ciência, atuando na forma como o 

conhecimento é divulgado e possibilitando aos cidadãos uma maior compreensão do 
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mundo que nos rodeia, dos recursos e problemas existentes. Contudo, é notória a falta 

de preparação que os cidadãos em geral têm para lidar com esta área. Isto acontece não 

apenas por falta de afetividade para com a temática, mas também por falta de 

conhecimentos e capacidades para se lidar com as diversas situações com que somos 

confrontados no nosso dia-a-dia. A capacidade de intervir no mundo que nos rodeia, 

obriga a que se detenha cada vez mais conhecimento científico e tecnológico. Tal como 

nos indica Reis (2004) “questões como as opções ambientais, as opções urbanísticas, a 

promoção da saúde pública, (…), têm de ser compreendidas com base em conhecimento 

científico, em oposição ao conhecimento do senso comum” (citado em Galvão et. al., 

2006, p.19). Para Martins e Veiga (1999), o conhecimento científico e tecnológico 

assume a sua importância tendo em conta que : 

- A ciência esclarece as múltiplas relações dos seres vivos entre si e com a natureza, 

orientando para uma intervenção da tecnologia que respeite esta natureza; 

- A ciência fornece as bases que permitem avaliar os efeitos da tecnologia no ambiente; 

- A ciência pode ajudar a resolver problemas locais e globais e, deste modo, contribuir 

para a segurança do planeta; 

- A tecnologia fornece ferramentas capazes de gerarem, interligadamente com a ciência, 

novos conhecimentos; 

- Os processos rápidos próprios do pensamento científico ajudam na elaboração de 

juízos sobre situações do quotidiano; 

- A ciência e a tecnologia podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida; 

Ainda de acordo com estas autoras, é importante que haja uma compreensão 

pública das ciências que permita: 

- Usar o conhecimento científico básico para tomar decisões individuais e sociais; 

- Conhecer, valorizar, e usar a tecnologia na sua vida pessoal; 

- Reconhecer as vantagens e as limitações da ciência e da tecnologia; 

- Adquirir os saberes (competências, atitudes e valores) que lhe permitam adaptar-se às 

mudanças inevitáveis, a maioria delas imprevisíveis.  

A compreensão da ciência torna-se assim importante, no sentido em que esta é 

necessária para que as pessoas encontrem significado para a ciência e saibam fazer uso 

de objetos tecnológicos nos processos do dia-a-dia. Para além disso, permite dar sentido 

a questões sócio científicas de modo a poderem participar nos vários processos, 

entendendo a ciência também como um aspeto da cultura contemporânea. O 

desenvolvimento científico e tecnológico não se pode dissociar de valores éticos e 
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sociais pelo que é necessário apostar na formação dos cidadãos, de modo a que não se 

limitem apenas a compreender os fenómenos que ocorrem, mas também de modo a 

desenvolver capacidades que lhes permitam tomadas de decisão responsáveis e o 

desenvolvimento do espírito crítico, tal como nos sugere Santos (2002):  

 

A formação dos indivíduos já não deve apenas preocupar-se com transmissão e 

aquisição de conhecimentos, mas com a necessidade de que o aluno aprenda a 

pensar, desenvolvendo competências do pensar. A educação formal passa a ter 

como alvo o pensamento, o aprender a aprender, o desenvolvimento da 

capacidade de adaptação à mudança e resolução de situações problemáticas 

(p.15). 

 

O rápido progresso da sociedade implica alterações ao nível da ação educativa, 

tendo em conta novas exigências tais como flexibilidade, capacidade cognitiva, 

capacidade de atualização permanente, de participação e de decisão, tendo em conta, 

como nos refere Santos (2002) que “a escola deve não só fornecer os conhecimentos 

fundamentais para uma formação inicial dos cidadãos, mas também permitir e fomentar 

o desenvolvimento da capacidade necessária ao processo construtivo da sua formação e 

autoformação” (p.15). Desta forma, a escola assume um papel de grande relevo, 

adotando um papel diferente a desempenhar, não se limitando apenas a desenvolver as 

competências básicas referidas acima, mas apostando na formação de futuros cidadãos 

informados e preparados para intervirem numa sociedade cada vez mais científica e 

tecnológica de forma crítica e consciente, como nos refere Pereira (2002): 

 

Espera-se hoje que a escola obrigatória possa desenvolver capacidades de leitura 

crítica, de expressão fluente e de argumentação, possa formar jovens detentores 

de ferramentas cognitivas e de estratégias de estudo de forma a estarem 

permanentemente em condições de adquirir novos conhecimentos e de pensar 

criativamente qualquer que seja o ramo da atividade que se insiram. E, 

simultaneamente, capazes de colocar questões com significado acerca de 

diversas áreas de conhecimento, de se empenharem na resolução de vários 

problemas de forma autónoma, embora solidária com a comunidade (p.11). 

 

Para um bom ensino das ciências, é necessário que se recorra a métodos de 

ensino que promovam nos alunos o interesse pela ciência e pelo mundo que nos rodeia, 
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permitindo uma maior compreensão do mesmo. É aqui que as escolas e os professores 

têm um papel de grande responsabilidade, obrigando a que se mudem práticas e 

estratégias, no sentido de dotar os alunos de um maior conhecimento e compreensão 

científica, se não for para seguirem profissões ligadas à ciência, pelo menos numa 

perspetiva de desenvolvimento da literacia científica. O contributo para a melhoria da 

compreensão da ciência, o desenvolvimento do trabalho científico e a natureza do 

conhecimento científico são assim, alguns dos argumentos favoráveis à educação para 

as ciências. Segundo Jorge (1991, citado em Santos 2002), a educação em ciências tem 

como objetivos: 

- Usar o saber científico, particularmente alguns conceitos básicos que funcionam como 

ângulos de abordagem da realidade e como instrumentos para resolver problemas de 

teor não meramente académico; 

- Organizar a massa da informação com que é confrontado, fazendo a sua triagem, 

estruturando-a e construindo assim o conhecimento; 

- Desenvolver atitudes tais como, a curiosidade, criatividade, flexibilidade, abertura de 

espírito, reflexão crítica, autonomia, respeito pela vida e pela natureza; 

- Desenvolver capacidades como, por exemplo, testar ideias, formular hipóteses, 

observar, planear e realizar experiências, problematizar, controlar variáveis, interpretar 

informação, conceptualizar; 

- Compreender-se a si próprio e ao mundo que o rodeia, particularmente no que toca aos 

papéis da ciência e da tecnologia na promoção de um desenvolvimento em equilíbrio 

com o meio ambiente; 

- Conceber a ciência como uma atividade humana e contextualizada, desenvolvendo 

para com ela atitudes positivas facilitadoras quer da inserção na sociedade atual, de 

cariz marcadamente científico e tecnológico, quer no prosseguimento de carreiras 

profissionais nestes domínios; 

- Tornar-se apto a beneficiar das aplicações pessoais e sociais da ciência entendendo 

relações entre esta e a sociedade; 

- Desenvolver valores em função de considerações éticas acerca dos problemas e 

finalidades da ética da atividade científica (compreendendo que a sua neutralidade é um 

mito), habituando-se a participar, de um modo esclarecido, na tomada de decisões; 

 De acordo com Woolnough (1994, citado em Santos, 2002): 
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A educação através da ciência permite ao professor o uso das aulas de ciências 

para atingir objetivos de educação geral, como as competências interpessoais, 

autoconfiança, tomada de consciência para o significado da ciência em 

Sociedade. A educação em Ciências preocupa-se com a aprendizagem sobre o 

conteúdo específico e processos da própria ciência (p.24). 

 

 Deste modo, devemos pensar não apenas em educação através da ciência, mas 

também educação em ciência, tentando abarcar assim o máximo da população, sejam 

aqueles que querem seguir carreiras relacionadas com mesma, seja para desenvolver 

uma boa compreensão da ciência e do mundo que as rodeia, como podemos observar no 

quadro seguinte, apresentado por Santos (2002, p.25). 

 

Quadro 1 - Objetivos da Educação através da ciência e da Educação em ciência, segundo 

Woolnough (1994). 
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Atitudes 

-Autoconfiança, orgulho no trabalho; 

- Autonomia e compromisso; 

- Integridade no pensamento, na apresentação e no debate; 

 

Competências 

- De comunicação: literacia, argumentação e autonomia; 

- Gerais de resolução de problemas; 

- Interpessoais como cooperação; 

Conhecimento - Factos científicos úteis; 

- Conhecimento, compreensão e apreciação o mundo; 

E
d

u
ca

çã
o
 e

m
 C

iê
n

ci
a
 

 

Atitudes 

- Entusiasmo pela ciência, admiração pelo mundo físico e 

biológico; 

- Humildade no que respeita às limitações da ciência; 

 

Competências 

- Uso de aparatos científicos; 

- Resolução de problemas em contextos científicos; 

- Análise e comunicação de dados científicos; 

 

Conhecimento 

- Conhecimento dos factos teorias importantes das ciências 

físicas, biológicas e da terra; 

- Compreensão e apreciação dos factos, teorias e modelos 

científicos; 

 

Contudo, há autores que distinguem entre educação em ciências e ensino das 

ciências, como se pode observar em seguida, de acordo com Trindade (citado em 

Santos, 2002, p.26). 
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Quadro 2 - Educação em Ciências versus Ensino das Ciências  

Educação em Ciências 

(Destina-se à formação do cidadão -alfabetização em ciências) 

Ensino das Ciências 

- Reconhecimento da natureza e finalidade da ciência e da 

tecnologia. 

- Conhecimento dos processos da ciência. 

- Compreensão (interpretação de resultados de experiencias 

simples (a nível elementar). 

- Conhecimento de domínios científicos básicos. 

- Considerações pelas relações CTS. 

- Desenvolvimento de atitudes positivas para com a ciência 

e para com a comunidade científica. 

- Contributo para o desenvolvimento de valores como: 

tolerância, rigor, curiosidade, ceticismo informado, etc. 

- Aquisição de informação 

específica e especializada. 

-Compreensão do formalismo 

científico. 

-Aquisição e desenvolvimento da 

capacidade de aprender e aplicar 

conhecimento e processos. 

-Aquisição da capacidade de 

crítica fundamentada. 

 

 

Segundo Hodson (1994, citado por Santos 2002) o ensino das ciências consta de 

3 aspetos principais: aprendizagem da ciência - adquirindo e desenvolvendo 

conhecimentos teóricos e conceptuais; aprendizagem sobre a natureza da ciência – 

desenvolvendo um entendimento da natureza e métodos da ciência, sendo conscientes 

da interação Ciência e Sociedade; a prática da Ciência – desenvolvendo os 

conhecimentos técnicos sobre a investigação científica e a resolução de problemas. 

Estas três dimensões apesar de separadas, relacionam-se entre si, contribuindo cada uma 

para a compreensão das restantes. 

Também Asoko (1993, citado em Santos, 2002) refere que a aprendizagem das 

ciências envolve três aspetos: aquisição de conceitos da Ciência; o desenvolvimento de 

competências científicas e processos; o apreciar a natureza da ciência e o papel da 

ciência na sociedade.  

Atualmente o currículo português, considera não o ensino das ciências apenas 

para os alunos que pretendem seguir profissões científicas, mas também o ensino das 

ciências numa perspetiva de preparação para a vida numa sociedade cada vez mais 

científica e tecnológica. De acordo com os documentos oficiais do Ministério da 
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Educação, (Currículo Nacional 
1

e Programas) constam como finalidades para a 

educação nas ciências: 

- Criar as condições que permitam a consolidação e aprofundamento da autonomia 

pessoal conducente a uma realização individual e socialmente gratificante; 

- Proporcionar a consolidação, aprofundamento e domínio dos saberes, instrumentos e 

metodologias que fundamentem uma cultura humanística, artística, científica e técnica, 

e favoreçam, numa perspetiva de educação permanente, a definição de interesses e 

motivações próprias face a opções escolares e profissionais; 

- Aprofundar valores, atitudes e práticas que preparem intelectual e afetivamente os 

jovens para o desempenho consciente dos seus papéis numa sociedade democrática.  

  

2.3-Ensino das ciências no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

A ciência na escola primária tem um lado que pode ser realmente divertida. As 

crianças em qualquer parte ficam intrigadas com problemas simples, quer eles 

sejam idealizados ou por elas realmente identificados no meio circundante. Se o 

ensino das ciências incidir sobre tais problemas, explorando os caminhos que 

despertam o interesse das crianças, nenhuma outra disciplina será mais apelativa 

e excitante para elas (UNESCO, 1983). 

 

Particularizando, relativamente ao ensino das ciências no 1.º ciclo do Ensino 

Básico, autores como Martins et al. (2007, p.19), consideram como finalidades da 

educação em ciências: 

- Promover a construção de conhecimentos científicos e tecnológicos que resultem úteis 

e funcionais 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 das suas inter-relações com a 

sociedade e que responsabilize cada indivíduo pela sua própria construção pessoal ao 

longo da vida; 

                                                           
1
 Deixou de estar em vigor durante a realização do presente estudo, pelo Despacho n.º 17168/2011 

(Diário da República, 2.ª série — N.º 245 — 23 de Dezembro de 2011). 
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- Desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de problemas, aos 

processos científicos, à tomada de decisão e de posições baseadas e, 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 sobre questões tecnocientíficas e, por outro, são 

importantes para compreender e interpretar resultados de investigação e saber trabalhar 

em colaboração. 

Como sabemos, as crianças têm uma curiosidade natural pelo mundo que as 

rodeia e como nos indica Providência (2007) “está nas mãos dos educadores não abafar 

essa curiosidade natural e, bem pelo contrário, manter viva a necessidade de ver, tocar, 

fazer, para por fim, compreender. Precisam para isso de ter uns rudimentos de cultura 

científica” (p.81).  

Apesar do gosto e entusiasmo demonstrados pelas crianças nos primeiros anos 

de escolaridade, frequentemente esta área não é muito trabalhada e explorada nas salas 

de aula. Um dos grandes motivos que impede a sua implementação é a pouca formação 

científica dos professores que lecionam este nível de ensino. A formação científica na 

maioria das vezes não abrange todos os temas em estudo na área de estudo do meio e ao 

longo da formação inicial não se dedica muito tempo a lecionar conteúdos científicos. 

Como refere Providência (2007) os professores do 1.º ciclo receiam não saber responder 

a questões colocadas pelos alunos, não possuem a formação necessária, nem são 

possuidores de espírito prático para a realização de experiências simples. Para além 

disto o professor do 1.º ciclo é ainda multidisciplinar pelo que não poderá ser 

especialista em todos os temas.  

Para além do anteriormente referido, muitos professores assumem como um 

entrave ao desenvolvimento das ciências, a preocupação com a necessidade de 

desenvolver essencialmente competências como a escrita, a leitura e o cálculo. Contudo 

estudos têm provado que, como nos diz Sá (2002), “tais competências básicas 

desenvolvem-se melhor quando contextualizadas noutras áreas curriculares e quando 

aplicadas e utilizadas como instrumentos ao serviço delas” (p.29). Através das 

atividades de ciências desenvolvem-se competências de comunicação ao motivar e 

estimular as crianças em exprimir vivências e em participar nas várias atividades. De 

acordo com Harlen (citado em Sá,2002): 
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Reconhecem-se amplamente as relações entre desenvolvimento científico e 

matemático (…) e verifica-se agora com amplitude crescente que uma das 

contribuições mais significativas das ciências é a sua incidência no 

desenvolvimento da linguagem das crianças (…) os registos das discussões entre 

crianças, a propósito do trabalho científico, mostram que a sua linguagem é de 

construção mais elaborada do que nas situações tradicionalmente planificadas 

para desenvolver a linguagem e do que nas conversas com os adultos (p.29). 

 

Ainda de acordo com Harlen, as ciências devem iniciar-se desde cedo, tendo em 

conta que dão resposta à curiosidade das crianças, permitem o desenvolvimento de 

capacidades úteis para aprendizagens futuras de ciências e promovem a construção de 

uma imagem positiva da ciência.  

Para Fumagalli (1998) existem ainda razões do ponto de vista social, tendo em 

conta o direito de todas as crianças em aprender, assim como o papel que a escola 

assume na distribuição do conhecimento, nomeadamente do conhecimento científico, 

como valor social, que permite aos indivíduos melhorar a qualidade da interação com a 

realidade natural. 

Ao nível do primeiro ciclo não são exigidos muitos recursos e muitos dos 

objetos do quotidiano podem ser usados ou reutilizados, servindo assim para a 

realização de muitas atividades e até mesmo experiências, a par de alguns instrumentos 

e outros materiais simples. Harlen (2000) diz-nos que o recurso ao uso de materiais nas 

várias atividades desenvolvidas com as crianças, permite ainda proporcionar 

oportunidades para que as crianças investiguem e manipulem as coisas no seu ambiente; 

estimulam o interesse e provocam o questionamento, permitindo que as crianças 

respondam através de inquérito; proporcionam os meios e as provas para que as crianças 

testem as suas ideias e fornecem ainda informações que ajudam as crianças a construir 

ideias úteis. Este autor indica ainda que o professor deve permitir que as crianças 

construam formas efetivas de investigar e compreender as questões científicas que as 

envolvem. Desta forma e de acordo com o referido por Afonso (2008): 

 

Os conhecimentos, os materiais e as atividades devem ser selecionados de 

acordo com vários princípios, como, por exemplo, os objetivos que se pretendem 

atingir, a aplicabilidade e nível dos conceitos a explorar, a possibilidade de 
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utilização dos materiais e das técnicas, o nível de complexidade de 

processamento da informação e a segurança (p. 67). 

 

Desta forma é fundamental que se conheça de forma precisa os objetivos de 

aprendizagem, formas de os atingir, dando a conhecer as metas de aprendizagem e 

ajudando na avaliação do seu trabalho e dos seus progressos. Cabe assim ao professor: 

- Descobrir as ideias das crianças e usá-las como ponto de partida para a construção de 

ideias científicas; 

- Promover a interação das crianças com os materiais e recursos através dos quais 

podem desenvolver a compreensão; 

- Ajudar as crianças a desenvolver as habilidades necessárias para testar as ideias 

cientificamente; 

- Proporcionar às crianças acesso a ideias diferentes da sua, incluindo cientificamente; 

- Ajudar as crianças a refletir sobre as suas ideias e modos de pensar; 

- Monitorizar o progresso e refletir sobre a eficácia da experiência de aprendizagem.  

Um envolvimento ativo das crianças na sua aprendizagem é essencial para uma 

abordagem construtivista no processo de ensino e aprendizagem, permanecendo mental 

e fisicamente ativos, de forma a participarem na sua própria construção de 

conhecimentos. Desta forma e de acordo ainda com Harlen (2000), o seu papel em toda 

a aprendizagem passa pela participação em investigações sobre os vários temas, 

envolver-se no desenvolvimento de ideias e capacidades que os ajudem a dar sentido ao 

mundo envolvente; refletir sobre a forma como as suas ideias e capacidades se alteram 

perante as atividades, identificar as aprendizagens efetuadas, avaliando o seu trabalho e 

participando em decisões que lhes permitam melhorar.  

 

2.4- Ensino e aprendizagem das ciências  

 

 Como referido anteriormente, apesar de a escola não conseguir proporcionar 

todo o conhecimento científico de que os alunos necessitam, é seu dever, promover 

iniciativas que capacitem os alunos com ferramentas que lhes permitam saber como e 

onde ir buscar os conhecimentos necessários, podendo e devendo incluir espaços de 

aprendizagem não formal, como por exemplos museus, parques, bibliotecas, etc. As 

atividades pedagógicas desenvolvidas a este nível poderão assim constituir-se como um 

excelente recurso promotor de aprendizagens significativas. 
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Tendo em conta que para a compreensão da ciência contribui toda a 

aprendizagem que se vai conseguindo construir ao longo da vida, concorrem para a 

mesma, situações de ensino formal, informal e não-formal. O ensino formal acontece 

essencialmente nos primeiros anos de vida de cada indivíduo e é organizado de acordo 

com as políticas educativas. Para muitos autores, entre eles Milar e Wynne, a 

compreensão das pessoas nas várias áreas da ciência é atingida através da educação 

formal. Segundo Martins (1999) existem razões para a relevância do ensino formal das 

ciências, nomeadamente o facto de ser este o que melhor pode ser controlado e para 

muitos indivíduos será aquele a que terão acesso. Já o ensino não-formal acontece fora 

dos espaços escolares, tais como museus, centros de ciência, meios de comunicação e 

tem lugar de acordo com a vontade dos indivíduos. No que concerne à aprendizagem 

informal, de acordo com Martins (1999) estas aprendizagens são espontâneas e 

dependem de interlocutores ocasionais, não sendo possível a sua programação.  

Relativamente ao processo de aprendizagem na educação em ciência, devem 

estar relacionados os processos, os conhecimentos e as atitudes, assumindo a 

importância que o trabalho prático, a resolução de problemas, as investigações e as 

atividades experimentais mantêm em todo este processo.  

Existem diferentes tipos de conhecimentos científicos, de acordo com o 

conteúdo, quanto à sua origem, grau de abstração e nível de complexidade. Os 

processos científicos assumem em todo o processo, um papel fundamental. Para Afonso 

(2008), os processos científicos “são o conjunto de procedimentos utilizados, 

frequentemente envolvendo atividade experimental, na investigação nos diversos 

domínios da ciência” (p.75). 

De acordo com Sá (2002,) “podemos definir processos científicos como sendo as 

formas de pensamento e procedimentos práticos postos em ação na tentativa de 

compreender e conhecer as situações do mundo físico- natural que nos rodeia”(p.56). 

Para uma outra autora, Pereira ( 2002):  

 

Os processos da ciência correspondem às formas de raciocínio e destrezas 

intelectuais usadas de forma sistemática na atividade científica. Estas formas de 

pensamento fazem parte da racionalidade científica e funcionam como 

ferramentas cognitivas básicas, ou procedimentos mentais, usados de forma 

tácita nas diversas situações que se colocam a um investigador (p.44). 
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De acordo com Afonso (2008), algumas das capacidades são comuns a outras 

áreas, mas têm um papel fundamental nas ciências, devendo assim fazer parte da 

literacia, para que a cidadania possa ser realizada de forma informada e devidamente 

fundamentada. Posto isto, é fundamental que os nossos alunos sejam confrontados 

desde cedo com os processos científicos, fazendo os mesmos parte da educação em 

ciências, sendo criadas condições e situações que permitam às crianças o seu uso 

perante situações concretas. Para além disto, os processos científicos permitem ainda 

desenvolver nos alunos procedimentos intelectuais promotores de um espírito crítico e 

resolução de problemas.  

São assim processos de ciência: 

Observar - Esta competência engloba o uso de todos os sentidos, recorrendo ainda ao 

uso de instrumentos como é o caso das lupas, microscópios, entre outros. Este processo 

inclui a descrição e identificação de propriedades de objetos e fenómenos, assim como a 

descrição de mudanças observáveis. As observações são ainda influenciadas pelas 

experiências, conhecimentos adquiridos e pelas conceções. Torna-se importante que os 

nossos alunos desde cedo aprendam a observar, a registar e a comunicar sobre as 

observações efetuadas, dando-lhes oportunidade para que seja aplicada em diversas 

situações em que possam utilizar os vários sentidos.  

 

Classificar- São vários os conceitos científicos que se definem tendo por base um 

critério de classificação. As crianças poderão iniciar este processo científico agrupando 

objetos de acordo com as suas propriedades, observando as suas semelhanças. A 

seriação tem a ver com a ordenação de objetos de acordo com uma propriedade. De 

acordo com Pereira (2002), “a seriação é, também, uma forma específica de 

classificação, traduzida pela ordenação de objetos de acordo com o grau com que cada 

objeto aparenta ter uma dada propriedade” (p.47). A classificação dicotómica é um 

esquema utilizado frequentemente em ciência, por exemplo. As atividades que têm 

como objetivo a classificação e seriação ajudam a que as crianças possam identificar e 

estabelecer relações entre materiais, objetos e situações.  

 

Medir- De acordo com Afonso (2008), a” medida está relacionada com a quantificação 

das propriedades dos objetos e dos fenómenos observados. A medição torna em 

ciências, as observações mais precisas e mais válidas, e permite, de modo mais rigoroso, 

fazer comparações e estabelecer relações quantitativas” (p.78). A medição é realizada 

com recursos a comparações. Neste caso, é fundamental levar as crianças a reconhecer a 
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utilidade de uso dos sistemas de medida onde usem os padrões convencionados, ou 

construir instrumentos simples de forma a proceder a observações com recurso a 

medidas. Devemos ter sempre presente que a medição envolve alguma margem de erro 

(devido a vários fatores, como má calibragem dos instrumentos, condições e medida, 

alterações ocorridas, entre outros) tendo atenção, de forma a reduzir a mesma.  

 

Inferir- A inferência é feita numa tentativa de dar significado àquilo que se observa, de 

forma a interpretar a situação ou identificar. Como nos aponta Pereira (2002), quando as 

inferências procuram explicar ou descrever a natureza de uma forma geral: 

 

Usamos um enunciado genérico que esperamos que seja utilizável em futuras 

observações num campo específico de experiências. Nesse caso, a inferência 

adquire o sentido de uma hipótese, isto é, de uma suposição que se pensa poder 

ser aplicada em situações semelhantes no futuro. Este processo é designado de 

elaboração de uma hipótese (p.49). 

 

Elaborar problemas- Os problemas surgem sob a forma de questões, constituindo-se 

como o ponto de partida de uma investigação. Afonso (2008), diz- nos ainda que “a 

partir daí é preciso fazer uma antevisão de todo o conjunto de materiais e procedimentos 

a pôr em prática, tendo em vista a obtenção da resposta à questão que o problema 

coloca” (p.91). 

 

Elaborar hipóteses- As hipóteses são elaboradas quando se pensa numa explicação 

para um acontecimento, ou quando as coisas se processam de acordo com um padrão 

geral que se forma a partir de um conjunto de observações. De acordo com Pereira 

(2002), “as hipóteses, essenciais em ciência, inspiram observações futuras, determinam 

o que se procura ver e observar em cada caso concreto e, ainda, compelem-nos a 

verificar se outras situações que se desenvolvem ou não de acordo com essas hipóteses” 

(p.49). Em relação às crianças deve-se pedir que as expliquem.  

 

Prever - As previsões procuram explicitar aquilo que se espera que aconteça numa dada 

situação. Estas baseiam-se, de acordo com Pereira (2002), em “conhecimentos 

anteriores, em inferências feitas a partir de várias observações semelhantes ou em 

hipóteses previamente concebidas e que correspondem a explicações e a padrões gerais 

que se espera que sejam repetíveis” (p.50). Já Afonso (2008), menciona que, “em 
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ciência, a precisão de uma previsão ´uma das melhores maneiras de testar o valor de 

uma ideia científica” (p. 93). 

 

Identificar e controlar variáveis- Em ciência fazem-se experiências, devidamente 

planeadas e conduzidas de forma a colher observações e dados sob condições rigorosas, 

de forma a confirmar ou negar uma hipótese. Nas experiências, as variáveis são 

condições que podem afetar o resultado de uma experiência. Estas podem ser de 

controlo, variáveis manipuladas ou dependentes e variáveis independentes ou de 

resposta.   

 

Comunicar - A atividade de registo e comunicação é também parte importante da 

atividade científica. Os registos permitem guardar os dados obtidos nas observações 

efetuadas. Como indica Afonso (2008), “ a interpretação dos dados, a troca de opiniões, 

a discussão de ideias e a elaboração de conclusões requerem registos fiáveis dos 

métodos, dos procedimentos usados e dos resultados obtidos” (p.86). Podem ser 

efetuados sob diversas formas, seja a nível oral, escrito, de desenho ou representações 

gráficas. Estas ajudam a clarificar as ideias, registam os acontecimentos, as observações 

e os dados, assim como as conclusões. Relativamente a este processo, indica Pereira 

(2002): 

 

Com crianças em idades de aprendizagem da escrita e da leitura, as atividades 

ligadas à educação em ciência permitem alargar o campo de aquisição e de 

domínio das competências de escrita e de leitura.” (…) por isso, a aquisição de 

uma literacia cientifica básica implica que os alunos possam desenvolver 

destrezas comunicacionais (…)” (p. 55). 

 

Interpretar dados - As crianças devem ser estimuladas, desenvolvendo capacidades 

que lhes permitam atribuir significado aos dados obtidos, devendo os mesmos ser 

organizados e agrupados sob diversos modos (por exemplo gráficos). 

 

Planificar/ realizar experiências - Este tipo de atividades, de acordo com Afonso 

(2008), deve ser acompanhada regularmente, para que se verifique a evolução, fazendo 

os respetivos registos, sendo acompanhada pela experiência que serve de controlo e 

ainda, que o problema, os procedimentos, os dados e as interpretações estejam 

relacionados, tendo em conta aquilo que se propôs.  
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Quadro 3- Conjunto de objetivos de aprendizagem, de acordo com os processos 

científicos (adaptado de Sá, 2002). 

 

Processos 

científicos 

Objetivos de aprendizagem 

 

 

Observar 

- Identifica e designa propriedades de um objeto, ser vivo ou situação, 

recorrendo a vários dos cinco sentidos. 

- Descreve mudanças observáveis nas propriedades de um objeto. 

-Distingue observações de inferências. 

- Identifica semelhanças e diferenças nos objetos, fenómenos ou seres 

vivos. 

- Seleciona observações relevantes aquando do estudo de um objeto, 

fenómeno ou ser vivo. 

 

Inferir 

- Constrói uma ou mais inferências baseadas em observações. 

-Identifica observações que suportam uma inferência. 

- Descreve e faz observações adicionais para testar inferências. 

-Aceita, rejeita ou modifica inferências em função de observações 

adicionais. 

 

Prever 

- Prevê um fenómeno com base em experiência anterior ou dados da 

observação. 

- Faz interpolações entre os dados da observação ou extrapolação para além 

dos dados da observação. 

- É capaz de testar uma previsão. 

- Distingue previsão de tentativa de adivinhação.  

 

Classificar 

- Identifica propriedades observáveis úteis na classificação de objetos. 

- Constrói sistemas de classificação binária ou múltipla para um conjunto de 

objetos, indicando as propriedades observáveis em que se baseia a 

classificação. 

- Constrói dois ou mais sistemas de classificação para o mesmo conjunto de 

objetos. 

- Identifica propriedades em função das quais um conjunto de objetos possa 

ser seriado e constrói séries em ordem a tais propriedades. 

 

 

Comunicar 

- Descreve as propriedades de um objeto ou ser vivo, em suficiente detalhe, 

por forma a que outra pessoa o possa identificar. 

-Descreve mudanças nas propriedades de um objeto ou ser vivo. 

- Recorre a desenhos e diagramas para relatar observações e resultados de 

estudos efetuados. 

- Constrói tabelas de dados relativas a investigações efetuadas. 

- Constrói gráficos de barras ou de pontos a partir de medições relativas a 

duas variáveis. 

 

Medir 

-Escolhe unidades apropriadas para medir comprimentos, volume, 

temperatura, massa e tempo. 

- Faz medições com instrumentos de medida apropriados, de comprimento, 

volume, temperatura, massa e tempo. 

- Reconhece o erro na medição e utiliza procedimentos adequados pra 

minimizar o erro. 
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- Estabelece a equivalência entre diferentes unidades da mesma grandeza. 

- Faz estimativas de medida para o comprimento, área, volume e massa. 

 

 

Interpretar a 

informação 

- Relaciona as observações entre si por forma a estabelecer sequências ou 

identificar regularidades. 

-Identifica tendências ou regularidades nos dados da observação. 

- Identifica relações entre variáveis a partir dos dados da observação. 

- Descreve em poucas palavras a informação mais relevante de uma tabela 

ou gráfico. 

- Constrói inferências a partir da informação mais relevante de uma tabela 

ou gráfico. 

- Extrai conclusões dos dados da investigação. 

Levantar 

questões 

- Formula questões sobre objetos, seres vivos e fenómenos. 

- Dá às questões vagas e imprecisas a forma de questões investigáveis. 

- Distingue questões investigáveis de questões que exigem o recurso a 

fontes de informação. 

 

Formular 

hipóteses 

- Formula relações entre variáveis, testáveis apenas através da experiência. 

- Formula explicações para os dados da observação, testáveis através da 

experiência. 

- Faz previsões ou inferências em termos de um princípio ou conceito, 

testáveis através da experiência. 

- Admite várias explicações para um acontecimento ou fenómeno. 

- Aceita as explicações com o carácter de tentativas suscetíveis de 

modificação. 

 

 

Identificar 

variáveis/ 

operacionalizar 

variáveis e 

procedimentos  

- Identifica variáveis que podem influenciar o comportamento ou 

propriedades de um objeto ou ser vivo. 

-Identifica a variável a ser manipulada (independente), a variável a ser 

medida ou comparada no final (dependente) e as variáveis cujo valor deve 

ser mantido constante (controladas) numa investigação. 

- Exprime uma variável em termos que ela possa ser medida. 

-Atribui valores à variável independente. 

- Indica como proceder ao controlo de variáveis. 

- Indica como fazer medições de variável dependente. 

- Prevê a natureza dos resultados da variável dependente compatível com a 

hipótese. 

- Indica as ações práticas a realizar.  

 

 Na educação em ciência não podemos ainda esquecer a importância que as 

atitudes detêm. Como nos indica Sá (2002), “ as atitudes são o conjunto de sentimentos 

e convicções que constituem uma predisposição geral para agir e reagir perante algo de 

uma determinada maneira” (p.68). As atitudes condicionam fortemente as 

aprendizagens no caso das crianças. Referindo ainda o autor anterior, “as atitudes 

científicas são as atitudes inerentes a uma atividade científica de qualidade, ou seja, 

atitudes que permitem à criança conduzir-se nas atividades de exploração e investigação 

a níveis elevados em termos de compreensão e construção de conhecimento” (p.69).   
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 São assim consideradas as seguintes atitudes científicas:  

- A curiosidade natural das crianças para a aprendizagem e exploração do mundo 

envolvente, incentivadas a questionar e obter respostas; 

- A atitude interrogativa, servindo como ponto de partida para que se construa o 

conhecimento;  

- O respeito pela evidência, tendo em conta que as ideias e hipóteses científicas devem 

ser confrontadas com evidências que as apoiem ou não; 

- O espírito de abertura perante novos ideias e reformulação de pontos de vista; 

- A reflexão crítica, a perseverança para que não se desista dos objetivos propostos, a 

criatividade e o espírito de cooperação. 

 

2.4.1- Conceções Alternativas 

 

Como tem sido referido, aquando a entrada das crianças na escola, estas detêm já 

consigo um vasto conjunto de experiências e conceitos sobre o mundo envolvente. A 

estas ideias dá-se o nome de conceções alternativas, também conhecidas como ideias 

prévias. Resultam da interação e das experiências com o meio e com os outros, sendo 

fruto de uma construção pessoal e espontânea, permitindo a construção do 

conhecimento e do seu desenvolvimento. Esta designação indica assim conceções que 

não estão de acordo com as teorias científicas existentes na atualidade ensinadas nas 

escolas. 

Segundo Cachapuz (1995, citado em Martins et al., 2007) designam-se por 

conceções alternativas “as ideias que aparecem como alternativas a versões científicas 

de momento aceites, não podendo ser encaradas como distrações, lapsos de memória ou 

erros de cálculo, mas sim como potenciais modelos explicativos resultantes de um 

esforço consciente de teorização” (p.28). Já para Alves (2005), as conceções alternativas 

podem ser entendidas como conceções perfilhadas pelos indivíduos que, não 

consistindo em erros fortuitos, não coincidem com as aceites pela comunidade científica 

mas fazem sentido e são úteis para aqueles que as possuem, na medida em que são 

adequadas à realização/resolução das suas tarefas de cidadão comum.  

Estes conhecimentos prévios não só permitem um contacto inicial com os novos 

conteúdos a promover, como assumem também um papel fundamental para a 

construção de novos significados. A aprendizagem torna-se mais significativa quanto 

mais relação com sentido o aluno for capaz de estabelecer. Cada vez mais se assume 
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assim, que as ideias prévias ou conceções alternativas, devem constituir um ponto de 

partida para as aprendizagens escolares. De acordo com as orientações do Ministério da 

Educação: 

 

“Todas as crianças possuem um conjunto de experiências e saberes que foram 

acumulando ao longo da sua vida, no contacto com o meio que as rodeia. Cabe à 

escola valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas experiências 

e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de aprendizagens 

posteriores mais complexas” (M.E., 1990, p.67). 

 

De acordo com Santos (1991), as conceções alternativas podem ter diversas 

origens sejam elas: espontâneas (através de inferências de dados recolhidos através dos 

sentidos), induzidas (transmissão social) ou analógicas (construção de conhecimento em 

áreas em que não possui ideias, ativando conceções que parecem úteis para dar 

significado a esse conhecimento).  

Apesar dos temas variados, da forma como se detetam as conceções, das 

diferenças a nível social, cultural e até mesmo económicas, encontram-se características 

comuns a todas elas. De acordo com Santos (1991) podem ser:  

Pessoais - Cada sujeito interioriza a sua experiência de forma pessoal, sendo 

influenciado pelo meio, sendo essas conceções representações que cada um faz do 

mundo que o rodeia.  

Estruturadas - São constituídas como um corpo organizado de conhecimentos de uma 

estrutura com vista a dar significado a determinados fenómenos que acontecem à sua 

volta.  

Esquemas pouco consistentes – Frequentemente os alunos não se apercebem de que as 

suas ideias e conceções apresentam contradições.  

Apresentam paralelismo com  modelos históricos da ciência - De um modo geral as 

conceções alternativas das crianças assemelham-se a conceções históricas da ciência.  

Esquemas persistentes e resistentes à mudança – Frequentemente estas conceções 

persistem ao longo do tempo, resistindo muitas vezes ao próprio ensino formal.  

Estas ideias conduziram ao fortalecimento da perspetiva construtivista do 

processo de ensino - aprendizagem, salientando-se dois aspetos fundamentais: a 

promoção da aprendizagem através de uma participação ativa por parte do aluno na 
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construção do seu próprio conhecimento e o papel importante que estas ideias prévias 

assumem no processo de ensino/aprendizagem. 

Com base em estudos já efetuados por diversos autores como, Moreno e Moreno 

(1988), Driver et al. (1994), é possível aos professores antecipar as conceções que vão 

encontrar nos seus alunos e contemplá-las no processo de ensino/ aprendizagem. Torna-

se assim importante que se procure conhecer as ideias já detidas pelos alunos no sentido 

de fornecer experiências que lhes permitam testar, aperfeiçoar e aumentar a sua 

compreensão. Isto pode ser feito com recurso a estratégias e metodologias de 

aprendizagem como resolução de problemas, discussões em pequenos grupos, questões, 

desenhos, esquemas e redes conceptuais, exploração de raciocínios, exploração de 

metáforas ou analogias, dramatizações e teatralizações ou atividades experimentais. 

