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Resumo 
 

A elaboração deste relatório de estágio surge no âmbito da Unidade Curricular da 

Prática de Ensino Supervisionada I e II, integrada no Mestrado em Educação Pré-escolar 

e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, que decorreu no Jardim-de-Infância da 

Fundação D. Ana Paula e na escola do 1º ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 

Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo.  

O presente documento descreve e reflecte as práticas pedagógicas e apresenta uma 

reflexão crítica das mesmas. Tendo em conta essas práticas, mais concretamente as 

vivenciadas no 1.-º Ciclo do ensino básico, apresenta-se o tema sobre a Educação em 

Ciência neste nível de ensino, no qual se privilegia a investigação-ação, cujo objetivo 

central foi abordar a temática Ensino da Astronomia, procurando demonstrar-se, através 

de várias atividades e estratégias, como se pode ensinar o referido tema. De forma a 

clarificar-se e tornar-se mais eficiente a educação em Ciência, estabeleceram-se objetivos 

de aprendizagens, os quais foram contemplados com o Programa de Estudo do Meio. As 

atividades desenvolvidas foram enquadradas de acordo com as Metas de Aprendizagem 

do Estudo do Meio do 1.º Ciclo do Ensino Básico, mais especificamente o subdomínio 

do estudo da Terra no espaço: Universo e sistema solar.  

Deste modo, as atividades desenvolvidas tiveram como foco a constituição do 

Universo e a constituição do sistema solar, os alunos a compreenderem a importância do 

Sol para a vida na Terra, indicando o Sol como a fonte de luz e calor para a Terra, 

verificando as suas posições ao longo do dia. Identificaram-se também elementos que 

integram a constituição do Universo (estrelas, galáxia), nomeando a sua galáxia. O 

desenvolvimento das atividades resultou numa melhor compreensão das ideias prévias 

dos alunos acerca dos conceitos astronómicos e da forma como as comunicam. 

 

Palavras-chave: Prática de ensino supervisionada; Educação pré-escolar; 1.º Ciclo do 

ensino básico; Educação em Ciência; Ensino da Astronomia. 
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ABSTRACT  
 
The preparation of this internship report is part of the Curricular Unit of the Supervised 

Teaching Practice I and II, integrated in the Master's Degree in Pre-school Education and 

1st Cycle of Basic Education of the School of Education, Communication and Sports of 

the Polytechnic Institute of Guarda, which took place in the Kindergarten of the D. Ana 

Paula Foundation and in the elementary school of the School Group of Figueira de Castelo 

Rodrigo. 

This document presents pedagogical practices and presents a critical reflection of them. 

Taking into account these practices, more concretely those experienced in the 1. Basic 

education cycle, the theme on science education at this level of education is presented, in 

which the action research is privileged, whose central objective was to approach the 

theme of teaching of Astronomy, trying to demonstrate, through various activities and 

strategies, how to teach the subject. In order to clarify and to become more efficient the 

education in Science, established learning objectives, which were contemplated with the 

Program of Study of the Environment. The activities developed were planned according 

to the Learning Goals of the Middle School Study, more specifically the sub domain of 

the study of the Earth in space: Universe and solar system. 

In this way, the activities developed focused on the constitution of the Universe and the 

constitution of the solar system, so as to lead students to understand the importance of the 

Sun to life on Earth, indicating the Sun as the source of light and heat for the Earth, 

checking their positions throughout the day. Also identified elements that integrate the 

constitution of the Universe (stars, galaxy), naming its galaxy. The development of 

activities resulted in a better understanding of students' previous ideas about astronomical 

concepts and how they communicate them. 

Keywords: Supervised teaching practice; Pre-school education; 1st cycle of basic 

education; Education in Science; Teaching of Astronomy.  
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INTRODUÇÃO 
  

O estágio pedagógico assume-se como o foco da formação inicial de professores, 

pois é através do contacto com situações de trabalho que se adquirem e desenvolvem 

competências essenciais para uma aprendizagem ao longo da vid. É neste ato pedagógico 

que se reúne todo o saber disciplinar adquirido ao longo do percurso académico, onde há 

uma oportunidade de articular e confrontar os conhecimentos teóricos com a prática, 

“lançando sobre eles uma nova luz e um novo significado” (Alarcão & Roldão, 2008, p. 

33). Esta nova visão sobre a prática surge, particularmente, a partir do saber fazer e da 

reflexão sobre a ação, traduzindo-se em novos saberes no âmbito do conhecimento 

profissional. Todo este processo tem um papel importante na perceção do que envolve 

ser professor/educador, bem como na delimitação do caminho a seguir, tendo por base 

crenças e valores, de modo a proporcionar aprendizagens significativas; visando uma 

participação ativa, onde a criança detém a centralidade na construção do conhecimento, 

alcançando, assim, uma educação que se pretende ser de qualidade.  

Nesse sentido, e sendo o estágio pedagógico uma importante “peça” no complexo 

“puzzle” que é a formação de professores/educadores, importa referir que a sua realização 

teve como intuito a obtenção do grau de Mestre em Ensino do Pré-escolar e 1º ciclo do 

Ensino Básico. A conjugação destas duas valências aquando da formação inicial promove 

uma visão panorâmica sobre que papel o docente deve desempenhar no âmbito do 

processo ensino e aprendizagem na Educação Básica, tendo consciência de que deverá 

haver uma articulação e complementação entre os ciclos. A continuação desta formação 

integrada de educadora/professora, é possível uma só pessoa, vivenciar e incorporar esse 

papel, permitindo uma melhor compreensão sobre a importância desta sequencialidade e 

de como a mesma desempenha um papel crucial no desenvolvimento e aprendizagem da 

criança.  

O presente relatório refere-se à Prática Pedagógica Supervisionada, tendo este 

como fim a descrição e reflexão acerca do estágio realizado nas valências da Educação 

Pré-Escolar que decorreu na Fundção D.Ana Paula em Figueira de Castelo Rodrigo com 

a duração de 88 horas na sala dos 3 anos e do 1º Ciclo do Ensino Básico que decorreu em 

Figueira de Castelo Rodrigo, com a duração de 88 horas numa sala de aula do 3º ano, com 

crianças de oito e nove anos, onde se pretendeu alcançar competências para a futura 

prática profissional. 
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Quando se fala de competências, por norma, emergem várias expressões, 

nomeadamente “saber, saber fazer e saber ser”, “integração”. Segundo Le Boterf (2005), 

a competência não se constitui como um conjunto de resultados observáveis, vertido num 

desempenho, todavia, o desempenho pode assumir-se como uma demonstração de uma 

competência. A competência relaciona-se com uma ideia de ação, sem que se confine à 

mesma, uma vez que se isso acontecesse, estar-se-ia a reduzir a noção de competência a 

uma mera atividade. A competência associa-se a uma ideia de integração de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, não se referindo ao somatório de saberes e/ou 

conhecimentos, saber fazer e/ou capacidades e saber ser e/ou atitudes. Pelo contrário, 

deve assentar numa perspetiva holística da atividade intelectual (Le Boterf, 2005). Por 

outro lado, o mesmo autor considera que a competência está relacionada com a ideia de 

situação, com um grau de complexidade. Uma pessoa competente age perante uma ação, 

percebendo o porquê e como age.  

Tendo em conta estes pressupostos, considera-se que um profissional competente 

consiste naquele que é capaz de agir com pertinência numa dada situação, bem como 

compreende o porquê de como agir. Deste modo, deve ter a compreensão da situação 

sobre a qual intervém e a forma como o faz (Le Boterf, 2005). Esta perceção das situações 

e o conhecimento de si próprio pressupõem que o profissional competente tenha um 

distanciamento necessário de modo a poder refletir sobre as suas práticas profissionais e, 

por conseguinte, poder melhorá-las.  

É precisamente esta a postura que se assume no presente Relatório, tendo como 

linha orientadora que o distanciamento da Prática de Ensino Supervisionada permite uma 

maior reflexividade, um processo que levará a desenvolver a capacidade de conduzir as 

próprias aprendizagens e de as transferir para a futura prática profissional.  

O processo de reflexividade não se restringe unicamente à mera reprodução de 

como se agiu ou dos recursos que se utilizaram durante a Prática de Ensino 

Supervisionada, mas também fazer uma reconstrução da realidade vivenciada, o que 

contribuirá para a construção do profissionalismo, que se pretende que esteja 

fundamentado num modelo rigoroso, assente no que se entende por agir com 

competência.  

Importa, desde já, referir que a realização da Prática de Ensino Supervisionada 

facultou a apropriação de saberes, proporcionando a contextualização da prática, 
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fomentando a reflexão e contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais 

ao desempenho profissional. Isto porque a prática supervisionada permite a aquisição e 

consolidação de novos conhecimentos, ou seja, permite um saber contextualizado 

(Carvalhal, 2003). Com efeito, a prática supervisionada é o espaço chave da formação e 

do desenvolvimento de competências, das capacidades e das atitudes profissionais 

(Abreu, 2007). Assume-se, como refere ainda o mesmo autor, como um complemento 

entre as bases teóricas e a realidade. “É o cenário onde se faculta o contacto com a 

profissão, com as culturas profissionais, com as entidades coletivas. No seu 

desenvolvimento, iniciam-se as interações e começam-se a construir representações que 

possibilitam apreender e atribuir significado às práticas” (p. 27). 

Foi neste contexto de conjugação da teoria à prática que surgiu a motivação para 

refletir, mais aprofundadamente, sobre a importância do ensino da Astronomia aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Desta forma, a primeira parte do relatório diz respeito às reflexões críticas sobre 

as práticas, na Escola onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada. Contém também 

uma caracterização do respetivo contexto e do trabalho desenvolvido, analisando as 

práticas concretizadas, as competências e os conhecimentos profissionais desenvolvidos. 

Na segunda parte apresenta-se um quadro teórico onde se aborda a Ciência e Educação 

em Ciências no ensino básico, numa perspetiva de alfabetização científica e tecnológica 

na sociedade atual, o que serve de base para o ensino da Astronomia no 1º Ciclo do Ensino 

Básico.  

O relatório será terminado com a conclusão geral, onde se integra o percurso da 

formação com as conclusões tidas como mais pertinentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - Enquadramento Institucional, organização e 
administração escola
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Caracterização do meio envolvente 
 

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo1 situa-se no extremo Nordeste da 

Beira Alta, ocupando a área de 513.12 Km2, por 10 freguesias e 5 anexas. Confronta com 

os concelhos de Freixo de Espada à Cinta a norte, Almeida a Sul, a Sudoeste com Vila 

Nova de Foz Côa e a sul Oeste o Águeda e a Ribeira de Tourões a Este. É uma região 

planáltica, continuando a Meseta Ibérica, cujo ponto mais alto se localiza na Serra da 

Marofa com a altitude de 977 metros. 

A vila de Figueira de Castelo Rodrigo (figura 1), antiga freguesia de S. Vicente 

das Figueiras, passou a sede de concelho pela Reforma administrativa de 1836, vindo a 

ocupar o lugar da antiga “Vila de Castelo Rodrigo”. A população do concelho é inferior 

a 10.000 habitantes e está irregularmente distribuída, havendo consideráveis áreas 

desabitadas. O povoamento pode considerar-se do tipo aglomerado-disperso. 

 

Figura 1 -Figueira de castelo Rodrigo “Fonte: Fonte própria” 

 

A agricultura que em tempos era a atividade principal tem vindo a dar lugar a 

outras atividades, tais como: profissões liberais (professores, bancários, empregados de 

                                                           
1 As informações relativas à caraterização do Município e da Vila de Figueira de Castelo Rodrigo foram 
adaptadas de: http://cm-fcr.pt/ 
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escritório, etc.), comércio e pequenas indústrias, nomeadamente: adega cooperativa, 

cerâmica e olaria, fábrica de blocos e vigas, fábrica de azeite e marmorária, construção 

civil e profissões a ela associadas, nomeadamente a carpintaria e a serralharia. 

Como sintoma de um progresso económico e social há também que reconhecer a 

existência de um mercado municipal, cafés, restaurantes, pensões, farmácias, agências 

bancárias e de seguros, postos da gasolina, ourivesarias, sapatarias, papelarias, fotógrafos, 

lojas de eletrodomésticos, loja de produtos regionais, stands, cabeleireiros, oficinas de 

reparação automóveis, supermercados, empresas de transportes públicos. 

Existem duas feiras anuais, uma a 19 de agosto e outra a 20 de dezembro. 

Figueira de Castelo Rodrigo está dotada de todos os serviços indispensáveis ao 

desempenho das funções para que foi criada, onde se encontram todos os órgãos políticos 

administrativos e socioeconómicos e as consequentes repartições públicas, assim como: 

Câmara Municipal, Repartições de Finanças e Tesouraria da Fazenda Pública. Além 

destes, esta vila usufrui ainda de outras instituições públicas, tais como: Palácio da 

Justiça, Quartel da Guarda Nacional Republicana, Quartel dos Bombeiros Voluntários, 

Delegação EDL, Posto de Turismo, Biblioteca Municipal da Gulbenkian, Casa da 

Cultura, casa onde funcionam os serviços da Segurança Social, Lar da Terceira idade, 

Posto de Correios e um Centro de Dia. 

Para além das notícias que chegam aos habitantes locais através dos meios de 

comunicação social, existe um jornal local onde estas veiculam com frequência, 

designadamente o “Ecos Da Marofa”. 

A população do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo tem ao seu dispor um 

hospital e um centro de saúde. 

A nível educacional, além do agrupamento de escolas, existem também duas 

instituições de carácter particular no âmbito do pré-escolar (Fundação D. Ana Paula e 

Casa de Freguesia de Escalhão).  

A nível do desporto existe o Ginásio Clube Figueirense e as Piscinas Municipais. 

A arte realça-se na igreja Matriz, no Convento Santa Maria de Aguiar e em Castelo 

Rodrigo. 
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Na Vila, As pessoas têm ao seu dispor dois jardins, onde disfrutam de algum 

tempo livre. A centralidade da sede do concelho e rede viária, satisfatória, permitem a 

irradiação das suas atividades. 

 

1.1. Fundação D. Ana Paula: organização das suas valências   
 

O local onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada I, na valência do Pré-

escolar, foi na Fundação D. Ana Paula (figura 2), sendo esta uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS).  

 

 

Figura 2 - Instituição Particular de Solidariedade Social “Fonte: Fonte própria” 

 

 
 

Esta IPSS deve o seu nome à D. Ana Paula Águas Vaz de Mascarenhas e Garcia 

e a Doutor Álvaro Augusto Garcia, casal que doou os bens com o intuito de com eles ser 

criada “uma creche, Jardim de Infância ou obra de proteção” às crianças desta vila. Após 

muitos avanços e recuos, esta Fundação, doravante designada por Fundação D. Ana 

Paula, acabou por ser inaugurada em Figueira de Castelo Rodrigo no dia 26 de Novembro 

de 1988 com as valências de creche e jardim-de-infância. Por imposição testamentária, 

ficou expresso que os corpos diretivos, Presidente, Secretário e Tesoureiro, seriam 
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assumidos, respetivamente pelo Presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo, o Vice-Presidente da Câmara Municipal e o pároco da freguesia. Na 

impossibilidade do exercício do cargo este seria ocupado por elemento a designar pelo 

Presidente da Câmara. O concelho fiscal é constituído por três elementos, um Presidente 

e dois Vogais, designados pelos elementos que constituem a Liga dos Amigos. 

Situada na vila de Figueira de Castelo Rodrigo, a Fundação D. Ana Paula intervém 

não apenas na sede, como em todo o concelho, tendo como respostas sociais Creche, 

Jardim de Infância e Cantina Social, esta ultima inserida no Programa de Emergência 

Alimentar. 

Embora seja uma IPSS, a Fundação D. Ana Paula tem estabelecidas parcerias com 

vista a melhorar os serviços que presta bem como possibilitando uma maior diversificação 

dos mesmos. Assim, a parceria com a Câmara Municipal reveste-se da maior importância 

pois permite a cedência de transportes para que os utentes se desloquem para atividades 

exteriores, sendo estas de carater mais regular ou esporádico bem como na cedência de 

espaços e técnicos (nomeadamente nas áreas do desporto e social). Importa também frisar 

a parceria com a Figueira, Cultura e Tempos Livres, E.M., na cedência de técnicos, 

infraestruturas e equipamentos desportivos que tornam possível que as crianças utentes 

da Instituição possam frequentar aulas semanais de ginástica. 

