
Educação em Ciências e Ensino Experimental das Ciências

Educação em Ciências (nos primeiros anos da escolaridade básica)

A Educação em Ciências é entendida como um processo de ensino e aprendizagem das 

ciências onde se seleccionam temáticas relevantes pessoal e socialmente para os  alunos e 

onde são colocadas questões de cariz científico e tecnológico. Segundo autores como 

(Almeida, 2005; Cachapuz, Praia e Jorge, 2002; Martins, 2006; Harlen, 2006), o Ensino 

Experimental das Ciências é uma das vertentes fundamentais da Educação em Ciências Na 

perspectiva destes e outros autores a Educação em Ciências abrange três componentes:

• A educação em ciência – dimensão onde se promove a aprendizagem de conceitos 

sobre as temáticas trabalhadas e as relações entre eles. Portanto, um conhecimento 

substantivo, com valor intrínseco, fundamental, mas que não é suficiente para que o 

aluno compreenda e interprete o mundo que o rodeia, na sua enorme complexidade;

• A educação sobre a ciência – dimensão em que se pretende que o aluno compreenda 

como se distingue conhecimento científico de outras formas de pensar e, como se 

acede a esse conhecimento científico e tecnológico. Nesta dimensão do ensino das 

Ciências a ênfase é colocada no uso de processos metodológicos de questionamento, 

de experimentação e de avaliação da validade das conclusões a que se chegou;

• A educação pela ciência – dimensão formativa do aluno como ser social que importa 

desenvolver na sua plenitude e de forma harmoniosa. Para que esta dimensão ocorra é 

fundamental que as temáticas e metodologias de trabalho a realizar com os alunos 

veiculem valores sociais, culturais, humanísticos e cívicos, para além de desenvolver 

competências de aprender a pensar (Martins, 2002; Almeida, 2005)

Sendo que estas três dimensões devem ser trabalhadas como partes integrantes de um todo.



Registo das ideias dos alunos 
relativamente aos factores que 
condicionam a flutuação/não

 flutuação de objectos

Experimentação - actividade de teor ilustrativo do fenómeno 
flutuação/não flutuação: levantamento dos factores passíveis de 

influenciar a flutuação/não flutuação dos objectos...
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Flutuação em líquidos foi a primeira temática, no âmbito da Educação em Ciências/

Ensino Experimental das Ciências, a ser explorada em sala de aula. Partindo das 

concepções dos alunos, das suas ideias prévias, foram realizadas actividades de teor 

ilustrativo (de fenómenos) e de investigação (com controle de variáveis). As actividades 

realizadas partiram sempre de questões-problema, elaboradas pelos alunos com o apoio 

da professora. Ao longo do estudo da temática foi sendo feita a avaliação das 

aprendizagens construídas (ou não) pelos alunos, em registos elaborados para o efeito, 

contemplando  conteúdos, procedimentos/capacidades, atitudes e valores.

“Questão-problema: A batata afunda por ser pesada?” - actividade investigativa 12/10/10

“Questão-problema: “Bocados pequenos de batata podem flutuar?”  - actividade investigativa 19/10/10
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“Questão-problema: “A batata pode flutuar se juntarmos mais água?”- actividade investigativa 26/10/10

“Questão-problema: “Como fazer flutuar uma barra de plasticina?” - actividade investigativa 02/11/10

“Questão-problema: “Como fazer flutuar uma batata em água da torneira?”- actividade investigativa e de 
avaliação 09/11/10

“Questão-problema: “explorando…condições de flutuação”- actividade investigativa 16/11/10

Álcool Etílico 95º Água da torneira Água da torneira com sal



“Questão-problema: “Como fazer afundar uma lata de metal?”- actividade investigativa e de avaliação 23/11/10

“Questão-problema: “Qual a carga máxima de um objecto flutuante?”- actividade ilustrativa  03/01/11



Avaliação das aprendizagens: exemplos de desafios lançados aos alunos e 
observação no decorrer das actividades...

Avaliação Ensino Experimental das Ciências
Lista de Verificação – Temática Flutuação em Líquidos

(Setembro a Dezembro 2010)
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Andreia NS S S S S NS

António N N N N N N

Carolina G. S S S S S S

Carolina B. S S S S S S

Cassandra NS S S S S NS

Cíntia S S S S S S

Cristiano N N N N N N

Flávio S S S S S S

Francisco S S S S S S

Gabriela NS NS S S S NS
Gonçalo G. S S S S S S

Gonçalo M. NS S S S S NS

Lucas NS S NS S S NS

Mafalda S S S S S S

Magda S S S S S S

M. Luisa S S S S S S

Mariana S S S S S S

Matilde S S S S S S

Pedro N. S S S S S S

Pedro P. S S S S S S

      Código: S (sim);  N (Não); NS (Nem Sempre)

Lista de 

verificação que foi 

sendo construída 

ao longo do estudo 

da temática



Com este conjunto de actividades pretendia-se que os alunos compreendessem que:

• a flutuação depende do par objecto/líquido, isto é, um objecto que flutua num dado 
líquido pode afundar noutro e vice-versa;

• um objecto que afunda num líquido pode vir a flutuar nesse líquido se for moldado 
de forma a ter uma caixa-de-ar;

• objectos distintos com a mesma massa podem ter comportamentos diferentes no 
mesmo líquido;

• a flutuação/não flutuação não depende da profundidade do líquido por baixo do 
objecto;

• objectos distintos com o mesmo volume podem ter comportamentos diferentes no 
mesmo líquido;

As mesmas actividades foram passíveis de levar os alunos a construir aprendizagens no 
âmbito da (o):

• compreensão do que é um ensaio controlado (com controle de variáveis);
• planificação de um ensaio com controle de variáveis;
• uso de uma balança de precisão;
• uso de outros instrumentos de medida (volumes, massa…);  
• organização de um registo de dados;
• respeito por normas de higiene;
• trabalho de grupo (ouvir e respeitar as ideias dos outros; compreender que há 

diferentes formas de “ver” e “pensar” sobre um mesmo assunto…)

Assumo que foi um trabalho que envolveu muitos os alunos, ajudou a que os mesmos 
aprendessem alguns conceitos sobre a temática e, sobretudo, desenvolvessem competências 
(as quais se começam a reflectir nos trabalhos realizados no âmbito da Língua Portuguesa 
e na Matemática), nomeadamente, competências de:

• comunicação oral e escrita (representação simbólica, identificação de ideias por 
escrito escrito, elaboração de registos – desenhos, tabelas, quadros, descrições, 
apresentação oral de resultados);

• técnicas (de medição: volumes, massas…)
• básicas (observação, organização de dados);
• de investigação (elaboração de questões-problema, de previsões, compreensão da 

relação entre variáveis independente e dependente, controlo de variáveis, 
planificação de uma experimentação, análise e interpretação de dados, elaboração 
de conclusões…)

• de trabalho de grupo…

A forma como decorreu a implementação de cada uma destas actividades, em sala de aula, 
assim como momentos das mesmas, pode(m) ser vista(s) no blogue da turma:
eb1padredonaciano ou 2ºA_construindosonhosesaberes.
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