Estas estratégias têm como finalidade permitir que os alunos tenham a oportunidade de 

desenvolver a compreensão sobre o que estão a aprender, motivando-os. Este é um 

processo que envolve observação, interpretação, formulação de hipóteses, levantamento 

de questões, comunicação, ou seja, os processos da ciência.  

De acordo com Martins et al. (2007), não é suficiente que se identifiquem as 

ideias prévias dos alunos, é necessário ir mais além, compreendendo o seu significado e 

definindo estratégias que permitam conduzir a uma mudança conceptual. A mudança 

conceptual pode ser entendida como o “ultrapassar” das conceções alternativas em 

direção à aprendizagem de conceções cientificamente corretas. Deste modo pode ser 

entendida como uma forma de substituir, modificar, melhorar ou mesmo suprimir a 

conceção alternativa. Contudo, este processo deve ser orientado, permitindo a 

envolvência do aluno, na (re) construção do seu próprio conhecimento, tornando-se 

fundamental o papel do professor, no sentido em que permita experiências efetivas de 

aprendizagem. De acordo com Martins et al. (2007), o professor deve:  

- Procurar identificar e utilizar as ideias dos alunos acerca dos temas constantes no 

currículo e nos programas, aceitando e incentivando a expressão de ideias e dúvidas por 

parte dos alunos; 

- Incentivar a colaboração entre os alunos, encorajando a partilha de ideias e a 

discussão, bem como a realização de trabalho em grupo; 

- Encorajar a utilização de fontes diversificadas de informação, orientando os alunos na 

pesquisa de informação de forma eficaz; 

- Incentivar os alunos a testar as suas ideias e orientar os alunos na realização de 

processos elementares de investigação/pesquisa; 
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- Encorajar a autoanálise, a reflexão e a procura dos outros para a resolução dos seus 

próprios problema, encarando as ideias que se têm como hipóteses de trabalho que é 

preciso testar, procurando hipóteses alternativas. 

Para que possa ocorrer mudança conceptual, no processo de aprendizagem, é 

necessário que se identifiquem os fatores que podem constituir obstáculos às 

aprendizagens. Clément (2002, citado em Alves, 2005), classifica os obstáculos de 

aprendizagem em três categorias: epistemológicos, didáticos e psicológicos.  

A mudança conceptual implica que o aluno reconheça as suas conceções, avalie 

as mesmas, decida sobre a sua reconstrução, reveja, reestruture outros aspetos relevantes 

da sua compreensão até à consistência. Existem alguns modelos favoráveis quer à 

aquisição quer mudança dos conceitos: modelos por aquisição conceptual (em extremo, 

centram-se essencialmente nos conhecimentos transmitidos pelos professores por 

acumulação), modelos por mudança conceptual (em que o conhecimento vai assentando 

a sua reconstrução com base em sucessivas reestruturações realizadas pelo indivíduo); 

modelos por captura conceptual, que partem das representações dos alunos consistentes 

com conceitos científicos a aprender e o modelo de troca conceptual, centrando-se este  

nas representações dos alunos que à partida são inconsistentes com os conceitos 

científicos a aprender. 

Apesar das conceções alternativas se poderem alterar, qualquer que seja o 

modelo utilizado, raramente deixam de existir. Contudo, o modelo da troca conceptual é 

considerado o mais adequado e eficaz, sendo necessária uma abertura à mudança. Para 

que ocorra essa mesma mudança, é necessário que exista insatisfação relativamente às 

conceções existentes, que a nova representação seja passível de representações 

coerentes por parte dos alunos, assim como a compreensão dos termos e símbolos e a 

compreensão das relações entre eles (por exemplo, com recurso às analogias), deve 

existir a possibilidade da nova conceção ser incorporada racionalmente pelo aluno, sem 

no entanto, pôr em causa a sua conceção do mundo e por fim a nova conceção deve 

trazer potencialidades permitindo novas abordagens. 

 

2.5 - Literacia 

Para que um país esteja em condições de atender às necessidades fundamentais 

da sua população, o ensino das ciências e da tecnologia é um imperativo 

estratégico (...) Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a 
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cultura científica em todas as culturas e em todos os sectores da sociedade, (...) a 

fim de, melhorar a participação dos cidadãos na adoção de decisões relativas à 

aplicação de novos conhecimentos (UNESCO, 1999).  

 

O conceito de literacia está cada vez mais presente na nossa vida diária. Apesar 

de inicialmente se referir a questões ligadas à leitura e à escrita, atualmente este 

conceito está relacionado com várias áreas que vão desde as ciências, matemática, 

informática entre outras, tal como nos indica Azevedo (2009): 

 

O termo literacia designa não apenas a capacidade para ler e escrever, utilizando 

a informação escrita de forma contextualmente apropriada, em contextos 

diversificados de uso, como igualmente a motivação para o fazer. A literacia, 

potenciando a interação social e estimulando o raciocínio crítico e a 

comunicação abstrata, é utilizada para desenvolver o conhecimento e a 

compreensão e para assegurar a formação efetiva e integral da pessoa (p.1). 

 

Como referem Benavente, Rosa, Costa e Ávila (1996) “a literacia designa as 

capacidades de processamento da informação escrita na vida quotidiana, sendo 

concebida como uma chave para o sucesso escolar e para uma efetiva participação no 

mercado de trabalho, na comunidade e no exercício da cidadania” (citado em Azevedo, 

2009, p. 1). 

 Braunger e Lewis (2006) assinalam que: 

 

A chave para o sucesso em literacia reside na criação de oportunidades 

plurais de interação com os materiais literácito, assegurando que estes, para além 

de significativos e relevantes para os alunos, deverão ser-lhes acessíveis na 

multiplicidade dos contextos em que eles interagem e se movimentam”( citados 

em Azevedo, 2009, p.3).  

 

2.5.1 - Literacia Científica 

 

Mais do que a simples capacidade de ler e escrever, o conceito de literacia está 

intimamente ligado ao conhecimento, à aprendizagem e à educação, como nos diz 

Carvalho (2009). Tendo em conta o mesmo autor, apesar de se poder adquirir 
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conhecimento através da oralidade e de experiências de vida, este assume um especial 

interesse quando se trata de uma disciplina ou área do saber, como é o caso das ciências, 

referindo que existe uma estreita ligação entre o conhecimento e a capacidade de leitura 

e escrita. Norris e Phillips (2002), indicam-nos que: 

 

“ A ciência tal como a conhecemos, nunca poderia ser o que o que é se não fosse 

o texto em que ela assenta, e que dada a dependência da ciência no texto, uma 

pessoa que não saiba ler nem escrever estará severamente limitada à aquisição 

de um forte conhecimento científico, da aprendizagem e da educação (citados 

em  Carvalho, 2009, p.179). 

 

Para que seja possível uma educação em literacia eficaz, é importante que as 

atividades desenvolvidas em sala de aula sejam significativas para os alunos. Isto é, que 

os materiais sejam relevantes e adequados e haja sempre uma permanente preocupação 

em que os alunos compreendam as várias tarefas que se realizam e os objetivos das 

mesmas, envolvendo-os nas várias aprendizagens que se desejam realizar, permitindo 

que estes (alunos), como refere Azevedo (2009) “tomem consciência das práticas e das 

oportunidades de aprendizagem que a sociedade define e valoriza, acedendo ao 

conhecimento das estruturas ideológicas subjacentes a essas práticas (p. 9). 

Galvão (2004) referindo as orientações existentes no sentido do 

desenvolvimento nos alunos de competências ao nível do conhecimento, raciocínio e 

comunicação, explica que através do seu envolvimento em atividades diversificadas, 

tenham oportunidade de levantar questões sobre o mundo natural que os rodeia. 

Pretende-se assim, que os alunos possam adquirir uma compreensão geral e alargada 

das estruturas explicativas da ciência, assim como dos seus procedimentos e questionar 

o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto ambiental e cultural 

da ciência e tecnologia. 

Como já referido, se no início do século passado se procurou essencialmente 

promover o combate ao analfabetismo, desenvolvendo-se a educação ao nível 

elementar, já nos anos 50 com o despoletar do interesse pela literacia científica, 

desencadeou-se o reconhecimento da importância que o apoio da população em geral 

tinha, para, como refere Carvalho (2009) “sustentar uma efetiva resposta científica e 

tecnológica” (p.180). Nas palavras de Waterman (1960) “o progresso em ciência 

depende, em grande medida, da compreensão e apoio público a um programa sustentado 
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de educação em ciência e de investigação” (citado em Carvalho, 2009, p.180). Esta 

situação abarcou todas as áreas da sociedade, sendo que, em termos educativos, 

promoveu a aquisição de competências como forma de dar resposta às necessidades 

científicas e tecnológicas, tendo o conceito de literacia científica surgido nesta década, 

nomeadamente através da obra Science literacy:its meaning for American Schools, de 

Paul Hurd. Como observa Carvalho (2009):  

 

Foi pois, neste período entre meados da década de 50 e da década de 60 que 

decorreu o designado “período de legitimação” do conceito de literacia 

científica, embora fossem múltiplas e variadas as interpretações quanto ao seu 

significado, que Roberts (1983) expressa da seguinte forma: tem tido tantas 

interpretações, que acaba por ser virtualmente tudo o que tenha a ver com 

educação em ciências pelo que o conceito de literacia científica “tornou-se um 

chapéu para significar a globalidade dos objetivos do ensino das ciências na 

escola (p.180). 

 

De acordo com o documento Padrões Nacionais para a Educação em Ciência 

(1996), produzido nos Estados Unidos, a literacia científica assume-se como uma 

necessidade, elementar a todos os cidadãos, tendo em conta a necessidade que temos de 

utilizar a informação de caráter científico na vida diária, a capacidade de participação 

em discussões públicas em que a questão seja a ciência e a tecnologia, assim como a 

possibilidade de compreender o mundo natural. Esta importância é ainda referida no 

relatório Beyond 2000: Science Education for the future. 

 A literacia científica visa ainda os adultos, sendo dado um grande relevo ao 

movimento CTS: ciência, tecnologia e sociedade, como já foi referido. Este movimento 

procura ajudar os alunos a dar sentido às suas experiências do quotidiano, de forma a 

contextualizar as suas compreensões pessoais. Os conteúdos científicos relacionam-se 

com o quotidiano dos alunos. As políticas educativas passam assim a encarar a literacia 

científica como um dos objetivos da educação em ciências, sendo o seu currículo um 

forte promotor da literacia científica. 

 

 

 

 



34 
 

2.5.2 - Conceitos, definições e conceções de literacia científica 

 

Este conceito não é de todo consensual, sendo muitas as interpretações e 

significados de literacia científica. São várias as definições, largamente discutidas e 

utilizadas nos mais diversos estudos e investigações, estando sempre presente nas metas 

definidas para a educação em ciências. Frequentemente referido por vários autores 

como alfabetização científica, o próprio termo de literacia científica tem designações 

diferentes, sendo observada como “compreensão pública da ciência”, na Grã- Bretanha 

e é encarada como “cultura científica” em França, para citar alguns exemplos. Este 

conceito sofre ainda influências de acordo com o contexto em que se vive. Chagas(n/d) 

refere ainda que: 

 

A literatura sobre literacia científica e sua implicação no estudo formal da 

ciência apresenta diferentes propostas quanto aos conhecimentos, competências, 

capacidades, atitudes e valores em ciências necessários a qualquer indivíduo, 

numa sociedade caracterizada pelo crescente impacto da ciência e tecnologia 

(p.1). 

 

Segundo a OCDE (2002) o conceito de literacia pode afirmar-se como a 

capacidade de usar conhecimentos científicos, de reconhecer questões científicas e 

retirar conclusões baseadas em evidência, de forma a compreender e a apoiar a tomada 

de decisões acerca do mundo natural e das mudanças nele efetuadas através da atividade 

humana. 

A operacionalização desta definição passou pela identificação de três dimensões 

em literacia científica: processos, conteúdos e contextos. Expõe-se em seguida a 

explicitação destas três dimensões retirada da publicação Sample Tasks from the PISA 

2000 Assessment (OCDE, 2002). 

Processos: os processos mentais envolvidos na resposta a um item (tal como a 

identificação de evidência ou a explicação de conclusões); 

Conteúdos: o conhecimento científico e a compreensão conceptual que é requerida no 

uso destes processos; 

Contextos: situações nas quais os processos são aplicados – como o contexto de saúde e 

de nutrição de uma pessoa ou o contexto global do clima. 
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Já de acordo com Laugksch (2000, citado em Carvalho, 2009), apesar das várias 

interpretações do conceito de literacia científica, este autor considera a existência de 5 

fatores implícitos neste conceito: 

- Grupos de interesse na literacia científica- constam deste grupo os profissionais 

cuja preocupação é o desenvolvimento da literacia científica ou outros em que se 

pretenda que a mesma seja desenvolvida: investigadores e professores de educação em 

ciências; investigadores em ciências sociais; divulgadores da ciência. 

- Conceções de Literacia científica- Este termo é alvo de muitas interpretações e 

conceções de acordo com as características que se julgam necessárias para que um 

indivíduo seja considerado literado. De acordo com um estudo coordenado por Pella 

(1966, citado por Carvalho, 2009), foram identificadas cinco dimensões: conceitos 

básicos de ciência; a natureza da ciência; a ética que controla o trabalho dos cientistas; 

as inter-relações da ciência com a sociedade; as inter-relações da ciência com as 

humanidades; as diferenças entre ciência e tecnologia; 

 -Níveis de literacia científica; 

-Objetivos e benefícios de literacia científica; 

 - Avaliação da literacia científica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1- Fatores que influenciam a interpretação e a perceção do conceito de literacia científica 

(Retirada de Carvalho, 2009). 
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De acordo com o referido autor, as diferentes posições assumidas em cada um 

dos cinco aspetos presentes no esquema anterior, têm como consequência a diversidade 

de interpretações ao nível da literacia científica. 

De acordo com Branscomb (1981) literacia científica pode ser definida como “a 

capacidade de ler, escrever e compreender o conhecimento humano sistematizado” 

(citado em Carvalho, 2009, p.179) tendo identificado oito categorias: literacia científica 

metodológica; literacia científica profissional; literacia científica universal; literacia 

científica tecnológica; literacia científica amadora; literacia científica jornalística; 

literacia para a política científica e literacia para as políticas públicas da ciência. 

Já para Hurd (1998) “a alfabetização científica envolve a produção e utilização 

da ciência na vida do homem, provocando mudanças revolucionárias na ciência com 

dimensões na democracia, no progresso social e nas necessidades de adaptação do ser 

humano” (citado em Lorenzetti & Delizoicov, 2001, p.3). Para este autor são várias as 

características necessárias para que haja uma adaptação, numa sociedade em constante 

evolução social, científica e tecnológica. Indica que apesar destas características não 

estarem no currículo de forma explícita, o estão implicitamente ao ser proposto que os 

alunos resolvam problemas, investiguem e realizem atividades experimentais.  

Para Shen (1975) a literacia científica “pode abranger muitas coisas, desde saber 

como preparar uma refeição nutritiva, até saber apreciar as leis da física” (citado em  

Lorenzetti & Delizoicov, 2001, p.3). Já para Hazen e Trefil (1995) literacia científica é 

“o conhecimento necessário para entender debates públicos sobre as questões de ciência 

e tecnologia” (citado em  Lorenzetti & Delizoicov,2001,  p.3).   

 Segundo um outro autor, Bybee (1995, citado em Lorenzetti & Delizoicov,  

2001, p. 5) existem 3 dimensões ao nível da literacia científica, que ocorrem 

gradualmente, são elas: alfabetização científica funcional, conceitual e processual e 

multidimensional. Ao nível da alfabetização científica funcional, promove-se o 

desenvolvimento de conceitos, centrando-se na aquisição de um vocabulário, de 

palavras técnicas, que envolvem a ciência e a tecnologia. Ainda de acordo com Bybee 

(1995): 

 

Os alunos deveriam perceber que a ciência utiliza palavras científicas adequadas 

e apropriadas de acordo com a idade dos educandos, a fase do desenvolvimento 

e o nível de educação (…) deveriam estar aptos a ler e escrever passagens que 

incluem vocabulário científico e tecnológico ( p.29).  
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Assim, os professores para além de desenvolver o vocabulário científico, devem 

promover a sua aquisição de forma contextualizada, na qual os alunos possam 

identificar os significados dos vários conceitos científicos. 

 Relativamente à alfabetização científica conceptual e processual, os alunos já 

deverão ser capazes de atribuir significados próprios aos conceitos científicos, 

relacionando os factos e as informações sobre Ciência e tecnologia, incluindo nesta uma 

maior compreensão relativamente aos procedimentos e processos científicos. A 

alfabetização científica multidimensional refere-se à capacidade de aquisição e 

explicação dos conhecimentos para além de aplicá-los nos problemas do quotidiano. Tal 

como refere Yager (1995), “ temos de ajudar os estudantes a desenvolver perspetivas de 

ciência e tecnologia que incluam a história das ideias científicas, a natureza da ciência e 

da tecnologia e o papel da ciência e tecnologia na vida pessoal e na sociedade” (citado 

em Lorenzetti  & Delizoicov, 2001, p.6). 

Já para Showalter (1974, citado em Carvalho, 2009) são 7 as dimensões de uma 

pessoa cientificamente literata: compreende a natureza do conhecimento científico; 

aplica correta e apropriadamente os conceitos científicos, princípios, leis e teorias na 

interação com o seu universo; usa os processos da ciência na resolução de problemas, 

nas tomadas de decisão e na sua própria compreensão do universo; interage com os 

vários aspetos do universo de uma forma consistente com os valores subjacentes à 

ciência; compreende e aprecia as relações entre a ciência e a tecnologia bem como as 

inter-relações de cada uma destas com os diversos aspetos da sociedade; desenvolve 

uma visão do universo mais rica, mais satisfatória e mais estimulante como resultado da 

sua educação em ciências, continuando a aumentar esta educação ao longo da vida; 

desenvolve inúmeras competências manipulativas associadas com a ciência e a 

tecnologia; 

Shen (1975), sugeriu três categorias de literacia científica: 

- Literacia científica prática – conhecimento científico que ajuda a resolver problemas 

práticos, ou seja conhecimentos básicos para as necessidades humanas básicas como a 

alimentação, a saúde e a habitação e ainda o consumo; 

- Literacia científica cívica- a capacidade de ter consciência da ciência e dos assuntos 

públicos relacionados com a ciência de forma ao indivíduo poder envolver-se nos 

respetivos processos de tomada de decisões. 
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Literacia científica cultural – motivação para o desejo de saber assuntos relacionados 

com a ciência como uma finalidade superior, a ser atingida apenas por uma minoria de 

população intelectual capaz de conduzir a decisores políticos e  leaders de opinião. 

Com base nisto, Miller (1983), reconhece que “ numa sociedade democrática, o 

nível de literacia científica da população tem importantes implicações nas decisões de 

política científica”( citado em Carvalho, 2009, p. 186) tendo proposto  um modelo que 

implica diversas dimensões: 

- Compreensão da terminologia e conceitos, ou seja, dos conteúdos científicos; 

- Compreensão dos processos da ciência, ou seja, da natureza da ciência; 

- Consciência e compreensão o impacte da ciência e da tecnologia na sociedade. 

Outro autor, Shamos (1995, referido em Carvalho, 2009) apresenta 3 níveis de 

literacia científica “manifestada em adultos com elevada educação”. 

Literacia científica cultural – semelhante à apresentada por Shen. 

Literacia científica funcional – a pessoa não só domina bem a terminologia, como 

também é capaz de discutir, ler e escrever coerentemente, eventualmente não de uma 

forma técnica, mas pelo menos de uma forma significativa.  

Literacia científica verdadeira- é de um nível mais elevado, exigindo mais 

competências que os níveis anteriores, podendo intervir em atividades científicos, ou 

seja, capaz de fazer ciência. 

Já Nutbeam (2000, citado em  Carvalho, 2009), indica 3 níveis de literacia: 

Literacia básica ou funcional- em que a pessoa tem competências básicas para a 

leitura e a escrita, de forma a poder funcionar eficientemente nas situações do 

quotidiano; 

Literacia comunicativa ou interativa – em que a pessoa tem competências cognitivas 

e de literacia mais avançadas, que em conjunto com competências sociais, lhe permite: 

participar ativamente nas atividades do quotidiano; selecionar informação e dar-lhe 

significado; aplicar nova informação para a mudança de situação; 

Literacia crítica- em que a pessoa tem competências cognitivas e de literacia ainda 

mais avançadas, e que em conjunto com competências sociais, é capaz de analisar 

criticamente a informação que recebe e usar esta informação para exercer maior 

controlo sobre os mais variados acontecimentos nas diversas situações de vida.  
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Quadro 4- Resumo dos níveis de literacia de acordo com cada autor, adaptado de Carvalho 

(2009) 

   Literacia  

Básica ou 

Funcional 

Comunicativa ou 

interativa 

Crítica Dimensões 

(meta-análise) 

Pella (1966)    X 

Showalter (1974)    X 

Shen(1975 a &b) 

-LC prática 

- LC cívica 

LC cultural 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Branscomb (1981) X X X  

Miller (1983) X    

Arons (1983)  X X  

Shamos (1995) 

- LC cultural 

- LC funcional 

-LC verdadeivra 

   

X 

X 

X 

 

 

Com base em tudo isto, e apesar de não haver um consenso acerca dos seus 

conceitos e conceções, podemos observar que são vários os autores que assumem a 

importância da promoção da literacia funcional das populações, uma vez que, de acordo 

com Shen (1975) contribui para um aumento da compreensão da ciência, ao permitir 

que cada cidadão se torne capaz de resolver problemas, proporcionando o conhecimento 

científico necessário para que tal possa ter lugar. Desta forma, desenvolver a literacia 

científica torna-se assim uma necessidade, tendo em conta o mundo cada vez mais 

científico e tecnológico em que vivemos. 

 

2.5.3 - Objetivos e benefícios da literacia científica 

 

Para autores como  Thomas e Durant, (1987) ou  Shortland, (1988), (citados em 

Carvalho, 2009), o  desenvolvimento da literacia científica tem vantagens sob o ponto 

de vista social e individual. Do ponto de vista social contribui para o desenvolvimento 
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de um país, uma vez que para o desenvolvimento de economias de mercado é 

fundamental que haja a participação de quadros com uma elevada literacia científica, 

tendo em conta o constante desenvolvimento de novas tecnologias. Para além disto um 

nível elevado de literacia científica dos cidadãos permite que compreendam a 

importância que a ciência detém na sociedade, assim como a importância de 

implementar políticas de ciência, permitindo ainda uma maior compreensão de 

objetivos, processos e capacidades de ciência. Permite ainda que os cidadãos exerçam 

os seus direitos democráticos em questões relacionadas com a ciência, de forma a 

favorecerem tomadas de decisão democráticas e eficazes, como refere Reis (2003). 

Do ponto de vista individual, a elevada literacia científica é passível de se 

observar em vários aspetos, como referem  Thomas e Durant (1987), Shortland (1988), 

Brooks (1991) ou  Nutbem (2008), citados por Carvalho (2009): 

Nas tomadas de decisão no âmbito do estilo de vida – a pessoa com elevada literacia 

científica possui conhecimentos e competências para tomar decisões sobre a sua própria 

vida, nomeadamente no que diz respeito a sua saúde, bem-estar e lazer. 

Empregabilidade- na atual sociedade ”baseada no conhecimento” e na tecnologia, todo 

aquele que possua elevada literacia científica terá mais oportunidade de adquirir 

emprego nestas áreas e de contribuir para o seu desenvolvimento; 

Aspeto intelectual e estético- o conhecimento sobre ciência tem vindo a ser 

considerado como um aspeto cultural importante, a acrescentar à cultura literária e 

artística, pelo que o indivíduo com elevado nível de literacia científica se sente 

intelectualmente como um cidadão do mundo, promotor da cultura científica. 

Ética- tendo em conta o aumento da literacia científica, face aos contributos da ciência, 

deveria promover valores e o desenvolvimento pessoal. 

Face à multiplicidade de áreas abrangidas assim como pela enorme proximidade 

à tecnologia, um programa de literacia científica, de acordo com Chagas (2000), reflete 

as mudanças da sociedade estando de acordo com as transformações da sociedade, 

devendo por isso: 

- Permitir o reconhecimento do leque de forças de mudança na nossa sociedade. 

- Promover competências de ordem cívica, implicando uma abordagem racional da 

ciência no que diz respeito a problemas pessoais, económicos e a assunto que cada um 

poderá ter de enfrentar ao longo da vida. 

- Considerar competências cognitivas que permitam a utilização do conhecimento 

científico e tecnológico nos assuntos humanos e no progresso social e económico. 
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- Permitir aos alunos adaptarem-se a um mundo da ciência e da tecnologia em mudança 

e ao seu impacto nas atividades pessoais, sociais e económicas. 

 

2.5.4 - Literacia científica nos primeiros anos  

 

 A promoção do desenvolvimento da literacia científica desde os primeiros 

anos de escolaridade torna-se fundamental no sentido em que se iniciam atividades e 

estratégias que lhes permitem desde cedo compreender o mundo que os envolve. Para 

além dos espaços não formais poderão ser desenvolvidas atividades como o recurso a 

literatura infantil, à música, teatro, podendo o professor, através de uma escolha 

adequada, trabalhar os conceitos científicos veiculados por essas formas de 

comunicação, explorando artigos e articulando-o com as aulas, permitindo que o 

professor organize a leitura, planeando-a de forma a identificar, explicitar e explorar os 

conceitos primitivos de tempo, espaço, entre outros e aulas práticas. De acordo com 

Caliari (1998):  

 

 A utilização de livros de literatura infantil, que tenham alguma relação com a 

ciência, pode ser uma das formas de desenvolver a alfabetização e a 

alfabetização científica. Incentivar a leitura e livros infanto-juvenis sobre 

assuntos relacionados às ciências naturais, mesmo que não sejam sobre os temas 

tratados diretamente em sala de aula, é uma prática que amplia os reportórios de 

conhecimento da criança tendo reflexos em sua aprendizagem (citado em 

Lorenzetti & Delizoicov, 2001, p.9). 

 

 Procura-se assim que os alunos possam desenvolver capacidades que lhes 

permitam pesquisar informação relevante, analisar a mesma, tomar decisões e refletir 

sobre valores que estão implicados na ciência, de forma a desenvolver um espírito e 

pensamento crítico, tal como é evidenciado pelos documentos internacionais, 

nomeadamente da UNESCO. Como nos indicam Galvão et al. (2011), devem ser 

desenvolvidos elevados níveis de literacia científica, sendo implementadas estratégias 

de ensino que promovam um ambiente de aprendizagem motivadora e estimulante, 

potenciadora de uma maior autonomia, nomeadamente através de atividades de 

resolução de problemas e de tomadas de decisão, dando maior enfâse à relevância da 

ciência para as questões do dia-a-dia e a sua aplicação à tecnologia e sociedade. 
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2.6- Literatura Infantil 

 

As narrativas infantis fazem parte da infância de todos nós, assumindo uma 

importância incontestada enquanto somos crianças, que não se esquece durante toda a 

vida. Todos nós nos lembramos de determinada história, ou do livro que nos marcou de 

algum modo, quando éramos crianças.  

A literatura tradicional começou por ter um cariz oral pelas condicionantes 

sociais e históricas que todos conhecemos, fazia parte da memória coletiva da sociedade 

e tinha como papel preponderante a regulação da vida social e a transmissão de modelos 

culturais. Durante o período da Idade Média, deu-se uma proliferação dos contos cujas 

personagens eram reis, rainhas, príncipes, castelos, retratando aspetos sociais e 

vivências da época. Estas narrativas, que eram contadas originariamente em pequenas 

reuniões sociais, acabaram por transcender no tempo, fazendo atualmente parte do 

imaginário de todos nós.  

Já no séc. XVII surgiram algumas obras que acabaram por fazer parte daquela 

que é considerada literatura infantil, como por exemplo as Fábulas de La Fontaine, As 

Aventuras de Telémaco de Fénelon ou os Contos da Mãe Gansa de Charles Perrault. É 

no entanto no séc. XIX, que a literatura tem o seu ponto de viragem, como nos indica 

Bastos (1999) “pelas profundas transformações sociais que se vão operando, pelo 

desvendar de novas perspetivas em relação à importância da idade infantil, este ciclo 

constitui realmente um marco fundamental para a compreensão de todo o fenómeno da 

escrita para crianças (…)” (p.38).  De acordo com esta mesma autora, é visível neste 

período, uma preocupação com a relação que se pode estabelecer entre a “educação e a 

escrita para crianças, à articulação entre a leitura útil e a leitura agradável e “amena”, “à 

importância da presença da fantasia na literatura destinada às crianças e o profundo 

valor educativo das formas da literatura tradicional” (p.38). É assim, que a partir da 

década de 70, década esta reconhecidamente marcante para a literatura portuguesa, de 

um modo geral, mas também para a literatura dirigida às crianças, que passa a haver 

uma maior preocupação com a educação dos mais novos, mas também uma maior 

preocupação com a qualidade e adequabilidade dos livros para as crianças. É a partir 

desta altura que se manifesta uma maior preocupação com a recuperação da tradição, 

através da recolha e publicação dos contos tradicionais, como é apanágio em Portugal, 

dos escritores Adolfo Coelho, Teófilo Braga ou Guerra Junqueiro. Este último escritor 
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cita no seu livro “Jogos e Rimas Infantis (1883, citado em Bastos, 1999) “a criança tem 

uma literatura que lhe é própria: a dos contos e rimas tradicionais infantis” (p.38).  

Para além dos contos é possível identificar as fábulas, com base em escritores 

como Esopo, Fedro, La Fontaine, entre outros, ou ainda a poesia. Surgem ainda as 

primeiras obras de imprensa, como jornais destinados ao público infantil.  

O início do séc. XX. é caracterizado do ponto de vista literário pela adaptação de 

contos tradicionais, assim como pelo aparecimento de obras com qualidade. A própria 

imprensa inicia a produção de suplementos para crianças. É neste período que, em 

Portugal, se implementa através da instauração do regime republicano, o ensino gratuito 

e obrigatório.  

A partir dos anos 50 a Fundação Calouste Gulbenkian inicia a sua atividade, 

através das suas bibliotecas itinerantes e fixas, levando os livros e a literatura a crianças 

e a adultos, promovendo a leitura e o livro. É nesta altura que surgem muitos autores 

portugueses conhecidos como Sophia de Mello Breyner Andresen, Matilde Rosa 

Araújo, Ilse Losa, entre muitos outros, que se dedicam a escrever para crianças. 

O ano de 1971 é consagrado como o ano internacional do livro, sendo um marco 

na  mudança ao nível da literatura e da sua importância, Com a revolução de 1974 em 

Portugal, assiste-se a uma modificação cultural, diversificando-se os géneros literários 

destinados ao público infantil, com o surgimento de novas editoras, uma maior oferta de 

livros, com outras formas, materiais e apresentações, vindas sobretudo do estrangeiro ou 

com forte influência deste último.  

 

2.6.1- Conceito de literatura infantil 

 

A literatura infantil é comumente encarada como uma literatura direcionada para 

as crianças, como o próprio nome indica. Atualmente é visível um aumento 

significativo das edições de livros e outros materiais destinados a um público mais 

jovem, com diversos formatos, abordagem de vários temas e uma ampla variedade de 

géneros, que permitem o desenvolvimento de uma educação literária. Assiste-se a, 

segundo Bastos (1999): 

 

Um crescente interesse pela importância do livro enquanto fator eminentemente 

lúdico e educativo, revelado pelos encontros promovidos pelas diversas 

entidades e pelas ações empreendidas por múltiplos agentes, com um destaque 
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para o papel de algumas autarquias e bibliotecas públicas” e sem esquecer 

igualmente um empenhamento crescente das escolas, dinamizando as suas 

pequenas bibliotecas, organizando feiras do livro, promovendo encontros com 

escritores (p.21). 

 

No 1.º ciclo, as histórias para crianças assumem um papel de extrema 

importância, sendo utilizados como uma estratégia educativa, como refere Albuquerque 

(2000, referido em Fonseca, 2006). Apesar de se reconhecer a importância que a 

literatura infantil assume como fator preponderante para o início da aprendizagem da 

leitura, do desenvolvimento da linguagem, dos valores, da cultura, este conceito tem 

sido alvo de algumas discussões, suscitando vários sentimentos e opiniões, quando nos 

referimos a este tipo de obras. De acordo com Fontes (2009) dividem-se as opiniões, 

existindo aquelas para quem este tipo de literatura é encarado como um “objeto de 

formação de um agente transformador da sociedade, outras referem-se a ela como sendo 

o “objeto escolhido pelo seu próprio leitor” ou se poderá tratar-se de uma literatura 

considerada menor, questionando-se a existência efetiva da mesma, “como um 

verdadeiro objeto literário” (citada em Bastos, 1999, p.21). O próprio termo de literatura 

infantil é alvo de questionamento, podendo encontrar-se referências a literatura para 

crianças, literatura infantil, ou literatura infanto-juvenil. 

 O conceito “literatura” não é de aceitação pacífica, quando se fala em obras 

destinadas à infância, quer se defina literatura como um “corpus” (estático) de obras de 

um país ou de uma época, quer se lhe atribua a definição de “corpus” dinâmico de obras 

que provocam a mediação dos mecanismos de leitura produtiva/reflexiva. No entanto a 

Literatura Infantil existe enquanto tal, mais ou menos assumidamente, desde há séculos, 

abarcando diversificados mitos, narrativas e poesias, cujo destinatário privilegiado 

passou abertamente a ser a própria criança (Fontes, 1999). De acordo com Veloso 

(1994, referido em Fontes, 1999), este tipo de literatura foi considerada como um 

subproduto literário menor devido essencialmente à forma como era encarada a 

infância. Contudo este autor considera que de acordo com o seu destinatário, a torna 

particular, tendo em conta o conteúdo e a forma. Como é referido por Veloso (1994), a 

literatura infantil pode ser entendida como: 

 

 

Um texto de extensão mais reduzida, certa abundância de diálogos, protagonista 

frequentemente jovem, um certo otimismo implícito, linguagem de acordo com a 



45 
 

competência linguística da criança, simplicidade diegética, o fantástico e a 

magia como componentes significativas, o respeito por determinadas 

convenções, tais como fórmulas relativas ao tempo (Era uma vez…, No tempo 

em que os animais falavam…) e ao espaço (Num país muito longínquo) ”(citado 

em Fontes, 2009, p.4). 

 

Para autores como Aguiar & Silva (1982) e Rocha (1984) o conceito de 

literatura deve ser explorado tendo em conta o destinatário e recetor da mesma, pois 

encaram a literatura infantil como uma “produção de adultos destinada a ser consumida 

pelas crianças” (citados em Fontes, 2009). Para um outro autor, Parafita (2002):  

 

Um texto de Literatura Infantil, antes de efetivamente o ser, tem de se afirmar 

como literatura, assumindo-se como uma obra de arte, objeto, portanto, de uma 

relação interpretativa particular. Depois, conseguirá, então, confirmar junto da 

criança os seus propósitos fundamentais, a saber: 

  • Aquisição e potenciação de esquemas mentais; 

              • Aquisição e cultivo da linguagem; 

  • Aquisição e implementação de experiências estéticas e éticas (citado em 

Fontes, 2009, p.4).   

 

A literatura dita infantil ou juvenil integra textos que remetem para as crianças 

ou jovens ou ainda textos, que apesar de não terem sido escritos tendo como alvo as 

crianças, acabaram por ser observadas como literatura infantil, como nos é apresentado 

por Azevedo (2006): 

 

A literatura infantil e juvenil integra um amplo e diversificado corpus que 

compreende textos que possuem, como destinatário expresso, a criança ou o 

jovem, e textos que pertencem àquilo que Juan Cervera (1991) designa como 

literatura anexada (as obras da literatura tradicional de expressão oral e da 

literatura dita de fronteira, isto é, obras que não foram escritas a pensar nos mais 

novos como destinatários, mas, que, por razões diversas, se divulgaram 

sobretudo como tal (p.11) 

 

Autores como Zilberman (1998, citada em Hillshein, 2006) ressaltam que é 

importante definir literatura infantil para que se possam demarcar algumas fronteiras: 



46 
 

por um lado, do que se refere a formas não-literárias (por exemplo, livros didáticos ou 

jogos), e, por outro, daquilo que não é especificamente destinado à criança (como as 

histórias em banda desenhada). Assim, a autora indica algumas características da 

literatura infantil: 

1) Destinar-se à infância, o que significa que, para que exista uma literatura 

infantil, é necessário que se configure uma ideia de infância; 

 2) O acervo de textos infantis recorre a um material pré-existente, mas que até 

então não se dirigia especificamente à criança, como os clássicos e os contos de fadas;  

3) Incorporação de aspetos constitutivos dos contos de fadas, tais como a 

presença do maravilhoso e a peculiaridade de apresentar um ‘universo em miniatura’;  

4) Atualmente as transformações ocorridas nos contos de fadas confundem-se 

com a literatura infantil, não se conseguindo mais pensar essas narrativas fora do âmbito 

exclusivo da literatura infantil;  

5) A literatura infantil evidencia sempre as preocupações dos adultos para com a 

infância, revelando uma assimetria entre o autor adulto e o leitor infantil. 

Apesar de todas as discussões suscitadas à volta do conceito de literatura 

infantil, esta faz já parte do património literário e oral e verifica-se que tem sido uma 

área em crescimento, assumindo interesse em vários domínios. 

 

2.6.2 - A Literatura infantil e a escola 

 

Atualmente devido à evolução tecnológica e social, a literatura de cariz 

tradicional, deixou de ter a importância que detinha noutros tempos e a escola tornou-se 

assim, por si, o espaço privilegiado para o uso do livro e do trabalho com a literatura 

infantil, assumindo a mesma um papel estratégico no trabalho diário, como nos é 

apresentado por Coelho (2000): 

 

... A escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases 

para a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos 

literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles 

estimulam o exercício da mente; a perceção do real em suas múltiplas 

significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo em 

seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da 

língua, da expressão verbal significativa e consciente - condição sine qua non 

para a plena realidade do ser. (s/p)  
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Este aspeto está também presente nas orientações e programa para o 1.º ciclo do 

ensino básico, nomeadamente: 

- Criar o gosto pela recolha de produções do património literário oral”- dar 

conhecimento das várias produções do património oral e desenvolver o seu potencial 

pedagógico, uma vez que permite a preservação e valorização do mesmo e encerram 

diversas formas que passaram de geração em geração. 