O perfil de colaboradores é constituído por 26 mulheres e 5 homens com idades 

compreendidas entre os 25 e os 68 anos de idade. Relativamente ao nível de escolaridade: 

dois colaboradores (um do sexo masculino e um do sexo feminino) possuem o 1º Ciclo 

do Ensino Básico; seis colaboradores (todos do sexo feminino) possuem o 2º Ciclo do 

Ensino Básico; oito colaboradores (seis do sexo feminino e dois do sexo masculino) com 

o 3º Ciclo do Ensino Básico; três colaboradores (dois do sexo feminino e um do sexo 

masculino) com o ensino secundário; 6 colaboradores (cinco do sexo feminino e um do 

sexo masculino) com o Grau de Licenciatura e um colaborador (do sexo feminino) com 

Mestrado. 

O quadro de funções da Instituição é constituído por Educadoras de Infância, 

Ajudantes de Ação Educativa, Escriturária, Auxiliar de Educação, Técnicos Superiores, 

Monitor de Música, Motoristas, Auxiliares de Serviços Gerais, Ajudantes de Cozinha, 

Cozinheiras de 3ª, Vigilantes e Auxiliar de Atividades Ocupacionais. 
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A Fundação D. Ana Paula possui instalações próprias, num edifício único que 

comporta todas as suas valências, e cuja área total ronda os 2323m2. Está dividida em 

áreas funcionais, sendo estas: salas de aula e de atividades, refeitórios, casas de banho, 

cozinha, arrecadações e despensas, receção, vestiários e sala de pessoal e dormitório. A 

Fundação possui ainda uma cave, a qual se encontra alugada, sendo esta a única forma de 

rentabilização da infraestrutura. 

Encontra-se em bom estado de conservação, sendo alvo de frequentes planos de 

melhoramento e manutenção, tanto a nível interior como a nível exterior. Os principais 

problemas prendem-se com algumas limitações de segurança, nomeadamente no que se 

refere a roubos, inundações bem como incêndios (verifica-se apenas a presença de 

extintores). A ausência de sinalética constitui também um handicap. 

A Fundação D. Ana Paula tem apenas utentes particulares, mais especificamente, 

nas valências de Creche e Jardim de Infância os utentes são crianças com idades 

compreendidas entre os 4 meses e os 6 anos, que são inseridas em salas, de acordo com a 

sua idade, onde desenvolvem atividades cognitivas e lúdicas com a Educadora de Infância 

responsável e com a ajudante ou auxiliar de ação educativa. No que se refere ao ATL, os 

utentes são crianças em idade escolar entre os 6 e os 12 anos que almoçam na Instituição, 

para onde depois regressam no final das aulas, usufruindo de apoio na realização dos 

trabalhos escolares com a ajuda da auxiliar de atividades ocupacionais. A valência de 

Cantina Social é a mais abrangente uma vez que compreende agregados familiares que se 

deslocam à instituição para levantar refeições que depois são consumidas no domicílio. 

Neste caso, o contato é feito com as cozinheiras e ajudantes de cozinha. Em todos os casos 

há uma relação de proximidade, de contato direto com o utente, na tentativa de satisfazer 

as suas necessidades. 

 

1.2. Caracterização da Turma 
 

A Sala de um ano desta creche/jardim-de-infância é constituída por 16 crianças, 

sendo 7 rapazes (44%) e 9 raparigas (56%) (cf. Gráfico 1), tendo decorrido na mesma a 

prática de Ensino Supervisionada I. 
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GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS EM FUNÇÃO DO GÉNERO. 

 

 

 Trata-se de uma turma onde algumas crianças desta sala não são residentes na 

vila de Figueira de Castelo Rodrigo, são das aldeias do concelho e de famílias 

carenciadas. Como nas aldeias não existe jardins-de-infância têm de acordar cedo para 

poderem vir para o jardim, perdendo assim muita rentabilidade e concentração. A outra 

metade das crianças é residente na vila, notando-se claramente uma concentração mais 

acentuada nestas. 

A nível do comportamento, a maioria das crianças é sossegada, um pouco teimosa 

e feliz. Todavia, há crianças que revelam carência afetiva. 

A metodologia seguida, na primeira etapa, é fundamentada nos aspetos do 

desenvolvimento global e nas necessidades básicas das crianças até aos 3 anos. Tendo em 

conta estas características, a metodologia seguida baseia-se nos seguintes princípios: 

global, atividade, afetividade, diversidade, socialização e convivência e aprendizagem. A 

criança capta a realidade como um todo, pondo em funcionamento os aspetos afetivos, 

psicomotores, comunicativos, cognitivos, de fantasia, criativos e de atenção. 

Nos dois primeiros anos de vida, a criança descobre e conquista o mundo que a 

rodeia através da sua própria ação. Esta pensa fazendo e o que percebe de si mesma e dos 

outros são as ações e os resultados das ações. A ação nestes primeiros anos é 

fundamentalmente corporal, contrariamente a outras fases em que a ação vai ser 

cognitiva. Assim, procura-se proporcionar às crianças ocasiões para manter ativo o seu 

corpo, com inúmeras e diversificadas experiências que ela possa levar a cabo e com 

iniciativas próprias para que aprenda com os seus erros, que não devem ser considerados 

44%

56% Rapazes

Raparigas
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fracassos pelos adultos. As crianças, nesta etapa, dependem completamente do adulto e 

precisam de se sentirem seguras de afeto e da atenção deste, de forma a avançarem no seu 

desenvolvimento. Cada criança é única e como as diferenças são aquilo que as carateriza, 

devem respeitar-se as suas potencialidades e limitações, a sua maneira de ser e ritmo de 

aprendizagem, para que vão formando o seu carater de uma forma o mais equilibrada 

possível e seguras de si mesmas. Cabe ao processo de socialização, potenciar o trabalho 

cooperativo e favorecer o trabalho em grupo em curtos períodos de tempo, tomando em 

consideração as diferentes culturas e situações sociais, oferecendo, assim, a possibilidade 

de se expressar livremente. Uma vez que cada criança é construtora do seu meio, 

transformando e ampliando as aprendizagens que já adquiriu, o educador deve apresentar 

novos conhecimentos de forma prática e através de experiência, bem como ajudar a 

verbalizar o que já sabem e o que estão a fazer. 

 

1.3. Caraterização da criança 
 

A criança com um ano de idade encontra-se no período sensório-motor 

(Piaget,1977), conquista o mundo que a rodeia através da própria ação. Atua sem refletir, 

procura a satisfação imediata e existe uma intencionalidade nos seus atos. Encontra-se na 

quinta fase caraterizada pela permanência do objeto, embora não o tendo presente e, pela 

experimentação-ação, explora, investiga a realidade que a rodeia e observa os resultados 

das diferentes experiências. As explorações que a criança realiza sobre os objetos, de 

forma ativa, vão-lhe permitindo experimentar e descobrir as suas propriedades. A partir 

dos dezoito meses entra na sexta fase, dando-se um novo passo no aspeto cognitivo, o da 

representação, ou seja, a criança é capaz de representar mentalmente movimentos, sem 

necessidade de os executar (Piaget, 1977). 

A criança possui, além da noção do objeto, os conceitos de espaço, tempo e 

causalidade e a partir daqui pode agir de forma inteligente. Começam as primeiras 

competências sociais: gosta de mostrar as suas graças, de cumprir algumas ordens, de 

brincar e sair a passear com o adulto. Adota um comportamento sociável, é capaz de ter 

medo, cólera, afeto e simpatia. Inicia-se na autonomia, come sozinha, colabora no vestir 

e o controlo dos esfíncteres é irregular (Wong, 1999). 
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Aparece a consciência do “eu”, aliada a um excessivo uso de pronomes 

possessivos e do advérbio de negação “não”. No fim do primeiro ano, surge a auto- 

afirmação, negando-se a pedidos e ordens dos pais. Revela “chamadas de atenção”, 

impondo a sua vontade através de gritos, bater os pés e recusa daquilo que lhe oferecem. 

As crianças dominadoras costumam ter um comportamento abusivo relativamente às mais 

submissas da sua idade, em especial pela posse de objetos, reagindo de forma agressiva, 

através de puxões de cabelos e dentadas. É notável o aumento do vocabulário, escuta as 

palavras com muita atenção e repete-as. Utiliza duas ou três palavras em estilo telegráfico 

e manifesta um grande interesse pelas histórias e contos tradicionais (Wong, 1999). 

 

1.4. Organização do ambiente educativo 
 

 O contexto institucional de educação pré-escolar deve organizar-se como um 

ambiente que facilite o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças (Silva et al., 

1997). Deste modo, deve proporcionar-se ao grupo um ambiente atraente, promovendo 

relações agradáveis, fomentando descobertas e atividades diversificadas, de forma a 

motivar as crianças para a aprendizagem. Gandini (2008, p. 157) refere que se “o 

ambiente é visto como algo que educa a criança”, o mesmo deverá ser flexível, adaptando-

se às necessidades e aos interesses de cada criança. Sendo assim, ao longo da Prática de 

Ensino Supervisionada, teve-se em consideração que a criança é um ser individual que se 

vai formando nos contextos em que se insere, por isso promoveu-se sempre a partilha de 

vivências próprias, respeitando as suas características individuais e saberes já adquiridos.   

A sala (figura 3) onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada é bem 

iluminada, usufruindo de janelas amplas, o que permite às crianças o visionamento do 

exterior.  
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O pavimento é confortável, resistente, lavável, antiderrapante e pouco refletor do 

som, garantido um bom isolamento térmico e acústico. Possui um placar onde se afixam 

os trabalhos das crianças, permitindo dar a conhecer as suas produções, o que potencia a 

sua autoestima., ou seja, assume-se como um meio de motivação e orgulho para as 

crianças, pois observam os seus trabalhos fazendo com que se sintam mais enriquecidas 

e valorizadas.  

A sala tem material organizativo, o que permite às crianças desenvolverem 

capacidades a diversos níveis, nomeadamente cognitivos, afetivos e sociais, privilegiando 

a sua criatividade espontânea e lúdica e o seu desejo de criar, explorar e transformar. 

Tendo em conta o preconizado por Silva e colaboradores (1997), a variedade, 

funcionalidade, durabilidade e segurança e valor estético, bem como aos materiais 

(segundo as linhas orientadoras do modelo High Scope), procurou-se materiais em 

quantidade e diversidade suficientes para que crianças pudessem fazer opções e trabalhar 

em simultâneo. Cada área continha materiais diversificados para que se pudessem realizar 

uma maior diversidade de atividades e adaptar aos interesses de cada criança. O uso dos 

materiais existentes na sala de atividades era flexível na medida em que era possível a 

transição dos mesmos entre as diferentes áreas. 

O espaço tem de se ajustar às necessidades de cada criança, de modo a que esta se 

mova livremente, explore, resolva problemas e que fale sem delimitações daquilo que faz. 

Figura 3 - Sala onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada “Fonte: Fonte própria” 
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Como tal, o mesmo foi organizado por forma a ser seguro, limpo e que suscitasse a 

implicação das crianças nas atividades, indo ao encontro da proposta de Hohmann e 

Weikart (2009). Segundo os mesmos autores, para estimular diferentes tipos de diversão, 

é imprescindível organizar-se o espaço por áreas de interesse, porquanto esta disposição 

faz com que as crianças desenvolvam a sua iniciativa, a autonomia e estabeleçam relações 

sociais.  

A sala está organizada em diferentes áreas, nomeadamente: a área da biblioteca, 

a área da expressão plástica e a área da construção/jogos, a qual tem três espaços: o da 

piscina das bolas, o dos peluches e o das construções. Esta organização deve-se à estrutura 

da planta da sala.  

A área da biblioteca encontra-se situada ao lado da área das expressões, tem uma 

estante que serve de apoio aos livros e aos puzzles. A área da expressão plástica integra 

atividades de pintura, desenho e colagem. Relativamente à pintura, existe um placar de 

suporte para expor os trabalhos. Os recipientes da tinta estão no armário do canto da 

leitura. Quanto ao desenho e colagem, estas atividade eram produzidas nas mesas (a sala 

tem 10 mesas e 20 cadeiras). Todo o material encontra-se guardado num armário, ao qual 

as crianças não têm acesso, garantindo-se, assim, a sua segurança. O material é 

diversificado e distribuído pelas crianças aquando da realização das atividades. O espaço 

central/tapete da sala é utilizado para a realização de atividade em grande grupo, tais como 

os momentos de diálogo, conto de histórias, o momento dos bons-dias.  

Segundo Hohman e Weikart (2011), na organização do espaço deve ter-se em 

conta a disposição das várias áreas de interesse, de forma a criar um espaço central e 

amplo para a realização de atividades coletivas e possibilitar às crianças uma fácil 

locomoção entre as diferentes áreas, devendo existir locais de travessia que permitam às 

crianças um acesso fácil e a oportunidade de brincar em tranquilidade. 

 

1.5. O tempo 
 
Segundo Silva e colaboradores (1997), a sucessão de cada dia ou de cada 

acontecimento tem um certo ritmo, existindo, desta forma, uma rotina educativa que é 

planeada pelo educador e pelas crianças, no sentido de saberem o que podem ou não fazer 

nos diversos momentos do dia e preverem os acontecimentos posteriores, podendo propor 
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algumas alterações. Esta rotina diária permite organizar o tempo da seguinte maneira (cf. 

Tabela 1): 

Tabela 1 - Rotina Diária “Fonte própria “ 

 

Horário Rotina 

7:45h -9:45h Acolhimento 

10h Atividades orientadas /livres 

11h-12h Almoço, higiene e repouso 

14.30h Lanche 

15:30h Higiene 

16h-18:30h Atividades livres/ saída das crianças 

 

No caso da sala de um ano, onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada, 

apenas permite às crianças estarem uma hora na sua sala, estando o resto do tempo na 

sala da televisão e de contacto com os bebés. 

 
1.6. Princípios pedagógicos sustentadores da Ação Educativa 

 

Ao longo da Prática de Ensino Supervisionada, desenvolveu-se a ação educativa 

num contexto em que as crianças tivessem a oportunidade de obter experiências de 

qualidade, considerando indispensável adotar uma pedagogia de participação que 

possibilitasse às crianças serem elas próprias agentes ativos no seu processo 

aprendizagem (Oliveira & Formosinho, 2007). Sendo assim, considerou-se sempre 

indispensável a participação das crianças nas atividades de forma a conseguirem 

estruturar as suas experiências, construindo aprendizagens que não lhes eram impostas, 

mas aprendizagens que elas adquiriram através do seu envolvimento, bem como da 

descoberta e da investigação que elas próprias iam fazendo. Por tal, procurou-se prestar 

atenção à organização do tempo de forma a apoiar as iniciativas das crianças, planeando 

uma rotina diária, que lhes permitiu “construírem as suas ações sobre os seus planos, 

interesses e talentos” (Hohmann & Weikart, 2011, p.224). De acordo com Dewey (1979), 

as crianças aprendem de uma forma mais significativa quando as ações partem dos seus 
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interesses, pelo que foi nossa preocupação tentar identificá-los e criar oportunidades para 

que pudessem implicar-se em atividades e projetos que permitissem dar-lhe resposta.  

A criança é um ser social com caraterísticas próprias como refere Vygotsky 

(1991). Por conseguinte, ao longo da ação educativa procurou-se valorizar e conhecer as 

suas características individuais, escutando e apoiando todas, de modo a promover um 

clima de motivação e bem-estar individual e coletivo. Houve sempre a preocupação do 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, tendo em conta os seus ritmos 

e níveis de desenvolvimento, bem como em escutar, no sentido de as ajudar a adquirir 

novos saberes (Tavares & Alarcão, 1985). Segundo Hohmann e Weikart (2011), é 

essencial que o adulto compreenda o que é um “clima de apoio” para a criança, sendo 

igualmente indispensável que se aproprie das estratégias para criar esse clima. 

Em suma, entende-se que a ação educativa desenvolvida ao longo da Prática de 

Ensino Supervisionada não teria sido a mesma, caso não se tivesse tido em conta alguns 

princípios, tais como o do modelo High Score, bem com a coletânea “lua cheia”, pois 

contribuíram para favorecer o desenvolvimento da autonomia e participação das crianças, 

estabelecer as relações afetivas e promover a cooperação entre os elementos do grupo. 

Para uma melhor compreensão deste processo, apresenta-se em anexo as planificações 

diárias das atividades.  

Em suma,” a vida na sociedade atual requer um novo modelo educativo centrado 

na aquisição e no desenvolvimento de competências, o que forçosamente implica a 

aquisição de conhecimentos e a capacidade de delas fazer uso de acordo com as 

necessidades a satisfazer (Sá,Cristina Manuela 2012)”. Como tal, para se ser bom 

educador/professor requer que se faça uma boa aquisição de conhecimentos e 

competências. Neste sentido e ao longo da Prática de Ensino Supervisionada em 

Educação Pré-Escolar, a professora orientadora deu-nos conhecimentos úteis que foram 

aplicados e se constituíram como fulcrais para a prática pedagógica, onde se procurou 

“adotar metodologias personalizadas de trabalho e da aprendizagem adaptadas aos 

objetivos visados; pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à 

tomada de decisões; realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

cooperar com os outros em tarefas e projetos comuns” (Ministério da Educação, 2001). 
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1. Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo: 
organização da instituição  

 

A 1 de julho de 2010 foi constituído o Agrupamento de Escolas de Figueira de 

Castelo Rodrigo (figura 4), com sede na Escola Secundária. Integra todos os níveis de 

ensino desde o pré-escolar até ao ensino secundário. 

O parque escolar, que apresenta algumas insuficiências no que diz respeito às 

condições físicas, infraestruturas e equipamentos, é também um local de acolhimento, 

convívio e ocupação dos tempos livres dos seus educandos. Tem sido feito um enorme 

esforço no sentido de manter os jovens na escola, pois constituem um investimento 

renovável e sustentável predispostos a aprender novas competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo possui instalações 

próprias, com três edifícios na vila e dois edifícios nas aldeias. Todas as instalações estão 

divididas em áreas funcionais, sendo estas: salas de aulas e de atividades, refeitórios, 

casas de banho, cozinha, arrecadações e despensas, receção, vestiários e sala de pessoal. 

A escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico (figura 5), onde decorreu o estágio, tem uma casa 

de banho para os adultos, 3 casas de banhos para crianças, 5 salas de aulas, uma sala de 

professores, outra sala de direção, uma cozinha, dois cobertos, um com materiais 

didáticos e um parque de diversões e outro livre. 

Figura 4 - Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo 

“Fonte:http://www.repbse.ipg.pt/instituicao.aspx?id=4&instituicao=Agrupamento%20de%20Escolas

%20de%20Figueira%20de%20Castelo%20Rodrigo&tipo=Agrupamentos%20de%20Escolas” 
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Figura 5 - Escola do 1º CEB do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, 
onde se realizou a PESII “Fonte: Fonte própria” 

 

 

A sala (figura 6) onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada fica no 1º piso 

da escola, tem 24 mesas e 24 cadeiras, 3 armários para arrumação, 4 placares para 

exposição de trabalhos e um quadro, possui 4 janelas, o que faz com que seja uma sala 

com muito boa claridade e entrada de luz natural. A disposição das mesas das crianças é 

em U, à exceção de uma mesa que é onde se senta um menino do 2º ano com Necessidades 

Educativas Especiais. 
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Figura 6 - Sala onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada “Fonte: Fonte própria” 

 

 

Os recursos humanos que asseguram o funcionamento do Agrupamento de 

Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo têm também sofrido drásticas reduções, tanto no 

corpo docente, como não docente (cf. Tabela 2) 

 

TABELA 2 - RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

Em todos os casos há uma relação de proximidade com a comunidade escolar, na 

tentativa de satisfazer as suas necessidades, pois, como afirmam Hohmann e Weikart 

(2009, p. 130), “o trabalho em equipa é um processo de aprendizagem pela ação que 

implica um clima de respeito mútuo”. 

 Fonte:http://www.repbse.ipg.pt/instituicao.aspx?id=4&instituicao=Agrupamento%20de%20Escolas%20de%20Figueira%20de%20Castelo
%20Rodrigo&tipo=Agrupamentos%20de%20Escolas 
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2.1. Caracterização da Turma 
 

A sala do 3.º A, onde decorreu a Prática de Ensino Supervisionada II, é constituída 

por 21 crianças, sendo 7 rapazes (44%) e 9 raparigas (56%) (cf. Gráfico 2).  

 

GRÁFICO 2 - CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS EM FUNÇÃO DO GÉNERO 

 

Trata-se de uma turma constituída por crianças com grandes capacidades físicas e 

intelectuais. Salienta-se que 2 rapazes são repetentes e 2 são crianças com Necessidades 

Educativas Especiais. Algumas crianças desta sala não são residentes na vila de Figueira 

de Castelo Rodrigo, sendo oriundas das aldeias do concelho e de famílias carenciadas. 

Como nas aldeias não existe escola do 1º CEB, muitas dessas crianças têm de acordar 

cedo para poderem vir à escola, perdendo assim muita rentabilidade e concentração. A 

outra metade das crianças é residente na vila, notando-se claramente uma concentração 

mais acentuada. Todavia, ressalva-se que há crianças que revelam carência afetiva. 

 

2.2. Organização do tempo 
 

 
Conforme refere Arends (1995), o tempo consiste num dos recursos mais 

importantes que os professores têm de gerir. Relativamente à gestão do tempo, o mesmo 

autor faz referência ao Modelo de Carroll., o qual organiza o tempo em cinco momentos: 

o tempo planeado, o tempo atribuído, o tempo ocupado, o tempo de aprendizagem escolar 

44%

56% Rapazes

Raparigas
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e o tempo necessário. O temo planeado diz respeito ao tempo que o professor estabelece 

para a execução de cada atividade quando planifica. O tempo atribuído é o tempo utilizado 

pelo professor para o desenvolvimento de determinada atividade. O tempo ocupado 

corresponde ao tempo que os alunos levam para desenvolver uma atividade. O tempo de 

aprendizagem refere-se ao tempo em que o aluno está a aprender e o tempo necessário 

que respeita ao tempo que o aluno precisa para aprender determinado conceito. Deste 

modo, e atendendo ao descrito, pode dizer-se que o professor quando planifica deve ter 

em consideração a gestão do tempo e consciencializar-se que durante a realização das 

atividades, o tempo destinado ao ensino do conteúdo é menor que o tempo planificado, 

para a exploração dos conteúdos.. 

No que se refere à organização do tempo, apresenta-se o horário do 3.º A no ano 

letivo de 2015/2016 (cf. Tabela 3).  

 

Horas Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9:00-9:50 Expressões 
(Plástica) 

(90 m) 

Estudo do Meio 

(90m) 

Português 

(90 m) 

Matemática 

(90 m) 

Português 

(90 m) 9:50-10:30 

10:30-10:50 Intervalo 

10:50-12:00 
Português 

(70 m) 

Português 

(70 m) 

Matemática 

(70 m) 

Expressões 

Educação Física 

(70 m) 

Matemática 

(70 m) 

12:00-13:30 Almoço 

13:30-14:20 
Português 

(50 m) 

Matemática 

(50 m) 

Inglês 

(50 m) 

Português 

(50 m) 

Inglês 

(50 m) 

14:20-15:10 
Matemática 

(50m) 

Matemática 

(50 m) 

Estudo do Meio 

(50 m) 

Apoio ao Estudo 

(50 m) 

Matemática 

(50 m) 

15:10-15:20 Intervalo 

15:20-16:00 

Cidadania e 
Mundo Atual 

(40m) 

Apoio ao Estudo 

(40 m) 

Matemática 

(40 m) 

Estudo do Meio 

(40 m) 

Cidadania e Mundo 
Atual (20 m) 

Expressão Musical 

(20m) 

TABELA 3 - HORÁRIO LETIVO DE 2015/2016 DO 3.º A 
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2.3.  Objetivos para o 3º ano do 1º CEB 
 

 
De seguida apresentam-se os objetivos “ fonte: Ministério da Educação. 

Organização curricular programas. 1º Ciclo do Ensino Básico.5ª Edição “, para o 3º Ano 

de escolaridade:  

1. Continuar a desenvolver as capacidades intelectuais dos alunos no que respeita 

às aprendizagens académicas propostas para o seu nível etário;  

2. Estender as aprendizagens ignorando ou definindo fronteiras;  

3. Contemplar, dando prioridade, as áreas de Educação Cívica e para a cidadania, 

desenvolvendo os valores morais;  

4. Incutir nas crianças o espírito da amizade, solidariedade e partilha, não só com 

os bens materiais mas principalmente pessoais (continuidade do projeto: "Saber ser, saber 

estar - educação para os valores");  

5. Manter o interesse e capacidade de trabalho dos alunos sem dificuldades de 

aprendizagem;  

6. Adaptar estratégias de acordo com o grau de dificuldade dos alunos, alargando, 

se necessário, o tempo de trabalho numa ou noutra área, em detrimento de outras em que 

os alunos demonstrem mais facilidade de aprendizagem;  

7. Motivar, incentivar e acompanhar mais de perto,  

Sempre que possível, os alunos que, não apresentando dificuldades de 

aprendizagem; não estão no nível de aprendizagem esperado (comportamento, 

desinteresse, hiperatividade, entre outros), de modo a que desenvolvam melhor as suas 

capacidades;  

8. Incentivar os alunos a pesquisar em diversas fontes informações variadas, de 

modo a despertar neles o gosto pelo conhecimento do meio que os envolve;  

9. Manter um ritmo calmo de ensino e aprendizagem; 
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Atendendo a estes objetivos, recorreu-se, durante o estágio, a estratégias 

cativantes, para que os alunos se sintam sempre motivados, permitindo, assim, a sua 

concretização. 

 

2.4. Contexto sociocultural dos pais 
 

 

O ser humano desde o primeiro contacto que tem com outras pessoas, por norma, 

cria uma impressão sobre o outro, que está relacionada com a aparência ou com a 

linguagem que utiliza. Os professores por vezes também julgam os alunos quer pela 

informação dada por outros colegas, quer pelo registo familiar. Segundo Arends (1995, 

p.61) “desde que a impressões iniciais sejam corretas, não há problema. Mas há problema 

quando estas impressões digitais se traduzem em expetativas incorretas e 

consequentemente utilizadas num tratamento diferenciado dos alunos”. 

  Neste sentido, refere-se que a Professora Cooperante transmitiu sempre que, 

independentemente do contexto em que os alunos vivem, tenta-os estimular mais a fim 

de combater a segregação, a falta de motivação e o insucesso escolar. Assim, na PESII 

seguiram-se estes valores. 
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CAPÍTULO II - Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 
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1. Enquadramento da Prática de Ensino Supervisionada 
 

Em conformidade com o Despacho n.º 4208/2010, de 9 de março, a iniciação à 

Prática Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1º CEB da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, 

integra o Estágio Profissional denominado de Prática de Ensino Supervisionada (PES), 

guiando-se pela legislação específica concernente à profissional para a docência. O ciclo 

de estudos teve a duração de três semestres, o primeiro e segundo no ano letivo 2010 

/2011 e o terceiro no ano letivo 2015/2016. A nível institucional, a PES decorreu, como 

já referenciado anteriormente, nos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1º CEB, 

com os quais a Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto – Instituto 

Politécnico da Guarda tem protocolos de estágio, neste caso o Pré-Escolar (PES I), 

valência da Fundação D. Ana Paula, e a Escola Básica do 1.º CEB do Agrupamento de 

Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo (PES II). A PES é orientada por docentes 

supervisoras da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, neste caso, a 

Professora Doutora Filomena Velho no pré-escolar (PES I) e a Professora Doutora 

Florbela Rodrigues no 1º CEB (PES II) e pelas respetivas educadoras/professoras 

cooperantes dos contextos educativos onde decorreu a intervenção. 

A PES afigura-se como o período final do percurso dos estudantes para a obtenção 

do estatuto que lhes conferirá a habilitação profissional necessária ao exercício da 

profissão docente, independentemente da área específica em que esta venha a ser 

desenvolvida. Este período, orientado para uma formação essencialmente prática, crítica 

e reflexiva desenvolvida num contexto real de ensino, caracteriza-se como um tempo 

evidente de transição entre a realidade do mundo académico e o mundo profissional, no 

qual o exercício da docência se confronta com situações diversificadas e problemáticas. 

Assim, a PES significa a transição e a integração num quadro diverso de circunstâncias e 

situações, onde se experiencia a prática profissional (Mesquita-Pires, 2007). 

Assim, pretende-se a promoção de uma prática pedagógica que promova a 

participação da criança/alunos e a construção de olhares múltiplos sobre o mundo que a 

rodeia (Mesquita-Pires, 2007). Este é um desafio que se tem de concretizar ao longo da 
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PES, como se documenta neste relatório. Assim, procurou-se desenvolver atividades e 

projetos que dessem resposta às necessidades e interesses das crianças/alunos no âmbito 

da Educação Pré-Escolar e do 1.º CEB, a fim de se criarem momentos de participação 

ativa, de partilha de saberes e de cooperação. Teve-se sempre a preocupação de promover 

diversos momentos que conduzissem ao desenvolvimento de experiências de 

aprendizagem diferenciadas e significativas, quer a nível de grupo, quer individualmente, 

enveredando-se por uma pedagogia que encara a criança como um ser ativo e competente, 

promovendo-se a sua implicação na planificação, documentação e avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem (Mesquita-Pires, 2007). 

Ao longo da PES, a observação foi um fator de relevo, revertendo-se na 

planificação de todo o processo educativo em conformidade com o conhecimento 

adquirido acerca do grupo/turma com os quais se ia trabalhar, tendo também em 

consideração os conteúdos a trabalhar, uma vez que a planificação é o alicerce para o 

estabelecimento de um ambiente motivador de modo a permitir que as crianças/alunos se 

desenvolvam e adquiram aprendizagens ativas, significativas e diversificadas. Por 

conseguinte, o plano de aula assume-se como o ponto de partida e a agregação entre o 

conteúdo programático e teórico e a realidade das crianças/alunos, possibilitando o 

desenvolvimento das suas capacidades, habilidades e conhecimentos.  

A planificação é um importante instrumento da prática pedagógica, contribuindo 

para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem, permitindo ao educador/professor 

fazer uma previsão do que poderá ser a sua aula, definindo o conjunto de objetivos, 

conteúdos, experiências de aprendizagem, bem como a avaliação (Zabalza, 1992). É um 

processo que implica reflexão sobre a prática, o que pretende com ela, quais os objetivos 

a atingir, fazendo com que o educador/professor tenha a consciência de que a sua ação é 

basilar na aprendizagem dos seus alunos. Ao planificar está-se a organizar as atividades, 

a preparar a ação, contribuindo igualmente para atenuar as incertezas e as inseguranças 

perante o grupo/turma. Aspeto essencial durante a realização da PES, na qual me 

posiciono. 

Importa também referir que, ao longo da PES, e no terminus de cada semana de 

regência foi realizada uma reflexão alicerçada na prática aplicada, onde se descreviam as 

atividades, se fazia referência aos pontos fracos e aos pontos fortes encontrados. Nesta 

reflexão procurou-se encontrar soluções que possibilitassem otimizar o trabalho 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

27 
 

desenvolvido com o grupo/turma, atendendo sempre ao facto de que o mais importante 

são os interesses das crianças/alunos, o que implica que estes sejam tidos como o centro 

da ação educativa, procurando sempre desenvolver a evolução das aprendizagens 

desenvolvidas. 

2. A Prática de Ensino Supervisionada (PES) 
 

Importa referir que o ciclo de estudos da PES está dividido em três fases: PES I, 

PES II e PES III, constituindo as duas primeiras a prática educativa efetiva, onde os alunos 

estagiários vão para as instituições (Pré-escolar e Escola do 1º CEB) de modo a poderem 

pôr em prática as aprendizagens. A PES III é constituída pela componente teórico-prática 

que aborda questões acerca da organização e administração educacionais e escolar. As 

diferentes vertentes da PES têm como objetivo a máxima e plena integração do aluno 

estagiário num ambiente escolar, complementando-se entre elas. Na PES I e na PES II, o 

trabalho foi sempre realizado sozinha, o que implicou um maior trabalho de pesquisa e 

dedicação. Por tal, considero ter sido fundamental ter comigo umas excelentes 

professoras orientadoras e cooperantes que desde sempre me incentivaram e ajudavam. 

 

2.1 Contexto legal da PES 
 

A PES é uma componente de formação integradora da formação educacional, que 

visa o desenvolvimento pessoal e profissional do futuro docente, através da iniciação à 

prática profissional num determinado domínio de habilitação para a docência. De acordo 

com o ponto 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, as atividades 

a desenvolver no âmbito da PES propiciam aos estudantes:  

“a) Experiências de planificação, ensino e avaliação, de acordo com as competências e funções 

cometidas ao docente, dentro e fora da sala de aula; b) Atitude crítica e reflexiva em relação aos 

desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional”. 

Ainda em conformidade com a alínea c) do ponto 4 do artigo 14º do Decreto-Lei 

43/2007 de 22 de fevereiro, as atividades da PES realizam-se  

“em grupos ou turmas dos diferentes níveis e ciclos de educação e ensino abrangidos pelo domínio 

de habilitação para a docência para o qual o curso prepara, devendo, caso se venha a revelar 
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necessário, realizar-se em mais de um estabelecimento de educação e ensino, pertencente, ou não, 

ao mesmo agrupamento de escolas ou à mesma entidade titular, no caso do ensino particular ou 

cooperativo” (p.2821). 