- Desenvolver a competência da leitura relacionando os textos lidos com as suas 

experiências e conhecimento do mundo. 

 Face à diversidade de géneros associados à literatura para crianças, apresenta-se 

em seguida uma proposta de definição dos mesmos. 

 

Quadro 5- Classificação de géneros de literatura infantil, propostos por Hillman (1995) 

com adaptações de Bastos ( 1999) . 

Sub-Géneros Definição 
 

Rimas e 

Canções 

Ideias sucintas expressas de forma rimada por vezes em cantiga. As canções 

folclóricas geralmente contam uma história com recurso a um padrão 

melódico. 

 

Parábolas e 

Fábulas 

Narrativas breves que descrevem um comportamento e que contêm uma 

moral explícita ou implícita. As parábolas geralmente têm personagens 

humanas, enquanto as fábulas têm personagens animais. 

 

 

Contos 

Narrativas que incluem personagens humanas ou animais que falam e uma 

estrutura direta com um desfecho  que aponta claramente para o certo e o 

errado. Folktales estão mais associados  a pessoas comuns, animais falantes e 

sabedoria convencional, enquanto as fairy tales estão associadas sobretudo 

ao mágico e à realeza. 

 

Mitos e Lendas 

Narrativas que explicam porque ocorrem fenómenos naturais e cósmicos; 

quem são os nossos heróis e heroínas; que relações existem entre os deuses e 

os homens. Os mitos referem-se mais a outros mundos ou são mais abstratos; 

as lendas começam com um núcleo relacionado com a verdade e adquirem 

depois um cariz mais exagerado.  

 

A literatura infantil, não tendo um género, forma específica, nem obedecendo a 

um género apenas, acaba por integrar o maravilhoso. Também a ficção narrativa assume 

especial destaque em toda a literatura infantil e juvenil. Dentro da narrativa para 

crianças, esta apresenta-se como um dos mais frequentes, como refere Bastos (1999) 

“tratando-se de uma narrativa pouco extensa, categorias como a ação, a personagem e o 

tempo têm um tratamento específico, decorrente desse aspeto, e distinto de narrativas de 

maiores dimensões, como a novela ou o romance” (p. 122). 
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Nos contos contemporâneos junta-se uma variedade temática assim como de 

estilos. Como nos cita Bastos (1999): 

 

 Quer no domínio da fantasia quer no domínio da ficção realista, o conto vai 

continuar a refletir problemas essenciais da natureza humana, à semelhança do 

conto tradicional, mas vai abrir-se também a problemáticas novas, decorrentes 

de um olhar atento sobre o mundo que nos rodeia (p.124). 

 

 As duas categorias seguintes, álbum e livro documentário, suscitam algumas 

dúvidas acerca da sua inclusão na literatura infantil e juvenil, mas, de acordo com 

Bastos (1999), um dos pontos que as integram neste tipo de literatura, para além do 

alargamento da aceção do termo de literatura, é o facto de “desempenharem um papel 

determinante no conjunto das leituras das crianças e jovens…” (p.249). Contudo, os 

livros podem integrar ambas as categorias ou manter limites muito ténues.  

 

Quadro 6- Álbuns e Livros documentários 

 

 

 

 

Álbum e 

livros 

ilustrados 

Possibilita um primeiro contato com o livro e com as representações do 

mundo. Desempenham um papel de grande importância junto dos mais 

pequenos. Os álbuns podem: 

- Mostrar objetos ou situações facilmente reconhecidos pelos mais 

pequenos, mas que não contam uma história, centrando-se aqui a leitura 

na imagem isolada. 

- Construídos segundo um modelo narrativo, suscitando a compreensão 

das relações que se estabelecem de uma imagem para a outra, ou mesmo 

no espaço que medeia entre as imagens, reconstituindo os diferentes 

momentos.  

 

Livros 

documentá-

rios 

Livros cujo propósito é essencialmente informativo. “Preferimos a 

designação documentário que coloca a ênfase no facto de se tratar de 

livros cujo propósito essencial é veicular uma informação baseada em 

factos documentáveis, embora tal não invalide que eventualmente se 

possa recorrer igualmente a aspetos ficcionais”. (Bastos, 1999, p. 262) 

 

Citando Renée Leon (1995),“o imaginário está constantemente presente no 

documentário porque ele está também constantemente presente na natureza, por 

conseguinte na ciência e na pesquisa” (citado em Bastos, 1999, p.70). Desta forma o 

imaginário pode ser influenciado através dos meios de divulgação científica, permitindo 

descobrir e abordar aspetos que nos são envolventes e estão ao nosso redor, sejam eles o 
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funcionamento do corpo, fenómenos da natureza, aspetos científicos, ambiente e 

ecologia, entre muitos outros. 

Para além das categorias já referidas, os livros para crianças podem ainda 

assumir outras formas, como podemos observar em seguida.  

 

Quadro 7-  Poesia e Texto dramático 

 

 

Poesia 

A poesia permite que as crianças brinquem com a linguagem, podendo 

constituir-se, de acordo com Bastos (1999) “numa experiência 

multidisciplinar e enriquecedora, pronta a despertar a curiosidade do saber 

mais, ao estabelecer múltiplas relações com o sujeito e o mundo que 

rodeia”.  

 

 

Texto dramático 

Os jogos dramáticos e os teatros dinamizados pelas escolas, ou idas ao 

teatro são os primeiros contactos com este género, uma vez que faz parte do 

próprio currículo para o 1º ciclo do ensino básico. “O aluno deve apropriar-

se do texto lido, recriando-o em diversas linguagens”(in Programa do 1.º 

ciclo,p.99). 

O jogo dramático assume uma grande importância na vida das crianças pela 

possibilidade de apresentar momentos da vida do quotidiano.  

 

A componente icónica assume um papel fundamental neste tipo de livros 

dirigido às crianças, não se constituindo apenas como simples ilustrações, mas sim 

como um poderoso auxiliar, para os mais novos, ou aos leitores com pouca experiência. 

Observando Azevedo (2006) este refere-nos: 

 

Para um leitor ainda pouco experiente, a componente icónica fornece-lhe um 

conjunto de pistas que, em larga medida o auxiliam a organizar a informação e a 

fertilizar o imaginário, permitindo-lhe conhecer determinadas representações 

culturalmente codificadas como aquilo que são, por exemplo, os ogres, os 

duendes, a bruxa ou o dragão” (p. 13). 

 

Para um leitor mais experiente a presença do icónico potencia interpretações do 

texto literário, como refere Poslaniec (2002). 

 

O texto icónico pode revelar-se criativamente como uma forma de produzir ou 

de concretizar a tensão narrativa, graças aos meios como as formas, as cores e as 
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diferenças territoriais são, nesse contexto, estrategicamente exploradas. 

Interpretando-se, traduzindo-se mutuamente, por meio de processos que podem 

ser os da redundância, os da extensão e expansão da pluri-isotopia do texto 

verbal ou ainda por exemplo, os da criação de novas histórias, estes elementos 

concorrem para a polifonia que marca o texto literário, auxiliando o leitor a 

construir os seus percursos de cooperação interpretativa com o texto (citado em 

Azevedo, 2006, p. 14). 

 

A importância crescente que a leitura e a literatura infantil assumem atualmente, 

está patente, por exemplo, no lançamento do Plano Nacional de Leitura (Ministério da 

Educação), cujo principal objetivo consiste em elevar os níveis de literacia.  

 

Destina-se a criar condições para que os portugueses possam alcançar níveis de 

leitura em que se sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em 

qualquer circunstância da vida, possam interpretar a informação disponibilizada 

pela comunicação social, aceder aos conhecimentos da Ciência e desfrutar as 

grandes obras da Literatura. (n/d). 

 

A literatura infantil pode assumir-se assim como um recurso, não apenas para o 

desenvolvimento de capacidades como a linguagem e a comunicação, mas também 

como forma de desenvolver e potenciar elevados níveis de literacia, contribuindo para 

uma formação global das crianças. Face às suas potencialidades de desenvolvimento 

emocional e intelectual poderá ser assim, constituída como um importante recurso  a ser 

usado nos primeiros anos de escolaridade.  

Contudo, de acordo com Azevedo (2006), a literatura infantil, assume a 

necessidade da presença de mediadores entre esta e as crianças, face à imaturidade das 

mesmas, uma vez que não possuem ainda o necessário sentido crítico e a autonomia 

necessária para a aquisição e seleção dos livros. 

 

2.7- Literatura, literatura infantil e ensino das ciências 

 

Apesar de o ensino em Portugal ainda revelar forte delimitação entre as ciências 

e as humanidades, tem-se vindo a confrontar com diversas opiniões que indicam a 

possibilidade de relacionar as artes e os conceitos científicos. Estas relações são visíveis 
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em várias áreas da cultura, nomeadamente ao nível da literatura, como livros de ficção, 

poesia, romances científicos, como nos explica Galvão (2006) “ciência e literatura, 

apesar de terem linguagens específicas e métodos próprios, podem ficar valorizadas 

quando postas em interação, proporcionando diferentes leituras e novas perspetivas de 

análise” (p. 32).  

Almeida e Strecht-Ribeiro (2001) estabelecem uma ligação com a literatura, no 

seu artigo “Ecologia, ecologismos e literatura”, revelador desta relação entre a literatura 

e as ciências, neste caso relativo ao ambiente e natureza. 

 

Desde sempre os nossos escritores têm sido profundamente influenciados pela 

paisagem (selvagem, rural, urbana), pela diversidade biológica, pelos processos 

naturais, pela relação mais ou menos harmoniosa que a espécie humana tem 

estabelecido com a natureza. Se é um facto que a paisagem ou as formas de vida 

não humanas se limitam a servir em muitos textos literários como cenário onde a 

intriga se desenrola, noutras situações constituem os elementos inspiradores, o 

foco, o centro das atenções, relegando o ser humano para um papel secundário 

ou mesmo inexistente (p. 76). 

 

Muitos são os autores consagrados, tanto estrangeiros como portugueses, que 

recorrem a diversos conceitos e áreas científicas nas suas obras literárias, citando como 

exemplos António Gedeão, António Damásio, Júlio Verne, entre muitos outros. 

Relativamente a esta relação entre literatura e ciência, Galvão (2006) referiu o seguinte:  

 

 Um currículo escolar que integra as artes e as humanidades é imprescindível à 

formação de bons cidadãos…A ciência e a matemática são muito importantes, 

mas a arte e as humanidades são imprescindíveis à imaginação e ao pensamento 

intuitivo que estão por trás do que é novo. As capacidades cognitivas não bastam 

(p. 33). 

 

Neste sentido, poderão ser utilizados, como recurso na sala de aula, outro tipo de 

livros, para além dos manuais, servindo de suporte ao processo de aprendizagem das 

ciências, potenciando múltiplas possibilidades de aquisição de saberes e 

desenvolvimento ao nível de várias capacidades, sejam elas ao nível científico, sejam ao 
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nível literário ou mesmo ao nível de desenvolvimento pessoal e social, nomeadamente 

quando se refere a crianças e jovens. Tal como nos refere Silva (2009):  

 

A maneira mais rica que a criança possui para atribuir sentido e significado a 

aprendizagens ligadas a mundos distintos mas complementares, como são a 

realidade e a fantasia, é pelo recurso à imaginação, cujo refinamento pode ser 

conseguido pelo continuado uso de instrumentos literários diversificados (p.82). 

 

Esta possível relação entre a literatura e as ciências, como forma de se 

estabelecer a interdisciplinaridade é mais facilitada ao nível do 1.º ciclo, pelas suas 

características específicas. Desta forma, os chamados livros comerciais (denominados 

assim para se diferenciarem dos manuais e por serem de fácil aquisição em superfícies 

comerciais), podem ser encarados como vantajosos para o ensino nas ciências, no 

sentido em que incluem informação científica considerada mais interessante e relevante, 

são apresentados sob a forma de géneros variados, são coloridos e em formatos 

familiares como indicado por Daisey (1994), Fisher (1980), Madrazo (1997), Rice et al. 

(2001, citados em Schroeder et al. 2009). Na maioria das vezes contêm uma linguagem 

mais familiar, assim como histórias que abordam conceitos científicos num contexto 

mais próximo dos alunos que permitem uma maior compreensão e interesse pelos 

mesmos. 

  Butzow & Butzow et al. (2000) referem que, alguns programas experimentais 

em que este tipo de livros substituiu os livros didáticos, relataram aprendizagens com 

sucesso tanto ao nível da ciência como da leitura (citados em Shroeder et al. (2009). 

Estudos revelaram ainda que os alunos a quem são ensinadas as ciências através deste 

tipo de livros, tornam-se mais capazes de compreender os conceitos científicos, 

tornando-se mais propensos a ler livros científicos como referem Moore e Moore 

(1989), Morrow et al (1990, citados em Shroeder  et al.(2009). 

Como refere Morin (2001) “uma só obra literária encerra uma cultura infinita, e 

contém temas que, fazendo parte do pensamento humano, não podem ser fragmentados, 

não podem ser dissociados uns dos outros: ciência, história, ética, religião, entre 

outros.”(s/p, citado em Linsingen, 2008) . 

 Tendo em conta que a ciência faz parte do nosso quotidiano, consequentemente 

acaba por influenciar e fazer também parte da leitura infanto-juvenil. Cada vez mais os 

livros infantis abordam temas científicos, servindo não só de ponto de partida para a sua 
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discussão e problematização, mas também como complemento nas várias áreas 

disciplinares. Como nos refere Linsingen, no seu artigo (2008): 

 

O texto infantil, em especial os ficcionais, fornece possibilidades de desvios 

daquilo que é oferecido pelo próprio texto…o leitor deste texto tem a liberdade 

de submete-lo a interpretações e críticas diversas, remetendo-o ao debate e à 

troca de experiências e conhecimentos entre os envolvidos na leitura do mesmo 

(s/p). 

 

A literatura infantil promove assim nas crianças, a aquisição de conhecimentos 

acerca do mundo envolvente possibilitando, como nos indica Azevedo (2008), “aceder a 

um conhecimento do mundo, expandindo os seus conhecimentos numa pluralidade de 

perspetivas (cognitiva, linguística e cultural) ”(p.11). 

Verifica-se que nalguns países, especialmente os Estados Unidos, a literatura 

destinada às crianças e jovens integrou os programas de ciência, tendo sido 

implementadas orientações de forma a estabelecer relações entre a literatura e o ensino 

das ciências. O recurso a estes livros permite uma combinação de atividades entre a 

literatura, materiais e até o conceito “ hands –on, minds-on” enriquecendo a abordagem 

de conceitos e teorias científicas, permitindo  aos alunos aprender e investigar. Esta 

abordagem baseia-se na ideia de que o ensino e a aprendizagem das ciências deve ser 

integradora e multifacetada. De acordo com Fredericks (2008) “o ensino das ciências 

com recurso à literatura é multidisciplinar e multidimensional” (p.12). A inclusão da 

literatura no currículo das ciências permite aos jovens um vasto leque de experiências e 

oportunidades que permitem aumentar e desenvolver os seus conhecimentos sobre o 

mundo em seu redor, levando a que os alunos compreendam que a ciência vai mais além 

do que uma acumulação de factos e teorias. Ainda de acordo com Fredericks (2008), o 

uso da literatura baseia-se em vários princípios já que oferece uma maior diversidade de 

informações num formato agradável aos alunos, permite abranger o currículo científico 

uma vez que não se impõem as restrições presentes nos livros didáticos, permitindo 

relacionar as crianças e o seu “mundo” de diversas formas. Para além de tudo isto a 

literatura, quer seja de ficção ou não, permite ajudar as crianças a entender as ciências 

como uma busca universal de informação e conhecimento, promovendo o 

desenvolvimento de atitudes positivas sobre si mesmas e sobre os outros, (quer no meio 

próximo que ao nível dos povos de todo o mundo), fornecendo experiências em todas as 

áreas das ciências, estimulando o espírito crítico e a capacidade de resolver problemas 
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numa variedade de contextos, permitindo que sejam elas próprias a fazerem 

descobertas.  

Ao utilizar-se a literatura no ensino das ciências, permite um maior 

envolvimento das crianças nas várias atividades, aproveitando a sua curiosidade natural 

sobre a forma como o mundo funciona. A literatura, para além de proporcionar aos 

alunos oportunidades que combinam a inteligência múltipla com os princípios, recursos, 

informação e princípios do currículo científico, proporciona ainda uma abordagem 

significativa e equilibrada para a aprendizagem das ciências, apoiando e dando ênfase às 

relações que se estabelecem na investigação científica, no processo de aprendizagem e 

no exercício do ensino construtivista num ambiente positivo. Desta forma, a literatura 

infantil permite relacionar e contextualizar os conceitos científicos, estimular a 

curiosidade e a motivação dos alunos, permitindo que as crianças observem a ciência 

como parte integrante da sua vida.  

 Sintetizando de acordo com Fredericks (2008), a aprendizagem com recurso à 

literatura oferece um conjunto de vantagens tanto para os professores como para os 

alunos, como poderemos observar em seguida: 

- Dá ênfase a inteligências múltiplas num ambiente de aprendizagem favorável e 

criativo; 

- Incide sobre os processos e não sobre os produtos da ciência permitindo estimular a 

criação de conceitos científicos importantes através de experiências e descobertas 

promovendo uma maior ênfase no ensino dos alunos e menos em expor aos alunos; 

- Promove um currículo científico centrado na criança, em que esta é incentivada a 

tomar as suas próprias decisões e assumir responsabilidade pelas suas aprendizagens; 

- Estimula a autodescoberta e investigações dentro e fora da sala; auxiliando os jovens 

no desenvolvimento de relações entre ideias e conceitos científicos, melhorando a sua 

compreensão dos mesmos; 

- Permite mais tempo para fins educativos. A ciência pode ser promovida como uma 

atividade contínua, não se restringindo a livros didáticos, desenhos, limites de tempo ou 

até às paredes de uma sala de aula. Os professores podem ajudar os alunos a estender a 

aprendizagem das ciências a aspetos das suas vidas pessoais; 

- As relações que existem entre a ciência e outros temas, tópicos ou conteúdos podem 

ser lógica e naturalmente desenvolvidos; 

- Os professores podem promover a resolução de problemas, o pensamento criativo e 

processos de pensamento crítico em todas as dimensões de um conteúdo; 



55 
 

A relação entre a ciência e a literatura permite assim, facilitar o processo de 

ensino aprendizagem e o desenvolvimento de competências científicas, ajudando a que 

os alunos possam encarar a ciência como um processo de descoberta e exploração, em 

vez de simples memorização. Para além disto, permite que os professores façam uso de 

estratégias de integração e atividades que melhorem e promovam conceitos científicos, 

proporcionando múltiplas oportunidades de aprendizagem, tanto dentro como fora da 

sala, envolvendo os alunos ativamente na sua aprendizagem.  

 Fredericks (2008) indica que a inclusão da literatura infantil no currículo de 

ciências deveria ser uma parte natural e normal das experiências dos alunos com a 

ciência.  

Uma outra ligação passível de se estabelecer entre a literatura e o ensino das 

ciências, prende-se com possibilidade de resolução de conflitos existentes em muitos 

livros e que podem ser transportados para a sala de aula, permitindo a criação de 

discussões com vista à resolução de problemas, respondendo a questões como, onde, 

quando e porquê. 

Alguns autores, como Yore (2004) e Ford (2006) referem o impacto positivo que 

estes livros podem ter na sala de aula de ciências, contudo estes só poderão ter lugar na 

aulas (sob o ponto de vista destes autores) em conjunto com atividades de inquérito, de 

forma a que os alunos adquiram conhecimentos, habilidades e métodos utilizados pelos 

cientistas, como formulação de hipóteses, questionamento, classificação, seleção das 

ideias importantes e relacionamento dos conhecimentos, discutindo a informação e 

desenvolvendo capacidades críticas de forma a discernir informações precisas a 

incrementar no futuro.  

De acordo com Cerullo (1997) “os alunos usam as habilidades semelhantes ao 

aprenderem o método científico e o processo de leitura, tais como formulação de 

hipóteses, determinação da importância das informações, descrever, fazer inferências, 

acoplando conhecimento prévio” (citado em Saville, 2005, p.6). De acordo com esta 

autora, esta atitude permite que o leitor procure compreender os outros e o seu 

quotidiano e esta postura, citando Bachelard (1996) não permite o encerramento da 

experiência da leitura numa aquisição do conhecimento, seja este conhecimento 

científico ou não, mas pode permitir a mudança deste conhecimento, derrubando os 

obstáculos já sedimentados pela vida quotidiana. 

De acordo com Linsingen (2008, citando Coelho e Santana,1996), a literatura 

infanto-juvenil contribui para “a formação da consciência do mundo” (s/p.). A literatura 
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pode ser utilizada como recurso na escola de forma a promover uma maior 

consciencialização ecológica e ambiental, assim como outros temas, uma vez que 

“promove um contato agradável, lúdico entre a leitura e o leitor” (s/p.).  

 Ao nível do 1.º ciclo do ensino básico, mais concretamente na área de estudo do 

meio, onde a diversidade de temas existentes relacionados com as ciências naturais, 

permite desenvolver e relacionar as várias áreas disciplinares, contribuindo para o 

desenvolvimento global das crianças, cruzando saberes e desenvolver atividades 

práticas, torna possível estabelecer através da literatura infantil conexões entre o que se 

aprende numa aula de ciências e o mundo, tornando a ciência interessante e relevante.  

Como é enfatizado por Ford (2006,) “a utilização de livros comerciais no ensino 

das ciências tem sido um meio de incluir informações científicas interessantes, objetivas 

e relevantes dentro dos currículos das ciências” (p. 214). Para além disso, estes livros 

podem ser mais emotivos e oferecerem uma maior diversidade, não só porque podem 

evitar os estereótipos mas também permitem o acesso dos alunos que se situam em 

diferentes níveis de competências, tendo em conta que as turmas têm diversos níveis de 

aprendizagem, permitindo assim que mesmo os alunos com mais dificuldades possam 

alcançar o sucesso na aula de ciências, como referem Carlile (1992), Gee e Oso (1992), 

Lamartino (1995), Nordstom (1992) Ross (1944, citados em Saville 2005). Usar a 

literatura infantil permite a contextualização científica, estimula a curiosidade e a 

motivação dos alunos. Saville (2005, citando Pop & Rop, 2001) indica que “se os 

alunos lerem livros de ciências bem selecionados podem estimular o seu interesse na 

ciência e aumentar a sua curiosidade sobre o mundo natural, fornecendo-lhes sólidas 

aprendizagens dos conteúdos “ (p.13). 

De acordo com  Rice (2002) “os livros comerciais podem ser usados como 

método uma vez que fornecem um contexto para a compreensão dos conceitos 

científicos difíceis” (p.553) uma vez que podem usar imagens e gráficos, explicitando as 

ideias que são abordadas. São ainda um excelente recurso para usar quando 

empregamos um método de investigação, ajudando ao desenvolvimento da capacidade 

para a resolução de problemas e incentivar o pensamento científico. 

O recurso à literatura infantil no ensino das ciências, segundo Linsingen (2008) 

permite “a existência tanto de temas presentes no currículo da disciplina de ciências 

como de equívocos e provocações, potenciais geradores de catarses intelectuais, 

interesse discente e atividades lúdicas bastante válidas”(s/p.). 
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Existem assim, muitos benefícios no uso deste tipo de livros, permitindo que as 

crianças observem a ciência como parte integrante da sua vida. Ainda de acordo com 

Saville (2005), apesar dos conceitos científicos poderem ser abstratos, ao submete-los a 

um formato e forma de história permitem uma melhor compreensão, ao serem 

colocados num contexto significativo. 

 

2.7.1- Seleção de livros para o ensino das ciências 

 

Não obstante as vantagens do uso deste tipo de livros no ensino das ciências, 

devemos ter algumas precauções, tendo em conta que os mesmos podem, de acordo 

com vários autores, entre eles, Rice (2002), conter imprecisões, erros ou informações 

erradas. Estas podem confundir as crianças e como se referiu anteriormente, os 

equívocos que se aprendem desde cedo e se não são corrigidos, podem aumentar as 

conceções erradas dos alunos. Ao utilizar o conteúdo de um livro comercial devem-se 

verificar a existência de deturpações tanto ao nível do texto como das ilustrações. Estas 

devem ser precisas e rotuladas e qualquer texto apresentado deve ter uma base na 

realidade. O texto deve permitir uma relação estreita entre os conceitos de ciência e as 

orientações para o ensino das ciências. 

O uso deste tipo de livros na sala de aula, “obriga” assim a que haja critérios na 

seleção dos mesmos, verificando a sua adequação aos objetivos e competências 

previstos no currículo de ciências, uma vez que este tipo de livros não é originariamente 

indicado para as aulas de ciências, tornando assim necessário verificar a forma como o 

conteúdo do livro corresponde às exigências curriculares para a aprendizagem das 

ciências e consequente  desenvolvimento da literacia científica. 

Nos Estados Unidos, país com alguma experiência na constituição destes livros 

como recurso para o ensino das ciências, a National Science Taeachers Association 

(NSTA)
2
 em cooperação com  o Childrens Book Council (CBC)

3
, desde 1972 que se 

juntaram de forma a produzirem uma lista de livros passíveis de serem usados na aula 

                                                           
2
A NSTA – é uma organização de profissionais educativos em ciências e tem como 

objeto a estimulação, melhoria do ensino e aprendizagem da ciência. 

3
 A CBC é uma organização sem fins lucrativos que promove e incentiva o uso dos 

livros e materiais relacionados com a literacia de crianças e jovens. 
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de ciências. São assim produzidas e publicadas listas com os livros atualizados. Os 

livros são organizados em categorias tais como arqueologia, antropologia, biografias, 

terra e espaço, ambiente e ecologia, entre outros. À primeira vista, muitos livros que 

parecem adequados, são depois rejeitados devido à presença de equívocos ou erros. 

Assim, propuseram que a seleção dos livros a usar nas aulas de ciências, deve ter em 

conta os seguintes critérios, tal como refere Attkinson et al. (2009): 

- O livro deve possuir conteúdo científico substancial; 

- A informação deve ser clara, precisa e atualizada; 

- As teorias e factos são claramente distintos; 

- Os factos não são demasiado simplificados; 

- As generalizações são suportadas por factos, e os que são mais importantes não são 

omissos; 

- Os livros são isentos de estereótipos de género, étnicos e socioeconómicos;  

- Apresentação clara, lógica e sequencial de ideias; 

- Nível de conteúdo apropriado ao público-alvo; 

- Texto compatível e ilustrações; 

- As ilustrações são representações precisas em termos e cor e escala; 

- O tamanho e formato são adequados ao tema e público; 

Para além dos critérios já apresentados, mantêm ainda critérios de seleção 

rigorosos quanto à apresentação, incluindo esta uma sequência clara e lógica. Quanto ao 

conteúdo para que este seja apropriado ao público-alvo, os textos e ilustrações devem 

ser compatíveis, as ilustrações precisas em termos de tamanho, escala e cor, assim como 

o tamanho e formato do livro apropriados ao público a quem se destina. Dão ainda 

especial atenção à qualidade do papel, reproduções e letra. De acordo com Pop e Roc 

(2000) o professor deve selecionar livros em que o texto e as ilustrações demonstrem a 

diversidade e a representação. As linhas orientadoras para a escolha dos livros, são 

assim extremamente úteis e relacionam conteúdo e a apresentação. Consideram que a 

personificação e o antropomorfismo devem ser evitados, uma vez que podem levar a 

criança a desenvolver equívocos. Contudo, existem alguns livros que podem ter outros 

atributos que os tornem apelativos, nomeadamente levar a que as crianças se tornem a 

consumidoras críticas dos mesmos. Para além de tudo isto podem levar a discutir as 

diferentes formas como os conceitos são apresentados, lendo vários géneros, 

observando diferentes tipos de escrita, cultivando a sua curiosidade natural e o da 

linguagem lúdica que pode ser cultivada por exemplo, através da poesia.  
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De acordo com Saville (2005), os critérios para a seleção de livros, podem 

obedecer ao seguinte propósito: os livros devem ser selecionados tendo em conta “o 

papel que irão desempenhar na curiosidade científica” como é referido também por Rop 

& Rop (2001) devendo selecionar-se de acordo com o “tema em questão” como indicam 

Hock (1992), Mayer (1995), Janke e Noton (1983). 

Apesar de todos os critérios existentes, é necessário que haja uma maior 

formação dos professores para que esta utilização se constitua como um recurso 

significativo e positivo para as aulas. Grande parte dos professores, para não falar da 

maioria, não tiveram qualquer contacto com investigação científica ou o trabalho de um 

cientista. De acordo com Smolkin et al. (2009), existem vários estudos que indicam que 

os professores do ensino básico, revelam falta de conhecimento científico necessário 

para a orientação dos seus alunos em estabelecer relações entre ideias, condição esta que 

pode persistir apesar do desenvolvimento pessoal intensivo. Concluindo, a utilização de 

livros infantis pode ser benéfica para o processo de ensino aprendizagem, contudo é 

fundamental alguma atenção e cuidado na seleção e exploração dos mesmos. 

 

2.8- A literatura e linguagem 

 

Ao abordar o tema da literatura e da sua utilização em ciências, não se pode 

olvidar a importância da linguagem. De acordo com Bachelard (1996) a linguagem é 

uma condição necessária ao progresso do conhecimento científico. Já Lopes e Salomão 

(n/d) identificam a relevância de uma aproximação da linguagem científica com a 

linguagem literária, como  facilitadora do ensino e da aprendizagem das ciências. 

Também Galvão (2006) nos refere o seguinte:  

 

Os textos científicos são normalmente representados, pelo menos para o cidadão 

comum, por linguagem hermética, fórmulas incompreensíveis e explicações só 

acessíveis a um público restrito (...) Por vezes basta a incursão em formas 

literárias que cativam o leitor e o conduzem para os conceitos científicos que 

parecem assim ser mais facilmente compreendidos (p.41). 

 

A capacidade de leitura é inerente a uma maior compreensão do mundo, sendo 

por isto considerada uma condição básica para a literacia. Como já foi referido, a leitura 

e a própria escrita, assumem um papel fundamental também nas várias áreas das 
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ciências, apesar de não ter sido durante muito tempo, considerada importante tanto para 

o ensino, como parte do currículo de ciências. Na opinião de Oliveira (1991):  

 

(…) Saber ler, relacionar e interpretar tem de ser ensinado e praticado ao longo 

de toda a escolaridade e em todas as disciplinas. Desenvolver-se-ão assim, 

atitudes científicas nos alunos, pela noção que o saber não é único e absoluto, 

nem está centralizado numa única fonte de informação (p. 179). 

 

  Para além dos manuais escolares, como já foi apresentado neste mesmo capítulo, 

os alunos dispõem atualmente de um grande conjunto diversificado de informação 

escrita sob as mais variadas categorias. Estas permitem questionar e compreender o 

mundo que os rodeia, com rigor científico e uma linguagem acessível que permitem o 

acesso a uma maior compreensão do mundo. Oliveira (1991) refere que a leitura de 

livros “para enquadramento dos problemas abordados na sala de aula e acompanhar 

essas leituras pela discussão em grupo e/ ou com o professor, permite dar utilidade 

imediata ao livro, tornando a leitura num método poderoso de aprendizagem e educação 

científica” (p.180). 

A literatura assume assim, um papel de profundo destaque, não apenas no 

desenvolvimento da literacia, mas também ao nível da linguagem, e mais 

especificamente da linguagem científica. 

   Referindo autores como Lankshear, Gee, Knobel e Searle (1997), Barratt-Pugh e 

Rohl (2000); Landis (2003),“as literacias são múltiplas e devem ser exercitadas tendo 

em conta as diversas práticas sociais” (citado por Azevedo, 2009, p.1), sendo 

unanimemente aceite que os “diferentes modos de exercício da linguagem e a literacia 

se desenvolvam em conjunto e interactivamente”, como referido por Braunger e Lewis 

(2006, citado em Azevedo, 2009, p.2). 

Neste contexto, é fundamental observarmos a importância que a linguagem 

assume, não apenas como possibilitador de comunicação, instrumento do pensamento, 

de aprendizagem e o seu papel como forma de veicular ideias, teorias e ideologias, em 

suma como instrumento social. Perante a linguagem, é fundamental ter em atenção a 

capacidade que cada cidadão detém para questionar, sendo capaz de utilizar a 

linguagem como forma de intervir de forma crítica na sociedade. 

Desta forma, o conhecimento e compreensão das ciências dependem em larga 

medida do conhecimento que se possui da linguagem científica, já que este implica não 
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só o conhecimento do vocabulário particular, como o processo de pensamento e formas 

de discurso.  

 

2.9- A Linguagem 

 

De acordo com Oliveira (1996) a linguagem é um conjunto de signos 

diferenciados e consciencializados pela sua função conjunta de suporte da atividade 

cognitiva, é impulsionadora do pensamento e fomentadora da compreensão conceptual. 

Esta autora refere ainda que a linguagem serve como: 

- Instrumento de comunicação; 

- Elemento fundamental para a formação de conceitos cada vez mais abstratos e 

genéricos;  

- Para o pensamento sistémico; 

- Para a tomada de consciência pessoal e social; 

- Fornece a base essencial para o desenvolvimento da consciência humana; 

A linguagem só recentemente se tornou fonte de investigação do ponto de vista 

da educação, contudo, esta é alvo de estudo em muitas áreas. A linguagem é essencial, 

pois é através dela que interagimos uns com os outros e com o mundo que nos rodeia, 

que comunicamos e aprendemos sobre o mundo. A linguagem é a base de qualquer aula, 

qualquer que seja a área ou disciplina, pois é esta que possibilita a interação entre 

professores e alunos, tal como nos menciona Oliveira (1991), “é pela linguagem que 

professores e alunos interagem, que o professor motiva, explica, questiona, controla, 

organiza, avalia e que o aluno constrói e representa as suas aprendizagens ”(p.162). 

Ainda de acordo com a mesma autora: 

Linguagem e pensamento são elos duma cadeia de desenvolvimento cognitivo 

em que a linguagem, enquanto sistema de signos diferenciados e 

consciencializados, pela sua função de suporte do pensamento, serve como 

instrumento de comunicação e de formação de conceitos cada vez mais abstratos 

e genéricos (p.166). 

A linguagem pode constituir-se como um importante instrumento da evolução da 

atividade cognitiva que leva à construção de estruturas conceptuais. Como refere 

Oliveira (1991), “cada palavra é, assim, já por si, uma generalização e 

consequentemente o significado de uma palavra é um ato de pensamento e de 
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comunicação entre indivíduos” (p.167). Esta autora refere-nos ainda que as “palavras 

são essenciais e são o primeiro modo de especificar, confrontar, integrar e transformar 

ideias, conduzindo à reflexão e à descoberta do mundo social e natural” (p.162). 

Oliveira et al. (2009) referem que “o domínio da linguagem pelo aluno 

transforma-se, assim, num valioso instrumento de desenvolvimento dos processos 

cognitivos e orienta a construção do próprio conhecimento” (p.22). Desta forma e de 

acordo com a sua importância, a escola deve dar-lhe o destaque merecido, tendo em 

conta as experiências trazidas pelos alunos, a sua capacidade de expressão e 

comunicação. Cabe ao professor o papel fundamental de ajudar os seus alunos a usar a 

linguagem, de forma a organizar a experiência e o pensamento sob a forma de discurso. 

Assim, na opinião de Oliveira et al. (2009), estudar a linguagem é também estudar os 

processos de aprendizagem. 

Infelizmente, verifica-se ainda uma desvalorização do desenvolvimento da 

comunicação, originado tanto pelos constrangimentos impostos por um programa 

extenso e preocupação com o seu cumprimento, como por uma forma de estar em que 

os professores continuam a dominar a maior parte do tempo destinado à comunicação 

com exposições de conteúdos e questões de organização de aula. Sobra assim, pouco 

tempo para interações com os alunos, pouco investimento na promoção de discussões e 

debates, que possibilitem o desenvolvimento de capacidades argumentativas e 

linguísticas, entre outras. De acordo com estudos já efetuados, por norma os professores 

não permitem o período necessário às respostas dos alunos, aquando o seu 

questionamento, pois exige tempo para que os alunos possam organizar o pensamento e 

construir o discurso de acordo com o seu conhecimento. É assim fundamental, que se 

crie espaço para que os alunos possam, eles próprios, organizar o pensamento e 

construir sob a forma de discurso o seu conhecimento e que o professor ajude a 

estruturar essa mesma linguagem, permitindo que os alunos discutam, argumentem e 

escrevam.  

Como nos indica Oliveira (1991) “a inter-relação entre pensamento e linguagem 

é essencial para a compreensão do processo de aprendizagem e do desenvolvimento 

cognitivo e conceptual dos alunos” (p.165).  

Ao nível da linguagem, destacam-se Piaget e Vygotsky, pelos estudos 

desenvolvidos, nomeadamente na relação entre o pensamento e linguagem. Para Piaget, 

a linguagem é encarada como um instrumento de suporte do pensamento, prendendo-se 

com a evolução do desenvolvimento cognitivo de cada criança. Para este autor, à 
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medida que a linguagem egocêntrica desaparece, dá lugar “à linguagem socializada com 

características de cooperação e colaboração e funções de comunicação intercultural”.  

Já para Vygotsky, o pensamento e a linguagem distinguem-se e são 

independentes, evoluindo de forma diferente. Este autor demonstrou preocupação com a 

relação que se estabelece entre pensamento e linguagem e a evolução em contexto 

escolar, compreendendo esta o mundo cognitivo, a sua relação com o meio cultural 

assim como o papel da linguagem não-verbal. Para Vygotsky o pensamento antecede a 

capacidade de uso da linguagem, contudo após o aparecimento da fala, a linguagem 

pode influenciar e determinar o pensamento. Este autor, distingue o discurso interno da 

comunicação com os outros, estabelecendo-se a linguagem como mediadora entre o 

mundo interno e o exterior.  