Objetivando o desenvolvimento profissional dos alunos estagiários e o seu 

desempenho como futuros docentes e fomentando uma postura crítica e reflexiva em 

relação aos desafios, processos e desempenhos do quotidiano profissional, as atividades 

da PES têm como finalidade, em consonância com o Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de 

fevereiro: adquirir e desenvolver competências básicas em relação, o que requer o 

conhecimento da instituição escolar e da comunidade envolvente; aplicação integrada e 

interdisciplinar dos conhecimentos adquiridos referentes às diferentes componentes de 

formação; dominar métodos e técnicas e saberes relacionados com o processo de ensino 

e aprendizagem, o trabalho em equipa, a organização da escola e a investigação 

educacional; aprofundar e operacionalizar competências adquiridas nos domínios 

científico e pedagógico; habilitar para o exercício da atividade profissional de professor 

e/ou educador, favorecendo a inserção na vida ativa. 

A Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto – Instituto Politécnico 

da Guarda à semelhança de outros estabelecimentos de ensino superior que ministram os 

ciclos de estudos para futuros docentes estabelecem protocolos com as instituições de 

Educação Pré-Escolar e 1º CEB, no intuito de desenvolver atividades de iniciação à 

prática profissional, incluindo a PES, bem como desenvolver a investigação no domínio 

da educação (Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro). 

A organização e estruturação do funcionamento da PES estão contempladas no 

Regulamento nº 412/2011 do Instituto Politécnico da Guarda, publicado em Diário da 

República, com o objetivo de desenvolver e complementar os cursos de mestrados que 

conferem habilitação profissional para a docência em educação pré-escolar e 1º CEB do 

Instituto Politécnico da Guarda.  

Com a PES pretende-se desenvolver e alcançar resultados de aprendizagem que 

façam com que os estudantes estagiários adquiriam competências inerentes à futura 

docência, designadamente: 

 Conhecer o ambiente educativo do grupo/turma;  

 Observar e refletir sobre os comportamentos das crianças/alunos;  

 Recolher informações sobre os estabelecimentos de ensino;  
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 Aplicar os conhecimentos adquiridos nas restantes unidades curriculares e aplicá-

los;  

 Utilizar os currículos através da planificação;  

 Planificar todas as sessões/aulas;  

 Aplicar um método de escola inclusiva;  

 Refletir e avaliar as atividades aplicadas;  

 Desenvolver práticas pedagógicas fundamentadas de forma a melhorar a prática 

docente;  

 Criar materiais e técnicas que permitam expor momentos de aprendizagens 

significativas; 

 Manter os dossiês do estágio da PES I e da PES II organizados e atualizados bem 

como elaborar e defender em ato público o relatório final da PES. 

 
2.2 Contexto Institucional 
 

Quanto à PES I, esta decorreu numa sala do Jardim de Infância da Fundação D. 

Ana Paula de Figueira de Castelo Rodrigo. Iniciou-se no dia 19 de Outubro de 2015 e 

terminou no dia 14 de Dezembro de 2015, com uma carga horária de 200 horas, 

distribuídas por três dias semanais das 10h às 12h e das 14h às 16h. Este período de prática 

pedagógica ficou sob a orientação da professora supervisora Doutora Filomena Velho e 

da educadora cooperante Maria de Lurdes Barroco. A PES II realizou-se na Escola Básica 

do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo, teve início no 

dia 20-04 de 2016 e terminou a 2 de Junho de 2016. Este período de prática pedagógica 

contou com uma carga horária de 110 horas, distribuídas por três dias semanais das 10h 

às 12h e das 14h às 16h, Estas foram distribuídas em dois momentos, tendo acontecido 

um período inicial de observação de duas semanas e, seguidamente, o período de 

intervenção pedagógica, com a orientação da professora supervisora Doutora Florbela 

Rodrigues e da professora cooperante Amélia Cristina Cavaca.
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3. Experiências de ensino e aprendizagem 
 

Considerando a importância que a reflexão assume para a construção ou 

reconstrução do conhecimento, parece de extrema importância e pertinência fazer uma 

retrospetiva sobre as experiências realizadas no Pré-Escolar e no 1.º CEB, que ajudaram 

em ganhos de competências quer como profissional, quer como pessoa, na consolidação 

da identidade profissional e, consequentemente, pessoal. 

Num mundo em crescente mudança – social, política, económica, tecnológica e 

cultural – a constante adaptação impõe-se. As últimas décadas têm infligido uma 

mudança/adaptação constante, o que obviamente submerge no mundo do trabalho, bem 

como na educação de forma perentória. No que se refere à educação, assiste-se a uma 

pressão cada vez maior no sentido da reformulação da sua filosofia e objetivos, com 

revisão dos planos curriculares de forma a poder dar-se resposta positiva às exigências 

pontuais. Diante deste cenário, docentes e estudantes reconhecem a importância de se 

estudar ao longo da vida, a necessidade de abertura às inovações, bem como a relevância 

do ciclo contínuo da avaliação como forma de resposta concreta aos novos (e/ou velhos) 

desafios. 

 
3.1 Educação pré-escolar 
 

Durante o estágio no ensino do Pré-Escolar, procurou-se sempre desenvolver 

atividades das diversas áreas a fim de as crianças alcançarem com sucesso a tabela 

preestabelecida nas idades do pré-escolar. 

As atividades do dia iniciavam com o acolhimento das crianças, que se sentavam 

no tapete e cantavam os bons dias. Todos os dias se procurou diversificar as atividades, 

como, por exemplo, identificação e descrição de imagens (observação de gravuras de 

imagens corporais, comparação com imagens reais), com a finalidade das crianças 

desenvolverem a linguagem verbal e ampliarem o seu vocabulário (Planificações Pré-

Escolar, ANEXO 1, pág. 104). Procurou-se sempre potenciar o desenvolvimento da 

motricidade e das potencialidades manipulativas, através da manipulação de diferentes 

materiais: papéis, areia, água e pincéis. Proporcionaram-se atividades que visaram 

exercícios de motricidade geral, em grupo e individualmente, por exemplo, à frente do 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

31 
 

espelho, bem como a manipulação e jogo com bonecos e livros de imagens. Foram 

desenvolvidas diferentes técnicas de expressão plástica, através da manipulação e do jogo 

livre com diferentes materiais, despertando, assim, nas crianças o interesse pela 

manipulação de materiais. Exploraram-se objetos grandes e pequenos, identificando 

diferenças de tamanho. Dinamizou-se o desenvolvimento da potencialidade de atenção e 

observação, o que serviu para desenvolver a linguagem, através, por exemplo, de nome e 

caraterísticas de alguns animais domésticos, com a experimentação de sensações e 

perceções na observação de animais ou em imagens, fomentando o carinho pelos animais. 

Neste âmbito, as crianças observaram imagens de diversos animais, (cão, galinha, gato, 

ovelha, pássaro, porco, vaca), dos livros de imagens, sendo-lhes pedido de seguida que 

repetissem o nome dos animais, com consequente introdução do som característico de 

cada um deles. É importante referir que se partiu sempre das experiências de cada criança 

e que as atividades foram desenvolvidas tendo em conta as suas características e ritmos 

de aprendizagem. 

O desenvolvimento da PES I permitiu construir conhecimentos acerca da prática 

educativa desenvolvida nos contextos de educação Pré-Escolar, mais especificamente na 

parte da creche. Constatou-se que uma ação educativa sustentada numa aprendizagem 

ativa proporciona às crianças aprendizagens mais significativas, o que esteve sempre 

presente ao longo ação educativa, uma vez que os projetos emergiram a partir do interesse 

das crianças. Assim, constituíram-se como um meio favorecedor da construção de novos 

saberes. 

A organização do ambiente educativo foi fulcral no processo de aprendizagem das 

crianças, ou seja, permitiu proporcionar às crianças múltiplas experiências. A criação de 

uma rotina, possibilitou momentos de interação entre crianças e adultos, realizando-se 

experiências individualmente e em grupo. Segundo Holman e Weikart (2009), esta 

organização proporciona às crianças um ambiente agradável, securizante e promotor do 

desenvolvimento da sua iniciativa e autonomia. Assim, concluiu-se que é através da 

exploração do meio envolvente que as crianças constroem aprendizagens múltiplas e 

significativas. Refira-se também que a relação que a fundação D. Ana Paula estabelece 

com a Vila conduz ao desenvolvimento da personalidade e experiências ricas e produtivas 

para o crescimento multidimensional da criança enquanto ator social. Como salienta 

Lopes (2001, p. 12), a cidade como “ uma imensa caixa para abrir e descobrir”. Deste 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

32 
 

modo, constituiu-se como objetivo explorá-la para que as crianças construíssem novos 

saberes. A aprendizagem que foi possível permitiu compreender que o jardim-de-

infância, bem como às crianças, constatando-se que esta etapa “não é um ponto, mas um 

nó de uma teia que se prolonga através de outros”, tendo sido por isso pertinente a 

colaboração de todos os intervenientes do processo educativo. (Lopes, 2011, p. 77). Em 

suma, considera-se que os objetivos propostos foram alcançados, o que permitiu 

desencadear um olhar mais crítico sobre a aprendizagem das crianças nesta fase da 

educação. 

 

3.2  1º.CEB 
 

No que se refere ao 1.º CEB, mais concretamente ao nível da dimensão do 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, promoveram-se aprendizagens 

significativas no âmbito dos objetivos do Projeto Curricular de Turma, visando sempre o 

desenvolvimento das competências essenciais e estruturantes que o integram. Por outro 

lado, recorreu-se, de forma integrada, a saberes próprios da sua especialidade e a saberes 

transversais e multidisciplinares adaptados ao 1.º CEB, indo-se ao encontro das diretrizes 

vigentes do Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto.   

É de considerar que o conhecimento profissional do professor não se resume 

unicamente ao saber científico ou pedagógico é igualmente experiencial. Constitui-se de 

representações individuais, alicerçadas em experiências pessoais de natureza 

diversificada e influenciadas, umas vezes mais diretamente do que outras, pelas 

características dos contextos de interação em que cada um se integra e atua.  

No âmbito da atuação, foram desenvolvidas as atividades que a seguir se 

enumeram. 

No dia 2-5-2016, ao nível do domínio/área do Português (9h-10:30h), 

desenvolveu-se as capacidades leitoras dos alunos e explorou-se o tipo de texto dramático, 

tendo em conta as suas caraterística e funções (Planificação 1ºCEB, ANEXO 5, pág. 

154,). Para isso, iniciou-se a aula com a motivação para a leitura compreensiva e 

expressiva. Uma vez que o texto tinha personagens (sistema solar), foi solicitado aos 

alunos que lessem com muita atenção, pois a posterior iriam ler já com as personagens 

distribuídas para cada um, para treinarem a representação. Importa ainda salientar que se 
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começou com a leitura silenciosa do texto, seguindo-se a leitura continuada do texto por 

parte dos alunos e a atribuição de bola verde, amarela ou vermelha de acordo com 

qualidade da leitura. No final da leitura, explorou-se oralmente o texto de acordo com a 

sua tipologia e conteúdo.  

Entre as 10h30-12h teve lugar o domínio/área da Matemática. Esta aula teve como 

objetivo consolidar conteúdos trabalhados ao longo da semana (Planificação 1ºCEB, 

ANEXO 5, pág. 154). Para tal, utilizou-se o manual e recorreu-se à projeção de uma ficha. 

Foram resolvidos, coletivamente no quadro, exercícios sobre adição e subtração de 

números racionais não negativos. De seguida, iniciou-se o estudo da multiplicação de um 

número natural com um número fracionário, tendo-se escrito números como a soma de 

um número natural e com a fração própria. No domínio/área de Estudo do meio, percebeu-

se o fenómeno da decomposição da luz, bem como as suas propriedades e explorou-se a 

questão: “De que cor é a luz?” 

No dia 4-5-2016 (Planificação 1ºCEB, ANEXO 5, pág. 159)., no domínio/área de 

Português (9h-10:30h), dramatizou-se o texto “o Sistema Solar”, bem como se 

exploraram os tempos verbais: presente, pretérito perfeito e futuro do modo indicativo. 

Para além da leitura expressiva e compreensiva, foi solicitado aos alunos que recriassem 

histórias, através da transformação de personagens. Outra atividade consistiu na 

participação, em grupo, na recriação da história, promovendo-se, assim, o trabalho em 

grupo tão fundamental nesta faixa etária. Já no domínio/área da Matemática (10h30-12h) 

(Planificação 1ºCEB, ANEXO 5, pág. 164), trabalharam-se as figuras simétricas, 

traçaram-se eixos de simetrias em imagens, tendo os alunos desenhado e completadas as 

figuras. Os alunos resolveram exercícios para aplicação de conteúdos trabalhados ao 

longo da semana. Procedeu-se à explicação e superação de dúvidas que os alunos 

apresentavam. Ao nível do Estudo do Meio, relembrou-se o sistema solar, abordando-se 

também os pontos mais altos de Portugal. Fizeram-se revisões de conteúdos lecionados, 

para que os mesmos fossem consolidados.  

No dia 6-5-2016, a aula iniciou, como sempre, com o domínio/área de Português 

(9h-10:30h). Após um diálogo interativo com os alunos, procedeu-se à leitura de um 

texto, procurando que os mesmos lessem de forma progressiva, com rapidez e autonomia. 

Seguiu-se a exploração do vocabulário desconhecido e/ou de difícil interpretação, para 

que se pudesse passar à compreensão textual, identificação do tipo de texto “O ovni da 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

34 
 

Páscoa” (narrativo) e suas funções, o que implicou a colocação de questões orais sobre a 

leitura efetuada, procurando levar os alunos à identificação das caraterística do texto 

narrativo. Estabeleceram-se relações semânticas entre algumas palavras do texto, 

nomeadamente relações de sinonímia e antonímia. Como sempre, aquando da leitura 

continuada do texto por parte dos alunos, atribuíram-se as respetivas bolas, verde, amarela 

ou vermelha, de acordo com qualidade da leitura, uma estratégia que motiva os alunos 

para esta atividade. Nesta aula pretendeu-se desenvolver as capacidades leitoras dos 

alunos. Por fim, fez-se uma revisão dos determinantes possessivos. No que se refere ao 

domínio/área de Matemática (10h30-12h), consolidaram-se conteúdos trabalhados ao 

longo da semana, com recurso ao manual e à projeção de uma ficha. Os alunos resolveram 

coletivamente, no quadro, exercícios sobre simetrias. De seguida, fizeram-se revisões 

sobre a matéria lecionada. No Estudo do Meio deu-se início ao estudo dos meios 

aquáticos. (Planificação 1ºCEB, ANEXO 5, pág. 164). 

No dia 9-5-2016, no domínio/área de Português (9h-10:30h), os alunos realizaram 

a ficha de avaliação sumativa. Ao nível da Matemática (10h30-12h) entregou-se a ficha 

de avaliação sumativa. Em relação ao Estudo do Meio, relembrou-se o tema sobre as 

sombras, seguindo-se a realização de atividades sobre o mesmo tema. (Fichas de 

Avaliação 1ºCEB, ANEXO 4, pág. 120). 

No dia 11-5-2016, no domínio/área de Português (9h-10:30h), procurou-se 

desenvolver as capacidades leitoras dos alunos e explorar o tipo de texto narrativo, as 

suas caraterística e funções. Para isso, a aula iniciou com a motivação para a leitura do 

texto realizado em casa sobre o tema “A chuva”. No final da leitura explorou-se o texto 

de acordo com a tipologia e o conteúdo do mesmo. Como habitual, foi, então, realizada a 

leitura continuada do texto por parte dos alunos, sendo-lhes atribuída a bola verde, 

amarela ou vermelha de acordo com qualidade da leitura. Explorou-se a relação semântica 

entre palavras, ou seja, relações de sinonímia e antonímia para aprofundar a compreensão 

do texto. De seguida, fez-se a correção das diversas composições produzidas pelos alunos. 

No domínio/área da Matemática (10h30-12h), a mesma iniciou com um diagrama de 

caule e folhas, recorrendo ao manual e à projeção de uma ficha. A turma resolveu 

coletivamente, no quadro, exercícios sobre o diagrama de caule e folhas. No que diz 

respeito ao domínio/área de Estudo do Meio, abordou-se o movimento de rotação e 

translação da terra, através da projeção de um filme. Seguiu-se uma alusão à duração dos 
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movimentos e ao que dão origem. Tendo, por fim, abordado os meios aquáticos, como 

forma de consolidação de conteúdos já lecionados.  