 

2.9.1- Linguagem científica 

 

Oliveira (1991) indica-nos que “a linguagem não é só instrumental, é também 

uma função cognitiva complexa, sobretudo quando está envolvida na aquisição de 

conceitos e teorias científicas na sua comunicação” (p. 164). Em educação, neste caso 

concreto na educação para as ciências, a linguagem adquire um papel fundamental uma 

vez que intervém com a compreensão de conceitos e teorias científicas. Para Oliveira et 

al. (2009): 

 

A linguagem em Ciência tem sido usada para conquistar, selecionar e nomear o 

desconhecido. A linguagem dá poder discursivo ao conhecimento científico, 

dando uma nova visão do não observável, gerando investigação científica, 

providenciando formas de argumentação, tornando assim possível a 

comunicação científica e consequentemente o desenvolvimento da Ciência. É, 

pois, essencial que os professores e os investigadores criem canais de 

comunicação de modo a construir pontes entre a investigação e as práticas 

letivas (p. 27). 

 

A linguagem científica desempenha um papel fulcral na construção do 

conhecimento científico, seja por parte dos cientistas, seja para uma melhor 

compreensão da construção do conhecimento escolar. Atualmente verifica-se que a 

linguagem em ciências se tem tornado mais flexível, assumindo um caráter descritivo, 
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explicativo e ilustrativo, de forma a promover a divulgação da ciência. De seguida 

podemos observar um quadro, onde se apresentam as funções da linguagem científica 

de acordo com Oliveira (1991). 

 

Quadro 8 - Funções da linguagem científica  

 

Comunicação 

- Comunicação entre pares; 

- Divulgação da ciência; 

- Ensino das ciências; 

 

Cognitiva 

- Formação de conceitos e de conhecimento; 

- Desenvolvimento de formas de pensamento científico; 

- Aprendizagem das ciências; 

 

Ainda de acordo com esta autora:  

 

A linguagem científica é uma ponte, uma articulação entre os conhecimentos 

prévios dos alunos e a sua experiência dos fenómenos quotidianos e a 

compreensão científica desses fenómenos. É pois, uma forma de integração e 

interpretação do conhecimento científico adquirido através das atividades de 

observação, de experimentação e de laboratório. É, ainda, um modo de 

familiarização com os modos de comunicação usados no mundo científico 

(p.162). 

 

A linguagem e a terminologia utilizadas assumem um papel importante na 

medida em que existe um vocabulário próprio e básico a ser utilizado na sua 

aprendizagem, o que, muitas vezes, causa dificuldades aos alunos, tendo em conta que 

interferem na compreensão dos conceitos científicos, tal como nos demonstra Oliveira 

(1999). 

 

Pode-se considerar que a linguagem científica constituiu uma segunda língua, 

porque implica a aquisição de um tão vasto conjunto de novos termos como os 

que os alunos encontram ao estudar uma língua estrangeira, com a dificuldade 

adicional de esses novos termos estarem ligados a conceitos detalhados, precisos 

e desconhecidos (p.366). 

 

A linguagem científica assume determinadas características, as quais merecem 

uma particular atenção. Como nos refere Oliveira (1991) a linguagem científica possui 
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uma estrutura sintática e discursiva própria, possuindo um léxico inerente às ciências. 

De acordo com Oliveira (1996), a linguagem científica assume ainda determinadas 

especificidades, tais como a terminologia técnica e o seu hermetismo, a existência de 

nomes técnicos que não o parecem ser e cujo reconhecimento é difícil de se fazer, a 

atribuição de diferentes significados a palavras vulgares, a vulgar empregabilidade de 

nomes científicos, que entretanto se tornaram populares e de grande divulgação, assim 

como o uso de nomes científicos usados na linguagem vulgar, o recurso a citações ou 

uso de metáforas. 

A terminologia usada nas várias áreas de ciências cria dificuldades na medida 

em que implica a aprendizagem e utilização de termos novos e conceitos específicos 

pouco conhecidos. O desenvolvimento das ciências implica a invenção de novas 

palavras (muitas vezes derivadas do latim, grego ou selecionadas por analogia do 

vocabulário vulgar dando-lhe significados novo). 

Um estudo realizado em Portugal, IPEC (2005-2006) refere-nos que um dos 

obstáculos referenciados pelos professores se prende com a linguagem científica e o seu 

ensino aos alunos. Concluindo, uma das grandes dificuldades relacionadas com a 

linguagem científica prende-se assim com o aspeto denotativo (definição) das palavras e 

o conotativo (associações de sentido). Na linguagem científica pretende-se reduzir as 

relações conotativas, centrando-se essencialmente nos aspetos denotativos. Esta situação 

leva a que frequentemente se depare com uma menor espontaneidade e criatividade no 

processo de descoberta dos alunos, de forma a ressaltar resultados e factos. Contudo ao 

tornar a linguagem científica precisa, o aluno não a consegue atingir sem compreender o 

significado das palavras e as associações que lhe são inerentes.  

Outra das grandes dificuldades que se prende com a linguagem científica tem a 

ver com a familiarização da nomenclatura usada em ciências. Como refere Oliveira et 

al. (2009) “em ciência, e na aprendizagem da Ciência, certas palavras não podem ganhar 

significado tão facilmente como as palavras do quotidiano, porque têm significado 

específico que não pode ser resultado da observação ou da experiência pessoal (p.23).” 

Constitui-se também como obstáculo, as implicações causadas pelas frases científicas e, 

como refere  Maskill (1998), com as implicações causais que podem ser interpretadas 

pelos alunos como discurso vulgar devido à ocorrência de erros de lógica num contexto 

desconhecido. 

Assim, de acordo com Oliveira (1991), podem-se verificar três áreas de 

dificuldades na aquisição de vocabulário em ciências: 
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- O reconhecimento de termos técnicos- De acordo com Evans (citado em Oliveira, 

1999), termo técnico é uma palavra ou frase que quando usada no contexto duma 

disciplina tem um significado específico. 

- Derivação – Quando pela junção de um prefixo ou sufixo a uma palavra base se forma 

uma nova palavra que representa uma adição ao vocabulário técnico, ou então ao 

aparecimento de um novo significado que pode ser deduzido duma forma errónea. 

- Aprendizagem do vocabulário – Nas ciências, exige-se um cuidado especial na escolha 

de estratégias que tenham como objetivo a aquisição de vocabulário novo através da 

atividade intelectual por parte do aluno.  

De acordo com Wellington (1983, citado em Oliveira, 1991), é apresentada uma 

taxonomia que pretende classificar categorias de palavras, de acordo com o seu nível de 

abstração. Estes diferentes níveis podem explicar as dificuldades existentes no ensino e 

aprendizagem da linguagem científica. Oliveira (1991) apresenta a classificação de 

palavras por níveis de abstração, a fim de orientar os professores para uma melhor 

compreensão da linguagem científica.  

 

Quadro 9- Categorias de palavras 

Categorias  

 

1º categoria 

Parte do ensino das ciências, consiste em dar novos nomes a 

fenómenos familiares e não familiares, o que implica o uso de 

termos que identificam objetos reais ou identidades observáveis. 

2º categoria Engloba as palavras que designam processos científicos. 

 

3º categoria 

Engloba palavras que designam conceitos ou ideias abstratas , que 

é uma área de difícil aprendizagem.  

Frequentemente implica uma maior dificuldade pelos significados 

diferentes que possuem na vida quotidiana e na ciência. 

4º categoria Pode englobar abstrações como átomo e eletrão. 
  

Ao longo destas várias categorias ressalta a capacidade de conseguir adquirir, 

integrar e interpretar informação nova, de forma a promover o desenvolvimento da 

linguagem científica.  

Desta forma, o professor deve em primeiro lugar, procurar utilizar uma 

linguagem percetível, mas correta do ponto de vista científico. Devem-se introduzir os 

novos termos científico/técnicos para que sejam compreensíveis, tendo em conta que o 

desenvolvimento da linguagem científica e de todo o vocabulário inerente relaciona-se 

de forma íntima com o desenvolvimento de novos conceitos. Não podemos olvidar que 

em toda a linguagem científica se usa os chamados conetores lógico- gramaticais, isto é, 
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pequenas frases ou palavras que possuem significado próprios, o que implica um 

pensamento formal e um raciocínio lógico que se traduz numa maior dificuldade, tendo 

em conta as necessidades de possuírem competências metacognitivas e metalinguísticas 

só possíveis de aprender num contexto específico. 

De acordo com Oliveira (1999), “falar só resulta em interação se for utilizada a 

argumentação, a discussão e o questionamento e, assim o conhecimento vai-se 

estruturando e cumulativamente vão-se desenvolvendo capacidades científicas”(p.69). 

Contudo é necessário que o professor esteja atento a esta situação. Ainda de acordo com 

a autora em referência, Oliveira (1999): 

 

Ensinar um aluno a falar, a ler e a escrever é dar-lhe poder científico para a 

intervenção e compreensão científica do Mundo que o rodeia, criando uma 

cultura científica que deve ser património de todos. A linguagem dá poder a 

quem a usa e através da capacidade de usar a linguagem, duma forma eficaz, a 

inteligência de cada um fica ao dispor (p. 69). 

 

Cabe aos professores a promoção de atividades, de forma a permitir o 

desenvolvimento da linguagem científica. Algumas das formas de desenvolver a 

compreensão e uso da linguagem científica serão as atividades práticas, seja através da 

leitura e comparação de textos, exploração oral do discurso, utilização de material 

escrito e da própria investigação dos alunos, utilização de materiais audiovisuais ou 

conjugando todas as atividades, como nos indica Galvão et al. (2006). Estas atividades, 

permitem de forma diversificada, reconhecer, analisar, interpretar, classificar, discutir e 

construir textos. A utilização de gráficos e diagramas permitem também a comunicação 

de informação científica, facilitando não só a aprendizagem, mas promovendo também 

o reconhecimento e estabelecimento de relações que permitem desenvolver a 

capacidade de resolução de problemas. A escrita constitui-se ainda como um importante 

instrumento para a aquisição e desenvolvimento da linguagem científica. Para além de 

informar o professor acerca do que foi compreendido pelos alunos, a escrita assume-se 

como uma importante forma de ligar o mundo interno e externo dos jovens no entender 

de Oliveira (1991), já que permitem organizar experiências, desenvolver capacidades 

metacognitivas e metalinguísticas, como a resolução e problemas e expressão de ideias.  

É necessário ter uma atitude crítica e reflexiva perante a linguagem científica, 

estando consciente que o seu uso pode alterar as atitudes perante (e o conteúdo de) uma 
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ideia. A compreensão da linguagem científica contribui ainda para a literacia científica, 

base de uma cultura científica crucial para a participação ativa de cada cidadão no atual 

mundo científico e tecnológico.   

Pode-se observar em seguida, um quadro onde se apresentam algumas 

capacidades processuais relacionadas com a ciência e a linguagem. 

 

Quadro 10 - Exemplos de Capacidades Processuais relacionadas com a ciência e linguagem 

Capacidades 

Processuais 

Capacidades Científicas Capacidades  ao nível da linguagem 

 

Observação 

Uso de um ou mais sentidos para a 

obtenção de informação. Pode incluir o 

uso de equipamento. 

Descriminação de formas, sons, sílabas, e 

acentuação de palavras. 

 

 

Previsão e Validação 

Formular ideias sobre o resultado 

esperado, dependendo da observação e 

julgamentos, baseados em experiências 

anteriores. 

A validação baseia-se em observações. 

Formar uma ideia de um evento esperado ou 

resultado através da observação e julgamento 

baseado na experiência do passado. 

A validação é baseada nas observações atuais. 

 

 

Recolha de Dados 

 

Medição e registo de informações de 

forma organizada, precisa e exata. 

 Tomar notas. 

Uso de materiais de referência e de diferentes 

partes de um livro. 

 Gravação de informações de forma 

organizada, precisa e exata. 

 

Investigação 

Uso de observações para recolha e 

análise de dados a fim de elaborar 

conclusões e resolver problemas. 

Fazer questões. 

Investigar possíveis conexões e relações. 

Seguimento de procedimentos organizados. 

 

 

Interpretação de 

dados 

Leitura de tabelas, gráficos e 

diagramas. 

Explicação da informação apresentada 

e possível uso pra responder a 

questões. 

Reconhecer relações causa-efeito. 

Organização de factos 

Resumo de informação nova. 

Pensar indutivamente e dedutivamente. 

 

 

Classificação 

Agrupar ou ordenar objetos ou 

acontecimentos de acordo com um 

esquema estabelecido, baseado nas 

observações. 

Comparação e contraste de características. 

Organização de ideias, ordenação e 

sequencialização da informação. 

Considerar múltiplos atributos. 

 

 

 

Conclusões 

Generalizar. 

Análise crítica. 

Estabelecer relações. 

Uso da informação noutras situações. 

Generalização. 

Analise crítica. 

Identificação das ideias principais. 

Estabelecer relações. 

Uso de informação noutras situações. 

Comunicação de 

resultados  

Dar e trocar informação oralmente e 

por escrito. 

Organizar informação logicamente. 

Sequenciar ideias. 

Descrever claramente.  

Quadro adaptado de Teaching physical science through children’s literature  (p. 10). 
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2.9.2– Linguagem metafórica e analogias 

 

Apesar de na linguagem, a fala e a escrita serem o principal veículo de 

comunicação, frequentemente as diferentes formas de linguagem utilizada na escola e 

fora desta, causam algumas dificuldades que podem contribuir para o insucesso dos 

alunos. Desta forma, a linguagem metafórica pode estabelecer uma ponte entre os 

conhecimentos já adquiridos e a compreensão científica dos vários fenómenos e 

conceitos.  

De acordo com Oliveira (1991), a linguagem metafórica pode constituir-se como 

um importante auxiliar cognitivo na aprendizagem científica tendo em conta que: 

- Ativa o raciocínio analógico; 

- Organiza a perceção; 

- Desenvolve a aquisição do pensamento metafórico; 

- Desenvolve capacidades cognitivas elevadas como a criatividade; 

- Faz a ligação ente o conhecido e o desconhecido; 

- Funciona como organizado prévio; 

- Transforma o conhecimento factual em conceptual; 

- Torna significante e motivante a informação; 

- Facilita a aquisição de novos conceitos; 

- Faz a ligação entre conceitos; 

- Torna compreensível os conceitos, nomeadamente os abstratos; 

- Alarga em extensão um conceito pelo aumento de flexibilidade e versatilidade de 

pensamento; 

- Aumenta a memória; 

- Estimula a solução de problemas e a identificação de novos problemas; 

- Fomenta a elaboração de hipóteses; 

- Torna a comunicação mais variada, interessante e agradável; 

- Fomenta um estilo menos rígido e mais expressivo do discurso; 

Os conceitos de metáfora e a analogia variam de autor para autor. Para Hayes 

(1982) a analogia é “uma relação de semelhança entre objetos diferentes, quer por 

motivos de semelhança (pode-se inferir de uma semelhança comprovada de uma 

semelhança não comprovada), quer por motivos de dependência causal” (citado em 

Oliveira, 1991, p.185). Para este autor a metáfora “é a significação natural de uma 
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palavra que se transporta para outra por virtude de relação de semelhança que se 

subentende, condensando numa frase uma semelhança significante” (p.185). 

Já para Oliveira et al. (2001), as analogias são comparações do conhecimento, 

mantendo uma certa relação de semelhança entre si. Estas constituem, uma ferramenta 

frequente no pensamento comum das pessoas mas também ocupam um lugar importante 

no ensino, em particular no ensino das ciências.  

As analogias servem, na perspetiva de Dagher (citado em Oliveira et al., 2001) 

para ajudar a compreender um determinado conceito ou fenómeno, através de relações 

estabelecidas com um sistema semelhante, mais conhecido do aluno.  

A metáfora difere da analogia, no sentido em que, enquanto numa metáfora a 

relação entre os domínios está subjacente, na analogia é possível observar-se uma 

relação demonstrada por palavras “como”, semelhante a”, entre outras. De acordo com 

Oliveira (1997): 

 

 Ao utilizar a metáfora e a analogia na aprendizagem, é necessário deixar que os 

alunos reorganizem a informação, alterem as suas categorias conceptuais 

preexistentes, encontrem o seu modo próprio de pensar, desenvolvendo novas e 

criativas estruturas organizacionais cognitivas que orientem significativamente o 

seu pensamento, confrontando estereótipos longamente aceites e construindo 

novos significados. Uma abordagem construtivista para a aquisição ou expansão 

de conceitos científicos implica reconhecer que aprendizagem ocorre num meio 

físico e sociocultural determinado, o que proporciona a cada aluno um conjunto 

de perceções, experiências pessoais e conhecimentos próprios que podem ser 

expressos através da L.M. (p.58). 

 

Do ponto de vista histórico, as metáforas permitiram explicar e compreender 

muitos fenómenos que conduziram a teorias científicas. Estas contudo, foram 

modificadas, ou abandonadas, tendo surgido outras à medida que se evoluía. Kuhn 

(1979) afirmou que “a ciência pura não pode viver sem metáforas e que estas governam 

o progresso científico que ocorre quando os cientistas abandonam certas metáforas em 

favor de outras melhores” (citado em Oliveira, 1991, p.186)  

A linguagem metafórica pode constituir-se como um importante instrumento 

auxiliar em todo o processo de ensino/aprendizagem das ciências, desde que, de acordo 

com Oliveira (1991) se conheçam e atentem as suas potencialidades e limitações 
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“relativamente à própria aprendizagem científica e às características individuais dos 

alnos” (p. 186). 

 Contudo, apesar do papel importante que estas podem ter no ensino, em especial 

no ensino das ciências, é necessário referir que a má utilização da metáfora e da 

analogia podem permitir más interpretações, impedir a construção de novos conceitos e 

conduzir a perceções erradas por parte dos alunos. Estas conceções erróneas em relação 

aos conceitos e fenómenos científicos, originadas então aquando a má exploração de 

metáforas e analogias, podem ter a sua origem, de acordo com Thiele e Treagust (1992, 

citados em Oliveira, 1999): 

- Na incorreta transferência de atributos ou relações entre a fonte e o alvo (transferirem 

indiretamente propriedades confusas, ou seja, alguns atributos ou relações da fonte que 

não centrais para o objetivo pedagógico para que foram usados). 

-Na ausência de familiaridade dos alunos com a fonte (“transferirem diretamente 

propriedades confusas, ou seja, um atributo/relação não relevante é transferido como se 

fosse pretendido). 

- Aos estádios de desenvolvimento cognitivo dos alunos (focando aspetos descritivos 

deixando de lado os aspetos mais profundos como, por exemplo, as relações de 

causalidade, originando por parte dos alunos, uma tendência em estabelecer uma relação 

incorreta nalgumas situações). 

 

2.10- Interdisciplinaridade 

 

É frequente ouvir-se falar sobre interdisciplinaridade, surgindo amiúde em 

diferentes contextos, aplicações e alvo de discussões em diversas áreas, nomeadamente 

em educação. Desde os anos 60 do século passado que a interdisciplinaridade assenta na 

base de diversas experiências pedagógicas. Várias conferências internacionais assumem 

este interesse pela interdisciplinaridade, levando a um crescente interesse por parte de 

vários países.  

De acordo com Pombo (1994), não existe ainda “uma definição unívoca, 

consensual ou sequer geralmente aceite” (p.4). Desta forma o conceito de 

interdisciplinaridade não é ainda alvo de consenso, tal como nos refere Pombo, 

Guimarães & Levy (1993), pois ”ninguém sabe exatamente o que é a 

interdisciplinaridade, o que identifica as práticas ditas interdisciplinares, qual a fronteira 

exata a partir da qual uma determinada experiência de ensino pode ser dita 
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interdisciplinar e não multidisciplinar, pluridisciplinar ou transdisciplinar” (p.10), pois 

todos estes termos são usados frequentemente pelos professores sem que sejam 

claramente distintos os seus conceitos e significados.  

Tendo em conta que todos os termos referidos no parágrafo anterior giram em 

torno de uma mesma família de palavras, importa aqui, para melhor compreensão, 

definir o conceito de disciplina. De acordo com Valente (2005): 

 

Uma disciplina é uma maneira de organizar e delimitar um território de 

trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado 

ângulo de visão. Daí que cada disciplina nos ofereça uma imagem particular da 

realidade, isto é, daquela parte que entra no seu objetivo” (p.5). 

 

 Contudo também os prefixos são portadores de significado: pluri significa 

vários; multi refere-se a muitos e  trans indica para além de, resultando em termos como 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade, para citar alguns, 

indicando antes de mais a vontade em superar as barreiras disciplinares com que  as 

instituições ligadas ao saber, estão confinadas, como nos refere Pombo (2004). 

Para Pombo et al. (1993) a pluridisciplinaridade pode ser vista como “qualquer 

tipo de associação mínima entre duas ou mais disciplinas, associação essa que, não 

exigindo alterações na forma e organização do ensino, supõe contudo algum esforço de 

coordenação entre os professores dessas disciplinas” (p. 12). Esse esforço pode passar 

por uma questão de organização do tempo, de colaboração, de encontros para resolver 

determinadas questões, entre outros. Para Pombo et al. (1993) a interdisciplinaridade, 

poderá entender-se como “qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas 

com vista à compreensão de um objeto a partir da confluência de pontos de vista 

diferentes e tendo como objetivo final a elaboração de uma síntese relativamente ao 

objeto comum” (p.13). Para estes autores a interdisciplinaridade implica a reorganização 

do processo de ensino/aprendizagem e um trabalho contínuo de cooperação entre os 

professores envolvidos. Por transdisciplinaridade, estes mesmos autores entendem que 

é“ o nível máximo de integração disciplinar que seria possível alcançar num sistema de 

ensino” (p.13). Tratar-se-ia então da união entre duas ou mais disciplinas, baseando-se 

na explicitação de fundamentos comuns, numa linguagem comum, assim como na 

identificação de estruturas e mecanismos de compreensão do real comuns, de forma a 
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manifestarem uma “visão unitária e sistemática de um sector mais ou menos alargado 

do saber” (p.13).  

Na opinião de Silva (2009), a classificação mais divulgada da relação entre os 

saberes é a de Jantsch, apresentada em 1979, num seminário promovido pela OCDE, 

que observamos a seguir: 

 

A multidisciplinaridade seria a mera justaposição de matérias diferentes, 

oferecidas de maneira simultânea, com a intenção de esclarecer alguns dos seus 

elementos comuns, mas, na verdade, nunca se explicitam claramente as possíveis 

relações entre elas. A pluridisciplinaridade seria a justaposição de disciplinas 

mais ou menos próximas, dentro de um mesmo sector de conhecimentos (…) a 

interdisciplinaridade reuniria estudos complementares de diversos especialistas 

num contexto de estudo de âmbito mais coletivo. A transdisciplinaridade seria o 

nível superior da interdisciplinaridade, onde desapareceriam os limites entre as 

diversas disciplinas, constituindo-se, assim, um sistema total que ultrapassaria o 

plano das relações e interações entre tais disciplinas” (p. 49). 

 

De acordo com Gusdorf (1990) o” prefixo inter, não indica apenas uma 

pluridade, uma justaposição; evoca também um espaço comum, um fator de coesão 

entre saberes diferentes” (citado em Pombo et al. 1993, p. 12). Perante uma experiência 

de ensino que integre mais do que uma disciplina, podemos assim referir-nos à 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Espaço intervalar de interação disciplinar (retirado de Valente,2005, p.9). 
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Para Marion (1972, citado em Pombo et al., 1993) a interdisciplinaridade é “ a 

co-operação de várias disciplinas no exame de um mesmo objeto”. Já para Piaget (1972, 

também citado em Pombo et al. (1993) a interdisciplinaridade é o “intercâmbio mútuo e 

integração recíproca entre várias disciplinas tendo como resultado um enriquecimento 

recíproco”.  

Para Pombo (1994), são várias as causas que contribuem para a dificuldade em 

definir a interdisciplinaridade. A primeira prende-se com a “própria materialidade da 

palavra”, tornando-se uma palavra difícil e longa. Outra das razões prende-se com a 

vulgarização da mesma, fazendo atualmente parte da nossa linguagem quotidiana e 

utilizando-se em contextos múltiplos. O facto da palavra interdisciplinaridade pertencer 

em simultâneo a um vocabulário especializado tanto da construção do conhecimento, 

como da transmissão do mesmo, é apontada como outra das razões que dificulta a sua 

definição. A palavra designa ainda diversas experiências realizadas pelos professores e 

que, de acordo com Pombo (1994) “têm em comum o facto de traduzirem uma grande 

vontade de superação das barreiras disciplinares a que o ensino está institucionalmente 

confinado” (p.4).  

Na opinião de Pombo (2004) apesar da existência de várias definições, podem 

ser encontrados 2 pontos comuns: as várias definições são “construídas com base em 

distinções triádicas” isto é, a partir do confronto entre interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade. De acordo com a mesma autora, a 

interdisciplinaridade “ocupa uma posição intermédia”. Piaget (1972, citado em Pombo, 

2004) considera mesmo “os conceitos de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade como três níveis de uma progressiva integração das componentes 

disciplinares em jogo” (p.33). De acordo com Pombo (2004) a interdisciplinaridade, 

assim como os outros conceitos da mesma família, “surgem então como algo que 

designa diferentes modos de relação e articulação entre disciplinas (…) visa superar a 

compartimentação disciplinar que tradicionalmente configura as instituições de 

produção e transmissão do conhecimento” (p.34).  

De acordo com Silva (2009) “ressalta-se, entretanto, que a interdisciplinaridade é 

vista ainda como um termo que serve para caracterizar a colaboração entre diversas 

disciplinas ou entre sectores heterogéneos de uma mesma ciência” (p.78). Para esta 

autora uma “atitude interdisciplinar” conduz os investigadores a “ reconhecer os limites 

do seu saber para acolher contribuições das outras disciplinas, toda a ciência seria 
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complemento de uma outra, e a dissociação ou separação entre as ciências seria 

substituída por uma convergência para objetivos mútuos” (p.78).  

Como refere Valente (2005) “a interdisciplinaridade implica portanto alguma 

reorganização do processo de ensino-aprendizagem e supõe um trabalho continuado de 

cooperação dos professores envolvidos”(p.24). Pode ser mais ou menos alargado 

consoante cada caso e cada nível de integração pretendido. Procura-se através da 

interdisciplinaridade que se contextualize de forma geral as várias disciplinas, sendo as 

mesmas modificadas e passando a estabelecer-se interação entre as mesmas, de forma a 

coexistir uma intercomunicação e enriquecimento entre si. 

De acordo com Valente, “o ensino baseado na interdisciplinaridade tem um 

grande poder estruturado, pois os conceitos e procedimentos encontram-se organizados 

em torno de unidades mais globais” (p. 14).  

Contudo, para Pombo (2004), não está instaurada uma pedagogia da 

interdisciplinaridade. A autora, apresenta razões que justificam esta afirmação, 

observando que a interdisciplinaridade surgiu nas escolas “de forma quase espontânea” 

(p.105). De acordo com esta autora são os próprios professores “que, por sua própria 

iniciativa, realizam, com uma frequência crescente, experiências de ensino onde se 

procura alguma integração dos saberes disciplinares” (p.106).Contudo frequentemente 

fazem-no sem apoios e de forma insegura perante aquilo que se pode entender como um 

ensino interdisciplinar. De acordo com Pombo (2004), o recurso à interdisciplinaridade 

aparece assim como forma de “compensar, ou mesmo superar, os efeitos perversos de 

especialização e fragmentação dos saberes na consciência dos alunos” (p. 121). 

 

2.10.1- A necessidade e importância da interdisciplinaridade 

 

Atualmente, a especialização dos saberes parece ser uma exigência face à 

evolução do conhecimento, como nos apresenta Pombo (1993), “ a especialização 

parece ser, hoje em dia, uma das exigências necessárias de todas as atividades 

cognitivas, uma das condições essenciais ao progresso do conhecimento” (p.24). Esta 

situação não é apenas visível nas ciências, através do aparecimento de novas disciplinas 

e áreas do saber e de estudo.  

Perante a fragmentação e o progresso do conhecimento, a escola tende a 

acompanhar esse mesmo movimento, procurando simultaneamente alargar e ajustar os 

conteúdos, através da criação de novas disciplinas e organizações do currículo. 
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Contudo, isto leva a que a escola se veja obrigada a reorganizar-se de forma a 

não levar à sobrecarga dos currículos escolares, através de redução de horários para 

determinadas disciplinas e a erradicação de outras disciplinas, assim como através do 

prolongamento da escolaridade, criação de cursos e formações permanentes.  

A possibilidade de encontrar soluções através do recurso aos conhecimentos de 

várias áreas em simultâneo perante um determinado problema, leva-nos a refletir sobre 

o papel que a escola desempenha perante a necessidade de fornecer ferramentas, 

necessárias ao desenvolvimento do processo educativo. A escola deve permitir que os 

alunos possam analisar os problemas de forma global, de maneira a que consigam 

incluir todos os aspetos, analisando as partes perante um todo, acentuando-se os 

benefícios da promoção da interdisciplinaridade. 

Tal como nos indicam Almeida e Strecht-Ribeiro (2001), “as relações 

interdisciplinares surgem, é certo, facilitadas entre disciplinas que, como acontece com 

as diferentes ciências da natureza partilham um mesmo objeto de estudo ou uma 

metodologia similar que (…) se traduz nomeadamente por linguagem comum(…)” 

(p.75) contudo, os mesmos autores  indicam que “ por vezes, quer o seu afastamento 

quer a aparente disparidade revelam-se mais fecundos e com maior valor educativo 

pelas pontes de ligação que entre elas se conseguem estabelecer(…) (p.75). 

 A interdisciplinaridade pode ajudar, no sentido em que permite a colaboração e 

a articulação de diferentes áreas do conhecimento, uma vez que, não podemos procurar 

encontrar respostas e soluções para os problemas de forma isolada, ou que fiquem 

restritos a uma determinada área do conhecimento. Como refere Pombo et al. (1993):  

 

“Suscitando o estabelecimento de pontes e articulações entre domínios 

aparentemente afastados”, permitindo a convergência de diferentes perspetivas 

no estudo de problemas, “a exploração heurística de transposições concetuais e 

metodológicas”, permitindo economizar esforços e gerir melhor os recursos. A 

interdisciplinaridade pode permitir ainda levar a que se ultrapasse o isolamento “ 

restituindo” ao objeto de estudo o sentido da uma concretude, da sua riqueza e 

coerência, da sua autonomia enquanto objeto de experiência comum” (p. 16). 

 

Para além das razões anteriormente citadas, face ao fato da escola ter deixado de 

ser o único veículo de transmissão do saber, face à aos novos meios de comunicação e 

informação, a escola perante a diversidade e quantidade de informações transmitidas, 
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deve procurar fornecer princípios globais de compreensão em que os alunos consigam 

integrar a diversidade de informação adquirida. Como refere Petraglia, (199, citado em 

Valente, 2005)”um projeto educacional deve garantir a construção do conhecimento 

globalizante que, sendo um processo dinâmico, permite ao aluno a ação e transformação 

da realidade, bem como a sua própria transformação” (p.19). A interdisciplinaridade, 

como nos indica Guattari (1991, citado em Valente, 2005) “surge assim como uma 

possibilidade de romper com as fronteiras das disciplinas, unindo as diversas áreas do 

saber, no sentido de melhor oferecer ao aluno a visão do todo” (p. 19).  

Como já foi referido e de acordo com Pombo et al. (1993) a interdisciplinaridade  

surge na escola, tendo a sua origem nos próprios professores e não em propostas 

pedagógicas a eles apresentadas. Cabe aqui assim, um papel importante ao professor, no 

sentido em que ele se torna o mediador dessa integração de conhecimentos, 

contextualizando os diversos conteúdos, indo além daquilo que é a sua própria 

disciplina. Para que seja possível desenvolver um projeto interdisciplinar é necessário 

que se integrem dados, conceitos e procedimentos e metodologias relacionando-se entre 

eles e com significado para o aluno. Desta forma é necessário que o professor seja 

disponível para promover a troca e a partilha de forma a integrar a sua disciplina. O 

professor deve estimular nos alunos o sentido crítico, a criatividade, o gosto e a 

compreensão pela necessidade de pesquisa e investigação. Como nos indica Pombo 

(1993) “a interdisciplinaridade é fenómeno largamente generalizado cujo sentido deverá 

ser entendido como uma tentativa de resposta à necessidade atual de reestruturação da 

instituição escolar face às determinações históricas, civilizacionais e epistemológicas 

que caracterizam o estado atual dos saberes” (p. 19). 

 

2.10.2- Dificuldades na implementação da interdisciplinaridade 

 

Como já foi referido, a organização curricular existente atualmente não se 

mostra favorável à constituição da interdisciplinaridade, tendo em conta a sua 

organização e compartimentação por disciplinas. Embora ao nível do primeiro ciclo do 

ensino básico, pelas suas características próprias e o regime de monodocência se 

facilitem este tipo de experiências e projetos, nos outros níveis de ensino torna-se mais 

difícil tendo em conta a compartimentação das disciplinas, em que cada professor 

leciona a sua própria disciplina, num determinado horário e espaço, dificultando a 
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existência de momentos e espaços em que seja possível a organização e a colocação em 

prática da interdisciplinaridade. 

   A organização por disciplinas apresentada pela escola e a fragmentação do 

ensino, promovendo o afastamento e a rutura dos saberes, aprofundando as fronteira das 

varias domínios disciplinares, a segmentação de horários, espaços são, no ver de Pombo 

et al. (1993), “símbolos da diferenciação disciplinar que na escola se reflete e reforça” 

(p.20). Esta situação leva a que a existência de uma prática interdisciplinar encontre 

obstáculos e dificuldades à sua implementação e realização. O espaço escolar não 

oferece, na maioria das vezes, locais que permitam a promoção de um trabalho comum 

a várias disciplinas, face à falta de espaços e à rigidez de horários de professores e 

alunos, não contemplado muitos momentos em que se possibilite o trabalho transversal, 

como seria desejável.  

Para além de todas estas razões apresentadas, a existência de uma compreensão e 

comunicação entre as várias disciplinas, implica um nível discursivo diferente, 

promovendo um processo linguístico e discursivo que permita a interação de várias 

áreas e especialidades. De acordo com Levy (1993) “o diálogo interdisciplinar devia 

ajudar-nos a construir novos instrumentos cognitivo da criação e compreensão 

científica, beneficiando das subtilizes e versatilidades que são características das 

linguagens naturais” (p. 31). A nível educativo os professores de diferentes áreas devem 

trabalhar em conjunto, com a participação dos alunos, congregar-se em torno de 

problemas comuns, decidindo tarefas, explorando modalidades de comunicação, 

exercitando processos metacomunicativos pois, no ver da autora anteriormente citada, 

“só assim o trabalho interdisciplinar poderá ajudar a ter uma melhor compreensão das 

disciplinas, numa multiplicidade de maneiras e a, simultaneamente desenvolver uma 

mentalidade, aberta em relação aos outros” (p.31).  

 

2.10.3- Integração disciplinar  

 

Pombo et al. (1993) apresentaram-nos um conjunto de categorias de análise que 

permitem tipificar diferentes situações de ensino integrado, isto é, quaisquer situações 

de ensino que visem alguma articulação dos saberes disciplinares. 

A primeira categoria visa o âmbito da integração, isto é, o número de 

disciplinas que e evolvem numa situação de ensino integrado. Esta poderá ser realizada 

através da colaboração de vários professores ou mesmo através de apenas um único 



79 
 

professor. A segunda categoria visa o alcance da integração, isto é, a natureza das 

disciplinas e os conteúdos programáticos que se pretendem integrar. De acordo com 

estes autores, a integração de disciplinas de áreas curriculares diferentes podem 

enriquecer este tipo de experiência. Uma terceira categoria prende-se com a intensidade 

da integração, podendo passar pela pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade ou 

interdisciplinaridade, conquanto se interaja sob a forma de coordenação entre as 

disciplinas, ou fusão das mesmas. 

Outra das categorias refere-se à perspetiva  integradora, isto é, os princípios 

teóricos que estão na base das situações de ensino integrado. 

Se numa situação de ensino pluridisciplinar, as diferentes disciplinas devem 

desenvolver “o seu trabalho lado a lado”, a sua coordenação limita-se a um paralelismo 

das várias disciplinas, já numa situação de interdisciplinaridade é a convergência dos 

princípios que permitem efetuar e resolver o problema. Numa situação de 

transdisciplinaridade, como nos dizem Pombo et al. (1993) pressupõe-se “que a unidade 

global do mundo (ou do conhecimento do mundo) que transcende os saberes 

disciplinares, mas que constitui o limite para o qual convergem esses saberes (holismo) 

” (p.40).  

Outra das categorias tem a ver com a realização da integração, seja ela a nível 

macro (elaboração dos curricula), a um nível intermédio (elaboração dos programas) ou 

nível micro (situação didática). 

 

ELABORAÇÃO DOS CURRICULA 

 

 

 

ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS 

 

 

 

ELABORAÇÃO DE SITUAÇÕES DE ENSINO 

Conceção 

Realização didática 

 

Fig.3- Nível de realização da integração. 
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As vias de integração podem ser por via curricular, contemplando aqui as vias 

disciplinares ou vias extra curricular extra-disciplinar ou ainda por via extra- curricular.  

Quanto às modalidades de integração, esta pode ocorrer ao nível dos 

programas das várias disciplinas curriculares ou limitar-se apenas a determinadas 

unidades didáticas, de temas extrínsecos aos programas das disciplinas ou através de 

atividades não letivas. 

Relativamente à duração da experiência de integração, esta refere-se ao 

período de tempo em que decorre a experiência de integração. 

A origem da experiência de integração pode constituir-se como outra das 

categorias a ter em conta, podendo originar-se a partir do interior da escola ou exterior. 

E por fim, é-nos apresentada uma última categoria que se refere ao enquadramento da 

experiência de integração, referindo-se a mesma à existência ou não de apoios e o tipo 

(institucionais ou científicos). 
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CAPÍTULO III- METODOLOGIA 

 

 

 

A escolha da metodologia a utilizar para abordar um problema é condicionada, 

de acordo com Bogdan e Biklen (1994), por opções e conceções relacionadas com a 

natureza do problema, os objetivos do estudo, as questões a que se procura responder, 

assim como a perspetiva do investigador relativamente às vias possíveis de abordar esse 

problema, o papel do investigador no processo de investigação e com os sujeitos 

envolvidos na investigação. 

Neste capítulo ir-se-ão assim descrever e justificar as opções metodológicas 

tomadas para a realização desta investigação, de acordo com as questões orientadoras e 

a opção por uma abordagem de natureza qualitativa, assim como a utilização de uma 

metodologia de estudo de caso. De seguida, é feita a apresentação e justificação dos 

vários procedimentos, a caracterização dos seus participantes, a técnica de recolha de 

dados, referindo a forma como foi efetuado todo o processo de análise dos dados 

obtidos, assim como do papel da investigadora.  