No dia 13-5-2016, no domínio/área de Português (9h-10:30h), procurou-se, uma 

vez mais, desenvolver as capacidades leitoras dos alunos. Para isso, a aula iniciou com a 

motivação para a leitura, estimulando os alunos a ler rápido e bem, através “do ler mais 

de 100 palavras por minutos”. Uma vez que o texto não tinha título, foi solicitado aos 

alunos para que lessem com muita atenção. No final da leitura explorou-se o texto de 

acordo com a sua tipologia e conteúdo do mesmo. Fez-se ainda uma breve revisão dos 

determinantes possessivos e determinantes artigos definidos e indefinidos e, a posterior, 

os alunos resolveram uma ficha que constava do livro de fichas. Na aula de Matemática 

(10h30-12h) os conteúdos foram consolidados e trabalhados ao longo da semana, fazendo 

uso do livro de fichas. A turma resolveu coletivamente, no quadro, exercícios sobre 

frações; diagrama de caule e folhas, coordenadas e algumas situações problemáticas. Em 

relação ao Estudo do Meio, o tema abordado foi itinerário, consolidando, assim, 

conteúdos lecionados. Por fim, os alunos construíram um cartaz sobre as regas de 

convivência na escola (figura 7).  

 

 

Figura 7 - Cartaz sobre as regas de convivência na escola “Fonte: Fonte própria” 
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No dia 16-5-2016, às 9h-10:30h, realizou-se a aula de Português, tendo sido 

trabalhado a expressão oral, a leitura, os tipos de texto e funcionamento da língua 

(gramática). Os alunos experimentaram diferentes tipos de escrita, com intensões 

comunicativas diversificadas, bem como, em trabalho individual, permitindo assim aos 

alunos superarem as suas dificuldades. A ficha de trabalho de casa foi corrigida. Ao nível 

da leitura, houve a preocupação de promover a leitura compreensiva e expressiva, tendo 

começado pela leitura feita pela estagiária e, posteriormente, foi solicitado a alguns alunos 

que fizessem uma leitura expressiva do texto. Outra atividade consistiu na organização 

de ideias, noções de pontuação, exploração de vocabulário desconhecido e/ou de difícil 

interpretação, bem como foram explanadas as regras de ortografia. Para tal, os alunos 

resolveram uma ficha no livro de fichas da página 39. Das 10h30-12h foi lecionada a 

Matemática, cujo conteúdo a abordar seria os números e as operações. Foram 

consolidados conteúdos trabalhados ao longo da semana. Para isso, utilizou-se o manual 

e a projeção da ficha da página 126 e 127. Abordou-se a unidade de padrão e submúltiplos 

das unidades de comprimento, bem como as frações decimais e como reduzir ao mesmo 

denominador. Seguiu-se o momento do Estudo do Meio, tendo-se resolvido uma ficha de 

avaliação sumativa. 

No dia 18-5-2016, às 9h-10:30h, na aula de Português fez-se um diálogo interativo 

com os alunos, motivando-os para a leitura e exploração textual. O texto lido era 

narrativo, tendo sido solicitado aos alunos que identificassem a sua tipologia, 

características e funções. Como o texto não tinha título, foi-lhes pedido que o lessem com 

muita atenção, para que, a posterior, sugerissem um título de acordo com a mensagem do 

mesmo. Na aula de Matemática (10h30-12h) consolidaram-se conteúdos trabalhados ao 

longo da semana, recorrendo ao manual e à projeção de uma ficha, tendo a turma 

resolvido coletivamente, no quadro, exercícios com frações, bem como frações decimais 

e números decimais. Fez-se a revisão dos arredondamentos com a realização da ficha n.º 

28 do livro de fichas. No Estudo do Meio, abordaram-se e relacionaram-se os diferentes 

espaços da localidade de cada aluno. Através do Google Maps, pretendeu-se que 

identificassem os diferentes espaços e construções (ex. a sua habitação, escola), bem 

como as funções dos espaços. 
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No dia 23-5-2016, como sempre a aula de Português decorreu entre as 9h-10:30h, 

começando por fazer-se uma revisão os determinantes demonstrativos, para que os 

mesmos ficassem consolidados, tendo os alunos resolvido a ficha n.º 43 do livro de fichas. 

De seguida, escreveram-se frases no quadro a fim de se lhes explicar o grupo nominal, o 

grupo verbal e o grupo móvel. A aula de Matemática (10h30-12h) iniciou-se com o 

incentivo dos alunos para a leitura de números racionais na forma de dízima de três 

maneiras. Posteriormente, foi abordada a subtração de números racionais e forma de 

dízima, solicitando aos alunos que colocassem, por ordem crescente, os números 

racionais em forma de dízima. Na aula de Estudo do Meio, o tema trabalhado foi: os meios 

de transportes e a sua evolução. Com esta temática foram igualmente tratadas as regras 

de segurança nos meios de transporte e os cuidados que devemos ter para preservar o 

meio ambiente. Assim, relacionou-se a utilização de meios de transportes públicos, no 

meio em que as crianças estão inseridas e falou-se sobre os meios de transporte menos 

poluentes. A exploração deste tema serviu também para ajudar a formar a consciência 

cívica dos alunos, alertando-os para os problemas da poluição e preservação do meio 

ambiente.    

No dia 25-5-2016, no domínio/área de Português (9h-10:30h), uma vez mais, 

foram desenvolvidas as capacidades do gosto pela escrita e pela leitura. Para tal, foi 

solicitado às crianças que escrevessem individualmente acerca do seu jogo preferido. De 

seguida, cada aluno leu o seu texto, tendo dado um reforço positivo a cada um, sendo esta 

uma estratégia para fomentar o gosto pela escrita e pela leitura, indispensáveis ao 

processo de ensino e aprendizagem. Para além desta atividade, teve lugar a leitura 

continuada de um texto por parte dos alunos, com a respetiva atribuição de bola verde, 

amarela ou vermelha de acordo com qualidade da leitura. Seguiu-se a exploração oral do 

texto, no que respeita à sua tipologia e compreensão do mesmo, o que implicou a 

colocação de questões orais sobre o texto. Ainda neste âmbito, recorreu-se às relações de 

sinonímia e de antonímia para aprofundar a compreensão do texto. Na aula reservada à 

Matemática (10h30-12h), explorou-se a relação das unidades de comprimento, 

solicitando aos alunos que resolvessem uma ficha de trabalho. Foram também resolvidos 

no quadro exercícios sobre a adição e subtração de frações, bem como sobre as frações 

equivalentes. No Estudo do Meio deu-se continuidade à exploração do tema “os meios de 

comunicação” e sua a evolução, fazendo a distinção entre os meios de comunicação social 

e pessoal.                      
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No dia 27-5-2016, no domínio/área de Português (9h-10:30h), a aula iniciou com 

a motivação para a leitura, solicitando aos alunos para fazerem um texto poético para a 

sua mãe. Esta atividade serviu para desenvolver as capacidades de leitura e de escrita dos 

alunos, estimulando-os à produção de textos poéticos, tendo em conta as suas caraterística 

e funções. No final, cada aluno leu a sua poesia, o que requereu da parte da estagiária um 

reforço positivo. Na aula de Matemática (10h30-12h) foram consolidados os conteúdos 

trabalhados ao longo da semana, recorrendo ao livro de fichas e à projeção de uma ficha. 

Os alunos resolveram coletivamente, no quadro, exercícios sobre números e frações 

decimais. No que se refere ao Estudo do Meio, explorou-se a diferente distribuição do 

relevo ao longo de Portugal, fazendo referência às principais serras e aos pontos mais 

altos do país.  

No dia 29-5-2016, no domínio/área de Português (9h-10:30h), a aula iniciou com 

a motivação para a leitura. O texto a ser lido não tinha título, como tal, foi solicitado aos 

alunos que o lessem com muita atenção para que, depois de explorado, lhe atribuíssem 

um título. A exploração do texto serviu para dar continuidade ao estudo do grupo nominal, 

verbal e móvel, tendo também exemplificado com frases no quadro e solicitando a 

participação ordenada de todos os alunos. Quanto ao domínio/área de Matemática 

(10h30-12h) foram consolidados os conteúdos trabalhados ao longo da semana, com 

recurso ao manual e à projeção d e uma ficha. Os alunos resolveram coletivamente, no 

quadro, exercícios sobre a adição e a subtração de frações, bem como sobre as frações 

equivalentes. Em termos de Estudo do Meio, relembrou-se a diferente distribuição do 

relevo em Portugal, tendo recorrido a um mapa, para que os alunos visualizassem e 

indicassem as principais serras e os pontos mais altos do país.  

No dia 30-5-2016, no domínio/área do Português (9h-10:30h), a aula iniciou com 

a motivação para a leitura do texto “O anão Clemente”. Após a sua leitura silenciosa do 

mesmo, teve lugar a leitura continuada e expressiva, com atribuição de bola verde, 

amarela ou vermelha de acordo com qualidade da leitura. De seguida, procedeu-se à 

exploração oral do texto, no que respeita à sua tipologia e conteúdo, tendo recorrido à 

colocação de questões orais sobre o texto, para verificação da compreensão do mesmo. A 

leitura e exploração do referido texto narrativo serviu para abordar a formação de 

palavras. Por fim, escreveram-se algumas frases no quadro a fim de se explicar a 

prefixação e sufixação. Na aula de Matemática (10h30-12h) consolidaram-se conteúdos 
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trabalhados ao longo da semana, recorrendo ao livro de fichas e à projeção de uma ficha. 

Os alunos resolveram coletivamente, no quadro, exercícios sobre a adição e a subtração 

de frações, bem como sobre as frações equivalentes.  

No dia 2-6-2016, no domínio/área do Português (9h-10:30h) fez-se a revisão do 

teste de avaliação sumativa, tendo em conta os erros e as falhas cometidas por cada aluno. 

Teve lugar um diálogo interativo sobre os resultados do mesmo. Em termos de descritores 

de desempenho, procedeu-se à leitura silenciosa de um texto, à leitura continuada do 

mesmo por parte dos alunos e a atribuição de bola verde, amarela ou vermelha de acordo 

com qualidade da leitura. Seguidamente decorreu a exploração oral do texto, no que 

respeita à sua tipologia (texto narrativo) e conteúdo, através de respostas a questões orais 

sobre o texto, para verificação da compreensão do mesmo. Em termos de funcionamento 

da língua, abordou-se as relações semânticas entre as palavras, ou seja, relações de 

sinonímia e antonímia para aprofundar a compreensão do texto. No domínio/área da 

Matemática (10h30-12h) consolidaram-se conteúdos trabalhados ao longo da semana, 

recorrendo ao manual e à projeção d e uma ficha. A turma resolveu coletivamente, no 

quadro, exercícios do manual das páginas 146,147,148 e 151 sobre as áreas e os 

perímetros. Ao longo da aula, procurou-se sempre explicitar as dúvidas colocadas pelos 

alunos, levando-os a superar as suas dificuldades. A aula teve continuidade com o 

domínio/área de Estudo do Meio, na qual se abordou o modo como os alunos devem 

manusear objetos tais como a tesoura, o furador, o agrafador e a lupa, enfatizando-se as 

utilidades e os cuidados a ter no seu manuseamento. Para se consolidarem conhecimentos, 

os alunos resolveram uma ficha da página 130 do manual.  

Ao olhar para o percurso ao longo da PES e subsequente aprendizagem enquanto 

profissional da educação, compreende-se que ser professor é uma arte e para que esta 

profissão seja realizada como tal, requer uma devoção tão exclusiva e uma preparação tão 

rigorosa como a obra de qualquer pintor ou escultor. Equivale a saber trabalhar e adaptar-

se com motivação às diferentes realidades com as quais se possa deparar. Ao longo deste 

percurso foi sempre enfatizada a ideia que, na profissão docente, devem estar conjugadas 

duas vertentes do desempenho, nomeadamente, a científica e a relacional, ou quatro 

dimensões do saber, designadamente, o saber aprender, o saber-fazer, o saber ser e o 

saber-estar (Delors, 2003). É nesta direção que se pretende caminhar no futuro, tendo a 
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consciência, como refere Guerra (2002, p.255), que “a esperança nasce da nossa vontade 

e dá asas ao nosso esforço”.   

Importa ainda referir que se entende que a ação educativa não teria sido a mesma, 

caso não se tivesse levado em conta alguns princípios, tais como o do modelo High/Score, 

bem com a coletânea “Lua cheia”, pois contribuíram para favorecer o desenvolvimento 

da autonomia e participação das crianças, estabelecer as relações afetivas e promover a 

cooperação entre os elementos do grupo. Seguiu-se o Modelo High/Scope porque consiste 

numa abordagem aberta de teorias de desenvolvimento e práticas educacionais que se 

fundamentam no desenvolvimento natural das crianças. Como tal, procurou-se um 

enfoque educativo orientado para o desenvolvimento de cada criança e da sua 

aprendizagem, tendo em conta as perspetivas cognitiva, social e emocional.  Este Modelo 

baseia-se nas teorias de Piaget acerca do desenvolvimento infantil, o modelo considera a 

criança como aprendiz ativo que aprende melhor a partir das atividades que ela mesmo 

planeia, desenvolve e sobre as quais reflete 2 . Tendo em conta o Modelo seguido, 

procurou-se que as crianças se integrassem num contexto de aprendizagem ativa, dando-

lhes a oportunidade de realizarem escolhas e de tomarem as suas próprias decisões. Para 

uma melhor compreensão deste processo, apresenta-se de seguida as planificações diárias 

das aulas, salvaguardando-se que se procurou trabalhar em equipa para construir e apoiar 

o trabalho nos interesses e competências de cada criança.  

É consensual que atualmente se requer um novo modelo educativo centrado na 

aquisição e no desenvolvimento de competências, o que implica a aquisição de 

conhecimentos e a capacidade delas fazerem uso de acordo com as necessidades a 

satisfazer (Sá, 2012). Como tal, para se ser bom professor, tem de se fazer uma boa 

aquisição de conhecimentos e competências. Neste sentido e ao longo da Prática de 

Ensino Supervisionada, teve-se acesso a conhecimentos úteis que foram aplicados e 

fulcrais à prática pedagógica. Adquiriram-se competências basilares, como preconizado 

pelo Ministério da Educação (2001), ou seja, a adoção de metodologias personalizadas 

de trabalho e da aprendizagem ajustadas a objetivos visados; pesquisa, seleção e 

organização de informação para a transformar em conhecimento mobilizável; adoção de 

estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; realização de 

                                                           
2 Retirado de a Página da Educação (2014). Disponível em: 
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=173&doc=13111&mid=2consultado consultado em 9/9/2017 
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atividades de forma autónoma, responsável e criativa; cooperação com os outros em 

tarefas e projetos comuns. 

É importante referir que sempre se pautou por uma prática pedagógica numa 

vertente holística, valorizando o desenvolvimento de competências ligadas ao domínio 

conceptual, como competências ligadas às capacidades/processos científicos e 

competências sociais ou atitudes/valores. 

Atendendo a estes pressupostos, e partindo-se da certeza que se vive numa 

sociedade em que todos os dias nos deparamos com problemas de ordem científica, 

tecnológica, social e ambiental, então, cada vez mais os alunos, independentemente das 

suas características pessoais, cognitivas e socioculturais, necessitam de estar informados 

e serem detentores de uma educação em ciência de base que lhes possibilite tomadas de 

posição devidamente fundamentadas, individualmente ou em coletivo.  

Foi nesta linha de ideia que se desenvolveram as atividades, através das quais se 

ficou a saber que as Ciências Experimentais contribuem para o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento/processos científicos e das atitudes/valores dos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, promovendo-lhes a interdisciplinaridade no seu processo de 

ensino e aprendizagem. Concluiu-se igualmente que estas atividades motivam os alunos 

de uma forma mais efetiva para a aprendizagem das ciências e das outras disciplinas. Por 

outro lado, os alunos, através deste tipo de atividades, conseguem apreender e interiorizar 

a metodologia científica e desenvolver atitudes de persistência, rigor, gosto pela pesquisa, 

autonomia, cooperação e respeito pelos outros, fatores essenciais ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

Assim, verificou-se que o trabalho experimental e investigativo é uma estratégia 

que o professor pode adotar para trabalhar com os seus alunos, sendo esta uma forma de 

trabalharem sem se aperceberem, desenvolvendo-lhes as suas capacidades de 

socialização, cognitiva, afetiva, o espirito crítico e criativo, tornando-se mais autónomos 

e interativos na construção dos seus próprios conhecimentos. Para além disso, conseguem 

alcançar mais atenção e concentração na realização das atividades práticas, o que favorece 

a sua aprendizagem em todas as áreas disciplinares.  

 

 

3.3 Reflexão final 
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Ao longo da PES pretendeu-se desenvolver a ação educativa num contexto em 

que as crianças tivessem a oportunidade de obter experiencias de qualidade, 

considerando, assim, fundamental adotar uma pedagogia de participação que 

possibilitasse às crianças serem elas próprias agentes ativos no seu processo 

aprendizagem (Oliveira & Formosinho, 2007). Sendo assim, pensa-se que é pertinente a 

participação dos alunos nas atividades de forma a conseguirem estruturar as suas 

experiências, construindo aprendizagens que não lhes eram impostas, mas sim 

aprendizagens que elas adquiriram através do seu envolvimento, bem como da descoberta 

e da investigação que elas próprias iam fazendo.  

Deste modo, procurou-se prestar atenção à organização do tempo de forma a 

apoiar as iniciativas das crianças, planeando uma rotina diária, que lhes permitiu 

“construírem as suas ações sobre os seus planos, interesses e talentos” (Hohmann & 

Weikart, 2011, p.224). De acordo com Dewey (1979), as crianças aprendem de uma 

forma mais significativa quando as ações partem dos seus interesses, pelo que se 

constituiu sempre como prioridade tentar identificá-los e criar oportunidades para que as 

crianças se pudessem auto implicar em atividades e projetos aos quais pudessem dar 

resposta.  

A criança é um ser social com caraterísticas próprias, segundo Vygotsky, (1991). 

Como tal, ao longo da ação educativa procurou-se valorizar e conhecer as suas 

características individuais, escutando e apoiando todas as crianças, de modo a promover 

um clima de motivação e bem-estar individual e coletivo. Foi constante a preocupação 

para com o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, tendo sempre em 

conta os seus ritmos e níveis de desenvolvimento, bem como o escutar, no sentido de as 

ajudar a adquirir novos saberes. Segundo Hohmann e Weikart (2011), é fundamental que 

o professor compreenda o que é um “clima de apoio” para a criança, tal como é 

indispensável que se aproprie das estratégias para criar esse clima”. 

Fazendo um balanço dos estágios, julga-se que refletir na prática profissional é 

sempre explicar como se passa do “eu” para o “nós”, desenvolvendo estratégias que 

levem à satisfação das necessidades dos alunos, quer sejam de índole física, social e 

pedagógica, quer aqueles que estão inerentes à conduta na qualidade de profissional de 

educação responsável pelos próprios atos. Tendo em conta estes princípios, procurou-se 

criar sempre um bom ambiente de trabalho entre todos os implicados no processo de 
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ensino e aprendizagem. Tem-se a consciência de que a participação em todas as atividades 

realizadas se pautaram pelo rigor e pelo desempenho profissional em ascensão, porque 

todos os dias e em qualquer atividade se aprende algo de novo.  

Deste modo, primou-se por dar ênfase às especificidades/necessidades dos alunos, 

atendendo ao seu ritmo de aprendizagem, aos conteúdos e às competências a serem 

desenvolvidas. Nesse sentido, e para que este objetivo fosse sempre alcançado, 

planificou-se e operacionalizou-se o processo de ensino e aprendizagem, partindo de uma 

base regulada pelo “saber fazer” - conhecimento científico e pedagógico-didático 

criterioso. Na planificação das atividades, objetivou-se diagnosticar as dificuldades 

sentidas pelos alunos, para que, assim, os pudesse ajudar a superá-las, fomentando o 

desenvolvimento das suas capacidades, tais como: desempenho cognitivo-motor, 

comunicação, autonomia e socialização.  

Um outro aspeto relevante tem a ver com a maximização da diversificação dos 

recursos materiais e físicos. Assim, refere-se que se recorreu a estratégias e materiais 

diversificados e também a situações vivenciais do quotidiano dos alunos, sem relegar para 

segundo plano as adequações a cada caso, tendo como ponto de partida e norteadoras 

variáveis como: o nível etário, a maturidade, a motivação, os interesses, o ritmo de 

aprendizagem e as dificuldades de cada criança, pois, cada uma é um caso com as suas 

singularidades, as quais devem ser respeitadas. 

Este rigor e critérios estiveram sempre subjacentes à escolha das estratégias, para 

as quais se procedeu à elaboração de materiais pedagógicos-didáticos próprios à 

diversidade dos alunos. Assim, procurou-se realizar atividades individuais e em pequeno 

grupo, acompanhando a realização dos trabalhos, promovendo sempre orientações 

básicas, procurando levar a cabo a execução de trabalhos simples, introduzindo, de forma 

progressiva, exercícios com um nível de complexidade mais elevado, mas com o recurso 

a propostas simples e exatas. Enalteceu-se sempre os alunos nos seus sucessos, levando-

os a ganhos de autoestima e de autoconfiança, bem como se impulsionou uma intervenção 

correta e adaptada às crianças/alunos, solicitando a sua participação com regularidade, 

exprimindo atitudes positivas em relação ao trabalho desenvolvido pelos mesmos.  

No que concerne à relação pedagógica, julga-se que se estabeleceu uma relação 

empática, o que se traduziu numa autêntica comunicação recíproca e calorosa, assumindo 

sempre uma atitude proxémica, pois só num clima de proximidade e de empatia se pode 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

44 
 

estar atento aos progressos e às dificuldades das crianças/alunos. Esta posição contribuiu 

para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Procurou-se sempre promover nos 

alunos capacidades de organização e de acuidade, fatores essenciais ao seu 

desenvolvimento. Todos os dias se primou em estabelecer com os alunos laços de 

afabilidade, revelando boa disposição, confiante nos seus progressos e nas suas 

capacidades. 

Julga-se que, em termos de dimensão profissional, social e ética, a postura 

assumida ao longo da Prática de Ensino Supervisionada, esteve em concordância com o 

preconizado pelo Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, uma vez que se procurou 

sempre promover aprendizagens curriculares, fundamentando a prática profissional num 

saber específico consequente da produção e uso de diversos saberes integrados em prol 

das ações concretas da mesma prática, social e eticamente situada. 

Recorreu-se ao saber próprio da profissão docente, o qual se apoiou na 

investigação e na reflexão partilhada da prática educativa, contextualizado em orientações 

de política educativa, com uma contribuição ativa. Procurou-se, tal como referenciado no 

mesmo Decreto-Lei, garantir a todos os alunos/crianças, numa perspetiva de escola 

inclusiva, aprendizagens diversificadas em termos de orientações curriculares, 

procurando o seu desenvolvimento integral. 

Acrescenta-se também que se fomentou o desenvolvimento da autonomia dos 

alunos, visando a sua plena inclusão educativa e na comunidade, nunca descurando a 

complexidade e diferenciação das aprendizagens. Considera-se igualmente que se 

conseguiu garantir o bem-estar dos alunos, visando o desenvolvimento de todas as 

componentes da sua identidade individual e cultural.
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Capítulo III – Ensino da Astronomia no 1º Ciclo do Ensino 

Básico
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1. Ciência tecnologia e Educação em Ciências no ensino básico 
 

A Ciência e a Tecnologia têm um profundo impacto na vida das sociedades 

contemporâneas, vida e cultura atuais, desempenham um papel indispensável em muitas 

atividades humanas, afetando a vida quotidiana das pessoas.  

Uma justificação frequente para a “Ciência para Todos”, segundo Millar (citado 

por Vieira, Vieira & Martins, 2010), assenta na necessidade de fomentar a literacia 

científica e um melhor conhecimento científico. De facto tem-se defendido o ensino das 

Ciências numa perspetiva de literacia científica em detrimento da mera instrução, tal 

como preconizam Vieira et al. (2010, p. 8) “promova o desenvolvimento pessoal dos 

alunos e lhes permita pensar por si próprios, enfrentar a vida e alcançar uma participação 

esclarecida e racional numa sociedade democrática. Argumenta-se que a Educação em 

Ciências deve ajudar todos os alunos a desenvolver conhecimentos, atitudes e as 

capacidades de pensamento requeridos para a promoção de um desenvolvimento 

sustentável a nível local, nacional e internacional para que todos possam ter vidas 

produtivas e gozar de qualidade de vida”. 

Na Conferência Mundial sobre Ciência para o Século XXI, e na Declaração sobre 

a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico, foi declarado que:  

Hoje, mais do que nunca, a ciência e as suas aplicações são indispensáveis para o desenvolvimento. Os 
governos, a todos os níveis, e o sector privado, devem garantir apoio suplementar à construção de uma 
capacidade tecnológica e científica adequada e bem partilhada através de programas de educação e de 
investigação apropriados, como um fundamento indispensável do desenvolvimento económico, social, 
cultural e ambiental saudável. (…) Mais do que nunca é necessário desenvolver e expandir uma 
alfabetização científica de base em todas as culturas e sectores da sociedade, assim como a capacidade de 
raciocínio e competências práticas, e uma sensibilidade para os valores éticos, de modo a melhorar a 
participação pública na tomada de decisões relacionadas com a aplicação do novo conhecimento. (…) Os 
governos devem atribuir a mais elevada prioridade à melhoria do ensino das ciências a todos os níveis (…) 
Os estabelecimentos de ensino devem dar oportunidades de aprendizagem científica ao longo de toda a 
vida. (…) Os professores de ciências, a todos os níveis, e o pessoal envolvido no ensino informal da ciência 
devem ter acesso à atualização contínua do seu conhecimento, para o melhor rendimento possível nas suas 
tarefas educacionais. (…) Os novos recursos, programas de ensino e as novas metodologias de ensino, tendo 
em atenção a igualdade entre os dois sexos e a diversidade cultural, devem ser desenvolvidos por sistemas 
de educação nacionais em resposta a necessidades educacionais em mudança das sociedades (UNESCO, 
1999. p. 7, 19, 20) 
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Para o desenvolvimento da alfabetização científica refere-se a importância do 

trabalho prático, experimental e investigativo, na educação em ciência, pois de facto este 

tipo de abordagem proporciona oportunidades para que os alunos, desenvolvam um leque 

muito amplo de competências, permitindo a construção e o aprofundamento de saberes 

de natureza concetual, procedimental e atitudinal, promovendo, por exemplo, a 

observação, o questionamento e a interpretação de fenómenos naturais, a compreensão 

do papel das hipóteses e da experimentação na construção do conhecimento científico, a 

aquisição de destrezas manipulativas de instrumentos ou equipamentos laboratoriais ou 

de campo, bem como processos mentais complexos indispensáveis à resolução de 

problemas e à construção de percursos investigativos (Caamaño & Martins, 2003). Para 

além de todos estes aspetos, importa salientar que o trabalho prático também permite criar 

oportunidades para os alunos desenvolverem capacidades de comunicação oral e escrita, 

com recurso a tecnologias de informação e comunicação.  

Assim, passou a ser prioridade a promoção de uma educação para a cidadania que 

entusiasme os alunos e os ajude a construir novos significados sobre fenómenos e 

situações que lhes são familiares, partindo dos problemas do dia-a-dia e explorando 

através deles o conhecimento Científico e Tecnológico (Caamaño & Martins, 2003).  

Estas orientações encontram-se referenciadas no Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de 

janeiro, que define a Organização Curricular do Ensino Básico, estabelecendo os 

Princípios Orientadores da Organização e da Gestão Curricular, bem como, da avaliação 

das aprendizagens e do processo de desenvolvimento curricular e cujo “(…) objectivo é 

o de garantir uma educação de base para todos, de forma a constituir o início de um 

processo de educação e formação ao longo da vida” (ME-DEB, 2001, p. 263). Este 

documento também reforça a articulação entre os ciclos que compõem o ensino básico e 

refere que “(…) o trabalho a desenvolver pelos alunos deverá integrar obrigatoriamente, 

atividades experimentais e atividades de pesquisa adequadas à natureza das diferentes 

áreas ou disciplinas, nomeadamente no ensino das Ciências” (ME-DEB, 2001, p. 263).  

A área disciplinar do Estudo do Meio tem como objetivo essencial promover junto 

dos alunos do 1º CEB, a iniciação à metodologia científica, através da informação, 

pesquisa, das práticas experimentais e debate sobre os temas programáticos e outros, 

como o ambiente, o meio envolvente e a sociedade atual. 
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Este, na educação básica, corresponde a uma preparação inicial e visa proporcionar 

aos alunos possibilidades de: 

 Despertar a curiosidade acerca do mundo natural à sua volta e criar um sentido de 

admiração, entusiasmo e interesse pela Ciência; 

 Adquirir uma compreensão geral e alargada das ideias importantes e das estruturas 

explicativas da Ciência, bem como dos procedimentos da investigação científica, 

de modo a sentir confiança na abordagem de questões científicas e tecnológicas; 

 Questionar o comportamento humano perante o mundo, bem como o impacto da 

Ciência e da Tecnologia no nosso ambiente e na nossa cultura em geral.  

Ao longo da escolaridade básica, ao estudarem ciências, é importante que os 

alunos procurem explicações fiáveis sobre o mundo e eles próprios. 

Numa época de grandes mudanças científicas e tecnológicas, ocorrem progressos 

e os seus impactos na sociedade, no meio e nas formas de vida, constituem um desafio 

para a educação científica, em que, cada vez mais, se requer pessoas informadas, capazes 

de compreender o mundo impregnado pela Ciência e Tecnologia e de tomar decisões 

conscientes quanto aos seus avanços e concernentes consequências, ou seja, com literacia 

científica e tecnológica.  

Cachapuz e colaboradores (2002, p. 45) revelam que “para ser cientificamente 

letrado implica atitudes, valores e novas competências, capazes de ajudarem a formular e 

debater um ponto de vista pessoal sobre problemáticas de natureza 

científico/tecnológica”. 

Jenkins (1997), Driver e Osborne (1998) referem que um currículo apropriado no 

campo da literacia científica e técnica deverá considerar três aspetos da Ciência:  

 Os conceitos base, teorias e modelos para explicar o mundo; 
 Os processos de investigação usados pelos cientistas na sua atividade; 
 O modo como a Ciência se desenvolve e como acompanha as problemáticas da 

sociedade.  

A Comunidade Educativa deve proporcionar aos jovens/alunos uma Educação em 

Ciências, a fim de dar resposta às novas exigências do mundo moderno, de modo a que 

os alunos saibam abordar situações-problema do quotidiano. “Não sendo a escola a única 
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via para a formação de uma cultura científica, é através dela que se podem adquirir as 

bases dessa mesma cultura” (Cachapuz, Paria & Jorge, 2002, p. 39). 

Assim, a cultura científica prevê a mobilização de competências adquiridas no 

sentido de enfrentar problemas complexos do mundo atual. Estas devem possibilitar a 

compreensão dos fenómenos do mundo contemporâneo e neles intervir. Exige 

similarmente conhecimentos sobre Ciência, possibilitando a compreensão de modos de 

produção da mesma e do trabalho dos cientistas (Cachapuz, Paria & Jorge, 2002). Os 

mesmos autores referem ainda que a Educação em Ciência é um instrumento de muito 

valor no desenvolvimento de conhecimentos de natureza procedimental, de capacidades, 

atitudes e valores, não sendo, na sua maioria, exclusivos da Educação em Ciência, mas 

sendo por ela fortemente potenciados.  

Santos (2001) faz a distinção entre Educação em Ciências e Ensino das Ciências, 

referindo os objetivos da Educação em Ciências: o reconhecimento da natureza e 

finalidade da Ciência e da Tecnologia; o conhecimento dos processos da Ciência e de 

conceitos científicos básicos; a compreensão e a interpretação de resultados de 

experiências simples; a consideração pelas relações da Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS); o desenvolvimento de atitudes positivas em relação à ciência e à comunidade 

científica, fomentar de valores, tais como, a tolerância, o rigor, a curiosidade, o ceticismo 

e outros.  

Segundo Santos (2001) e Martins (2002a), para se atingirem os objetivos da 

educação científica, é indispensável ter em conta as suas três dimensões: 

 A Educação em Ciência – em que importa conhecer os conceitos e as relações 

existentes entre eles; 

 A Educação sobre Ciência – em que se pretende que o aluno distinga 

conhecimentos científicos de outras formas de conhecimento e compreenda como 

se constrói o conhecimento científico e tecnológico; 

 A Educação pela Ciência – através da qual importa desenvolver no aluno valores 

sociais, culturais e cívicos bem como competências de aprender e de pensar.    

Solbes e Vilches (2000, p. 106) sistematiza as finalidades do Ensino das Ciências, 

dizendo que consistem em formar: 
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“Cientistas responsáveis e cidadãos informados, mostrando que a Ciência pode contribuir para uma nova 
ética baseada na responsabilidade, no espírito crítico e na consciência da perenidade da Terra e do destino 
solidário de toda a Humanidade”.     