 

3.1 - Problematização do estudo 

  

Atualmente, vivemos numa sociedade em franco desenvolvimento científico e 

tecnológico, em que as imposições aos cidadãos são múltiplas, determinando que a 

escola de hoje se reorganize, de modo a formar alunos capazes de responder às 

exigências da sociedade. Galvão et al. (2001), relativamente à importância da literacia 

científica para o exercício da cidadania, indicam que se torna essencial para os jovens 

tornando-os aptos para intervirem em assuntos controversos com impacto na sociedade 

atual e no ambiente e despertando o seu interesse pelas ciências e pelas carreiras 

científicas e tecnológicas. 

Tendo em conta as implicações que o necessário desenvolvimento da literacia 

assume nas várias áreas e no desenvolvimento global dos nossos alunos, de modo a 

formar cidadãos literatos, surgiu o presente estudo. Este tem como objetivo primordial 

compreender as relações que se poderão estabelecer com o recurso a livros infantis para 

desenvolver a literacia científica, em crianças do 1.º ciclo.  
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Acreditando, assim, que esta investigação poderá ter alguma relevância ao nível 

do processo de ensino/aprendizagem e da implementação de estratégias que promovam 

a literacia científica, selecionou-se o seguinte problema: 

De que forma a literatura infantil pode promover a aprendizagem das ciências 

nas crianças, aumentando a sua literacia científica? 

  Deste problema, surgiram as seguintes questões de investigação, que serviram 

como ponto de partida para o desenvolvimento de todo o estudo: 

- De que modo se poderá distinguir o discurso científico do discurso do quotidiano 

através das narrativas infantis? 

- Que relações se poderão estabelecer entre a linguagem científica em alunos do 3.º ano 

de escolaridade e o uso de livros de literatura infantil? 

- Qual a influência que a utilização das histórias infantis exerce na aprendizagem dos 

conteúdos científicos programáticos? 

- De que forma o uso de narrativas infantis poderá favorecer uma relação 

interdisciplinar no 1.º ciclo do ensino básico? 

A falta de atividades práticas ao nível do ensino das ciências, que é hoje ainda 

visível, a dificuldade na promoção de uma linguagem científica, a compreensão de 

conceitos científicos, o estabelecer de relações entre as várias áreas, levou a que se 

refletisse sobre formas de melhorar a motivação e desenvolver nos alunos o gosto pelas 

ciências, assim como promover aprendizagens significativas, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e formação.  

Sendo esta relação, entre a literatura infantil e o ensino das ciências, um tema 

ainda pouco explorado em Portugal, foi intenção deste estudo, compreender um pouco 

das potencialidades e limitações deste tipo de recurso e o seu contributo para o ensino 

das ciências, ao nível do 1.º ciclo do ensino básico, concorrendo para o incremento da 

literacia científica.  

Para a realização do mesmo, numa primeira fase do estudo, foram analisadas e 

exploradas diversas obras de literatura infantil cujos conteúdos se relacionavam com os 

temas em estudo na área disciplinar de estudo do meio, para o 3.º ano de escolaridade. 

Num segundo momento, e após seleção dos livros infantis a serem utilizados, foram 

desenvolvidas diversas atividades, planeadas pela investigadora, aquando a realização e 

implementação deste estudo.  
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  Quadro 11 – Organização da investigação    

Etapas da investigação Objetivos Técnicas de recolha de 

dados 

 

Caraterização da turma e 

professora titular de 

turma 

Caracterizar os alunos e a 

professora. 

- Análise do Projeto 

Curricular de Turma; 

- Realização de uma 

entrevista à professora 

titular de turma; 

Preparação do estudo Análise e seleção de livros 

infantis. 

- Análise de conteúdo; 

 

Implementação do estudo 

Conceção e implementação 

de atividades. 

- Observação; 

- Análise documental; 

 

Conclusão do estudo 

Análise e reflexão dos 

resultados obtidos. 

- Questionário aos alunos; 

- Entrevista final à 

professora titular de turma; 

 

3.2- Opções metodológicas 

 

 Tendo em conta as características do estudo desenvolvido, optou-se por 

seguir uma metodologia de caráter qualitativo, tendo em conta que esta, como referem 

Bogdan e Biklen (1994), “agrupa diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e 

de complexo tratamento estatístico” (p.16). 

A investigação qualitativa, de acordo com os autores Bogdan e Biklen (1994) 

assume cinco características: na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o 

ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; a investigação 

qualitativa é descritiva, tendo em conta que os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou imagens e não de números; os investigadores qualitativos interessam-se 

mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; os investigadores 

qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; o significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa.  

Em educação, a investigação qualitativa é frequentemente designada por 

naturalista, tal como nos refere Guba (1978) e Wolf (1978, citados em Bogdan e Biklen, 

1994), porque o investigador “frequenta os locais em que naturalmente se verificam os 

fenómenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos 

comportamentos naturais das pessoas: conversar, visitar…” (p.17). A presente 

investigação realizou-se assim num ambiente natural, tendo em conta que o local eleito 
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foi o espaço escolar, mais concretamente a sala de aula, sendo a recolha de dados feita 

através de métodos qualitativos. Foi privilegiado o processo de aprendizagem, não se 

tendo como ponto orientador qualquer hipótese formulada previamente, mas sim a 

recolha de dados que permitiu uma análise que se espera relevante para a obtenção de 

um novo conhecimento. 

Tendo em conta o diminuto número de estudos sobre esta temática existente, o 

estudo teve ainda um carácter exploratório.  

De acordo com Merrian (1991, citado em Bogdan & Biklen), numa investigação 

de caráter qualitativo, “para além de se atender ao processo, existe uma forte 

preocupação com o significado que os participantes dão às suas próprias experiências, 

sendo assumido que esta atribuição de sentido é mediada pela perceção do próprio 

investigador”. Significa isto que o investigador se torna um instrumento de recolha de 

dados, sensível ao contexto e que adapta as várias técnicas de recolha de dados às 

situações que ocorrem, combinando várias técnicas de modo a obter uma maior 

compreensão dos vários fenómenos e seu significado.  

O contexto em que decorreu a investigação, assim como a incidência do estudo, 

em que é visível a diversidade e riqueza de fontes de informação justificam assim a 

abordagem qualitativa. 

 

3.2.1- Estudo de caso 

 

           Tendo em conta o objeto de estudo desta investigação, optou-se pela metodologia 

de estudo de caso, uma vez que é a mais adequada para o estudo de fenómenos 

contextualizados. 

Como citam Bogdan e Biklen (1994) “o estudo de caso consiste na observação 

detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um 

acontecimento específico” (p.89). Já de acordo com Bell (1997) “o método de estudo de 

caso é especialmente indicado para investigadores isolados dado que proporciona uma 

oportunidade para estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado 

aspeto de um problema em pouco tempo” (p.22). Como nos elucidam Ludke e André 

(2005) “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 

definidos no desenrolar do estudo. Pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo 

distinto, pois tem um interesse próprio, singular” (p.17). 
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De forma a enquadrar a investigação nesta perspetiva, podemos referir que o 

presente estudo de caso, é reflexo das características definidas por Ludke e André 

(2005): visou a descoberta, tendo em conta que a investigadora esteve atenta à 

possibilidade de surgimento de novos elementos; o contexto em que se desenvolveu foi 

determinante, procurando-se retratar a realidade de forma completa e profunda; 

recorreu-se à diversidade de fontes de dados, de forma a “cruzar informações, confirmar 

ou rejeitar hipóteses, descobrir novos dados, afastar suposições ou levantar hipóteses 

alternativas” (p.19). Pretendeu-se ainda que ao relatar estas experiências, outros possam 

realizar “generalizações naturalistas” questionando-se sobre a possibilidade de 

implementação de estudos semelhantes. Quando surgiram questões que poderiam 

representar diferentes pontos de vista, a investigadora revelou a sua opinião pessoal. 

Para finalizar o presente estudo de caso, apresenta-se com uma linguagem e forma 

acessível, ilustrado com exemplos e imagens. Procurou-se assim que, indo de encontro 

às autoras anteriormente citadas, Ludke e André (2005), “o objeto estudado” fosse 

“tratado como único, uma representação singular da realidade que é multidimensional e 

historicamente situada.” (p.21) 

  Assim sendo, nesta investigação optou-se por se seguir a metodologia de estudo 

de caso ao restringir-se a uma turma do 3º ano de escolaridade e fazendo “ o retrato” de 

todo o estudo desenvolvido, de forma completa. 

 

3.3 – Procedimentos metodológicos  

 

3.3.1- Participantes  

 

A investigadora é professora do 1.º ciclo do ensino básico há 10 anos, tendo sido 

ao mesmo tempo a responsável pela implementação do estudo em contexto de sala de 

aula. 

A implementação das atividades decorreu durante o ano letivo 2010/2011, 

durante o 2.º e 3.º períodos, de forma a cumprir com a planificação previamente 

agendada para este ano de escolaridade e a organização dos alunos. Os dados foram 

recolhidos em ambiente de sala de aula, tendo a investigadora mantido contacto direto 

com os alunos na realização das mesmas.  

O estudo foi desenvolvido numa escola do 1.º ciclo, da zona urbana do concelho 

de Sintra. Esta escola tem uma média de 450 alunos e caracteriza-se por ser bastante 
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heterogénea tanto a nível social como económico. Foi apresentado ao diretor do 

agrupamento a proposta de estudo, questões, objetivos e plano de trabalho, tendo sido 

autorizada a sua realização.  

O facto da turma pertencer à mesma escola em que a investigadora leciona foi 

uma vantagem para o estabelecer dos contatos. Tendo em conta que seria a mesma a 

implementar e dinamizar todas as atividades, não foi por esse motivo, considerada um 

elemento perturbador, integrando as rotinas e atividades da turma com facilidade. 

Concorda-se assim com Bogdan e Biklen (1994) quando referem que a investigação em 

educação pode tirar partido da relação próxima entre o investigador e o objeto de 

estudo. 

Como já foi referido, os participantes neste estudo foram uma turma do 3.º ano 

de escolaridade. A opção de realização do estudo neste ano e turma específicos, teve em 

conta dois motivos: a) devido aos conteúdos programáticos relacionados com as 

ciências naturais presentes no programa do 3.º ano de escolaridade; b) a disponibilidade 

da professora titular em aceder à realização do estudo na sua turma. 

A turma era constituída por 22 alunos, dos quais treze rapazes e nove raparigas 

com idades compreendidas entre os oito e os dez anos. A turma integrou dois alunos 

cuja língua materna não era a língua portuguesa e que se encontravam a efetuar a 

aprendizagem da mesma e dois alunos com retenções ao nível do terceiro ano de 

escolaridade. Era uma turma heterogénea a nível socioeconómico e cerca de um terço 

dos alunos usufruía de auxílios económicos. Em termos culturais, a maioria dos alunos 

possuía uma cultura geral que se poderia considerar mediana, sendo contudo, muito 

interessados na vida escolar e em realizar novas aprendizagens. 

A maioria dos encarregados de educação demonstrava muito interesse pela vida 

escolar dos seus educandos, possuindo habilitações académicas que iam desde o 1.º 

ciclo ao ensino superior.  

Os alunos desta turma demonstraram ser crianças motivadas, apesar de existirem 

algumas crianças com dificuldades de aprendizagem e diferentes ritmos de trabalho. Em 

termos de comportamento, eram alunos com comportamentos adequados, sem casos 

graves de indisciplina, desenvolvendo gradualmente a sua autonomia.  

Em relação à professora titular de turma, esta mostrou-se bastante interessada 

aquando a apresentação do projeto, tendo conhecido os objetivos e a metodologia do 

mesmo. Foram ainda fornecidas informações sobre a recolha de dados.  
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A professora titular de turma iniciou funções docentes em 1997, sendo 

licenciada em Ensino Básico, na variante de Português/Inglês. Revela não ter realizado 

formação contínua ao nível das ciências, limitando-se à obtida durante a formação 

inicial. Procura atualizar os seus conhecimentos científicos, recorrendo a diversas fontes 

(internet, livros…), mas sempre de uma forma crítica. Considera que se deveria investir 

mais no desenvolvimento das ciências. Para esta professora, o ensino das ciências 

permite desenvolver diversas competências tais como atenção, raciocínio e observação, 

referindo ainda que há uma grande preocupação com a apresentação de conceitos em 

detrimento da produção pelos alunos. Refere como um obstáculo a falta de formação, 

nomeadamente o acompanhamento em sala de aula para melhoria das suas práticas, 

tendo em conta que sente dificuldade na implementação de atividades. Considera as 

atividades experimentais importantes, tendo em conta que podem servir de suporte da 

realidade, sendo o papel do professor muito importante, pois é a ele que cabe o papel de 

aplicar as orientações educativas de forma a estabelecer relações com a realidade que 

envolve as crianças.  

Para esta professora, a formação científica do professor pode não ser condição 

privilegiada para o processo de ensino/aprendizagem, ressaltando a importância do 

saber transmitir os conhecimentos e levar os alunos à construção de aprendizagens.  

Ao nível da planificação, organização e realização das aulas, esta professora 

refere que a escola possui material, mas que não utiliza frequentemente. Quando utiliza, 

prefere aqueles que já estão disponíveis. Refere ainda que não implementa com muita 

frequência atividades experimentais, cingindo-se às propostas do projeto em curso na 

escola, assim como à semana da ciência ali realizada. Confessa que só recentemente 

compreendeu a importância da construção de guiões para as várias atividades, como 

forma de planeamento, referindo que apenas seguia as orientações dos manuais 

escolares. 

Ao longo das suas aulas, privilegia o trabalho individual, embora considere que 

os alunos beneficiam com o trabalho de grupo. Trabalha a área de estudo do meio, cerca 

de três vezes por semana, em blocos de duas horas.  

Esta professora refere ainda que tenta trabalhar de forma interdisciplinar sempre 

que isso é possível, embora não seja tão fácil de executar de forma recorrente.  
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3.3.2 - Recolha de dados  

 

 

 O termo dados refere-se aos materiais em bruto que os investigadores 

recolhem do mundo que se encontram a estudar; são os elementos que 

formam a base da análise. Os dados incluem materiais que os 

investigadores registam ativamente, tais como transcrições de entrevistas 

e notas de campo referentes a observações participantes (Bogdan & 

Biklen,1994, p. 149). 

 

Tendo em conta que se trata de uma investigação qualitativa, cujos objetivos 

passam pela obtenção de informações acerca das potencialidades da utilização das 

histórias infantis no ensino das ciências e no desenvolvimento da literacia, a recolha de 

dados foi realizada com recurso a vários instrumentos. Como refere Bell (1997), neste 

tipo de abordagem poderão ser usadas todas as técnicas que se considerem adequadas à 

tarefa que se pretende desenvolver. Assim sendo, a recolha de dados foi realizada 

essencialmente através de observação participante, dos registos dos alunos, entrevistas à 

professora da turma, grelhas de avaliação e discussões com os alunos. Em relação a este 

momento, houve necessidade de gravar alguns momentos de discussão, contribuindo 

com os registos dos alunos para a descrição e reflexão desses mesmos momentos. 

Recorreu-se ainda a registos fotográficos. De acordo com os autores já referidos Bogdan 

e Biklen (1994) as fotografias podem tornar mais simples a recolha de factos, 

complementando frequentemente a observação participante. Ainda para estes autores, 

Bogdan e Biklen (1994) a fotografia “(...) é a maior parte das vezes utilizada como um 

meio de lembrar e estudar detalhes que poderiam ser descurados se uma imagem 

fotográfica não estivesse disponível para os refletir” ( p.189). 

Os registos áudio foram utilizados com a finalidade de fazer uma recolha de 

dados o mais fiel possível da informação verbal e das interações dos alunos ao longo 

das discussões promovidas, para que no final pudesse interpretar e analisar os dados 

obtidos. 

Ao longo das várias atividades foram ainda elaboradas notas pela investigadora, 

que serviram para complementar as fontes de dados utilizadas, como forma de salientar 

algum acontecimento, ou fato ocorrido, que permitisse acrescentar valor ao estudo.  
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A diversidade das fontes de dados teve ainda como objetivo, obter e fortalecer o 

estudo de forma a contribuir com uma maior consciência e atribuir maior validade, 

através da triangulação dos dados. 

 

3.3.3 - Entrevista  

 

Bogdan e Biklen (1994) referem-nos que uma entrevista consiste “(...) numa 

conversa intencional, geralmente entre duas pessoas (...) dirigida por uma das pessoas, 

com o objetivo de obter informações sobre a outra” (p.134). 

No caso desta investigação, a entrevista foi um instrumento complementar na 

recolha de dados. “A entrevista” é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo” (Bogdan & 

Biklen, 1994, p.134). De acordo com Ludke e André (2005) “(…) na entrevista, a 

relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre 

quem pergunta e quem responde (…)A grande vantagem da entrevista (…) é que ela 

permite a captação imediata e corrente da informação desejada(…)” (p.33). 

Foram assim realizadas duas entrevistas à professora titular de turma, tendo o 

guião das mesmas sido elaborados previamente. Foi ainda referido que todas as 

informações teriam garantido o anonimato e a importância da colaboração da professora 

da turma.  

A primeira entrevista foi realizada em Dezembro. Para a sua formulação 

salientou-se a constituição de blocos de categorias, assim como os objetivos a serem 

atingidos para cada conjunto de questões e as questões consideradas pertinentes 

(apêndice 1). Para a sua análise, organizou-se a primeira entrevista em diversas 

categorias e por suas vez estas em  subcategorias, como podemos observar.  
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Quadro 12- Categorias, sub-categorias da organização da entrevista inicial  

 

Esta entrevista realizou-se antes da implementação das várias atividades e teve 

como principais objetivos conhecer e obter a caracterização da professora titular de 

turma, compreender a sua perspetiva e prática acerca do ensino das ciências, assim 

como a sua forma de atuar em todo o processo de ensino – aprendizagem das ciências, 

no sentido de melhor contextualizar o estudo e perceber a dinâmica existente entre o 

trabalho desenvolvido e a possibilidade de implementação do estudo. 

No fim das atividades, realizou-se outra entrevista à professora (apêndice 2), 

com o objetivo de efetuar um balanço final sobre as atividades e opinião acerca das 

mesmas para a consecução dos objetivos pretendidos, questionando-se a professora 

titular de turma acerca das atividades desenvolvidas; a utilização dos livros infantis 

como recurso para as aulas de ciências e conhecimentos científicos; aspetos negativos e 

positivos da utilização dos mesmos; estratégias utilizadas e repercussões no trabalho dos 

alunos. 

Tanto a primeira como a segunda entrevista tiveram um caráter semiestruturado, 

obedecendo a guiões previamente elaborados e que serviram de eixo orientador para o 

desenvolvimento de toda a entrevista. As entrevistas contudo, eram flexíveis no sentido 

de se alterar a ordem das questões, assim como permitir alguma liberdade de forma a ser 

Categorias Sub – categorias 

 

Caracterização 

profissional da professora 

- Formação inicial 

- Formação científica (inicial ou contínua)  

- Aquisição e desenvolvimento de conceitos e conhecimento 

científico 

 

Processo de Ensino – 

Aprendizagem das 

Ciências 

-As ciências no 1.ºciclo 

- Competências 

-Obstáculos e dificuldades 

- Estratégias 

- Avaliação 

- Linguagem 

 

O professor no ensino das 

ciências 

- Funções desempenhadas pelo professor 

- Influência/ motivação do professor no ensino das ciências 

- Importância da formação científica 

 

Organização, planificação 

e realização das aulas de 

ciências 

- Recursos/ Materiais 

- Atividades realizadas 

- Organização e planificação 

- Tempo dedicado ao ensino das ciências 

-Existência de transversalidade e interdisciplinaridade 
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adaptada à medida que ia decorrendo. Estas foram gravadas em áudio e posteriormente 

transcritas e dadas a conhecer à professora titular de turma. 

 

3.3.4- Análise documental 

 

Numa perspetiva de Ludke e André (2005) a análise documental é “uma técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja completando as informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspetos novos” (p.38). De acordo com Caulley 

(1981, citado em Ludke & André, 2005), “a análise documental busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse” 

(p.38). Para Guba e Lincoln (1981, citados em Ludke & André, 2005), esta técnica 

apresenta várias vantagens, entre elas, o facto de que “os documentos constituem uma 

fonte estável e rica” (p.39). Persistindo ao longo do tempo, os documentos podem ser 

consultados várias vezes e inclusive servir de base a diferentes estudos (…) os 

documentos permitem ainda retirar evidências “que fundamentem afirmações e 

declarações (...) “ (p.39), não sendo apenas uma “fonte de informações contextualizada, 

mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto” (p.39). Outras das vantagens é o baixo custo, assim como o facto de se 

constituírem como “uma fonte não reativa, permitindo a obtenção de dados quando o 

acesso ao sujeito é impraticável (…) ou quando a interação com os sujeitos pode alterar 

o seu comportamento ou seus pontos de vista” (p.39). Para estes autores a análise 

documental permite ainda indicar “problemas que devem ser mais bem explorados 

através de outros métodos. Além disso ela pode complementar as informações obtidas 

por outras técnicas de coleta” (p.39). Contudo esta técnica também apresenta algumas 

desvantagens, apontadas por Guba e Lincoln (1981, citados em Ludke & André, 2005),  

sendo acusadas de falta de objetividade, pois são “amostras não representativas dos 

fenómenos estudados” (p. 40).  No presente estudo todas estas características foram 

tidas em conta, selecionando-se para análise documental as várias fichas de trabalho 

realizadas, fichas de registo e os vários trabalhos realizados pelos alunos, no final de 

cada atividade. No final fizeram-se ainda algumas questões aos alunos no intuito de 

compreender a perceção dos mesmos sobre as atividades desenvolvidas e a sua opinião 

acerca das mesmas.  
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3.3.5 - Observação 

 

A observação, segundo Postic e De Keele (1988, citado por Pacheco & Serafini 

em 1990), “é uma operação de levantamento e de estruturação dos dados de modo a 

fazer aparecer um conjunto de significações (…) “é um processo fundamental que não 

tem um fim em si mesmo mas se subordina e se põe ao serviço de processos mais 

complexos, tais como a avaliação, o diagnóstico, o julgamento (formulação de juízos), a 

investigação descritiva e a experimentação”. Já para Cohen et al. (2007), “a observação 

participante pode ser particularmente útil no estudo de grupos pequenos, ou eventos e 

processos num curto período de tempo ou que sejam frequentes, para atividades em que 

o próprio investigador precisa de ser observado, ou quando o principal interesse é a 

recolha detalhada de informação acerca do que está a acontecer”. De acordo com Estrela 

(1994), a observação permite caraterizar a situação educativa à qual o professor terá que 

fazer face em cada momento.  

Ao longo deste estudo, a investigadora participou nos acontecimentos ocorridos 

na sala de aula, podendo observar ainda os comportamentos dos alunos ao longo do 

desenrolar das atividades, de forma a complementar as informações obtidas nos registos 

estruturados. Assim, no final de cada atividade, conjuntamente com a professora titular 

de turma, foi possível preencher uma grelha (apêndice 3), adaptada de Thouin (2004), 

no sentido de poder verificar determinados comportamentos manifestados pelos alunos, 

divididas nas seguintes categorias: exploração do mundo, comunicação, atividades 

experimentais e resolução de problemas. 

 

3.3.6 - Análise de conteúdo aos livros infantis 

 

De acordo com a autora Bardin (2009), a análise de conteúdo pode ser entendida 

como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (p.44). 
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Ainda de acordo com  Bardin, a  análise de conteúdo organiza-se em três fases: a 

pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação.  

Numa primeira fase, foi realizada uma pesquisa de forma a poder verificar a 

existência ou não de livros que permitissem a realização desta investigação, tendo em 

conta a abordagem dos conteúdos do ano de escolaridade em causa que dessem resposta 

às questões de investigação colocadas.  

Após uma primeira leitura flutuante dos vários livros infantis optou-se por um 

pequeno grupo, tendo em conta os temas retratados e a sua possível relação com temas 

de ciências naturais, abordados na área de estudo do meio. 

Numa segunda fase, procedeu-se a uma análise cuidada dos vários livros, 

selecionando –se aqueles que privilegiavam  os conceitos científicos abordados e a sua 

relação com os conteúdos programáticos propostos para este ano de escolaridade, assim 

como a possibilidade de se usarem diferentes estratégias no processo de 

ensino/aprendizagem das ciências.  

Para efetuar uma análise geral às obras utilizadas na investigação, foi adaptada 

uma grelha proposta por  Halsey e Elliot (n/d).  

Para a análise do seu conteúdo, foram estabelecidas algumas dimensões e 

categorias, considerando que esta é essencialmente uma análise categorial. Através do 

estabelecimento de categorias, pretendeu-se efetuar uma análise sólida e objetiva, 

através da qual se pudesse estabelecer algumas características para a posterior utilização 

dos livros como recurso educativo. Após leituras mais aprofundadas estabeleceram-se 

duas dimensões: forma e conteúdo. A primeira diz respeito às ilustrações e à forma 

como estas estabelecem relação com o texto. A segunda refere-se ao conteúdo. Para a 

análise destas dimensões, estabeleceram-se categorias, identificando critérios para as 

mesmas, como se podem observar em seguida.   
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Quadro 13- Identificação dos critérios de análise das categorias para a análise de conteúdo dos 

livros utilizados  

Categoria Critérios 

 

Conceitos /conteúdos promotores de 

aprendizagens científicas  

Identificação de temas e conteúdos adequados 

às aprendizagens exigidas para a área de 

estudo do meio – 1.º ciclo do Ensino Básico. 

 

Conceitos/conteúdos incorretos  

Identificação de conceitos e conteúdos que 

sejam considerados errados do ponto de vista 

científico e que possam promover equívocos 

nas aprendizagens. 

 

Linguagem científica 

Identificação de termos e vocábulos que sejam 

considerados científicos em detrimento da 

linguagem comum. 

 

Analogias/metáforas 

Existência de “expressões” que relacionem e 

comparem determinados conteúdos a aspetos 

do quotidiano. 

 

Após uma leitura mais aprofundada das fontes de dados, neste caso dos livros 

infantis, considerou-se pertinente estabelecer subcategorias nalgumas situações.  

 

Quadro 14- Identificação dos critérios de análise em relação à forma (ilustrações): 

Categorias Subcategorias Critérios de Análise 

 

 

Estilo 

Analógico Imagens com semelhanças à 

realidade. 

Realista Imagem fiel à realidade. 

 

Apresentação  

Apelativa Promove o interesse e a motivação. 

 

Descritiva  

Reforça a mensagem transmitida 

pelo texto, refletindo a mensagem 

textual. 

Qualidade Nitidez As imagens são percetíveis. 

Relação pedagógica 

imagem/texto 

As imagens são adequadas. 

 

Deste modo, com a análise destes livros foi pretendido identificar os conceitos 

científicos presentes nos livros relacionados com o tema, assim como possíveis termos 

científicos, no sentido em que possa permitir desenvolver a linguagem científica em 

oposição à linguagem comum. Foi possível ainda analisar a adequação da imagem ao 

texto, embora apenas de ponto de vista da complementaridade ao texto e se é passível de 

transmitir ideias erróneas. 
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Desta forma, após análise, selecionaram-se os seguintes livros infantis: 

“Nadadorzinho”; Nham-Nham”; O que há por baixo da Cama” e Ainda nada?” 

 

3.3.7 - Análise de dados  

 

Segundo Ludke e André (2005) “analisar os dados qualitativos significa 

“trabalhar” todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, 

as transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais informações 

disponíveis” (p. 45). 

Tendo em conta que a análise qualitativa de dados, pretende reduzir a 

informação recolhida, separar o importante do acessório, assim como identificar padrões 

relevantes, encontrar sentido nos dados e conseguir comunicar, deverá a sua análise 

contemplar duas formas, de acordo com Bogdan e Biklen (1994) numa, a “a análise é 

concomitante com a recolha dos dados”, na outra, “envolve a recolha dos dados antes da 

realização da análise” (p.206). Os autores aconselham os investigadores menos 

experientes a optarem pela segunda, uma vez que estes têm mais dificuldades no 

estabelecimento da relação e no acesso ao campo de investigação, bem como por não 

dominarem um quadro de referência teórico suficientemente sólido. De acordo com 

Ludke e André (2005): 

 

A tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de todo o 

material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando nele 

tendências e padrões relevantes”. Num segundo momento, essas tendências e 

padrões serão reavaliados, buscando-se relações e inferências num nível de 

abstração mais elevado (p.45). 

 

Ao longo do presente estudo, optou-se por se fazer a análise de alguns dos dados 

obtidos, gradualmente, à medida que se ia desenvolvendo a investigação. Iniciou-se 

assim, com a análise da primeira entrevista à professora, assim como a caracterização da 

turma, de forma a compreender o contexto em que o estudo iria ser implementado. 

Após estes momentos, e de acordo com as questões em estudo, procedeu-se à 

planificação e organização de atividades a desenvolver, após o que foram 

implementadas as várias atividades, analisando-se as mesmas à medida que iam sendo 

realizadas. 
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As atividades foram sempre apresentadas previamente à professora titular, de 

forma a poder proporcionar a discussão e análise das atividades propostas.  

 

Quadro 15- Organização das atividades investigativas  

Tema Conteúdos Livro Infantil Atividade 

Cientifica 

Atividades 

interdisciplinares 

Data 

À
 D

es
co

b
er

ta
 d

o
 A

m
b

ie
n

te
 N

a
tu

ra
l 

 

 

 

 

 

 

Os seres 

vivos do 

ambiente 

próximo 

 

 

“Ainda nada?” 

Como é 

constituída 

uma semente 

de feijão? 

 

Exploração da 

história 

11 de 

Fevereiro 

Construção de 

uma Banda 

Desenhada 

 

17 de 

Fevereiro 

 

 

“Nadadorzinho” 

Classificação 

dos animais 

Pesquisa e 

apresentação de 

trabalhos 

24 de 

Fevereiro 

Simulação do 

cardume 

 

---------- 

28 de 

Fevereiro 

 

“Nham – Nham “ 

Construção de 

cadeias 

alimentares 

Reconto da 

história através de 

banda desenhada 

14 de 

Março 

 

Aspetos 

Físicos do 

Meio Local 

 

“Que há debaixo 

da Terra” 

Constituição 

do solo 

 

Resumo da 

história 

21 de 

Março  

 

À medida que as atividades de desenvolviam, procedeu-se à transcrição de 

excertos áudio, alguns momentos que pareceram relevantes para as questões em estudo, 

de forma a melhor descrever o desenrolar das mesmas. Os registos feitos pelos alunos, 

assim como os outros dados obtidos, permitiram dar resposta às questões de 

investigação propostas. 

Desta forma a análise dos resultados obtidos, teve em conta diversos 

procedimentos metodológicos, com vista à triangulação de dados e a obter a maior 

fiabilidade possível na obtenção das respostas às questões propostas.  
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CAPITULO IV- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procura-se apresentar e discutir os resultados obtidos ao longo do 

estudo, cuja principal finalidade é compreender de que modo é que os livros infantis 

podem contribuir para o processo de ensino/aprendizagem das ciências, em alunos do 

3.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico, de forma a promover a 

compreensão dos conceitos científicos, contribuindo assim para o incremento da 

literacia científica.  

A organização contempla em primeiro lugar uma análise de cada um dos livros 

utilizados no decorrer da investigação. As análises efetuadas para cada um dos livros 

encontram-se apresentadas sob a forma de apêndices, devido à estrutura do presente 

trabalho. Seguidamente apresenta-se a descrição das atividades realizadas com as 

respetivas evidências, sendo alguns exemplos apresentados como apêndices, de forma a 

ilustrar o trabalho desenvolvido. Os resultados obtidos através dos vários instrumentos 

de recolha de dados, fundamentalmente através de grelhas de análise das obras e 

registos dos trabalhos efetuados pelos alunos, em simultâneo com as observações 

efetuadas pela professora investigadora, assim como através das entrevistas efetuadas à 

professora titular da turma no início e final da investigação realizada, permitiram 

contextualizar o trabalho efetuado, analisar a compreensão e aquisição dos conteúdos, 

assim como o desenvolvimento da linguagem científica e a extensão à língua 

portuguesa, concluindo com uma reflexão individual de cada uma das atividades. 

Procurou-se seguir uma metodologia semelhante em todas as atividades com o 

intuito de melhor organizar os dados recolhidos, facilitando a sua análise e resposta às 

questões que orientaram a presente investigação. 

 

Síntese da análise das obras de literatura infantil utilizadas 

 

Tal como foi referido anteriormente, os livros utilizados no decorrer da presente 

investigação foram analisados tendo como suporte algumas grelhas construídas e /ou 

adaptadas para esse mesmo fim. As mesmas estão presentes sob a forma de apêndices, 

sendo aqui apresentados apenas uma breve conclusão das mesmas, por se considerar de 

mais fácil compreensão e organização da estrutura desta mesma dissertação.  
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 Reflexão da análise do livro “Ainda Nada?”  

 

Após efetuada a análise geral do livro (apêndices 4 e 5) é possível verificar que o 

mesmo incide sobre alguns temas relacionados com as plantas tais como a germinação, 

reprodução e as funções de cada uma das partes que as constituem.  

Embora a linguagem científica presente no livro seja pobre, toda a história e 

imagens possibilitam a introdução de termos relacionados com o tema tais como 

germinação e constituição das sementes, permitindo-lhes adquirir conhecimentos e 

desenvolver conceitos.  

Em relação às ilustrações do livro em questão (apêndice 6), estas podem ser 

consideradas originais, por recorrerem a imagens construídas a partir de materiais de 

uso corrente, tais como arames, papel tecidos, formando assim imagens apelativas e que 

se tornam aqui tão ou mais importantes que o próprio texto, pois permitem uma maior 

exploração da história e o enriquecimento significativo da mesma, funcionando como 

estímulo e promovendo a discussão do tema. Contudo, é necessário chamar a atenção 

dos alunos para a semelhança que a imagem da semente apresenta em relação ao feijão, 

uma vez que no final a planta que nasce não é um feijoeiro, mas apenas uma flor 

simples.  

Apesar da escassez de texto, pode concluir-se que se trata de um livro passível 

de ser utilizado no ensino das ciências, tendo em conta a possibilidade de exploração de 

conteúdos científicos.  

 

 Reflexão da análise do livro:  “Nadadorzinho”  

 

Este livro infantil aborda as cadeias alimentares e a relação predador - presa. 

Explica a cadeia alimentar, também denominada trófica, exemplificando uma sequência 

de seres vivos que se alimentam uns dos outros, estabelecendo-se assim relações de 

alimentação entre os vários organismos de um ecossistema. Através da exploração desta 

história, é possível ainda abordar o fenómeno evolutivo que pode surgir com a 

necessidade de adaptação ao meio e às condições “de vida” existentes.  

Refletindo agora sobre os objetivos desta análise, considera-se que é possível 

identificar conceitos e conteúdos científicos passíveis de serem abordados com recurso 

à exploração deste livro infantil (apêndice 7). Este torna-se bastante abrangente já que é 

possível verificar características dos animais, os seus habitats, as relações que se 
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estabelecem ao nível das cadeias alimentares, assim como a diversidade de vida e os 

comportamentos.  

Como foi possível verificar através da análise deste mesmo livro ao nível da 

linguagem científica, embora os termos que emergiram da análise destes livros infantis 

não sejam significativos, aqueles que são existentes podem possibilitar um 

enriquecimento ao nível dos discursos e da linguagem usada, permitindo às crianças 

apossar-se por sua vez de conceitos científicos. Para que se possa desenvolver de facto a 

literacia científica, considera-se importante que os alunos adquiram vocabulário 

científico e tecnológico adequado, dominando o seu significado e tornando-se 

competentes no seu uso.    

Na sequência da análise da linguagem usada, a existência de metáforas e 

analogias permitem neste livro estabelecer relações entre os conceitos científicos e a 

realidade. As analogias e metáforas, tal como referem Ferraz e Terrazzan (2003) 

tornam-se “importantes auxiliares na compreensão do conhecimento científico, na 

medida em que aproxima assuntos heterogéneos” (p.214). As analogias identificadas 

permitem assim aos alunos estabelecer relações potenciando aprendizagens de 

conteúdos, como as características das espécies visíveis no livro “Nadadorzinho”. 

Questionando-se inicialmente o contributo e o papel que as ilustrações 

(apêndice 8) podem desempenhar para a aquisição dos conceitos científicos em causa, é 

possível afirmar que estas assumem um papel de grande destaque neste livro, observado 

a vários níveis ao longo desta análise. Para além da grande importância que as imagens 

detêm na literatura infantil em geral, neste caso permitem ainda contribuir para uma 

melhor compreensão da mensagem textual, na identificação das espécies referidas e dos 

seus comportamentos, e ao mesmo tempo, funcionam como estímulo à curiosidade dos 

alunos, através do estilo e apresentação. 

Concluindo, considera-se que o presente livro pode constituir-se como um 

recurso para o ensino das ciências, tendo em conta que após esta análise (apêndice 9) foi 

possível verificar que é adequado tendo em conta as categorias analisadas, transmitindo 

informações corretas do ponto de vista científico, permitindo a abordagem de vários 

temas e conteúdos de forma a permitir uma maior compreensão dos mesmos, 

contribuindo assim para o aumento da literacia científica.  
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 Reflexão da análise do livro : “Nham- Nham”  

 

Através de uma análise detalhada do conteúdo deste livro infantil (apêndice 10), 

é possível verificar que este pode constituir-se como um excelente recurso para a 

exploração das cadeias alimentares e da relação predador-presa, sendo ainda passíveis 

de discussão a diversidade de seres vivos e as relações estabelecidas entre eles. 

Ainda que os termos usados ao nível da linguagem científica não sejam muito 

significativos, aqueles que são existentes podem possibilitar um enriquecimento ao 

nível dos discursos e da linguagem usada, permitindo às crianças apossar-se por sua vez 

de conceitos científicos, tornando-se competentes no seu uso. 

Relativamente à presença de analogias ou metáforas, estas são inexistentes. 

No que concerne às ilustrações (apêndice 11), estas podem funcionar como 

estímulo à curiosidade dos alunos, sendo que de um modo geral são fiéis à realidade 

tanto ao nível da forma como da cor. É apenas de referir alguma falta de fidelidade em 

relação à escala. 

Considera-se assim que o presente livro pode constituir-se como um recurso para 

o ensino das ciências (apêndice 12). Após análise foi possível verificar que é adequado 

tendo em conta as categorias analisadas, transmitindo informações corretas do ponto de 

vista científico, permitindo a abordagem de vários temas e conteúdos de forma a 

permitir uma maior compreensão dos mesmos, contribuindo assim para o aumento da 

literacia científica.  

 

Reflexão da análise do livro infantil “Que há por baixo da cama?”  

 

O presente livro aborda de uma forma interessante e cativante a constituição da 

terra, salientando aspetos relacionados com a vida animal, os aspetos físicos, os fósseis, 

minerais, entre outros temas, permitindo a abordagem de vários conceitos científicos em 

simultâneo estabelecendo as relações entre os mesmos (apêndice 13). 

As imagens (apêndice 14) são apelativas e ilustram de forma eficaz os assuntos 

abordados ao longo do livro, contudo é necessário chamar a atenção para alguns aspetos 

menos corretos, como é o caso por exemplo, das crianças vestidas com um fato especial 

a flutuar em  magma, facto este apresentado de forma fantasiosa  no texto.  
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Relativamente à linguagem, são utilizados alguns termos científicos que 

possibilitam o enriquecimento do vocabulário científico, introduzindo-o na linguagem 

das crianças de uma forma cativante e facilitada através da história.  

Considera- se assim, através de uma análise global ao mesmo (apêndice 15), que 

o livro permite o desenvolvimento dos objetivos a que se propõe para a promoção do 

ensino e aprendizagem das ciências.  

 

Descrição e análise das atividades desenvolvidas 

 

Sequência didática relativa ao livro infantil:  “ Ainda Nada?” 

 

Como referido, o livro infantil “Ainda Nada?” relata a germinação de uma 

pequena semente e foi explorado ao longo de três tempos em dias diferenciados. Este 

procedimento permitiu estabelecer relações entre língua portuguesa e as ciências e 

cumprir com os seguintes objetivos: 

- Observar e identificar as partes constituintes da semente de feijão. 

- Compreender as funções da semente. 

Para além disso houve ainda a necessidade de se ir acompanhando a atividade 

experimental resultante da germinação de sementes, o que se prolongou durante algum 

tempo. 

Com base no livro infantil pretendeu-se abordar as partes constituintes das 

plantas, assim como uma das formas de reprodução das mesmas, neste caso particular, 

da semente de feijão, desenvolvendo-se para isso, uma atividade prática com base no 

referido livro infantil (apêndice 16). Ao longo de toda a atividade privilegiaram-se os 

seguintes processos científicos: observação; comunicação e registo de dados. Como 

forma de introduzir o tema aos alunos foi apresentada a capa do livro infantil e 

solicitado que colocassem hipóteses sobre o tema da história. O excerto seguinte ilustra 

este momento.  

 

Professora: Na vossa opinião, tendo em conta as ilustrações e o título, qual será a 

história? 

Cláudia – É sobre uma semente que ainda não nasceu… 

Diogo – Não, deve ser uma semente que nunca nasceu. 

Lourenço – É sobre a germinação de uma semente. 

Professora – E digam-me, de que necessitam as sementes para germinarem? 
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Diogo – Água… 

Guilherme - Calor e terra… 

Lourenço – Luz! Nós já aprendemos isso no ano passado. 

Diogo – Mas nós até pusemos uma semente dentro do armário às escuras e ela 

germinou na mesma! 

Professora - Então e debaixo da terra, a semente recebe luz? 

Alunos – Não. 

Professora- Afinal, a planta necessita de luz para germinar ou não? 

 

Aqui gerou-se uma pequena discussão sobre a importância e necessidade da luz 

para a germinação e crescimento da planta, tendo os alunos chegado à conclusão de que 

para germinar, a semente apenas necessitaria de água, isto é, de um ambiente húmido, 

de ar (oxigénio) e da temperatura adequada. A luz só será necessária para o fabrico da 

clorofila, tendo sido necessário proceder a uma explicação deste processo. É de referir 

que a professora titular da turma estava a realizar com os alunos uma atividade 

experimental sobre a germinação, pelo que se observou a mesma, tendo sido feitas no 

entanto algumas alterações. Foi sugerido que não se colocassem as sementes no 

tradicional frasco e algodão húmido, mas sim em sacos, com panos absorventes 

húmidos, de modo a tornar mais fácil a visualização do crescimento das várias partes da 

planta, assim como efetuar possíveis medições dos caules e raízes, como se pode 

observar na imagem seguinte. 

 

 

 

 

 

Fig.  4 e 5  – Diferentes fases da germinação do feijão 

 

Iniciou-se então a leitura da história e a sua exploração oral à medida que se iam 

discutindo as ideias e os conceitos prévios dos alunos acerca das plantas e da sua 

germinação.  Houve necessidade de discutir alguns dos aspetos referidos no texto, 

contudo, por este ser um tema já amplamente trabalhado no ano letivo anterior, a turma 

dominava a maioria dos aspetos, sendo apenas de salientar que muitos alunos 
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consideravam ainda como fator preponderante para a germinação a presença de luz. 

Discutiram-se ainda outros conceitos presentes na história, passíveis de conduzirem a 

ideias erradas, como se pode observar: 

 

Professora – Aqui na história diz que “…as sementinhas gostam de abrigar-se na terra, 

da humidade e de sentirem que alguém as quer e aguarda”. Será que as plantas, tal 

como nós, também têm sentimentos?” 

Alunos – Sim. 

Carlos- Até há plantas que, quando nós lhe tocamos elas fecham. Eu já vi em África. 

Diogo – São plantas carnívoras. Alguma até parece que têm dentes! 

 

Perante estas afirmações foi necessário explicar alguns dos aspetos relativos às 

plantas carnívoras, nomeadamente a capacidade de se nutrirem de animais e a forma de 

captura das presas (tendo apresentado no dia seguinte imagens e informação sobre as 

mesmas). 

Depois de lida a história, sendo simultaneamente apresentado o livro em formato 

PowerPoint, realizado pela professora investigadora, para que se acompanhassem as 

imagens, os alunos foram questionados acerca dos aspetos que se poderiam considerar 

corretos ou falsos. Os alunos referiram como aspetos falsos, que os pássaros não 

falavam, embora alguns pudessem imitar os humanos, como os papagaios. Um dos 

alunos referiu ainda que a semente ilustrada na história parecia um feijão, no entanto 

não dava origem ao feijoeiro, mas sim a uma flor, indo de encontro a um dos aspetos 

salientados na análise do livro. Todos os alunos referiram que a personagem da história 

permitiu que a semente obtivesse as condições necessárias à sua germinação.  

Depois de explorada a história, estabeleceu-se a relação com atividades de 

carácter prático, para que os alunos pudessem aprender sobre a constituição das 

sementes. É de referir que apesar da turma estar a realizar uma atividade experimental e 

a observar o processo de germinação da semente, desconheciam a constituição da 

mesma. Assim, foram distribuídas sementes de feijão secas e solicitado aos alunos que 

as observassem, primeiro a olho nu e depois com recurso a uma lupa de mão, anotando 

a sua cor, forma, tamanho, textura, registando as várias observações . 

Os alunos foram alertados para o facto da importância de desenhar aquilo que 

observavam com o maior rigor e atenção possível, o mais semelhante possível com a  

realidade, tendo em conta os pormenores, uma vez que habitualmente são incentivados a 
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trabalhar mais as questões estéticas ao invés do realismo das observações em ciências. 

Neste momento foi ainda necessário explicar-lhes a utilização da lupa, pois foi a 

primeira vez que a utilizaram. Experimentaram diversas formas de utilização da lupa, 

aproximando ou afastando até encontrarem a forma e a distância mais adequada para 

poderem observar a semente de feijão e os seus pormenores. Puderam verificar que a 

função deste instrumento era aumentar os objetos, podendo assim observar pormenores 

que de outra forma não seriam tão percetíveis.  

Após a observação da semente seca, foi-lhes proposto que observassem uma 

semente demolhada. Esta foi preparada previamente, e proposto que a observassem 

também e identificassem as diferenças relativamente à semente seca.  

Fig.6–Registo do desenho da semente                             Fig.7– Registo do desenho da semente   

 realizado pela Inês.                                                            realizado pelo Diogo. 

 

Identificaram como diferenças o tamanho, pois parecia que tinha ”inchado” 

tendo aumentado o mesmo, a cor, referindo que estava mais clara, a textura e que estava 

molhada, como se pode constatar nos exemplos abaixo apresentados. 

 

Fig.8-Observação  realizadas                  Fig.9-Observação realizada              Fig.10-Observação 

pelo Lourenço.                                          pela Inês                                       realizada  pelo Rafael 

 

 Alguns alunos referiram que as mães em casa também punham as sementes de 

molho, para ficarem mais moles, e assim demoravam menos tempo a cozinhar.  

Em seguida foi proposto que os alunos abrissem as sementes demolhadas. 

Alguns repararam que o tegumento já estava um bocadinho aberto. “Professora, por 
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dentro é amarela!” “Parece uma batata descascada!”, “É cor de banana!”, foram 

algumas das observações que foram surgindo. 

Foi-lhes então apresentada uma figura com as devidas legendas e explicadas as 

diversas partes constituintes. Em seguida, abriram a semente ao meio separando os dois 

cotilédones e com o recurso da lupa tentaram identificar as várias partes constituintes.  

 

Guilherme- Já encontrei… 

Lourenço- Tem os cotilédones, a radícula, o caulículo…. 

Tiago- O meu tem as partes todas… 

Cláudia- Não estou é a conseguir tirar o tegumento todo… 

Lourenço- Quando o feijão germina, às vezes ainda levam um bocado do cotilédone 

com ele… parece duas folhas grossas….Eu lembro-me de ver os bocados do feijão… 

 

Alguns alunos revelaram mais dificuldade em encontrar os vários constituintes, 

situação esta que foi rapidamente resolvida, tendo sido fornecida outra semente. Os 

alunos demonstraram muito entusiasmo durante a realização da atividade, tendo 

identificado as várias partes constituintes da semente com facilidade, como podemos 

observar nos exemplos de trabalhos realizados (apêndice 17). 

É de salientar que os alunos que demonstraram mais dificuldades com os termos 

científicos foram aqueles que estavam a iniciar a aprendizagem da língua portuguesa.  

Foi depois solicitado que desenhassem novamente o interior da semente fazendo 

a sua legendagem, dos quais se apresentam os seguintes exemplos de trabalhos 

realizados pelos alunos:  

 

 

Fig. 11- Desenho e legenda          Fig.12- Desenho e legenda            Fig.13 – Desenho e legenda  

do interior da semente                  do interior da semente                    do interior da semente  pela 

pelo Lourenço                               pela Carolina                                    Inês 
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Com esta atividade foi possível promover nos alunos a compreensão da função 

importante que os cotilédones desempenham na germinação de uma semente, como 

podemos observar pelas respostas seguintes, fornecidas pelos alunos: 

 

“A planta precisa de alimento enquanto cresce, até conseguir ir buscar os sais 

minerais e água.”(Rafael) 

“ Porque precisa de alimento até crescer.”(Tiago) 

“Porque as plantas precisam de tempo para germinar e produzirem 

alimentos.(”Pedro) 

“ Precisa de se alimentar porque enquanto germina ainda não consegue ir 

buscar a água e os sais minerais.”(Lourenço) 

”Porque a planta precisa de se alimentar enquanto não germina.”(Jéssica) 

 

A maioria dos alunos compreenderam que as sementes possuem os cotilédones 

como forma de reserva de nutrientes até que a planta seja capaz de produzir o seu 

próprio alimento. Foi notória a importância que o livro representou, tendo em conta que 

os alunos se mostraram muito recetivos para a realização da atividade e aprendizagem 

dos termos devido ao entusiasmo provocado pelo recurso ao livro e à história explorada. 

 

Linguagem  

 

Através desta atividade foi possível trabalhar com os alunos alguns termos 

científicos, permitindo-lhes desenvolver a linguagem científica, nomeadamente os 

termos que para eles eram desconhecidos tais como tegumento, cotilédone, radícula. 

Apesar de conhecer a palavra germinação, esta não era muito empregue quando se 

referiam ao fenómeno. Apesar de uma minoria de alunos, nomeadamente aqueles cuja 

língua materna não é o português, revelarem alguma dificuldade na compreensão e 

aplicação dos mesmos, os restantes alunos mostraram interesse e até cuidado na 

aplicação dos termos novos. 

 

Atividades interdisciplinares de extensão: Língua Portuguesa 

 

Com base na história e no tema em estudo, estabeleceu-se uma relação com a 

área de Língua portuguesa (apêndice 18), procurando não só desenvolver a capacidade 

de compreensão e retenção da narrativa, mas também estabelecer relações com o tema 
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de estudo do meio, no sentido de verificar até que ponto a história tinha sido eficaz na 

abordagem deste tema (apêndice 19).   

A atividade iniciou-se então com a exploração da história do livro infantil 

através da leitura em voz alta da mesma pela professora investigadora. 

Assim, foi possível observar que a maioria dos alunos soube indicar quais os 

fatores necessários à germinação de uma semente, assim como identificar as partes 

constituintes de uma planta completa e quais faltavam à planta presente na história.  

Relativamente à ficha de compreensão da história, e que tinha como objetivo 

verificar se os alunos compreenderam o motivo pelo qual é necessário colocar a 

semente na terra e quais as condições necessárias para que ocorra a germinação, os 

alunos deram respostas corretas, como poderemos observar nos exemplos seguintes: 

 

Porque é que o Sr. Luís colocou a sementinha na terra? 

 Porque queria que a semente germinasse e desse origem a uma planta (Filipa). 

O Senhor Luís colocou a semente na terra porque queria que a semente 

germinasse e se fizesse numa planta (Lourenço). 

A terra foi regada. Porquê? 

A terra foi regada porque, se a terra não fosse regada, a planta não nascia. 

(Carolina). 

Porque se a terra não for regada a planta não cresce (Diogo). 

A terra foi regada porque a semente precisava de água para germinar (Pedro). 

 

 Contudo, continuam a assinalar como um fator importante a presença de luz para 

que a germinação ocorra, apesar de esta situação ter sido amplamente discutida. Para 

que os alunos verificassem, foi colocada uma semente num armário fechado, mas com 

as restantes condições necessárias, tendo ao fim de alguns dias a sua germinação, o que 

contribuiu para o esclarecimento desta ideia. 

Concluindo, através da atividade das sementes permitiu-se desenvolver 

competências linguísticas ao nível das palavras usadas, que pudessem transmitir aquilo 

que era percecionado pelos sentidos, tomaram notas com a recolha e registo dos dados, 

permitindo o desenvolvimento da organização de informação de forma lógica e 

sequencial, ao comunicarem com os outros.  

Para finalizar a atividade de extensão, foi realizada uma banda desenhada  pelos 

alunos como forma de reconto da história, como poderemos observar através do 
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exemplo apresentado (apêndice 20), em que os alunos conseguiram representar os 

principais aspetos da história, realçando as questões científicas.  

 

Sequência didática relativa ao livro infantil “ Nadadorzinho” 

 

Tendo em conta que com este livro se pretendiam abordar questões como a 

camuflagem e as cadeias alimentares, tornou-se pertinente compreender e verificar os 

conhecimentos que os alunos detinham sobre os animais. Deste modo, foi realizada uma 

atividade prévia (apêndice 21) de forma a identificar os conhecimentos já detidos pelos 

alunos, assim como as conceções alternativas dos mesmos, como se poderá observar em 

seguida. 

Com a atividade realizada pretendeu-se comparar e classificar animais segundo 

as suas características externas e modos de vida, desenvolvendo através da mesma, 

processos científicos como a observação; inferência; comunicação e classificação. 

Esta atividade teve como ponto de partida a questão /problema: “Como se 

podem classificar os animais?” 

Como forma de preparar esta atividade, foi concretizada uma primeira conversa 

exploratória com os alunos no sentido de compreender e identificar os seus 

conhecimentos acerca deste tema. Os alunos revelaram os conhecimentos esperados 

para este ano de escolaridade, tendo em conta os conteúdos abordados em anos 

anteriores, como se pode verificar pelo excerto seguinte: 

 

Cláudia  - Os animais carnívoros comem carne, os herbívoros comem ervas e os 

omnívoros comem de tudo. 

Professora- Será que os animais podem ser classificados quanto ao tipo de 

alimentação… 

Cláudia -Sim! 

Diogo – E os habitats dos animais: alguns vivem no ar, outros na água, outros na terra. 

Carolina-  Aprendemos também que há animais que comem outros animais. 

Professora- E sabem como se chamam? 

Diogo – Carnívoros.  

Lourenço – Aprendi que os animais podem ser répteis, anfíbios, mamíferos… 

Professora: A classe a que pertencem…. Então nós podemos agrupar os animais de 

diferentes maneiras. De acordo com o quê? 
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Lourenço- De acordo com aquilo que comem, consoante o habitat, os tipos de 

alimentação… 

Após a discussão inicial de introdução ao tema, os alunos foram organizados em 

grupo, sendo estes formados aleatoriamente, e distribuídos cartões com imagens de 

animais. Foi solicitado a cada grupo de alunos que, a partir dos seus conhecimentos 

comparassem e classificassem os animais recorrendo aos exemplos entregues, tendo em 

conta as suas características e modos de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14- Grupo de alunos a preparar o trabalho 

 

Para a organização dos grupos, foi fundamental o contributo da professora titular 

de turma, para que os grupos fossem o mais heterogéneos possível. Os vários grupos 

iniciaram o trabalho, observando as imagens e selecionando a forma de classificação 

pretendida. O trabalho final resultou bastante diversificado, pois os grupos organizaram 

os seus trabalhos tendo em conta o ambiente onde vivem os animais; formas de 

reprodução; classes e alimentação como se pode observar nas imagens que se 

apresentam em seguida.  

 

Fig. 15- Grupo numa apresentação do seu trabalho.           Fig.16- Exemplo de trabalho de grupo 
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Fig. 17-Alunas a apresentar a comunicação                                  Fig.18- Grupo a esclarecer  

trabalho desenvolvido                                                                       dúvidas dos colegas. 

 

De uma forma global os alunos conseguiram efetuar os seus trabalhos 

corretamente e autonomamente, com exceção do grupo que optou por organizar os seus 

animais tendo em conta as formas de reprodução, solicitando ajuda para esclarecimentos 

pontuais assim como o grupo que trabalhou a alimentação.  

Ao longo de toda a atividade foi visível o interesse e a motivação dos alunos 

pelo tema, havendo necessidade de os concentrar naquilo que era pretendido com a 

mesma.  

Após a apresentação de cada um dos grupos, foram ainda analisadas outras 

formas possíveis de classificação dos animais. 

É importante referir que foi notório que a turma não realizava trabalhos de grupo 

frequentemente, revelando a excitação própria deste tipo de trabalho. Contudo era um 

grupo bastante disciplinado que acatava sugestões e cumpria as regras acordadas de 

forma muito fácil, contribuindo para o sucesso do trabalho. 

Houve alguma dificuldade em sintetizar as conclusões do trabalho e na 

construção de chaves dicotómicas. Deste modo, sentiu-se a necessidade de se 

reestruturar o trabalho, permitindo um registo livre por parte dos alunos (apêndice 22). 

 

 Linguagem 

 

Ao longo da realização desta atividade, os termos científicos mais trabalhados 

passaram por estarem relacionados com a alimentação (carnívoros, herbívoros, 

omnívoros…), assim como formas de reprodução (ovíparos, vivíparos) não tendo os 

alunos demonstrado dificuldades na sua utilização. Verificou-se que eram termos que 
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faziam parte já do seu vocabulário científico, integrando mesmo a linguagem 

quotidiana. 

 

Atividades interdisciplinares de extensão:  Língua Portuguesa 

 

A realização desta atividade permitiu trabalhar a oralidade com os alunos. Sendo 

esta uma competência a privilegiar ao nível da língua portuguesa, como é referido nos 

documentos orientadores para o 1º ciclo, foi extremamente importante permitir que os 

alunos pudessem trocar ideias, desenvolvendo a comunicação com um objetivo 

específico, neste caso relacionado com as ciências e os seres vivos utilizando-a de 

acordo com um tema e objetivo, justificando as suas opções e respondendo a questões 

dos colegas. Puderam assim desenvolver capacidades ao nível comunicacional, 

desenvolvendo em simultâneo o discurso científico. 

 

  Cadeias Alimentares 

 

Na sequência de atividade de classificação dos animais e como forma de 

trabalhar as cadeias alimentares foi explorado o livro “Nadadorzinho”, tendo em conta 

as suas potencialidades para este tema. Ao longo da exploração da história foi possível 

abordar não só as cadeias alimentares e a relação predador/presa, mas também os 

comportamentos adaptáveis dos animais ao seu meio, quer como forma de se 

defenderem, quer como forma de se tornarem mais eficazes no ataque, assim como as 

características dos animais referidos e alguma da diversidade de vida marinha, sendo a 

compreensão o principal objetivo da atividade (anexo 23). Apesar da abordagem dos 

comportamentos adaptáveis não ser um conteúdo contemplado explicitamente no 

programa para este ano de escolaridade, foi considerado pertinente uma vez que todos 

os seres vivos assumem o papel de predador/presa na cadeia alimentar e a própria 

natureza encontrou formas de se protegerem ou de atacarem mais eficazes e que 

permitem a sobrevivência de uma espécie.  

A leitura desta história com os alunos veio permitir dar resposta às seguintes 

questões problema: 

- O que são cadeias alimentares? 

- É possível um animal proteger-se pela sua aparência face aos predadores? 
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Ao longo desta atividade pretendeu-se desenvolver a comunicação, a inferência 

e a construção de modelos. 

Tal como noutros livros, a atividade iniciou-se com a exploração do título e da 

imagem da capa do livro, como forma de motivação, sendo muitas as hipóteses 

colocadas como se pode verificar.  

 

Professora - Olhando para a capa e para o título, do que tratará a história? 

Lourenço – Um peixe que andava sempre a nadar na água? 

Professora - E os peixes podem nadar noutro local? 

Alunos – Não. 

Professora - Então explica-me o que queres dizer com isso. 

Lourenço- Um peixe que estava sempre a nadar … 

Diogo – É a história de um nadador que encontrava vários peixes… 

Tiago - A história de um peixe pequenino, de um girino… 

Professora- O girino é um peixe? 

Tiago- Não, é uma rã pequenina… pois assim não pode ser… 

Cláudia -Um peixe solitário que encontrou um amigo. 

Inês - Um senhor pescou um peixe e depois assou-o e serve para a alimentação? 

 

Face a todas as hipóteses lançadas, deu-se então início à leitura do livro, 

acompanhado da sua projeção para que fosse mais fácil para os alunos acompanharem a 

história, concentrando-se na mesma. Foram sendo colocadas questões à medida que se 

ia trabalhando o mesmo.  

 

Professora - O que é um cardume? 

Alunos – Um conjunto de peixes. 

Professora – Na história comparam-se as medusas a geleia das cores do arco-íris. Na 

vossa opinião porquê esta comparação? 

Paulo- Porque a gelatina é mole e colorida e a medusa também. 

Professora – A lagosta é comparada a uma máquina aquática, porquê? 

Alunos – Porque aquela parte de cima a cabeça parece que tem um controlo. 

- Por causa das pinças. 
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Quando a história faz alusão a uma floresta de algas marinhas em rochas de 

rebuçados os alunos referem que pode ser devido à forma, mas também poderá ser 

devido às cores ou ao facto de poderem ser pegajosas.  

 

Professora – As anémonas pareciam palmeiras cor- de rosa… Sabem o que são? 

Alunos- São animais que parecem uma planta que está na rocha. Ficam quietas para 

apanhar os animais e assim alimentam-se. 

 

Na sequência da história foi-lhes solicitado que tentassem encontrar formas de 

resolver o problema do Nadadorzinho e dos outros peixes, encontrando uma solução 

adequada. 

 

Paulo – Eu acho que eles iam preparar alguma armadilha com os pescadores. Eles iam 

atrair o peixe grande para uma rede. 

Carolina- Escondiam-se atrás das rochas. 

Professora- Pensando naquilo que vocês já aprenderam sobre os animais, como é que 

eles poderiam resolver … 

Tiago - Atraiam-no para as anémonas e elas comiam-no. 

Luís- O Nadadorzinho  pregava-lhe uma partida  e levava-o para o outro lado. 

 

 Voltou então a ler-se o livro e à medida que se ia lendo a solução encontrada 

pelos peixinhos, iam exclamando: 

 

Paulo - Se calhar era muito maior do que o outro, pois se fosse mais pequeno o atum ia 

comê-los na mesma. 

Professora – E  como se chama então este processo? Em que uns animais se alimentam 

de outros animais ou de plantas….? 

Alunos – Cadeia alimentar. 

Professora  - E  o que é uma cadeia alimentar? 

Lourenço- É onde os animais se alimentam… 

Professora – Onde os animais se alimentam? Sabes explicar- me melhor? 

Diogo- Uma coisa come outra coisa, e essa coisa come outra coisa… 

Professora: Como se fosse um ciclo? 

Diogo: Um ciclo da alimentação. 
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Professora: Então por exemplo, o que tu estás a dizer é que um animal come outro 

animal… 

Carlos: Um animal come outro animal, e o outro animal alimenta outro. 

Professora: E só se comem animais? 

Alunos: Não. Também comem plantas. 

 

Com este diálogo foi possível verificar os conhecimentos que os alunos 

detinham acerca das cadeias alimentares, tendo os mesmos dado exemplos corretos, 

como poderemos observar em seguida. 

 

Lourenço- A cenoura alimenta o coelho e o coelho alimenta o homem. 

Professora: Mas nós podemos alimentar-nos diretamente da cenoura? 

Alunos- Sim!! 

Diogo: O sol dá vida as plantas, as plantas dão vida ao veado e o leão come o veado.      

Professora - O que nos ensina mais esta história para além das cadeias alimentares? 

Paulo – Podemos ter vantagens mesmo se formos mais pequenos. 

Professora – Mas quando eles fingiram ser um peixe maior do que o atum, porque é 

que eles fizeram isso? 

Alunos - - Para o assustar, para não serem comidos. 

Professora- E na natureza vocês sabem se os animais conseguem arranjar formas de se 

protegerem dos seus predadores? 

 

Face a esta questão, gerou-se um momento de discussão sobre as formas como 

os animais se poderiam defender.  

 

Paulo - O veado defende-se com os chifres. 

Tiago - Há animais que na natureza encontram outras formas, há outras maneiras... 

Maria – O camaleão muda de cor para se proteger e não o comerem! 

Professora- O camaleão é um réptil que tem a capacidade de mudar de cor. E é uma 

cor qualquer? 

Paulo-Não. Muda de cor de acordo com o sítio onde está. 

Paulo- O ouriço-cacheiro não ataca. Ele protege-se, fica numa bola e fica com os 

espinhos a proteger. 

 

Na sequência desta discussão, foram mostradas algumas imagens, através de 

uma apresentação em powerpoint elaborada pela professora investigadora, com algumas 
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formas de camuflagem. A seguir observaram imagens de forma a identificarem a forma 

de camuflagem utilizada por alguns animais, ex: tatu, a cobra… 

Puderam ainda observar e discutir várias formas de proteção, imitação de formas 

ou de uma espécie perigosa, sendo imediatamente relacionado com esta história. 

Discutiram-se a existência dos espinhos, das cores, da perda de algumas partes do corpo 

(cauda, como no caso dos lagartos). 

 Em seguida foi-lhes proposto a construção de modelos de um peixe. As crianças 

foram reunidas e foi-lhes pedido que se agrupassem de acordo com as características do 

seu peixe, após o que formaram um grande cardume, imitando o comportamento do 

mesmo e simulando o ataque de um predador, de forma a que esse mesmo cardume 

permanecesse sempre unido e junto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19- Construção de um modelo de peixe.               Fig.20- Observação das características dos  

         peixes . 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 e 22 - Organização da simulação do cardume e dos seus predadores 
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Esta atividade contribuiu para uma melhor compreensão dos alunos acerca da 

necessidade de muitos peixes viverem em cardume. Como conclusão da atividade os 

alunos foram questionados sobre a mesma e o que tinham aprendido.  

 

Professora- Esta simulação serviu para quê, o que é que nos ensinou? 

Alunos - Os animais como o Nadadorzinho deslocam-se em cardumes, não só para se 

proteger , mas também para se alimentarem e até para a sua reprodução.  

Paulo - Todos juntos conseguimos aquilo que queremos. 

Professora – Sim, todos juntos conseguimos coisas que sozinhos não conseguimos. E no 

mundo animal? O cardume é um exemplo disso? 

Alunos- Sim. Assim podem escapar aos predadores. 

Professora – E torna-se mais fácil encontrar alimentos. Servem para três coisas 

importantes: defesa, alimentação e reprodução. É mais fácil para cada espécie 

encontrar parceiros para a reprodução. 

Lourenço – Aprendemos ainda sobre a defesa e a camuflagem.. 

Diogo – O mimetismo… 

Professora – E para além das formas de camuflagem e de mimetismo, aprendemos mais 

o quê?... 

Alunos –A  cadeia alimentar. 

 

Para conclusão da exploração do livro analisou-se a história, verificando que se 

atribuíram características humanas aos animais- antropomorfismo. Concluiu-se que o 

grupo do Nadadorzinho se tinha conseguido proteger ao recorrer ao mimetismo, 

imitando a forma de um predador. Houve a necessidade de se salientar que as formas de 

adaptação encontradas pelos animais demoraram milhões de anos a acontecer e que 

dependem de muitos elementos: o clima, o solo, a água….  

 

Linguagem  

 

Durante a realização desta atividade e a exploração do livro correspondente, 

foram introduzidos alguns termos científicos novos, nomeadamente mimetismo, 

camuflagem, defesa. Embora este último termo faça parte do vocabulário dos alunos, o 

seu significado num contexto científico foi novo para eles. Alguns termos como cadeia 

alimentar, predador e presa eram já do conhecimento geral, embora não utilizados de 

uma forma sistemática e adequada, especialmente os dois últimos.  
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Atividades interdisciplinares de extensão: Língua portuguesa/Expressão dramática 

 

Relativamente à compreensão da história e à relação entre a literatura e as 

ciências, também nesta atividade foi realizada uma ficha de trabalho (apêndice 24), com 

o intuito de verificar o nível de compreensão entre a literatura utilizada e os conteúdos 

científicos abordados. Os resultados desta ficha revelaram que os alunos 

compreenderam bastante bem toda a história e conteúdos abordados (apêndice 25). 

No que concerne  às analogias retratadas no livro, estas foram avaliadas, sendo 

que todos os alunos identificaram e estabeleceram a relação sem dificuldades. 

Em relação aos conhecimentos adquiridos sobre as formas de adaptação ao meio 

para sobrevivência dos animais e formas de camuflagem dos mesmos na natureza, os 

alunos mostraram muito interesse, referindo exemplos concretos. 

 

A cobra que se finge de morta.(Tiago) 

O tatu que se protege com a carapaça, o camaleão pela cor, etc.(Geovania) 

O tatu tem uma carapaça dura, o camaleão pode mudar de cor, o cavalo-

marinho pela cor e espeto pode-se camuflar, a cobre finge-se de morta, o polvo deita 

uma tinta preta….(Lourenço) 

 O camaleão defende-se a mudar de cor conforme onde esteja.(Carolina) 

O cavalo-marinho usa a camuflagem como se fosse uma alga e a coruja de um 

tronco de árvore.(Jéssica) 

 

Relativamente às cadeias alimentares, foi notório que este conteúdo foi bem 

assimilado, como podemos verificar nos exemplos que se seguem, embora de uma 

forma simples, não tendo sido referidos termos como consumidores primários, 

secundários, ou outros. 

 

O Sol dá vida à erva, a erva ao veado e o veado ao leão. (Rafael) 

O Sol dá energia à erva, que é comida pelo carneiro, o carneiro é comido pelo 

homem. (Lourenço) 

O Sol dá a vida à árvore, a árvore alimenta a minhoca, a minhoca alimenta o 

pássaro, o pássaro alimenta a águia.(Jéssica) 

A planta é comida pelo coelho, o coelho é comido pela raposa e a raposa morre. 

(Carolina) 
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Aquando o questionamento dos alunos acerca daquilo que tinham aprendido 

com esta história, a maioria referiu os conteúdos propostos nos objetivos da mesma. 

 

-Camuflagem, mimetismo, defesa. Por sermos mais pequenos pensar que não somos 

piores, cadeia alimentar(Carolina). 

-As cadeias alimentares e também as formas de defesa dos animais.(Guilherme). 

-Aprendi várias coisas, a camuflagem, o mimetismo, etc. (Geovania). 

-O que eu aprendi nesta história foi que há várias formas dos animais se defenderem, o 

mimetismo, a camuflagem e há as cadeias alimentares.(Lourenço). 

-Que uns animais se alimentam de outros…(Paulo). 

-Aprendi que todos juntos somos mais fortes, que há animais diferentes uns dos outros, 

uns peixes comem outros, algumas anémonas e outros animais se  podem camuflar e 

formas de nos defendermos (Jéssica). 

-Nesta história aprendi as defesas de alguns animais e a cadeia alimentar (Tiago). 

 

No final da atividade, foi sugerido que os alunos construíssem eles próprios uma 

pequena história, em que tinham de imaginar que eles próprios eram animais. Para isso 

teriam de indicar qual o animal, a forma de defesa dos seus predadores, características, 

habitat e alimentação.  

Fig. 23- Texto elaborado pelo Lourenço 

 

Fig.24 – Texto elaborado pela Jéssica 
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Fig. 25 -  Texto elaborado pelo Tiago  

 

Para finalizar este tema, foram solicitados trabalhos de pesquisa aos alunos sobre 

os animais e a sua forma de se camuflarem, que foram depois apresentados aos colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26- Trabalho de investigação sobre o cavalo-marinho  Fig.27- Trabalho sobre o                                                                                        

camaleão 

 

 

 

 

 

Fig.28- Trabalho de investigação sobre várias                         Fig. 29 – Trabalho de investigação 

formas de camuflagem          sobre o camaleão  
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Os trabalhos apresentados revelaram muito empenho por parte dos alunos, 

demonstrando os conhecimentos adquiridos e o cuidado com a forma como os mesmos 

foram apresentados. 

 

Sequência didática relativa ao livro  - Nham- Nham” 

 

Na sequência das atividades sobre as cadeias alimentares e sobre as formas de 

camuflagem dos predadores e das presas, foi proposta uma atividade (apêndice 26),  

baseada no livro infantil “Nham-Nham de forma a: 

- Compreender melhor as cadeias alimentares. 

- Identificar a relação predador - presa e inseri-las nas respetivas cadeias alimentares. 

Com esta atividade procurou-se desenvolver a comunicação, como processo 

científico. 

A atividade iniciou-se com uma breve exploração da capa do livro e dos seus 

elementos constituintes, com destaque para o título, lombada e o tema da história. 

Após este momento, a história foi contada aos alunos, sendo a mesma projetada 

para toda a turma, à medida que ia sendo explorada no sentido de verificar e melhorar a 

compreensão dos factos, assim como dos termos utilizados. 

Após o conto da história, foi apresentado um powerpoint(a partir da internet) 

sobre as cadeias alimentares, onde foi explorado do ponto de vista científico o papel dos 

predadores e das presas. Nesta exploração foi referida a importância dos vários 

ecossistemas e a sua relação com as cadeias alimentares, tendo em conta as várias 

condições, como a temperatura, água, luminosidade, entre outros. Os alunos 

compreenderam a importância do Sol como fonte primária de energia, referindo a 

fotossíntese (que já tinha sido referida aquando a exploração do livro “Ainda Nada?”). 

Concluiu-se que todos os seres vivos são potenciais alimentos para outros seres vivos, 

identificando-se na história os produtores, os consumidores (primários, secundários e 

outros) e a importância que os agentes decompositores têm para toda a cadeia alimentar.  

Após esta exploração, e tendo em conta as aprendizagens e os trabalhos de 

pesquisa anteriormente efetuados, em que a maioria dos alunos pesquisou sobre o 

camaleão, foi feita a proposta aos alunos de construção de um lagarto, referindo o tipo 

de alimentação (presas) e a forma como apanha os insetos. 

Para a construção do mesmo recorreu-se a diversos materiais como velcro, 

desenhos, “limpa -cachimbos” e “línguas de sogra”. Após a construção da aranha 



121 
 

(identificada como presa) e do lagarto (identificado como predador) foi solicitado que 

os alunos tentassem apanhar a mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 30 e 31 – Construção dos predadores (lagartos)e presas (aranhas). 

 

 

Figs. 32 e 33 – Simulação. 

 

Atividade interdisciplinar - Extensão  à língua portuguesa / expressão plástica  

 

A história utilizada nesta atividade foi apresentada aos alunos, tendo sido a sua 

leitura seccionada e realizada por vários alunos da turma, tendo em conta o ritmo da 

mesma.  

Tal como previsto os alunos construíram uma banda desenhada (apêndice 27), 

sendo relembradas e analisadas as características próprias deste tipo de texto. Cerca de 6 

alunos sentiram necessidade de relatar a história recorrendo ao uso de imagens e texto, 

enquanto os restantes alunos apenas recorreram ao uso de imagem para o mesmo efeito.  
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Sequência didática relativa ao livro  “Que há por baixo da cama?” 

 

Através da leitura e exploração deste livro infantil pretendeu-se abordar os 

aspetos físicos do meio, nomeadamente os conteúdos referentes ao solo, uma vez que o 

mesmo é pleno de conteúdos, possibilitando ainda a realização de diferentes atividades. 

Neste sentido e de acordo com o programa do 3º ano de escolaridade, optou-se 

pelo desenvolvimento de duas atividades, a primeira relacionada com a constituição dos 

solos e a segunda sobre os cristais, uma vez que estavam relacionados com temas em 

estudo na turma.  

Tal como nas atividades anteriores, deu-se início à mesma com a leitura e 

exploração do livro infantil, pela professora investigadora e alunos. 

 

Atividade 1- “Constituição do Solo” 

 

A realização desta atividade (apêndice 28) teve como ponto de partida a seguinte 

questão/ Problema: “Como é constituído o solo?”. A atividade teve como objetivos: 

- Identificar a constituição do solo. 

- Observar características do solo (cor, textura, permeabilidade). 

Ao longo desta atividade privilegiaram-se os seguintes processos científicos: 

observação, comunicação, registo de dados. 

Como forma de iniciar a atividade, conversou-se com os alunos acerca da 

constituição da terra e se os solos eram todos iguais. Os alunos referiram que havia 

diferentes tipos de solo: os solos arenosos, argilosos... Indicaram que havia solos que 

eram permeáveis à água e outros não.  

Em relação à constituição dos mesmos indicaram pedras e terra. Assim, neste 

sentido os alunos foram agrupados e distribuídos elementos constituintes do solo 

(fragmentos de pedra, minerais, restos de vida animal e vegetal). Primeiro foi solicitado 

que os alunos os observassem e registassem as suas observações.  