  

 Martins e colaboradores (2006)” consideram como finalidades da Educação em 

Ciências para todas as crianças: (i) promover a construção de conhecimentos científicos 

e tecnológicos que resultem úteis e funcionais em diferentes contextos do quotidiano; (ii) 

fomentar a compreensão de formas de pensar científicas e quadros explicativos da ciência 

que tiveram (e têm) um enorme impacto no ambiente material e na cultura em geral; (iii) 

contribuir para a formação democrática de todos, que lhes faculte 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; (iv) desenvolver capacidades de pensamento ligadas à resolução de 

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

argumentos racionais sobre questões sócio científicas; (v) promover a reflexão sobre os 

valores que impregnam o conhecimento científico e sobre atitudes, normas e valores 

culturais e sociais que, por um lado, condicionam, por exemplo, a tomada de decisão 

grupal sobre questões tecnocientíficas e, por outro, são relevantes para compreender e 

interpretar resultados de investigação e saber trabalhar em colaboração.”  

 Dando importância às finalidades básicas da educação científica, importa referir 

que a Ciência, presente no Currículo Nacional, inclui objetivos e conteúdos, assim como 

conhecimentos científicos e tecnológicos, para que os alunos se possam desenvolver no 

seio do mundo atual (Solbes & Vilches, 2000). 

 Martins e Veiga (1999) defendem que a alfabetização científica é um dos desafios 

da escola, uma vez que as sociedades modernas estão indiscutivelmente ligadas ao 

desenvolvimento científico e tecnológico. A escola e, mormente, o currículo escolar, 

devem contribuir para que os alunos construam um corpo de saberes científicos que lhes 

permita compreender-se no mundo, acompanhar questões do foro científico com 

implicações sociais. 

Em suma, as constantes mudanças ocorridas na Sociedade, na Tecnologia e na 

Ciência conduziram a novas formas de pensar a Educação em Ciências. Atualmente 

tornou-se óbvia a necessidade de mudar o rumo da educação nesta área, tendo surgido 

tentativas de reformas e reestruturação em currículos e programas. Uma delas é a 
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abordagem CTS, que tem vindo a ser destacada como um caminho possível para fazer 

face às exigências da sociedade em mudança. Neste sentido, a nova Reorganização 

Curricular do Ensino Básico em Portugal, na qual se advoga o ensino da Ciência como 

fundamental, explicitamente a abordagem CTS (ME- DEB, 2001). Ao nível das 

competências gerais apela-se para o desenvolvimento nos alunos de: “Mobilizar saberes 

culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações 

e problemas do quotidiano” e “Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do 

saber cultural, científico e tecnológico para se expressar” (p. 130 e 131). Para o 

desenvolvimento destas e outras competências propõe-se a organização do ensino das 

ciências ao nível do ensino básico em torno de quatro temas organizadores, em que a 

interação Ciência – Tecnologia – Sociedade – Ambiente deverá constituir uma vertente 

integradora e globalizante da organização e da aquisição dos saberes científicos, 

conforme se explicita de seguida. 

 

1.1 Educação em Ciência, Tecnologia e Sociedade: alfabetização científica 
e tecnológica na sociedade atual 
 

Afigura-se como imprescindível promover a alfabetização científica da 

generalidade da população. A importância concedida à alfabetização científica de todas 

as pessoas tem sido também ressaltada num grande número de trabalhos de investigação 

que se vão realizando, sob o tema Ciência para todos (Bybee & DeBoer, 2004; Bybee, 

2007; Marco, 2010). 

O conceito de alfabetização científica, hoje em voga, remonta já de finais dos anos 

50 (DeBoer, 2010). Durante a última década, foi sem dúvida, o apogeu desta expressão 

adquirindo o estatuto de “slogan” (Bybee, 2007). Segundo Bybee, é a expressão de um 

vasto movimento educativo e que causa, ao mesmo tempo, o perigo da ambiguidade que 

permite a cada indivíduo atribuir-lhe definições discordantes. Este autor faz referencia às 

dificuldades em conseguir um consenso sobre como e para onde direcionar a sua 

aplicação. 

Segundo Leal e Souza (1997, p. 32), a alfabetização científica e tecnológica é: 

“Entendida como o que um público específico – o público escolar – deve saber sobre ciência, 
tecnologia e sociedade (CTS) com base em conhecimentos adquiridos em contextos diversos, 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

52 
 

atitudes pública sobre Ciência e Tecnologia e, informações obtidas em meios de divulgação 
científica e tecnológica”.  

 

A alfabetização científica, conforme os mesmos autores supracitados, 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. Neste âmbito, os estudos sobre CTS afiguram-

se como uma análise crítica e interdisciplinar da Ciência e da Tecnologia num contexto 

social com o propósito de compreender os aspetos gerais do fenómeno científico-

tecnológico. Atualmente, as questões atinentes à Ciência e à Tecnologia e a sua 

ponderação na explicação das condições da vida humana extrapolam o âmbito académico 

para se transformarem em centros de meditação e de interesse da sociedade. A Educação 

CTS representa uma tríade mais complexa que uma simples série, cuja combinação obriga 

a dissecar as suas relações recíprocas com mais rigor do que implicaria a ingénua 

aplicação da clássica relação linear entre elas (Santos, 2001).  

Por sua vez, Hurd (1998) refere-se à literacia científica como uma ampla 

compreensão das ideias-chave da ciência, evidenciada pela capacidade de aplicar essas 

ideias aos acontecimentos e fenómenos do dia-a-dia e a compreensão das vantagens e 

limitações da atividade científica e da natureza do conhecimento científico. 

Tendo em consideração estes pressupostos, o presente trabalho pretende ser uma 

elucidação que possibilite uma aproximação crítica e plural das relações entre esses três 

conceitos e a sua relação com a educação. Hoje, a educação CTS é expressa como a 

componente mais importante da educação científica básica (Vieira, 2003). Neste sentido, 

alguns investigadores referem que o ensino das Ciências de orientação CTS irá propiciar 

a formação de cidadãos cientificamente literados, que entendam as relações existentes 

entre Ciência, Tecnologia e a Sociedade e que sejam capazes de usar o seu conhecimento 

no quotidiano, residindo aqui a grande finalidade da orientação CTS no ensino das 

Ciências (Tenreiro & Vieira, 2005). No dizer de alguns investigadores, tais como, 

Acevedo-Díaz (2001b) e Aikenkhead (2002), a educação CTS ao colocar a tónica nas 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade pode facultar aos alunos uma formação 

científica de base contendo visões adequadas de Ciência, bem como, contribuir para a 

formação de cidadãos com competências de opinar sobre os problemas e situações do dia-

a-dia. 
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A este propósito, fazendo uma retrospetiva, o movimento CTS teve origem nos 

anos setenta como uma extensão dos programas STPP (Science, Technology and Public 

Policy) acrescentando-lhes um sentido crítico (Manassero-Mas, Vásquez-Alonso & 

Acevedo-Díaz, 2001). Com esta perspetiva crítica aparece a perspetiva própria dos 

programas CTS. Neste sentido, mediante a colaboração, por um lado, da história, da 

filosofia, da sociologia da ciência; por outro lado, da economia e da psicologia industrial, 

pretende-se que os cientistas e tecnólogos sejam mais conscientes da projeção do seu 

trabalho e que os cidadãos, num cômputo geral, possuam um melhor conhecimento da 

ciência e da tecnologia para melhor resolver os problemas sociais a eles relacionados 

(Acevedo-Diáz, Manassero-Mas & Vázquez-Alonso 2002). Os mesmos autores referem 

também que é imprescindível proporcionar uma imagem de uma ciência não dogmática 

de carácter interdisciplinar, capaz de fomentar uma reflexão sobre os problemas sociais. 

Sob o ponto de vista didático é importante que a comunidade escolar contribua para a 

aprendizagem de valores, atitudes e regras. 

A educação CTS abarca um vasto número de pressupostos a vários níveis. Para 

Aikenhead (2002), os objetivos da educação CTS são muitos, fazendo com que todos os 

projetos de natureza CTS tenham objetivos análogos. No entanto, o desenvolvimento de 

projetos e materiais de cariz CTS depende do realce dado a determinados objetivos. Esta 

diversidade, diz este autor, é muito saudável, uma vez que apresenta mais a vitalidade do 

que a debilidade da educação CTS. 

Martins (2002) afirma que, para operacionalizar o ensino de âmbito CTS, são 

imprescindíveis “recursos didáticos consentâneos com questões sociais do momento, pelo 

que se tal for conseguido, tais recursos poderão tornar-se um veículo de atualização dos 

próprios programas” (Martins, 2002, p. 88). A mesma autora argumenta igualmente que 

a educação CTS é um movimento para o ensino das ciências, socorrendo-se de contextos 

da vida real, próximos ou não do aluno, e um “espaço” onde advêm ligações à tecnologia, 

com implicações da e para a sociedade. Com este movimento, no dizer da mesma, 

conduz-se o ensino das ciências à utilização de grandes temas que reúnem problemáticas 

reais e contemporâneas. Conforme o nível de ensino e tendo em conta a idade dos alunos 

devem ser selecionados conceitos de Ciências e de Tecnologia considerados importantes 

para a explicação da problemática escolhida. Martins (2002) advoga ainda que devem ser 
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identificadas os efeitos, na sociedade, das tecnologias adotadas para solucionar essas 

situações, de modo a que o aluno tenha consciência do porquê dessa perfilhação. 

Martins (2002) põe a ênfase na educação em Ciência e Tecnologia sob a perspetiva 

CTS, apontando como principal objetivo a promoção da compreensão conceptual, 

atitudinal e procedimental dos aspetos históricos e presentes da tecnologia, pretendendo 

a articulação entre as habilidades técnicas do sujeito, o seu conhecimento do mundo 

artificial em que se move, as suas capacidades cognitivas e afetivas, os seus valores e a 

sua atitude diante da Natureza. O mesmo autor reconhece que a Educação CTS preconiza 

a existência de cidadãos com mais desenvoltura, inseridos numa sociedade 

excessivamente técnica e, ao mesmo tempo, que este seja capaz de entender as suas 

restrições e riscos.  

Gordillo (2009) descreve este movimento como o mais humanista no ensino das 

ciências. Diz que a ciência e a tecnologia são acessíveis e importantes para os cidadãos 

(logo é necessária uma alfabetização tecnocientífica). O mesmo autor acrescenta que se 

deve facultar a aprendizagem social na participação pública e nas decisões 

tecnocientíficas. Assim sendo, é imprescindível a educação para a participação em ciência 

e tecnologia. 

Santos (2001) referencia a contribuição da Educação CTS na vida diária. 

Realmente, a Educação CTS, no dizer de Martins (2002), contribui para: (i) a resolução 

de problemas, (ii) confrontar pontos de vista, (iii) analisar criticamente argumentos, (iv) 

discutir os limites de validade de conclusões alcançadas, e a (v) saber formular novas 

questões. 

Na realidade, como se verifica desta breve revisão, a finalidade da educação em 

Ciências, ligada à dimensão CTS, tem sido conseguida através de muitas respostas 

educativas procedentes de vários quadrantes, na tentativa de responder às necessidades 

advindas das mudanças sentidas com a rápida evolução científica e tecnológica e o 

impacto produzido na sociedade.  

Segundo Hurd (1998), a finalidade da educação CTS consiste quer no ato de 

ensinar valores, quer na oportunidade atribuída aos alunos de integrar a informação 

científica disponível na resolução de problemas, isto é, levar os alunos a saber aplicá-los 
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numa situação problemática, bem como levá-los a integrar essa informação na avaliação 

das causas, das decisões tomadas e na formulação de julgamentos éticos. 

Na opinião de Bybee (2007), a educação CTS, tendo em vista aumentar a 

alfabetização científica do cidadão, deve contemplar diversas finalidades tais como: gerar 

interesse pela ciência e tecnologia, fomentar a contextualização dos estudos científicos 

através das interações entre ciência, tecnologia e sociedade, ajudar a desenvolver o 

pensamento crítico, o raciocínio lógico e resolução criativa de problemas. Tem nesta 

ótica, ainda três pilares muito importantes (i) o conhecimento para fins pessoais, como 

cidadão, para fins culturais e destreza na aprendizagem; (ii) a investigação científica e 

tecnológica para pesquisar informação, resolver problemas e tomar decisões; e (iii) o 

desenvolvimento de valores, através das interações CTS, em temas públicos e políticos, 

locais e globais. 

Bybee (2007) refere que a educação CTS comporta três objetivos fundamentais, 

facilitar aos alunos a aprendizagem de conteúdos científicos, incentivar o interesse pela 

ciência e criar nos alunos uma consciência que os torne sensíveis aos benefícios e aos 

problemas intrínsecos ao desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade 

contemporânea, objetivando a formação de cidadãos conscientes. Refere comummente 

que estes objetivos não se ordenam hierarquicamente, dado que nenhum é mais 

importante do que outro, porque todos se interligam, ou seja, cada um é função e causa 

dos outros, o que lhes garante uma a mesma relevância.  

Segundo Ziman (2010), a educação CTS pode manifestar-se numa diversidade de 

abordagens, entendidas como complementares, cada uma delas pretendendo introduzir os 

alunos num aspeto particular da Ciência no seu contexto social. Entre estas, destacam-se 

as seguintes abordagens: transdisciplinar, a histórica, a social, a epistemológica e a 

problemática. Resumidamente a abordagem transdisciplinar é onde se procura articular 

adequadamente as Ciências entre si e com outros domínios do saber, ou seja, conceção 

holística de Ciência; a abordagem histórica mostra como a ciência e a tecnologia 

evoluíram na sociedade; a abordagem social releva a ciência e a tecnologia como 

empreendimentos sociais; a abordagem epistemológica discute a natureza do próprio 

conhecimento científico, os seus limites e a validade dos seus enunciados; a abordagem 

problemática escolhe grandes temas-problemas da atualidade como contextos de 

relevância para o desenvolvimento e aprofundamento de conceitos. Como refere 
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Cachapuz, Praia e Jorge (2002, p.175), esta última abordagem é a mais seguida, 

“eventualmente por ser aquela que aos olhos dos não especialistas mais aproxima a 

ciência, a tecnologia e a sociedade”.  

Partindo desta ótica, as abordagens CTS são uma via para um ensino das ciências 

ajustado à realidade atual, preparando as novas exigências de um futuro próximo (Manaia, 

2011).  

Aikenhead (1998) organiza diferentes abordagens do ensino considerando oito 

categorias para fomentar um ensino CTS em Ciências. As abordagens são: i) motivação 

pelo conteúdo CTS; ii) infusão casual do conteúdo CTS; iii) infusão intencional do 

contudo CTS; iv) disciplina única através do conteúdo CTS; v) Ciência através do 

conteúdo CTS; vi) Ciência com conteúdo CTS; vii) infusão da ciência no conteúdo CTS 

e viii) conteúdo CTS. 

Neste contexto, também Sanmartí (2010) pondera que estas abordagens encerram 

temáticas importantes na sociedade atual, tendo como consequência currículos, em CTS, 

adequados para o ensino das ciências, uma vez que são currículos que abarcam temas 

interessantes e ajustados à realidade atual.  

 

1.2 Conceções de professores sobre CTS 
 

Apesar de já antes ter existido a preocupação de avaliar as conceções dos 

professores (Anderson, 1950; Yager, 1966), nos anos 60 as conceções dos estudantes 

foram prioritariamente atribuídas à deficiência dos procedimentos e métodos 

educacionais e daí o investimento em currículos concebidos para criar corretas conceções 

mais realistas de Ciência. Contudo, perante os resultados controversos da investigação 

sobre a eficácia das mudanças curriculares, nos anos 70 voltou-se a atenção para as 

conceções dos professores como mediadores entre a aprendizagem e o currículo 

(Lederman, 2012). No entanto, num dos estudos em que participaram professores 

portugueses, Praia e Cachapuz, chegaram a resultados que “apontam globalmente para 

uma predominância de representações/imagens de natureza empirista/indutiva” (1998, p. 

71). 
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Neste âmbito, já foram desenvolvidos alguns trabalhos, tais como os de 

Carrascosa et al. (1993), Gil Pérez (1993) e Praia e Cachapuz (1994), que sugerem que 

as conceções que os professores de ciências têm sobre Ciência e sobre como se faz 

Ciência interferem quer com o que ensinam, quer com o método que usam no ensino. 