Em seguida misturaram água e abanaram de forma a misturar os vários 

elementos, após o que deixaram assentar, de forma a poderem observar as várias 

camadas e a forma como elas se sobrepunham.  
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Fig. 34-   Realização da atividade experimental.             Fig. 35- Camadas de solo 

 

Em todas as fases do trabalho foi sendo sugerido que efetuassem o registo, como 

podemos observar pelos exemplos seguintes: 

Fig.36- Exemplo do registo da Jéssica  Fig.37- Exemplo do registo do Paulo. 

 

Após a conclusão e discussão da atividade, os alunos chegaram à conclusão de 

que “ O solo é constituído por rochas, húmus, areia, água e ar. As nossas amostras 

depositaram-se em diferentes camadas. As mais pesadas ficaram no fundo e as mais 

leves no cimo. Há solos com diferentes características. “ 

É de salientar o maior cuidado que os alunos manifestaram ao longo das 

observações e realização dos registos (apêndice 29), procurando ser o mais fiéis 

possível à realidade, manifestando mesmo algum desagrado perante a dificuldade em 

desenhar bem.  

 

 Linguagem 

 

 Com esta atividade promovida através do livro “Que há por baixo da cama” foi 

possível abordar termos próprios da linguagem científica tais como os diferentes 
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constituintes das amostras de solo, assim como os vários procedimentos científicos 

usados ao longo da atividade. Vocabulário como registos, observações, amostras, 

conclusões e hipóteses, passaram a fazer parte da linguagem usada nas aulas de 

ciências.  

  

Atividade 2 : Os cristais 

 

A realização desta atividade (apêndice 30) teve como ponto de partida as 

questões: ”Serão os cristais todos idênticos? e “Poderemos fabricar cristais?” 

Desta forma, com a atividade procurou-se desenvolver os seguintes objetivos: 

- Identificar características de cristais. 

- Observar a formação de cristais. 

Ao longo do desenvolvimento da atividade teve-se em atenção os seguintes 

processos científicos: Observação, comunicação e registo dos dados observados.  

A atividade iniciou-se com uma nova leitura do livro e discussão sobre o 

mesmo, a fim de relembrar a história, uma vez que já tinha passado algum tempo. 

Tendo em conta o programa e os conteúdos em estudo pela turma, procurou-se, 

num primeiro momento compreender os conhecimentos já adquiridos pelos alunos. 

 

Professora-  O que já sabem sobre as rochas?. 

Tiago – Algumas têm um aspeto afiado … 

Professora da turma – Laminado… 

Professora- Então, já conhecem algumas das características das rochas? 

Lourenço – Já sei sobre o mármore, o granito, o basalto, o xisto e o calcário. 

Professora – E essas rochas têm todas o mesmo aspeto? 

Alunos – Não. São diferentes. 

Lourenço – Há umas duras e outras moles… 

Professora – E normalmente quando as rochas são muito duras são utilizadas onde? 

Alunos – Cozinha.. 

Professora – Como por exemplo? 

Tiago – O granito e o mármore. 

Professora – E quais são as rochas menos duras? 

Tiago – O calcário e o xisto. 

Professora- E em que podem ser utilizadas? 
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Alunos- Para fazer giz. 

Professora – Muito bem! Mas na nossa história não se falava nestas  rochas pois não? 

Do que se falava? 

Alunos- De cristais e metais preciosos! 

 

A partir desta conversa iniciou-se a observação de alguns cristais disponíveis: 

quartzo rosa e verde; sudalite; esmeralda; pirite, entre outros. Para além destes 

identificaram ainda os cristais mais comuns e que todos eles conhecem do seu dia-a-dia, 

tais como o açúcar, o sal e o gelo.  

Puderam observar as diferentes formas como se apresentam os cristais através de 

algumas imagens, uma vez que não foi possível recorrer ao uso de microscópio, 

explicando aos alunos que os mesmos podem ser classificados de acordo com a sua 

forma.  

 

 

 

 

 

 

Fig.38- Cristais e minerais observados 

 

Os cristais disponíveis foram postos a circular pelos alunos, de forma a que 

pudessem observar os mesmos. O entusiasmo foi imenso, identificando algumas 

características dos mesmos tais como a sua cor, brilho, transparência e as formas 

visíveis nalguns. Para a realização desta observação recorreram aos sentidos e lupas de 

mão. 

Com base nas observações feitas os alunos foram questionados sobre o facto de 

poderem formar cristais através de uma atividade experimental. 

 Assim, foi-lhes apresentada a proposta e o processo a seguir, tendo os alunos de 

efetuar também o registo de todos os passos seguidos. Houve necessidade no entanto, de 

fazer a atividade em dois momentos tendo em conta que o processo de formação dos 

cristais levava alguns dias. 
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Antes de dar início à atividade, foram discutidas questões de segurança com os 

alunos, para que tudo decorresse sem incidentes, tendo em conta que se iriam utilizar 

produtos químicos e água a ferver, assim como alguns instrumentos  de vidro. 

 

Professora-  Que cuidados devemos ter ao longo da realização da nossa experiência? 

Carlos – Usar óculos para proteger a vista. 

Paulo – Evitar  que os produtos entrem nos olhos… 

Lourenço – Usar bata para não estragar a roupa. 

Paulo – Usar luvas quando mexemos nos objetos e produtos químicos e máscara. 

Professora- E quando mexemos num produto  devemos cheirá-lo diretamente? 

Paulo – Não. Devemos fazer assim (e executou o gesto corretamente). 

Professora- É assim mesmo, para evitar que causemos danos ao nosso nariz.  

Carlos – Não devemos mexer com as mãos. 

Pedro – Devemos também ter cuidado quando metemos algum produto nos frascos, 

porque pode entornar. 

Professora - Sim, mas também temos de ter em atenção ao material do recipiente que 

estamos a utilizar, porque o produto pode corroer, por exemplo se for plástico. Alguns 

produtos também não podem estar à luz.  

Cláudia - Nem podemos pôr os produtos na boca.  

 

 

 

Fig. 39-Leitura dos cuidados a ter com os materiais.    Fig. 40- Adição do Sal de Epsom. 
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Fig. 41- Formação dos cristais    Fig.42 – Cristais produzidos.  

 

Depois desta conversa e de estabelecidas as regras de segurança necessárias, 

foram explicados os vários procedimentos a seguir. Foi-lhes pedido que fervessem 100 

ml de água e adicionassem o sal de Epsom, agitando com a vareta. Aqui foram 

questionados se sabiam a quantos graus é que a água fervia. Um dos alunos disse que 

era a 100 graus. Para ferver a água recorremos ao uso de um jarro elétrico e a 

temperatura foi medida com um termómetro digital. 

Em seguida desenvolveram o restante procedimento. 

            Após cerca de uma semana, voltaram a observar o recipiente e foi possível 

observar a formação de cristais. Tal como nas restantes atividades também nesta se 

realizou o registo, por se considerar essencial para o desenvolvimento e aquisição de 

hábitos que promovam atitudes científicas, como poderemos observar em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43. Exemplo do registo da Cláudia. 
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Após a realização da atividade e observação dos cristais produzidos, os alunos 

chegaram às seguintes conclusões: 

Os cristais são brilhantes, transparentes e duros. (Pedro) 

Os cristais que observei eram incolores e tinham a forma de paralelepípedo. 

(Lourenço) 

Nestes cristais vi que demoram pouco tempo por causa do Sal de Epson, quando 

não leva nada pode demorar milhões de anos. (Tiago) 

Os nossos cristais eram transparentes e têm diferentes tamanhos. Vou mostrar 

os cristais à minha mãe e ao meu pai. (Carolina) 

 

Todos os alunos referiram que com esta história foi possível abordar muitos 

temas e discutir alguns dos assuntos que eles estavam a estudar, tal como as rochas. 

Contudo a formação dos cristais foi a atividade que mais entusiasmo suscitou, por ser 

uma novidade e envolver procedimentos diferentes dos habituais, uma vez que é uma 

turma pouco habituada a atividades práticas ou experimentais. Tal como as outras 

atividades privilegiou-se muito o registo de toda a atividade pelos alunos (apêndice 31).  

 

Linguagem 

 

Com esta atividade, foram muitos os termos científicos introduzidos. Estes 

prenderam-se não apenas com os nomes das rochas, dos minerais e cristais, assim como 

as suas propriedades, mas também com alguns instrumentos de uso científico, 

desconhecidos para a turma em geral, nomeadamente vareta, copo graduado, 

termómetro, entre outros.   

 

Atividades interdisciplinares de extensão:  Língua Portuguesa 

 

Como forma de relacionar a língua portuguesa foi pedido aos alunos que 

elaborassem um resumo da história (apêndice 32), de modo a desenvolver capacidades 

linguísticas e avaliar a sua compreensão da história. Desta forma a leitura foi efetuada 

apenas pela professora investigadora, sendo a mesma repetida no início da realização de 

cada atividade. 
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Fig. 44- Exemplo de um resumo.  

 

Os alunos nos seus textos referiram não só a história e os seus aspetos mais 

relevantes, mas também todos os conteúdos científicos trabalhados através deste 

exemplar de literatura infantil, nomeadamente rochas, cristais e minerais, a constituição 

da Terra, o que são estalactites e estalagmites, o que é o magma e como se pensa ser 

constituído o centro da Terra, tema este que os fascinou. 

 

Avaliação das atividades pelos alunos  

 

 Após a realização das várias atividades a que a investigadora deu o nome de 

sequências didáticas, por englobarem uma diversidade de atividades, foi realizado um 

conjunto de questões aos alunos (apêndice 33), com a intenção de verificar e analisar a 

sua opinião acerca do trabalho desenvolvido. 

 Após a realização das várias atividades observou-se que a área favorita é o 

estudo do meio, com cerca de 55 % das preferências manifestadas pelos alunos da 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Áreas disciplinares preferidas dos alunos 

15% 

25% 

5% 

55% 
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Matemática Expressão plástica Todas as áreas Estudo do meio 
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Os alunos apresentam como algumas explicações para esta preferência o facto de: 

 “ …Porque gosto de saber coisas como os planetas, animais e plantas.”(Carolina) 

“ Porque gosto de estudar a natureza.”(Diogo) 

“Porque falámos dos animais e fizemos experiências.”(Rafael) 

“Porque aprendo muito”.(Tiago) 

 

 Dentro dos temas trabalhados na área de estudo do meio, apresentam-se em 

seguida aqueles que mais despertaram o interesse dos alunos. Daqui podemos analisar 

que os animais e as plantas são os temas privilegiados com 36% e 28%, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46. Preferências por temas. 

 

 

Relativamente às atividades desenvolvidas no âmbito desta investigação, aquela 

que menos interesse despertou foi a sequência Nham- Nham, como poderemos observar 

no gráfico que se segue. 

 

 

 

 

 

 

36% 

28% 

20% 

16% 

Temas preferidos pelos alunos 

Animais Plantas Rochas Sistema solar  



131 
 

Fig. 47. Preferências das atividades desenvolvidas no âmbito do estudo. 

 

Quando questionados acerca da aprendizagem e compreensão dos temas 

estudados através do uso dos livros de literatura infantil, os alunos responderam 

afirmativamente, justificando: 

 

“ Aprendi muito e tirei algumas dúvidas.”(Carolina) 

“Sim, ao ouvir comecei a dar mais atenção  tirei algumas dúvidas”.(Lourenço) 

“Fiquei mais ansioso para fazer as outras matérias”(Rodrigo). 

“A história do Nham-Nham ajudou-me a aprender a cadeia alimentar 

melhor”(Beatriz). 

“Ajudaram a que eu percebesse e que ficasse mais entusiasmado”(Diogo). 

“Ajudou-me a compreender coisas novas”(Inês). 

“Porque ajudou-me a compreender as coisas e fiquei entusiasmado.”(Filipa). 

“Fiquei muito mais atenta”(Diogo B.). 

“Eu agora já estou a perceber as matérias”(Maria). 

“Começámos a ficar mais entusiasmados”(Constança). 

“Porque fiquei mais entusiasmado e aprendi coisas novas”(Rafael). 

“Sim, porque deu mais vontade de aprender”(Tiago). 

 

Relativamente à linguagem científica, todos os alunos indicaram novos termos 

que passaram a compreender e a aplicar, nomeadamente mimetismo, camuflagem, 

15% 

20% 

15% 
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cotilédones, germinação, estalactites e estalagmites, tegumentos, entre outras, atingindo 

assim os objetivos propostos com a realização das atividades.  

Os alunos manifestaram ainda preferência pelo trabalho de grupo relativamente 

às várias atividades realizadas.  

Em relação aos vários livros usados na investigação, as preferências dividem-se 

pelos vários livros utilizados de forma equilibrada e semelhante. 

Concluindo, os alunos demonstraram muito interesse pelas aulas desenvolvidas 

no âmbito desta investigação, referindo que aprenderam muito, acharam as aulas 

divertidas e que gostariam deste tipo de aulas frequentemente. 

 

Avaliação das atividades pela Professora Titular de Turma 

 

Relativamente à entrevista final realizada à professora titular de turma sobre a 

investigação realizada, esta manifestou uma opinião muito positiva. A professora refere 

as aprendizagens efetuadas tanto por si própria como pelos alunos, realçando a 

integração das mesmas na planificação da área de estudo do meio e a ligação 

estabelecida a outras áreas. 

A professora considera importante estabelecer a ligação entre a leitura e os 

temas em estudo. “ Acho muito pertinente o uso de livros infantis pois promove a 

criatividade e a interligação entre as matérias”. Considera ainda que a utilização dos 

livros infantis promove aspetos positivos tais como: 

- “Promoção da criatividade das crianças; 

- “ Ligação da fantasia à realidade”. 

- “Estruturação do pensamento.” 

Para esta professora as estratégias a que se recorreu foram adequadas. “Os 

alunos contactaram com objetos que nunca tinham visto-- lembro-me por exemplo da 

lupa de mão, entre outros. O data-show foi uma forma atrativa de expor alguns 

conceitos e captar a atenção dos alunos”.  Considera ainda que a utilização dos livros 

infantis tem repercussões ao nível das aprendizagens justificando-se, “os alunos 

conseguiram visualizar e experimentar conceitos de uma forma lúdica e mais 

consistente do que se fosse a mera apresentação dos mesmos, nos manuais”. Também 

ao nível da linguagem científica este estudo tem nota positiva sob ponto de vista da 

professora titular de turma, referindo que os alunos usavam os novos termos aprendidos 
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constantemente “ prova de que estiveram motivados e que se sentiam “importantes” 

por saberem estas terminologias”.  

 Com base na avaliação realizada pela professora da turma relativamente às 

observações feitas ao longo das várias atividades desenvolvidas no âmbito deste estudo, 

verificaram-se os seguintes resultados: 

 

Quadro 16- Avaliação das atividades. 
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Em relação à grelha de observação final, esta revelou uma avaliação boa na 

maioria da atividades realizadas, refletindo o interesse e o empenho dos alunos. 

Verificou-se nas várias atividades a falta de hábitos em relação às atividades realizadas, 

uma vez que a turma estava essencialmente habituada a um ensino mais transmissivo, 

em que as atividades práticas, experimentais e outros ocorriam poucas vezes, refletindo-

se esta situação ao longo da investigação.  

 

Concluindo, através do presente estudo foi possível demonstrar que o recurso à 

literatura infantil permite a aquisição de conhecimentos científicos através da proposta 

de diversas atividades originadas com base nas histórias. Permitiu-se o desenvolvimento 

de processos científicos que são transversais a várias áreas, assim como o 

desenvolvimento da linguagem científica a par de um discurso científico. Para além do 

mais, o recurso à literatura infantil provou ser um excelente meio para o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar.  
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como principal objetivo estabelecer relações entre a 

literatura infantil e o ensino das ciências, de forma a promover a literacia científica, em 

alunos do 3.º ano de escolaridade. A investigação desenvolvida dá resposta às questões 

de investigação inicialmente propostas e que deram o mote para o desenvolvimento de 

todo o estudo: 

- De que modo se poderá distinguir o discurso científico do discurso do quotidiano 

através das narrativas infantis? 

- Que relações se poderão estabelecer entre a linguagem científica em alunos do 3.º ano 

de escolaridade e o uso de livros de literatura infantil? 

- Qual a influência que a utilização das histórias infantis exerce na aprendizagem dos 

conteúdos científicos programáticos? 

- De que forma o uso de narrativas infantis poderá favorecer uma relação 

interdisciplinar no 1.º ciclo do ensino básico? 

O estudo desenvolvido permitiu verificar a adequabilidade do uso de livros de 

literatura infantil nas aulas de ciências, fazendo uma breve análise dos mesmos 

enquanto recurso para o ensino das ciências, e verificar de que forma é que podem 

contribuir para o incremento da literacia científica, nomeadamente ao nível da aquisição 

de conhecimentos e desenvolvimento da comunicação, com especial ênfase na 

linguagem científica. 

 O presente capítulo apresenta assim uma síntese de resultados obtidos ao longo 

da investigação, as conclusões originadas, assim como algumas implicações que 

poderão trazer para o processo de ensino e aprendizagem das ciências. 

O estudo, através das várias questões acima referidas, levou à conclusão de que 

o uso dos livros infantis em aulas de ciências permite estabelecer condições que 

facilitam a aquisição de conteúdos e conhecimentos científicos, o desenvolvimento da 

linguagem e discurso científico, conduzindo ao desenvolvimento da literacia científica.  

Relativamente às duas primeiras questões que originaram esta investigação, 

através do recurso a livros infantis, foi possível promover a realização de atividades 

diversificadas que promoveram nos alunos o desenvolvimento contextualizado da 

linguagem científica. Simultaneamente contribuíram para a promoção de um discurso 

científico, diferindo o mesmo da linguagem corrente que caracteriza o discurso das 

crianças, no seu quotidiano.  
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O desenvolvimento da linguagem é fundamental permitindo estabelecer-se como 

base em qualquer aula, permitindo a aprendizagem, a interação e organização do 

pensamento e discurso e este foi um ponto sempre em consideração na realização deste 

estudo. Procurou-se ao longo da investigação, promover o desenvolvimento da 

linguagem e da comunicação, nomeadamente ao nível da linguagem científica 

necessária para a abordagem e compreensão de temas e conteúdos do programa 

relacionados com as ciências naturais, sendo visível a riqueza das discussões que se 

foram desenvolvendo ao longo das várias atividades. Os momentos de discussão com os 

alunos, assim como a proposta de atividades, tiveram sempre em atenção o 

desenvolvimento do discurso científico, embora acessível à faixa etária dos alunos em 

causa.  

O vocabulário científico presente nas narrativas infantis utilizadas para a 

realização desta investigação permitiu a aquisição do mesmo de uma forma natural e 

significativa para os alunos. Através do uso de livros infantis foi possível a introdução 

de termos científicos relacionados com 2 grandes temas do programa de estudo do meio 

para o 3.º ano de escolaridade: os seres vivos do meio ambiente e aspetos físicos do 

meio. Dentro destes temas foi possível desenvolver a linguagem científica relacionada 

com a constituição das sementes, a classificação dos animais, assim como as cadeias 

alimentares, constituição dos solos e formação de cristais. Embora as narrativas 

utilizadas recorressem a uma linguagem simples e acessível, a exploração dos livros 

através de um amplo conjunto de atividades permitiram explorar e desenvolver diversos 

temas, conteúdos e conceitos, fomentando o discurso e a linguagem científica. Os 

termos mais específicos das ciências naturais foram introduzidos de uma forma simples 

e eficaz, no sentido em que não eram meramente transmitidos como “palavras difíceis” 

que os alunos tinham de memorizar, mas que ao serem contextualizadas, se tornaram 

significativas para as crianças que assim os passaram a integrar na sua linguagem 

sempre que a isso se referiam. 

O uso dos livros, permitiu ainda ir além da linguagem neles compreendida, 

permitindo a exploração de temas e consequentemente expandir e desenvolver a 

linguagem científica para além daquela observada nos referidos livros, particularizando 

alguns dos temas. 

Foi ainda percetível ao longo de toda a realização da investigação, a importância 

atribuída pelos intervenientes relativamente aos termos científicos, manifestando algum 
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cuidado na integração dos mesmos ao longo das discussões e realização das tarefas 

propostas.  

Nas práticas escolares, o desenvolvimento da linguagem e da comunicação ainda 

fica muito aquém do estipulado nos documentos, pois atualmente a prática dos 

professores continua ainda a ser transmissiva não dando espaço à discussão e interação 

comunicacional com os alunos. Contudo, o recurso aos livros infantis, constituiu-se 

como um meio privilegiado, não só para o desenvolvimento da linguagem científica 

neste caso, mas também para o espírito crítico, capacidades de argumentação e 

explicitação do pensamento. 

O domínio dos conceitos científicos contribui de forma inequívoca para a 

compreensão das ciências e consequentemente leva ao desenvolvimento da literacia 

científica. Neste estudo, foi visível a importância que o uso das histórias infantis pode 

revelar na introdução e exploração dos vários conteúdos programáticos, facilitando a 

compreensão dos conceitos científicos, nomeadamente através da promoção da 

curiosidade das crianças e da sua motivação, facilitadas pelo recurso às histórias e livros 

infantis selecionados. 

Para verificar a influência que os livros poderiam exercer na aprendizagem de 

conteúdos, a seleção dos livros utilizados ao longo da presente investigação baseou-se 

numa análise fundamentada em aspetos relacionados com a ciência, como já se teve 

oportunidade de observar. Para além dos livros conterem alguns conceitos científicos, 

possibilitando a sua utilização no processo de aprendizagem, verificou-se a 

compreensão e o interesse suscitado pela ciência nos vários temas abordados. Contudo e 

como foi possível verificar aquando o enquadramento teórico deste estudo, a seleção 

dos livros a serem usados procurou ser criteriosa, de forma a verificar-se a sua 

adequabilidade ao processo de aprendizagem das ciências e o desenvolvimento da 

literacia científica. Desta forma, os livros usados foram submetidos a uma análise do 

conteúdo científico e ilustrações. Tendo em conta que os livros utilizados possam não 

ter sido escritos com o objetivo do ensino de conteúdos científicos, consideram-se no 

entanto, adequados para o ensino e abordagem de conteúdos científicos. Apesar da sua 

adequabilidade, foi visível a presença de situações relacionadas com antropomorfismo, 

nomeadamente no livro Nadadorzinho e Ainda nada?, situação esta que, segundo 

alguns autores  deveria ser evitado. Contudo, tendo em conta os temas e conteúdos 

passíveis de serem explorados nestas mesmas histórias, considerou-se a mesma 

relevante, uma vez que foi uma forma de promover o espírito crítico nos alunos, já  que 
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a sua utilização promoveu a discussão dos vários comportamentos, promovendo uma 

reflexão crítica, que permitiu a identificação dos aspetos ficcionais e dos aspetos reais. 

Para além dos conteúdos científicos presentes nos livros, as suas ilustrações 

assumiram um papel fundamental para o acompanhamento, mas principalmente para a 

compreensão da história, relevando-se assim o papel importante que as ilustrações 

desempenham na literatura infantil, como foi referido na fundamentação teórica deste 

estudo.  

A utilização da literatura e das histórias infantis permitiu ainda a ampliação do 

currículo das ciências, um aumento da informação acerca de situações, fenómenos 

naturais e novos conhecimentos. Possibilitaram a exploração de temas e conceitos não 

explícitos no programa do 1.º ciclo (a questão da formação da terra e os próprios 

cristais) mas que de uma forma subjetiva são inerentes a questões programáticas e são 

sempre alvo da curiosidade das crianças.  

Os temas abordados revelaram-se interessantes para o desenvolvimento de uma 

cultura científica e principalmente a compreensão do mundo que rodeia as crianças, 

tendo as mesmas demonstrado muita motivação e curiosidade pelo mesmo à medida que 

as histórias iam sendo exploradas. Para além de tudo isto, algumas das histórias 

utilizadas (nomeadamente a história de “Nadadorzinho), permitiram a discussão de 

problemas, estimulando o pensamento criativo e crítico.  

Foram várias as formas utilizadas para desenvolver a aprendizagem dos 

conteúdos e promover o desenvolvimento da literacia científica, pois, tal como foi 

referido na fundamentação teórica desta investigação, é necessário que se recorra a 

métodos, a estratégias e recursos que promovam nos alunos um maior interesse pela 

ciência, assumindo a escola e os professores uma grande responsabilidade na promoção 

de valores científicos e literacia científica. O recurso a estes livros infantis possibilitou a 

implementação de uma diversidade de estratégias para abordagem dos vários conteúdos, 

desde simulações, a atividades de carácter experimental ou pesquisas e trabalhos de 

grupo, a que este grupo de alunos não estava habituado, permitindo assim uma maior 

motivação para a exploração dos vários conteúdo a par do desenvolvimento de 

processos científicos. 

 Ao longo da investigação esteve sempre presente a preocupação em verificar as 

conceções prévias dos alunos, embora não se utilizando estratégias diversificadas para 

tal, uma vez que se recorreu quase sempre à discussão, de forma a desenvolver um 
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trabalho que promovesse mudança conceptual com vista à realização de aprendizagens 

efetivas. 

A utilização dos livros de literatura infantil permitiu ser o eixo estruturante de 

um conjunto de tarefas que visaram a promoção e o desenvolvimento de capacidades e 

conteúdos pertencentes a várias áreas do saber. Neste caso específico, foi privilegiado 

essencialmente a língua portuguesa e a expressão plástica. Muito se poderia ter feito 

para desenvolver mais conexões com outras áreas, as quais, só não foram desenvolvidas 

por questões de limite de tempo. O uso dos livros e histórias infantis permite ser e tornar 

a literatura como o eixo de todo um conjunto de atividades que promovam as várias 

capacidades e processos, permitindo o desenvolvimento de um vasto conjunto de 

capacidades, com vista ao desenvolvimento integral das crianças e à sua formação. O 

facto do primeiro ciclo favorecer de uma prática em regime de monodocência, facilitou 

a existência da interdisciplinaridade, pois permitiu uma flexibilidade na gestão e 

organização das atividades, não fugindo às orientações existentes, mas possibilitando 

sim, a organização de forma a que em várias áreas, se pudessem desenvolver os 

conteúdos previstos em redor de uma narrativa infantil.  

Outros livros haverá possivelmente mais ricos do ponto de vista científico pela 

sua forma, conteúdos e facilidade de exploração. Contudo e tendo em conta o tempo 

disponível para o desenvolvimento das várias atividades de acordo com o programa 

previamente proposto para a turma, e no qual a investigação teve de se integrar, 

considera-se que estes livros permitiram o concretizar dos objetivos a que se propunha.  

Embora ainda não seja prática comum no nosso país o recurso deste tipo de 

livros para o ensino das ciências, verificou-se que estes, desde que adequados, permitem 

desenvolver um conjunto de situações benéficas para a aprendizagem das ciências e 

literacia científica.  

O uso da literatura permitiu assim, o envolvimento das crianças em diversas 

atividades, combinando recursos e capacidades múltiplas dos alunos, aproveitando o 

caracter lúdico e a motivação provocada por este tipo de recurso, conduzindo a uma 

aprendizagem significativa, permitindo múltiplas oportunidades de aprendizagem e 

levando a estabelecer diversas ligações que ajudam à compreensão do mundo 

envolvente.  

Sendo notório o pouco hábito de desenvolvimento deste tipo de tarefas pelos 

alunos, foram visíveis algumas dificuldades que se prenderam com a falta de hábitos em 

trabalhos práticos. Foi ainda difícil o trabalho com algumas crianças cujo português não 
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era a sua língua materna, acabando estes alunos por terem um apoio mais 

individualizado por parte da professora da turma, mas dificuldade esta que se foi 

amenizando no decorrer da investigação. O registo de observações, nomeadamente com 

recurso ao desenho foi outra das dificuldades, no sentido em que os desenhos 

demonstram alguma fantasia na realização dos mesmos, sendo necessário fazer 

chamadas de atenção para esse aspeto. Contudo também esta situação mereceu uma 

evolução positiva ao longo da realização destas tarefas.  

  Uma última limitação prendeu-se com a falta de tempo, uma vez que foi 

necessário realizar alterações à agenda previamente proposta para a realização desta 

investigação, de forma a dar resposta a todas as atividades em que os alunos foram 

convidados a participar pela escola. 

Visto a falta de estudos neste âmbito, a importância que assume do ponto de 

vista da investigadora para o desenvolvimento da literacia nas várias áreas e a 

possibilidade de articular as mesmas, urge a necessidade de se realizarem mais estudos e 

trabalhos que analisem estas questões em diferentes contextos. A realização destas 

atividades noutras turmas, anos e com outros conteúdos, necessitariam de mais tempo e 

recursos, os quais não foram possíveis devido às limitações impostas por este tipo de 

trabalho. 

Muito ficou por estudar e dizer, nomeadamente o papel da literatura infantil no 

ensino básico, e na contribuição para o desenvolvimento das várias áreas e do próprio 

desenvolvimento das crianças, contudo não era este o propósito da investigação. O 

presente trabalho, embora aborde e utilize a literatura infantil, pretende apenas visar esta 

como mais um recurso para o ensino das ciências e como forma de estabelecer um elo 

de ligação entre áreas, permitindo o desenvolvimento de uma multiplicidade de 

capacidades que contribuem para o desenvolvimento global das crianças tendo em vista 

a promoção da própria literacia e da literacia científica em particular.   
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Apêndice 1- Guião de Entrevista Inicial à Professora Titular de Turma  

Blocos Objetivos Questões 

 
 

Legitimação 
da 

entrevista 
e 

motivação 
do 

entrevistado 

- Informar o entrevistado 
sobre o trabalho de 
investigação em curso. 
- Solicitar a sua 
colaboração. 
- Informar o entrevistado 
sobre o conteúdo e o 
papel que desempenha 
como colaborador da 
investigação. 
 - Assegurar o carácter 
confidencial das 
declarações prestadas. 

 
Esta entrevista destina-se à realização de uma 
dissertação de mestrado. 
Agradeço desde já a sua colaboração, ao aceitar ser 
entrevistada. Pretendo compreender um pouco do seu 
percurso ao nível da formação em ciências e a forma 
como as suas aulas se desenrolam. 
O carácter confidencial e o anonimato serão desde já  
garantidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação  
da 

professora 
entrevistada 

Caracterizar a professora 
pessoalmente 
 
Professora ao nível da 
formação inicial  
 
 
 
Identificar a formação da 
professora no âmbito do 
ensino das ciências 
 
 
 

- Qual a sua idade? 
 - Qual é o seu tempo de serviço? 
 
 - Qual a sua formação Inicial (curso)? 
- Quais as disciplinas da formação inicial que mais a 
marcaram? Porquê? 
 
- Qual a sua formação ao nível do ensino das ciências?  
- Já frequentou ações de formação relacionadas com o 
ensino das ciências? Ficou satisfeita? 
- Acha que a formação obtida a ajudou na aquisição e 
desenvolvimento de conceitos e conhecimentos 
científicos? 
- Sente que a formação que tem, lhe permite fazer um 
bom trabalho com os seus alunos nesta área ou ainda 
sente dificuldades?  Quais? 
- Procura manter-se atualizada ou procura informação 
científica no desenvolvimento das suas aulas? 
- Na sua opinião, a formação que tem nesta área, ajuda-
a a desenvolver uma linguagem científica correta e 
adequada às crianças? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perceção da 
professora 
acerca do 
ensino das 

ciências 

 
Identificar as perceções 
da professora acerca do 
ensino das ciências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- O que pensa sobre o ensino das ciências no 1º ciclo do 
ensino básico? Acha que é diferente do ensino de outras 
áreas? 
- Que competências privilegia no ensino das  
ciências? 
- Na sua prática diária, quais são os obstáculos que 
encontra no ensino das ciências? 
- Ao desenvolver nos alunos aprendizagens de ciências 
privilegia a compreensão dos conceitos pelos alunos ou 
a realização de atividades de investigação? 
- Que estratégias utiliza para a compreensão dos 
conceitos  nas suas aulas? E para o ensino das ciências 
em geral? 
- Na sua opinião existe transversalidade entre as várias 
áreas disciplinares  ? 
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Compreender  a 
importância que é 
atribuída  ao papel do 
professor no ensino das 
ciências 
 
 

- Qual a importância que atribui à realização de 
atividades práticas e experimentais nas aulas de 
ciências? 
- Considera importante avaliar as atividades realizadas 
nas aulas de ciências? Porquê? 
 
- Qual é a sua opinião acerca do papel do professor nas 
aulas de ciências? 
- Acha que existem características pessoais do próprio 
professor que podem influenciar positivamente o ensino 
das ciências no 1º ciclo? Poderá dar alguns exemplos? 
- De que forma, é que na sua opinião, a formação 
científica do professor pode influenciar o processo de 
ensino das ciências? 
 

 
 
 
 
 

Organização 
e 

planificação 
das aulas de 

ciências 

 
 
Identificar as atividades , 
os recursos atribuídos a 
ensino das ciências 
 
 
 
 
 
 
Compreender a forma 
como as aulas de ciências 
se desenrolam 

 
- Que tipo de atividades costuma realizar nas suas aulas 
de ciências? (experiências, observações, registos, 
pesquisa, visitas de estudo, filmes…) 
- Que materiais/recursos costuma utilizar? 
- Quando realiza algumas atividades práticas ou 
atividades experimentais costuma elaborar algum guião 
para essa atividade? É possível dar-me alguns exemplos 
de atividades realizadas? 
- Em que local desenvolve as atividades cientificas, na 
sala de aula ou no laboratório disponibilizado pela 
escola? 
 
- Como organiza o trabalho com os seus alunos? 
- Que dificuldade sente quer na planificação, quer na 
organização das atividades? 
- Quantas vezes por semana trabalham a área das 
ciências? 
- Considera que na escola onde trabalha existe 
facilidade em trabalhar esta área? 
- Quando aborda um tema de ciências trata-o apenas 
nas aulas de estudo do meio ou relaciona o mesmo com 
as aprendizagens a efetuar noutras áreas? 
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Apêndice 2- Guião de entrevista final à professora titular de turma 

 

Blocos Objetivos Questões 

 
 

- Agradecer a colaboração 
no estudo.  
- Informar do objetivo desta 
segunda entrevista. 
 - Assegurar o carácter 
confidencial das 
declarações prestadas. 
 

 
 Desde já agradeço toda a colaboração prestada ao longo da 
realização deste estudo.  
 
Os dados obtidos com esta entrevista destinam-se Esta 
entrevista destina-se  a uma reflexão e avaliação das 
atividades desenvolvidas .  
 
 O carácter confidencial e o anonimato serão desde já 
garantidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perceção da 
professora 
acerca do 
trabalho 

desenvolvido 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Avaliar o trabalho 
desenvolvido 
 
 
 
 
- Refletir sobre os aspetos 
positivos e negativos do 
mesmo. 
 
 

 
- Em primeiro lugar gostaria de saber a opinião acerca das 
atividades desenvolvidas. 
 
- Ao longo da realização das várias atividades o que achou ao 
nível da interação entre os alunos e entre eles e a professora? 
 
- Ao longo do estudo os alunos puderam desenvolver 
atividades e conhecimentos científicos com recurso a livros 
infantis. Qual a sua opinião acerca da utilização dos mesmos 
para o processo de ensino/aprendizagem das ciências? 
Considera pertinente o seu uso? 
 
- Quais os aspetos positivos na utilização dos livros infantis no 
ensino das ciências? E os negativos? 
 
 
- Qual a sua opinião acerca das estratégias utilizadas para a 
exploração dos conteúdos abordados? 
 
- Na sua opinião quais as repercussões que esta forma de 
trabalho teve nas aprendizagens dos alunos? Pode dar 
exemplos? 
 
- Na sua opinião, o trabalho desenvolvido contribuiu de 
alguma forma para um maior desenvolvimento e 
enriquecimento da linguagem científica? 
 
- Pensa continuar a utilizar esta estratégia nas suas aulas de 
ciências? 
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Apêndice 3- Registo da observação de competências dos alunos (adaptada de Thouin, 2004). 

 

 

 

 

 Comportamento a Observar Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 

  

E
x

p
lo

ra
çã

o
 d

o
 m

u
n

d
o

 Os alunos formularam questões sobre 

fenómenos do seu meio envolvente 

Não formularam 

questões 

Formularam questões 

pouco pertinentes 

Formularam questões 

pertinentes 

Formularam questões 

pertinentes e precisas- 

alterar 

Os alunos propuseram explicações 

para os diversos fenómenos abordados 

Não propuseram 

explicações 

Propuseram explicações 

pouco adequadas 

Propuseram explicações 

adequadas 

Propuseram 

explicações adequadas 

e detalhadas. 

Os alunos demonstraram saber 

estabelecer a distinção ente o mundo 

natural e a fantasia 

Não souberam 

estabelecer a 

distinção 

Estabeleceram distinções 

pouco claras 

Souberam estabelecer 

distinções claras 

Souberam estabelecer 

distinções claras e 

detalhadas 

 

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
 

Os alunos interpretam corretamente 

termos da linguagem corrente  

Não interpretam 

termos 

Interpretam de forma 

pouco adequada 

Interpretam bem os termos Interpretam bem e de 

forma precisa termos 

de linguagem corrente 

Os alunos interpretam corretamente 

termos da linguagem científica 

Não interpretam 

termos 

Interpretam de forma 

pouco adequada 

Interpretam bem os termos Interpretam bem e de 

forma precisa termos 

de linguagem corrente 

Os alunos recorreram a elementos da 

linguagem científica ara questionar e 

explicar 

Não recorreram a 

elementos da 

linguagem específica 

Recorreram pouco a 

elementos da linguagem 

específica 

Recorreram geralmente a 

elementos da linguagem 

específica 

Recorreram quase 

sempre a elementos da 

linguagem específica 

A
ti

v
id

a
d

es
 

ex
p

er
im

en
ta

is
 

(c
a

so
 o

co
rr

a
m

) Os alunos participaram na planificação 

da atividade 

Não planificaram a 

atividade 

Participaram pouco na 

planificação 

Participaram bem na 

planificação 

Participaram de forma 

detalhada na 

planificação 

Os alunos associam instrumentos, 

ferramentas e técnicas simples às 

utilizações adequadas 

Não associaram Associaram de forma 

pouco adequada e correta 

Associaram corretamente  Associaram e 

utilizaram de forma 

excelente  

R
es

o
lu

çã
o

 d
e 

p
ro

b
le

m
a

s 

(q
u

a
n

d
o

 s
e 

ju
st

if
iq

u
e)

 

Os alunos propuseram explicações 

pertinentes ou soluções realistas para 

os problemas em causa 

Não propuseram 

nenhuma explicação 

ou solução 

Propuseram explicações 

pouco pertinentes ou 

soluções pouco realistas 

Propuseram explicações 

pertinentes ou soluções 

realistas 

Propuseram 

explicações pertinentes 

e originais 

Os alunos justificaram ou validaram a 

sua abordagem tendo em conta 

elementos de ordem científica 

Não justificaram e 

não validaram a sua 

abordagem 

Justificaram e abordaram 

pouco a sua abordagem 

Justificaram e abordaram 

bem a sua abordagem 

Justificaram bem e 

validaram bem e de 

forma detalhada a sua 

abordagem 
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Apêndice  4 - Grelha de análise geral de obras de literatura infantil para o ensino das ciências: “Ainda 

Nada?” 

 

Título: 

Ainda Nada? 

Autor:  Christian Voltz 

Editora: Kalandraka 

Resumo: livro ilustra de forma original algumas das condições necessárias a que uma semente 

germine, permitindo através da exploração da mesma abordar alguns conceitos científicos 

relacionados com a  mesma (germinação). 

Conteúdos científicos a ser explorados: 

Condições necessárias a uma planta para a sua germinação 

Constituição da planta – flor 

Formas de reprodução das plantas 

5=Excelente         4= Bom        3= Satisfatório      2= Razoável     1= Fraco 

O livro apresenta conteúdos substanciais de ciência 5       4       3        2       1 

O texto apresenta provas da credibilidade dos autores 5       4       3        2       1 

As informações são claras, precisas e atuais teorias e os factos 

são claramente distinguidos 

5       4       3        2       1 

Os factos não são demasiado simplificados de forma a tornar 

a informação incorreta ou enganosa. 

5       4       3        2       1 

As generalizações são suportadas por factos. 5       4       3        2       1 

Os factos significativos são omitidos. 5       4       3        2       1 

Os livros são isentos de preconceitos étnicos, 

socioeconómicos ou de género. 

5       4       3        2       1 

Há uma apresentação lógica e sequência de ideias claras. 5       4       3        2       1 

O texto é compatível com as ilustrações. 5       4       3        2       1 

As ilustrações são precisas em tamanho, cor e escala. 5       4       3        2       1 

O texto promove uma atitude positiva em relação à ciência? 5       4       3        2       1 

                                                                                              (adaptado de Halsey e Elliott, n/d) 
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Apêndice 5 - Análise  de Conteúdo do livro: “Ainda Nada?” 

 

Dimensões Categorias Subcategorias Unidades de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos/Conceitos 

Científicos 

promotores de 

aprendizagem 

 

 

 

 

Condições necessárias 

ao crescimento da 

planta 

“O senhor Luís cavou um buraco 

enorme na terra” 

 

“deixou cair uma sementinha” 

“voltou a tapar o enorme buraco e 

saltou-lhe em cima com todas as suas 

forças para pisar…a terra” 

 

“O senhor Luís regou bem a terra 

com o seu regador” 

 

“Porque as sementinhas gostam da 

terra bem pisada e bem húmida”” 

 

Tempo de crescimento 

das plantas  

“Mas não havia nada que ver. Ainda 

era cedo demais” 

 

 “No dia seguinte o Sr. Luís voltou 

outra vez. Mas ainda não havia 

nenhum sinal da sementinha” 

 

 

Conteúdos / 

conceitos incorretos 

 

 

 

 

            

“Porque as sementinhas gostam de 

abrigar-se na terra bem pisada” 

 

“Porque as sementes gostam de 

sentir que alguém as quer e aguarda”  

 

“Que flor tão bonita! disse o pássaro 

quando, por fim, falou.” 

 

 

Linguagem 

Cientifica 

 

 

 

Termos científicos a 

introduzir 

 

“Semente” 

 

(Apesar de não constarem no livro 

pretende-se a partir da história 

introduzir termos como embrião, 

tegumento, cotilédones e 

germinação.) 

Analogias/metáforas  -------------------  
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Apêndice 6  -  Análise das Ilustrações do livro infantil : “Ainda Nada?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensão: Forma  (ilustrações) 

 

 Estilo Apresentação  Qualidade 

 

 Analógico  Realista Apelativa  Descritiva Nitidez Relação 

Pedagógica: 

Imagem/Texto 

Ainda Nada x ------------- x x Boa Adequada 
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Apêndice 7 – Análise do conteúdo do livro infantil “Nadadorzinho” 

 

Dimensões Categorias Subcategorias Unidades de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos/Conceitos 

Científicos promotores de 

aprendizagem 

Características dos animais  “…todos eram vermelhos…” 

“… era tão preto…” 

“…nadava mais depressa..” 

“…feroz e muito 

esfomeado…” 

 

 

 

Habitats 

“Nadou para longe, naquele 

mundo aquático profundo.” 

“…escondido na sombra 

escura das rochas e das algas, 

viu um cardume de peixinhos 

iguais aos seus irmãos.” 

 

 

 

Relação predador/presa: 

Cadeias alimentares 

“Um dia, um atum, feroz e 

muito esfomeado, pareceu a 

nadar, veloz, por entre as 

ondas. De um trago engoliu os 

peixinhos vermelhos todos” 

 

“O peixe grande vai-nos comer 

a todos.” 

 

Comportamentos adaptáveis dos 

animais  

 

“já sei! Vamos nadar todos 

juntos, como se fôssemos o 

maior peixe dos mares!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade da vida marinha  

…”vivia um cardume …” 

“…um atum…” 

“o mar estava cheio de 

criaturas maravilhosas…” 

“viu uma medusa …” 

…”uma lagosta…” 

“…peixes estranhos…” 

…” floresta de algas 

marinhas…” 

“…uma enguia…” 

“…  anémonas marinhas….” 

Conteúdos /conceitos 

incorretos 

 

---------------- 

 

-------------- 

Linguagem Cientifica Termos científicos presentes “cardume” 

“aquático” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogias/metáforas  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- 

“v iu uma medusa, feita das de 

geleia das cores o arco-íris” 

“uma lagosta, que andava por 

ali, como uma máquina 

aquática…” 

“…uma floresta de algas 

marinhas, que cresciam em 

rochas de rebuçado…” 

“… uma enguia, cuja cauda 

estava quase longe demais 

para poder recordar…” 

“… e anémonas marinhas, que 

pareciam palmeiras cor-de-

rosa, balançando ao vento.” 
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Apêndice 8- Análise das ilustrações do livro infantil  “Nadadorzinho”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensão: Forma  (ilustrações) 

 Estilo Apresentação  Qualidade 

 Analógico  Realista Apelativa  Descritiva Nitidez Relação 

Pedagógica: 

Imagem/Texto 

 

Nadadorzinho 

x  

------- 

x x Satisfatória adequada 
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Apêndice 9- Grelha de análise geral do livro infantil : “Nadadorzinho” 

 

Título: 

Nadadorzinho 

Autor:  Leo Lionni 

Editora: Kalandraka 

Resumo: 

Este livro retrata a  história de um peixe que fica sem o seu cardume, após o ataque de um predador. 

Inicia então uma  viagem pelo mundo marinho até encontrar outro cardume, seguindo-se a luta pela 

sobrevivência do mesmo. Este livro de forma simples aborda a diversidade, as cadeias alimentares e as 

adaptações ao meio.  

Conteúdos científicos a ser explorados: 

Comportamentos adaptáveis dos animais  

Diversidade de animais marinhos 

Cadeias alimentares 

5=Excelente         4= Bom        3= Satisfatório      2= Razoável     1= Fraco 

O livro apresenta conteúdos substanciais de ciência 5       4       3        2       1 

O texto apresenta provas da credibilidade dos autores 5       4       3        2       1 

As informações são claras, precisas e atuais teorias e os factos são 

claramente distinguidos 

5       4       3        2       1 

Os factos não são demasiado simplificados de forma a tornar a 

informação incorreta ou enganosa. 

5       4       3        2       1 

As generalizações são suportadas por factos. 5       4       3        2       1 

Os factos significativos são omitidos. 5       4       3        2       1 

Os livros são isentos de preconceitos étnicos, socioeconómicos ou de 

género. 

5       4       3        2       1 

Há uma apresentação lógica e sequência de ideias claras. 5       4       3        2       1 

O texto é compatível com as ilustrações. 5       4       3        2       1 

As ilustrações são precisas em tamanho, cor e escala. 5       4       3        2       1 

O texto promove uma atitude positiva em relação à ciência? 5       4       3        2       1 

(adaptada de Halsey e Elliott, n/d) 
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Apêndice 10 – Análise de conteúdo do livro: Nham-Nham” 

 

Dimensões Categorias Subcategorias Unidades de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos/ 

Conceitos  

 Científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

dos animais e 

plantas 

“a lagarta….rasteja pelo prado”. 

“as diferentes lagartas comem diferentes espécies de 

plantas” 
 

“…gafanhoto verde… põe-se aos saltos pela erva 

fora…” 

“os gafanhotos verdes cantam durante a noite 

esfregando as asas”. 
 

“Alguns aranhas constroem teias para  apanha as presas, 

outras caçam a pé!” 
 

“há lagartos no mundo inteiro. Comem insetos e 

aranhas”. 
 

“os mochos pequenos caçam frequentemente durante o 

dia. São muito pequenos, do tamanho de uma lata de 

refrigerante!” 
 

“Os lúcios comem outros peixes, aves e ratos!” 
 

“As águias -pesqueiras mergulham na água para apanhar 

as presas.” 
 

“As raposas caçam quando conseguem, mas também 

apanham comida junto às estradas e nos caixotes do 

lixo.” 
 

“Estes animais são tão pequenos que só se vêem 

ampliados pelo microscópio!” 

 

 

 

Habitats 

“…prado” 
 

“…tona de água” 
 

“ramo seco” 

 

 

Relação 

predador/presa 

Cadeias 

alimentares 

“quem é que iria comer um minúsculo rebento?””…a 

lagarta é que chega primeiro” 
 

“Quem é que iria comer uma lagarta’””… o gafanhoto 

verde é que chega primeiro.” 
 

“quem é que iria comer um gafanhoto verde?” 

“A aranha engole o gafanhoto verde e depois balança-se 

num fio.” 
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“ Quem iria comer uma aranha?” 

“o lagarto come a aranha…” 

 

o mocho engole o lagarto e depois bebe água do lago.” 
 

“Quem é que iria comer um mocho?” 

“o lúcio come o mocho e depois preguiça ao sol à tona 

de água.” 
 

“quem é que iria comer um grande lúcio?” 

“a águia-pesqueira engole o lúcio e depois dormita num 

ramo seco.” 
 

“quem é que iria comer uma águia-pesqueira?” 

“a raposa engole a águia-pesqueira, mas engasga-se com 

um osso. A raposa tosse, tosse, e depois morre. ““… as 

varejeiras e os besouros chegam primeiro”. 
 

“ as varejeiras e os besouros põem ovos. Dos ovos saem 

larvas que comem a raposa todinha, pele e tudo, até que 

só restam partículas de raposa enterradas!” 
 

as larvas comem os animais mortos e os restos de 

alimentos, limpando tudo.” 

“ os animais minúsculos mordisca as partículas de 

raposa e transformam-nas em nutrientes.” 
 

“ e a pequena semente come os nutrientes….” 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidade  

 

“lagarta” 

“gafanhoto” 

“aranha” 

“lagarto” 

“mocho” 

“Lúcio” 

“águia-pesqueira” 

“raposa” 

“varejeiras e besouros” 

“animais minúsculos” 

“ser humano” 

Conteúdos 

/Conceitos  

Incorretos  

 

-------------- 

 

-------------------- 

Linguagem 

Cientifica 

Termos 

científicos 

presentes 

rebento 

nutrientes 

ampliados 

microscópio 
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Apêndice 11- Análise das ilustrações do livro infantil : “Nham-Nham” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensão: Forma  (ilustrações) 

 Estilo Apresentação  Qualidade 

 Analógico  Realista Apelativa  Descritiva Nitidez Relação 

Pedagógica: 

Imagem/Texto 

Nham- 

Nham 

x  

-------- 

x x boa Adequada   
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Apêndice 12- Grelha de análise geral do livro infantil infantil  : “Nham-Nham” 

 

(adaptada de Thouin, 2004). 

 

 

Título:Nham- Nham 

 

Autor:  Mick Manning e Brita Granstrom 

Editora: Caminho 

Resumo:  O livro aborda uma cadeia alimentar e o seu ciclo. 

Conteúdos científicos a ser explorados: 

Cadeias alimentares 

Diversidade animal 

5=Excelente         4= Bom        3= Satisfatório      2= Razoável     1= Fraco 

O livro apresenta conteúdos substanciais de ciência 5       4       3        2       1 

O texto apresenta provas da credibilidade dos autores 5       4       3        2       1 

As informações são claras, precisas e actuais teorias e os factos são 

claramente distinguidos 

5       4       3        2       1 

Os factos não são demasiado simplificados de forma a tornar a 

informação incorrecta ou enganosa. 

5       4       3        2       1 

As generalizações são suportadas por factos. 5       4       3        2       1 

Os factos significativos são omitidos. 5       4       3        2       1 

Os livros são isentos de preconceitos étnicos, socioeconómicos ou de 

género. 

5       4       3        2       1 

Há uma apresentação lógica e sequência de ideias claras. 5       4       3        2       1 

O texto é compatível com as ilustrações. 5       4       3        2       1 

As ilustrações são precisas em tamanho, cor e escala. 5       4       3        2       1 

O texto promove uma atitude positiva em relação à ciência? 5       4       3        2       1 
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Apêndice 13- Análise de conteúdo do livro infantil : “Que há por baixo da cama?” 

 

Dimensões Categorias Subcategorias Unidades de Análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos/Conceitos 

Científicos promotores 

de aprendizagem 

 

Constituição do solo 

 

 

 

 

“O solo é feito de bocadinhos de 

rocha misturado com ar, água e 

folhas apodrecidas…” 

 

 

Vida animal “ Há formiga, uma colónia de 

formigas atarefadas” 

“No solo moram muitos bichos 

pequenos” 

Fósseis “Fósseis são os restos endurecidos 

de animais ou plantas pré-

históricos. Comprimidos entre 

saibro e areia, transforma-se em 

pedra” 

 

“Há um dinossáurio, um 

dinossáurio fóssil enterrado entre 

camadas de pedra.” 

 

Rochas e Minerais 

 

“ O barro é uma espécie de rocha: 

é mole, húmido e pegajoso” 

“Tira-se barro do chão para fazer 

travessas, pratos, chávenas e 

muitas outras coisas” 

 

“o carvão é o que resta de 

florestas que ficaram enterradas 

em camadas de lama há 300 

milhões e anos”.Ao longo de 

milhões de anos as árvores 

fossilizaram-se como carvão “ 

 

“O carvão ode ser queimado para 

aquecimento e para fazer 

eletricidade” 

 

“Muito fundo por baixo do chão a 

rocha pode ficar tão quente que se 

derrete. quando isso acontece , às 

vezes fica lá ouro, prata e 

cristais”. 

 

“Há cristais e metais preciosos. 

Há cristais e metais preciosos. 

quartzo e esmeraldas brilham no 

meio de prata e ouro”. 
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Aspetos físicos da 

Terra 

“ A água que pinga vai formando 

pedras aguçadas no teto e no chão 

da caverna. Chamam-se 

estalactites e estalagmites”. 

 

“ As cavernas formam-se quando 

pedra macia é desgastada por rós 

subterrâneos” 

 

“O magma é um mar de rocha 

derretida a 700 quilómetros e 

profundidade. Nunca ninguém fez 

um buraco tão fundo! Mas 

conhecemos o magma porque às 

vezes ele aparece à superfície, 

através de fendas na superfície da 

Terra - é o que se chama vulcão.” 

 

Conteúdos /conceitos 

incorretos 

----------------  

Linguagem Cientifica Termos científicos a 

introduzir 

Microscópio 

Colónia de formigas: pupa, larvas  

e obreiras 

Pré-histórico 

Fósseis 

Algar 

Estalactite e estalagmite 

Carvão 

 Cristais e metais preciosos ( 

safira azul, ametista, esmeralda, 

turmalina verde, topázio amarelo, 

quartzo e esmeraldas, diamante, 

rubi, zircão, ouro e prata) 

Magma 

Vulcão 

Núcleo 

Ferro e níquel 

 

Analogias/metáforas   “ No centro da Terra há uma bola 

de ferro e níquel - tal como no 

meio de um pêssego há o caroço!” 
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Apêndice 14- Análise das ilustrações do livro infantil : “Que há por baixo da cama?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensão: Forma  (ilustrações) 

 Estilo Apresentação  Qualidade 

 Analógico  Realista Apelativa  Descritiva Nitidez Relação 

Pedagógica: 

Imagem/Texto 

Que há por 

baixo da 

cama 

x  

------- 

x x Boa Adequada 
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Apêndice 15- Grelha de análise geral do livro infantil: “Que há por baixo da cama?” 

 

(adaptada de Thouin, 2004). 

 

 

 

Título: 

“Que há por baixo da cama?” 

Autor:  Mick Manning e Brita Granstrom 

Editora: Caminho 

Resumo: O livro conta a história de dois irmãos que fazem uma viagem ao  centro da terra, iniciando a 

mesma debaixo da sua cama.  

Conteúdos científicos a ser explorados: 

-Aspetos físicos do meio local: 

- Diferentes tipos de solo 

- Rochas existentes (características e utilidade) 

5=Excelente         4= Bom        3= Satisfatório      2= Razoável     1= Fraco 

O livro apresenta conteúdos substanciais de ciência 5       4       3        2       1 

O texto apresenta provas da credibilidade dos autores 5       4       3        2       1 

As informações são claras, precisas e actuais teorias e os factos são 

claramente distinguidos 

5       4       3        2       1 

Os factos não são demasiado simplificados de forma a tornar a 

informação incorrecta ou enganosa. 

5       4       3        2       1 

As generalizações são suportadas por factos. 5       4       3        2       1 

Os factos significativos são omitidos. 5       4       3        2       1 

Os livros são isentos de preconceitos étnicos, socioeconómicos ou de 

género. 

5       4       3        2       1 

Há uma apresentação lógica e sequência de ideias claras. 5       4       3        2       1 

O texto é compatível com as ilustrações. 5       4       3        2       1 

As ilustrações são precisas em tamanho, cor e escala. 5       4       3        2       1 

O texto promove uma atitude positiva em relação à ciência? 5       4       3        2       1 
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Apêndice 16- Guião de Atividade  

Questões /Problema:  

Como é constituída a semente (feijão)? 

Material: 

Livro infantil “Ainda nada?” 

Feijões 

Água 

Lupa 

Tempo Previsto: 60 min 

 

Organização dos alunos: Pares 

Tema/Conteúdos:  
 

À descoberta do Ambiente Natural”: Os Seres vivos do ambiente próximo 

- Características das partes constituintes das plantas e sua função 

- Observar formas de reprodução das plantas (sementes) 

Objetivos a desenvolver: 

- Observar e identificar as partes constituintes da semente de feijão.  

- Compreender as funções da semente 

Processos Científicos: 
 

Observação; comunicação; registo de dados 
 

Língua Portuguesa 

(Compreensão literária) 

Estudo do Meio 

(compreensão cientifica) 

  

1º Conversar com os alunos acerca dos seus conhecimentos sobre as 

plantas, nomeadamente a germinação e formas de reprodução, de 

forma a identificar as conceções dos alunos acerca do tema. 

 

- Serão distribuídas sementes de feijão secas e molhadas (serão 

encharcadas previamente pelo professor) 

- Em seguida os alunos terão de observar, descrever e registar a 

semente seca, anotando a sua cor, forma, tamanho, textura, etc. Após 

este procedimento irão fazer o mesmo para a semente molhada.  

 

- Terão de observar a constituição da semente e identificar as suas 

partes através de uma imagem projetada explorando as suas funções, 

após o que terão de localizar a cobertura da semente, o armazém de 

comida (cotilédones) e o embrião.  

 

- Seguidamente os alunos investigam a sua semente, a qual podem 

abrir para ver o embrião.  

Ao longo de toda a atividade os alunos irão preenchendo uma folha de 

registo. 

 

Antes da leitura 

Exploração livre do título. 

  

Durante a leitura 

 A história será distribuída pelos 

alunos de forma a que  possam ler 

(em voz alta) e simultaneamente 

poderão visualizar através de 

powerpoint  as imagens.  

 

Serão colocadas questões à 

medida que  se explora a história 

sobre a germinação, os fatores 

que influenciam a mesma  e o 

ciclo da mesma. 

 

Após a leitura 

Explorar por escrito a história, 

relacionando a mesma com os 

conhecimentos dos alunos acerca 

da germinação.  

Avaliação: 

Grelha de observação 

Registos dos alunos 

Registos de questões orais e escritas 

Estas  atividades foram adaptadas de Mechling, K in Métodos de Aprendizagem Experimental Em Ciências(formação)  e Thouin , M. in Resolução de Problemas 

científicos e tecnológicos nos ensinos pré-escolar e básico 1º ciclo. 
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Apêndice 17- Exemplo de ficha de registo dos alunos da atividade “Constituição das sementes” 
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Apêndice 18 -  Ficha de compreensão de Língua Portuguesa 

 

Lê a história atentamente e observa as imagens. 

1- O que fez o Sr. Luís numa manhã cedo ? 

_______________________________________________________________ 

2- Porque é que o Sr. Luís colocou a sementinha na terra? 

_____________________________________________________________ 

3- A terra foi regada. Porquê? 

________________________________________________________________ 

4- De que mais precisa a semente para germinar e dar origem a uma planta? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5- Inventa outro título para a história e justifica a escolha. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6- A semente deu origem a uma planta completa? Que partes faltaram? 

_____________________________________________________________ 

7- Descobre as 5 partes de uma planta completa na seguinte sopa de letras. Escreve-as ao 

lado. 

     ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 __________________________ 

      . ___________________________ 

A B F L O R C C D E F 

G H O I J L K A M N P 

P Q l R S F R U T O U 

W V H X A B C l D E F 

G R A I Z J L E M A Z 



170 
 

8- Reconta a história numa banda desenhada.  
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Anexo 19- Exemplos de trabalhos dos alunos relativos à compreensão da história : “Ainda Nada?” 
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Anexo 20- Exemplos de trabalhos dos alunos- banda desenhada 
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Apêndice 21- Guião de atividade 

  

Classificação de animais 

 

(adaptada de Thouin, 2004) 

Questão /Problema:  

Como se podem classificar os animais? 

 

Material: 

Cartões com imagens de diversos animais (de 

diversas classes) 

Cartolina 

Materiais de desgaste 

Tempo Previsto: 

60 min 

 

Organização dos alunos: 

Grupos de 3 a 4  

Tema/Conteúdos:  

 

À descoberta do Ambiente Natural” 

- Os Seres vivos do ambiente próximo 

 

Objectivos a desenvolver: 

- Comparar e classificar animais segundo as suas características externas e modo de vida; 

 

Processos  Científicos: 

Observação; inferência; comunicação; classificação; construção de chaves dicotómicas (simples) 

Procedimentos: 

1º- Conversa com os alunos no sentido de identificar algumas conceções acerca dos animais. 

2- Promoção de uma pequena discussão sobre os animais que eles conhecem. 

3º- Em seguida serão distribuídos pelos vários grupos imagens de animais. (iguais para todos os grupos) 

4º- Será pedido aos alunos que façam uma breve descrição dos animais e serão identificados. 

5º- Será solicitado aos vários grupos que organizem e classifiquem os seus animais tendo em conta os 

conhecimentos que têm de cada um deles, colocando-os  e organizando numa cartolina(ex: de acordo com o 

tamanho, a cor, número de patas, as características externas, regime alimentar, forma, meio de locomoção, 

etc). 

6º- Será pedido a cada um dos grupos que apresente e justifique a sua forma de classificação.  

7º Em seguida terão de desenhar  um “diagrama ramificado “de acordo com as características selecionadas. 

8º- Por fim serão discutidos os resultados com os alunos e comparados.  

Avaliação: 

Grelha de observação 

Registos dos alunos 

Registos de questões orais e escritas 
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        Apêndice 22- Exemplos de fichas de registo dos  alunos 
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Apêndice 23- Guião de Atividade  

Questões /Problema:  
O que são cadeias alimentares? 
È possível um animal proteger-se pela sua aparência  face aos seus predadores? 

Material: 
Livro infantil “Nadadorzinho” 
Materiais de desgaste 
Modelos de peixe lanterna (4 espécies) 
Palhinhas 
Tesouras 
Imagens de diversos animais “camuflados” 
Projetor 

Tempo Previsto: 
60 mn 
 
Organização dos alunos: 
Individual 

Tema/Conteúdos:  
 
À descoberta do Ambiente Natural”:  Os Seres vivos do ambiente próximo 
- Cadeias alimentares /relação predador -presa 
- Comportamentos adaptáveis dos animais ao seu meio  
- Características dos animais 
- Diversidade de vida marinha 
 

Objetivos a desenvolver: 
-  Identificar relação predador-presa e inseri-la na respetiva cadeia alimentar 
- Identificar e compreender os comportamentos adaptáveis para a proteção das presas  e a 
diversidade de vida marinha. 

Processos  Científicos: 
Comunicação, inferência, construção de modelos.,  

Língua Portuguesa 
(Compreensão literária) 

Estudo do Meio 
(compreensão cientifica) 

Expressão Plástica 

 
Antes da leitura 
 
- Os alunos serão convidados 
a discutir o título do livro. 
Porque será que o autor 
seleccionou este título? De 
que tratará a história? 
 
Durante a leitura 
 
- A história será distribuída 
pelos alunos de forma a que  
possam ler (em voz alta) e 
simultaneamente poderão 
visualizar através de 
powerpoint  as imagens.  
 
 
-Serão colocadas questões à 
medida que  se explora a 

 1º Relembrar  com os alunos 
os conteúdos abordados e 
discutidos na atividade 
anterior. 
 
- Identificar as conceções dos 
alunos acerca do tema.  
- Solicitar aos alunos que 
tentem identificar outras 
formas de defesa dos animais 
perante os seus predadores. 
 
- Será distribuído a cada 
criança um modelo de peixe- 
lanterna (ambos os lados). 
Existirão diversos modelos 
distribuídos. Esta situação não 
será referida.  
 
- As crianças serão reunidas  
num grupo num espaço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

história de forma a melhorar a 
compreensão da mesma e dos 
factos e termos menos 
conhecidos.  
 
Após a leitura 
 
 - Explorar por escrito a 
história. 
 
 
 

amplo(polivalente). 
- Pedir-se-á às crianças que 
procurem peixes idênticos ao 
seu tendo em conta as 
diferentes características. As 
crianças terão de se associar 
tendo em conta a quantidade 
de pontos bioluminescentes  e 
terão de se agrupar.  
- Em seguida reunir-se-ão as 
crianças num grande cardume 
de acordo com o que leram no 
livro “Nadadozinho”. Devem 
caminhar sempre juntos  
segundo as instruções do 
professor.  
Referir que estão reunidos 
num grande cardume e que 
este é um grupo de peixes da 
mesma espécie que nadam 
juntos e que ode conter 
milhares de peixes. 
- Algumas crianças serão 
selecionadas para serem 
atuns (predadores)  de forma 
a caçarem os peixes -lanterna, 
de forma a que as crianças 
compreendam a relação 
predador - presa e a cadeia 
alimentar. 
 
- Promover-se-á um debate 
sobre a diversidade de vida 
marinha, ao curso de energia 
nas cadeias alimentares,  as 
vantagens do comportamento 
do cardume (proteção dos 
predadores e facilidade em 
encontrar alimento)entre 
outras.  
 
- Poder-se-ão sugerir aos 
alunos a realização de 
pequenos projetos de 
pesquisa sobre alguns animais 
e a forma como se defendem 
dos seus predadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Será pedido a cada criança 
que cole os lados do peixe e a 
palhinha no meio, usando fita-
cola. 

Avaliação: 
Grelha de observação 
Registos dos alunos 
Registos de questões orais e escritas 

Estas  actividades foram adaptadas de Mechling, K in Métodos de Aprendizagem Experimental Em Ciências  e Thouin , M. in Resolução de 

Problemas científicos e tecnológicos nos ensinos pré-escolar e básico 1º ciclo. 
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Apêndice 24- Ficha de compreensão  

 

Lê a história atentamente e observa as imagens. 

1- Como se chama a personagem principal desta história? 

_______________________________________________________________ 

2- Que outros animais entram na história? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3- De acordo com as descrições dos vários animais apresentados, relaciona: 

Cardume de peixinhos -   - Feroz e esfomeado 

Medusa                       -   - Palmeiras cor-de-rosa balançando ao vento 

Atum                          -   - Vermelhos 

Lagosta                      -   - Feita de geleia das cores do arco-íris 

Anémonas marinhas    -   - Como uma máquina aquática 

 

4- Achas o título adequado? Que outro título darias? 

_____________________________________________________________ 

5- Os irmãos do Nadadorzinho foram comidos por um atum esfomeado e feroz. Após 

muito percorrer, ele encontrou outro cardume. Que aconteceu?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

6- Qual foi a parte da história de que mais gostaste? Porquê? 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7- A partir daquilo que aprendeste, que outros animais conheces que se consigam adaptar 

ao meio em que vivem para sobreviver? Como fazem? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8- Como pudeste aprender alguns animais precisam de se alimentar de outros para 

sobreviver – a cadeia alimentar. Dá alguns exemplos. 

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9- Que aprendeste com esta história? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10- Imagina que também tu és um animal que precisa de se defender dos seus predadores. 

Indica que animal serias, qual a forma de defesa utilizada, quais as tuas 

características, o habitat, a alimentação…  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11- Desenha-o. 
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Apêndice 25- Exemplos de fichas realizadas pelos alunos  
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(Trabalho da Jéssica) 
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Apêndice 26- Guião da atividade  

Questões /Problema:  
O que são cadeias alimentares? 

Material: 
Limpa-cachimbos(arame com pelo) 
Fita de velcro 
Línguas de sogra 
cartolinas 

Tempo Previsto: 
60 mn 
 
Organização dos alunos: 
Grupos de 3 a 4  

Tema/Conteúdos:  
 
À descoberta do Ambiente Natural” 
- Os Seres vivos do ambiente próximo 
   Cadeias alimentares 

Objetivos a desenvolver: 
- Compreender as cadeias alimentares (construir cadeias alimentares simples) 
 -Identificar relação predador-presa e inseri-la na respetiva cadeia alimentar 

Processos Científicos: 
 
Observação; previsão; comunicação; inferência; construção de modelos; registo de dados 

Língua Portuguesa 
(Compreensão literária) 

Estudo do Meio 
(compreensão cientifica) 

Expressão Plástica 

 
Antes da leitura 
 
- Os alunos serão convidados a 
discutir o título do livro. Porque será 
que o autor seleccionou este título? 
De que tratará a história? 
 
Durante a leitura 
 
- A história será contada aos alunos. 
 
 
-Serão colocadas questões à 
medida que  se explora a história de 
forma a melhorar a compreensão da 
mesma e dos factos e termos menos 
conhecidos.  
Serão salientadas a variedade de 
animais presentes na história. 
 
Será  
Após a leitura 
 
 - Explorar as cadeias alimentares 
apresentadas na história sob a 
forma de banda desenhada.  

 1º Discussão com os alunos obre os 
conhecimentos já adquiridos sobre 
as cadeias alimentares, de modo a 
identificar as conceções dos alunos 
sobre o tema. 
 
3º Apresentação de um PowerPoint 
sobre as cadeias alimentares.  
 
 
2º-De todo os animais dar-se - -á 
algum ênfase ao lagarto e ao seu 
tipo de alimentação e a forma como 
apanha os insectos de que se 
alimenta, e como esta se transforma 
para apanhar os mesmos.  
 
3º Identificação do lagarto como 
predador e da aranha como presa e 
discussão sobre a forma como a 
energia se transmite tendo em conta 
o aprendido anteriormente através 
do ppt.  
 
 
 

 
 
Será pedido às crianças que 
construam um aranha com recurso 
aos limpa - cachimbos e fita de 
velcro (pequeno quadrado com a 
parte macia)  para agarrar. Será 
colocada um fio e uma das crianças 
segurará a “aranha”. 
 
Em seguida os alunos terão de 
construir a língua do lagarto. Será 
pedido que os alunos recortem um 
quadro de velcro (parte áspera) e 
colocada na extremidade da “língua 
de sogra”. Será pedido que o aluno 
que tem a “aranha”a balance em 
frente ao colega  que tem o “lagarto”. 
este terá de soprar na direcção da 
aranha, tentando apanhar a mesma. 
Poderão repetir diversas vezes. 
 
 
 
 
 
 

Avaliação: 
Grelha de observação 
Registos dos alunos 
Registos de questões orais e escritas 

 

Estas  actividades foram adaptadas de Mechling, K in Métodos de Aprendizagem Experimental Em Ciências  e Thouin , M. in Resolução de 

Problemas científicos e tecnológicos nos ensinos pré-escolar e básico 1º ciclo.
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Apêndice 27- Exemplos de fichas realizadas pelos alunos
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Apêndice 28- Guião de Atividade – Aspetos Físicos 

Estas  atividades foram adaptadas Loesching, V. “experiências simples da Terra com materiais disponíveis 

Questões /Problema:  
Como é constituído o solo? 

Material: 
Livro infantil “ O que há por baixo da cama?” 
Água 
Lupa 
Diferentes amostras de solo 
Frasco 
Ficha de registo 

Tempo Previsto: 
60 min 
 
Organização dos alunos: 
Grupos 

Tema/Conteúdos:  
Aspetos físicos  
- Tipos de solo  

Objetivos a desenvolver  
- Identificar a constituição do solo e observar algumas das suas características ( cor, textura, 
permeabilidade) 

Processos Científicos: 
Observação; comunicação; registo de dados 
 

Língua Portuguesa 
(Compreensão literária) 

Estudo do Meio 
(compreensão cientifica) 

  
1º Conversar com os alunos acerca dos seus conhecimentos 
sobre a constituição da terra, especificamente o solo. De que 
será feito? Serão os solos todos iguais? Quais as diferenças? 
 
2º- Com base na discussão anterior será pedido aos alunos 
que “construam um shaker” de terra, no sentido de poderem 
observar os diferentes elementos que constituem o solo 
(fragmentos de pedra, minerais, restos de vida animal e 
vegetal) e a forma como eles assentam e flutuam , observando 
as várias camadas.  
Deste modo cada grupo terá de encher o frasco com as 
diferentes amostras (areia, terra de jardinagem, gravilha….) e 
juntar água . O frasco deverá ter três quartos cheios. em 
seguida os alunos deverão abanar o frasco e esperar até à 
mistura assentar. Por fim deverão fazer o registo do que 
aconteceu e chegar a uma conclusão. 
 

Antes da leitura 
Exploração livre do título e 
lançamento de hipóteses 
sobre o que efetivamente 
existirá debaixo da cama? 
  
Durante a leitura 
- A história será lida e em 
simultâneo explorados os 
vários conceitos e imagens, 
lançando questões aos 
alunos. 
 

Após a leitura 
 - Explorar por escrito a 
história, relacionando a 
mesma com os 
conhecimentos obtidos pelos 
alunos.  

Avaliação: 
Grelha de observação 
Registos dos alunos 
Registos de questões orais e escritas 
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Apêndice 29- Exemplos de trabalhos realizados 
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30- Guião de Atividade – Aspetos Físicos 

Questões /Problema:  
Serão os cristais todos idênticos? 
Poderemos fabricar cristais? 

Material: 
Livro infantil “ O que há por baixo da cama?” 
Água 
Kit de formação de cristais 

Tempo Previsto: 
60 min 
 
Organização dos alunos: 
Grupos 

Tema/Conteúdos:  
 
Aspetos físicos  

Objetivos a desenvolver: 
- Identificar diferentes características dos cristais 
- Formar cristais  

Processos Científicos: 
 
Observação; comunicação; registo de dados 
 

Língua Portuguesa 
(Compreensão literária) 

Estudo do Meio 
(compreensão cientifica) 

  
1º Tendo em conta os conhecimentos dos alunos já 
discutidos na atividade anterior, os alunos serão 
questionados a cerca dos seus conhecimentos sobre os 
cristais. O que são? Será que têm todos a mesma forma? Já 
viram ou conhecem cristais? Onde é que se formam?  
2º- Após a discussão efetuada com os alunos, ser-lhes-ão 
apresentados alguns cristais e solicitado que observem as 
suas várias características (cor, forma, transparência, 
brilho…) e as apresentem aos seus colegas. Para esta 
observação recorrerão aos sentidos, lupas  e a microscópios 
de mão. 
 
3º- Em seguida ser-lhes-á proposta uma atividade 
experimental em que terão de fabricar um cristal, com 
recurso a kits á venda no mercado. 
 
4º Serão discutidas as regras de segurança com os alunos 
para a realização da atividade experimental, previamente à 
realização da mesma. 

 
 
Após a leitura 
 
 - Com base na história em 
exploração, será  
relacionando a mesma com 
os conhecimentos obtidos 
pelos alunos e solicitado que. 
 
 
 

Avaliação: 
Grelha de observação 
Registos dos alunos 
Registos de questões orais e escritas 
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Apêndice 31- Exemplos de registos dos alunos- 
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Apêndice 32- Exemplos de trabalhos elaborados pelos alunos relativos ao livro “O que há por baixo 

da cama?” 
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Apêndice 33- Grelha de Questões aos alunos- Avaliação das Atividades 

 

Nome:_________________________Data:______________ 

1-  Qual a tua área preferida? Porquê? 

      ________________________________________________________ 

2-  No estudo do meio, quais são os temas de que mais gostas? 

      ________________________________________________________ 

3- Qual a tua opinião sobre as aulas dinamizadas pela professora Rita? 

             ________________________________________________________ 

4- De todas as atividades em que participaste, de qual foi a atividade que  

          mais gostaste? Porquê? 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

5- Na tua opinião as histórias que foram exploradas ao longo das aulas  

          de ciências ajudaram-te a aprender e a compreender melhor os temas 

           estudados? Como? 

    ______________________________________________________ 

6- Aprendeste novas palavras relacionadas com os temas estudados. Dá-me  

exemplos de algumas. 

    ______________________________________________________ 

7- O que mais gostaste nas aulas? 

    ______________________________________________________ 

7.1- E menos? 

          ______________________________________________________ 

8- Qual a forma de trabalho que mais gostaste? 

      Trabalho de grupo         Trabalho individual              Trabalho a pares 

9- Qual o livro/História de que mais gostaste? Porquê? 

   _____________________________________________________ 
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