Mais especificamente, as conceções dos professores assumem grande destaque no 

processo de ensino aprendizagem, dado que implicam as tomadas de posição sobre a 

natureza dos saberes a ensinar, sobre a maneira como o aluno aprende, sobre as 

finalidades do processo de ensino/aprendizagem e sobre as situações de aprendizagem 

que ele propõe (Pacheco, 2001). 

Contudo, esta conceção, embora intuitiva, não foi validada empiricamente 

(Mellado, 1997 e Tobin e McRobbie, 1997) e tal como postulam Lederman e Latz (1995) 

não parece haver uma relação tão direta e simples entre as conceções dos professores e as 

suas práticas na sala de aula. Para além disto, Praia e Cachapuz (1994) salientam que, 

contrariamente ao que seria de esperar, não é a dimensão epistemológica que, 

comummente orienta a ação do professor, mas sim a dimensão pedagógica influenciada 

pela experiência e pela observação.  

Neste âmbito, destaca-se um trabalho de Rubba e Harkness (1993), os quais 

construíram um esquema de categorização das respostas do questionário Views on 

Science-Technology-Societ (VOSTS). Os investigadores recorreram ao VOSTS 

(Aikenhead et al., 1989) questionando 26 professores estagiários e 19 professores em 

funções, agrupados em duas amostras de conveniência, sobre a natureza da Ciência e 

Tecnologia e as suas interações com a Sociedade. As respostas foram categorizadas como: 

- “realista” quando expressava uma visão apropriada; “aceitável” quando manifestava 

uma visão adequada e “ingénua” quando expunha uma visão inadequada. Assim, Rubba 

e Harkness (1993) apuraram que as conceções dos professores de um e de outro grupo 

eram equitativos e que ambos os grupos manifestavam conceções ingénuas sobre a 

Natureza da Ciência e Tecnologia e as suas interações com a Sociedade. Sobretudo, 

concluíram que os professores, maioritariamente, definiam Ciência como o processo de 

explorar coisas novas sobre o Mundo e sobre o Universo, de como funcionam e sobre as 

quais não se conhece (visão “aceitável”). Constaram também que a maioria dos docentes 

estagiários manifestavam uma visão “realista” sobre a maneira como se faz Ciência. 

Porém, 42% dos professores a exercer funções apresentavam uma visão “ingénua” sobre 

o processo científico. Os restantes 21% foram da opinião de que se faz Ciência recorrendo 
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a uma sequência de etapas, similarmente exposto como o método científico. Constataram 

também que a maioria dos professores estagiários e em funções acharam que as hipóteses, 

as teorias e as leis eram desenvolvidas em cadeia (visão “ingénua”). Concluíram ainda 

que a maioria dos professores não distinguia Ciência de Tecnologia e que, apesar de 

reconhecerem a existência de relações CTS, não conseguiam explicar as mesmas. 

Um outro estudo realizado por Santos (2004) evidenciou que os professores têm 

dificuldade em distinguir Ciência de Tecnologia, uma vez que a representação de Ciência 

está associada a um corpo de conhecimentos sem ligação aos problemas da sociedade e, 

no que se refere à Tecnologia, esta é vista como uma aplicação da Ciência ou, então, é 

associada a saberes-fazer práticos sem lugar para teorias aprofundadas.  

Na mesma linha, Vieira (2003) no seu estudo procedeu ao levantamento das 

conceções de professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico sobre Ciência-Tecnologia-

Sociedade. Para caracterizar as conceções dos referidos professores, recorreu ao 

Questionário VOSTS e a entrevistas. Assim, verificou que as professoras colaboradoras 

demonstraram conceções sobre Ciência-Tecnologia-Sociedade não consentâneas com a 

forma como ocorre e é visto atualmente o empreendimento científico. A Ciência foi 

encarada como um conhecimento verdadeiro e válido sobre o mundo. A Tecnologia era 

entendida como uma aplicação da Ciência; a Ciência e a Tecnologia eram concebidas 

como domínios interligados que se refletem na Sociedade.   

Ainda a propósito, Almeida (2005) no seu estudo das conceções e práticas de 

professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico concluiu que os resultados obtidos revelam 

várias conceções sobre Ciência-Tecnologia-Sociedade que também não são consentâneas 

com o que atualmente é seguido pela comunidade científica. Assim, as quatro professoras 

colaboradoras vêm a Ciência como um corpo de conhecimentos que está ao serviço do 

Homem, a Tecnologia como uma aplicação da Ciência e a Ciência e a Tecnologia como 

domínios que beneficiam a sociedade.     

A este propósito, Praia e Cachapuz (2002) salientam que a conceção, planificação 

e implementação de estratégias e de atividades de ensino-aprendizagem acabam por ser 

influenciadas pelas conceções que os professores possuem acerca da natureza da ciência 

e da investigação científica. Parece, pois, ser necessário refletir acerca da articulação entre 

conceções de Ciência dos professores do 1º CEB e o ensino da Ciência que eles 
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implementam, bem como ter consciência que esta é uma área que pode ajudar a 

desenvolver os alunos no seu processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.3 Práticas didático-pedagógicas em Educação CTS 
 

 Neste ponto e fazendo referência ao trabalho desenvolvido por Cachapuz e os seus 

colaboradores (2000b), caracterizam-se as perspetivas de ensino que os docentes adotam 

no contexto educativo. São também focadas estratégias de ensino e aprendizagem, bem 

como a importância de se recorrer a estratégias diversificadas no contexto do 1º CEB.  

O conceito de “práticas” tem sido adotado com múltiplos significados. Dada a sua 

abrangência, neste estudo, serão designadas de práticas “didático-pedagógicas”. Autores 

como Martins (2002) utilizam esta designação quando se referem às práticas dos 

professores. Neste âmbito, Altet (2010) menciona que os professores ao mesmo tempo 

que estruturam e gerem os conteúdos (função didática) devem gerir interactivamente o 

que acontece na sala de aula (função pedagógica).  

Neste sentido, a caracterização das práticas didático-pedagógicas no ensino das 

Ciências, em contexto da Educação CTS, apoia-se em diversas perspetivas de ensino das 

Ciências. Seguindo a conceptualização de Cachapuz e colaboradores (2001) existem 

quatro perspetivas de ensino das Ciências: Ensino Por Transmissão [EPT], Ensino Por 

Descoberta [EPD], Ensino Por Mudança Conceptual [EMC] e Ensino Por Pesquisa 

[EPP]. Estas quatro perspetivas de ensino são fundamentadas em quadros teóricos 

próprios, originando diferentes visões da aprendizagem e dos papéis do professor e do 

aluno.    

Assim, durante a primeira metade deste século XX o ensino das ciências foi 

caraterizado como um corpo de conhecimentos a aprender e regras a aplicar sem 

identificação com a realidade sendo, deste modo, uma visão mecanicista tendo como 

núcleo central a memorização de conteúdos e leis, um ensino factual, com um papel de 

imitação de atividades antes realizadas pelo professor. No entanto, refira-se que Dewey, 

já nos anos trinta chamava a atenção para a grande importância do método científico e da 

ciência escolar dever ser vista como uma atividade reflexiva. Até aos anos 60, os 

currículos de ciências tinham como preocupação única a transmissão de conhecimentos, 

tendo a ciência a imagem de um conjunto de verdades feitas, atendendo-se sobretudo à 
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dimensão do seu conteúdo, com programas orientados e organizados conforme a estrutura 

da disciplina e virados para dentro da própria ciência, fechados na sua lógica interna bem 

como processos e métodos.  

O Paradigma de Ensino por Transmissão (EPT) é caracterizado, de acordo com 

Cachapuz, Praia e Jorge (2000), por ter o professor como transmissor de ideias suas ou 

de outrem, os conteúdos “ao aluno que as armazena sequencialmente no seu cérebro 

(recetáculo) [...] o professor “dá a lição”, imprime-a em arquivadores de conhecimento e 

pede, em troca, que os alunos usem a sua atividade mental para acumular, armazenar e 

reproduzir informações” (p. 7), numa perspetiva behaviorista de aprendizagem. Nesta 

perspetiva epistemológica os conhecimentos eram exteriores radicando fora do indivíduo 

e o ensino das ciências caracteriza-se como sendo o aluno (agente passivo) “tábua rasa” 

que aprendia o que o professor (agente ativo) lhe ensinava o que justificava o método 

transmissivo. 

Santos (2001) diz que durante a década de 60 surgem algumas inovações e 

projetos que, diagnosticando um ensino das ciências negativo, vêm preconizar uma 

mudança para um ensino à imagem do modo como o cientista a faz, pelo que lhe é 

introduzida a dimensão dos processos científicos. É, então, introduzido nos currículos o 

desenvolvimento da atitude científica e atitudes positivas face à ciência. A Inglaterra é 

um bom exemplo de movimentos inovadores do ensino das ciências, com apelo à 

atividade do aluno que deveria assumir um papel ativo nas aprendizagens e à mudança de 

postura do professor, de simples “alimentador” de factos para um orientador consciente 

e consistente do trabalho do aluno. Isto personifica uma nova e diferente abordagem do 

currículo.  

Assim, de acordo com Santos (2001), o Paradigma de Ensino por Transmissão 

(EPT) cede lugar ao de Ensino por Descoberta (EPD) e este, por sua vez, é substituído 

por um novo paradigma construtivista com vista ao de Ensino para a Mudança 

Conceptual (EMC). 

Para Santos (2001), em Portugal, até aos anos 70, a Educação reduziu-se ao 

imobilismo e não houve mudanças significativas, vivendo um longo período de 

isolamento da educação em ciência, certamente motivada pelo predomínio da ruralidade 

e da ideologia dominante embora, ainda na década de 60, nas recomendações 

programáticas oficiais surgisse alguma ênfase e atenção que deveria ser dada à natureza. 

Podemos afirmar que em Portugal sofreu, nesse período, uma fase de “paralisia” no 
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ensino da ciência. Surgem, assim, os primeiros sinais de mudança com alguma coerência 

no início de 70, promovendo-se a formação de turmas-piloto de ciências, com o objetivo 

de provocar alteração dos conteúdos bem como das práticas de ensino, bem como cursos 

de atualização para professores com a intenção do uso de novos métodos de ensino. Os 

inícios da década de oitenta são dominados ainda por um considerável atraso em relação 

a outros países europeus e aos EUA, e o behaviorismo, tal como a pedagogia por objetivos 

surge como sendo pedagogia oficial.  

A década de oitenta assiste a mudanças importantes na educação em ciência e vão 

dar sequência a preocupações já anteriormente discutidas relativamente à importância que 

era necessário dar aos objetivos de cariz formativo e de desenvolvimento pessoal e social. 

Verifica-se a necessidade de mudança de conceitos, compreensão das dificuldades desta 

mudança e alteração de estratégias de ensino para efetivar tal desiderato. Com o 

contributo dos cientistas cognitivistas, a educação em ciência beneficia de novos 

conhecimentos sobre a história e a filosofia da ciência e a visão epistémica pós-positivista 

(Santos, 2001).  

De acordo com Mintzes e Wandersee (2000), as ideias eventualmente com maior 

significância surgidas na história e na filosofia são as que se apoiam na natureza da 

mudança conceptual. Os mesmos autores referem que os trabalhos de Thomas Khun 

(1962) e Stephen Toulmin (1977) dirigem-se à natureza da mudança “radical” e 

“evolutiva” da compreensão dos fenómenos naturais. Na verdade esta mudança não tem 

por objetivo único, nem mais importante, a substituição de conceitos mas sim, e muito 

mais uma reorganização conceptual.  

O Ensino por Mudança Conceptual (EMC) posiciona-se, como refere Cachapuz 

(2000, p. 19): 

(...) em perspetivas cognitivo-construtivistas da aprendizagem que põem a tónica na 
atividade do sujeito. São, pois, os alunos que constroem e (re) constroem os seus 
conhecimentos [...] privilegiam-se as construções prévias, uma vez que são elas que 
filtram, escolhem, descodificam, assim como (re) elaboram informações que o 
sujeito recebe do exterior. 
 

 Toma agora posição dominante uma perspetiva de ensino da ciência cimentada 

em bases construtivistas mais sólidas. Driver (1985), Gilbert e Swift (1985) e Novak 

(1993) entre outros autores, citados por Cachapuz (2000), apresentam propostas 

construtivistas que se autodenominam de “inacabadas”, pois consideram ser necessária a 

continuidade de investigação de novas informações e de novos conhecimentos. Para estes 

autores, a relação ensino/aprendizagem é considerada uma aproximação investigativa 
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com dois atores que se complementam: o aluno investiga o conteúdo trabalhado enquanto 

o professor estuda o modo de compreender esse conteúdo o que implica, de acordo com 

Cachapuz (2000, p. 21), “que este possua um conhecimento aprofundado dos conteúdos 

e da história do pensamento científico e que seja um organizador de estratégias 

intencionais”. Dá-se assim urna revalorização de papéis, quer do docente, quer do aluno, 

construindo-se, na opinião de Cachapuz (2000) um ato de cumplicidade intelectual que, 

certamente, irá melhorar a educação em ciência e o seu espírito compreensivo e 

colaborativo. 

Cachapuz (2000) menciona que a nova perspetiva de currículo propícia uma 

inovação de formação centrada na escola, nos alunos e professores, uma prática 

pedagógica que transforma todas as aprendizagens em atos fecundos e significativos para 

os alunos, o desenvolvimento de projetos curriculares integrados e a adequação do 

currículo à heterogeneidade dos alunos e dos contextos de trabalho enquanto contextos 

de vida real. 

Tendo em consideração as recentes investigações realizadas no campo do ensino 

das ciências, começam a surgir novas e diferentes perspetivas do ensino das ciências. 

Cachapuz et al. (2000) propõe-se refletir sobre uma nova perspetiva para o ensino das 

ciências a qual apelida de Ensino por Pesquisa (EPP). Criticando o EMC pela 

sobrevalorização que este paradigma deu aos conteúdos científicos que eram 

considerados como fins do ensino, acha ser necessário tomar esses conteúdos como meios 

para conseguir maior relevância no campo educacional e social, como meios que levem 

ao exercício do pensamento, provocando mudanças atitudinal, de processos 

metodológicos e de organização do trabalho. É agora mais importante provocar o debate 

nos alunos com o auxílio do professor, gerando uma problemática aberta e encaminhando-

a para o exercício de pesquisa partilhada, tendo como fundamento o envolvimento 

cognitivo e afetivo do aluno. Buscam-se, com esta perspetiva, como refere Cachapuz et 

al. (2000, p. 46), soluções provisórias “como resposta a problemas reais e sentidos como 

tal, de conteúdo inter e transdisciplinares cultural e educacional mente relevantes”.  

À medida que vai aumentando a importância do conhecimento científico no 

quotidiano, toma-se necessário ter cidadãos mais e melhor informados para que possam 

compreender e envolver-se no quotidiano da ciência e nas questões que esta lhes coloca 

como pessoas e como sociedade. É o caminho da ciência compreensiva integrada na 

sociedade da informação, da tecnologia e do conhecimento, aliada ao ambiente, sendo a 
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orientação do Ensino Por Pesquisa, garantir a apreensão e compreensão de aprendizagens 

ativas e significativas e, por tal, úteis para a vida, contribuindo para o desenvolvimento 

pessoal e social de todos os alunos (Santos, 2001) 

É esta a emergência a que se assiste na nova filosofia da ciência e com esta 

argumentação que se constrói a perspetiva de Ensino Por Pesquisa, que comporta uma 

descontinuidade com as anteriores perspetivas de EMC, deixando de lado a preocupação 

isolada com o aprender conhecimentos para os sustentar como úteis para o quotidiano do 

aluno numa ação com sentido de desenvolvimento social e pessoal e não somente do 

ponto de vista instrumental. Como referem Cachapuz et al. (2000, p. 77), “apela-se, pois, 

para um trabalho conjunto dos professores, quer na interpretação e (re) construção do 

currículo quer na sua mobilização. Desejavelmente suportados pelo trinómio 

investigação-ação-inovação”. 

É na perspetiva do Ensino por Pesquisa (EPP) que se preconiza o trabalho 

experimental que não coloca a tónica nos resultados ou nos processos científicos, mas na 

necessidade de os alunos encontrarem respostas/soluções para os problemas que estes se 

deparam. Nesta tentativa de encontrar soluções, o aluno vai ter, deste modo, a 

possibilidade de refletir sobre os processos da Ciência e das suas inter-relações com a 

Sociedade, de acordo com Cachapuz et al. (2000b), o que requer a mobilização de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores.  

 

 1.3.1. Estratégias de ensino e aprendizagem  

O vocábulo estratégia tem sido usado numa pluralidade de contextos, realidades e 

com muitos significados. A este propósito, Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) referem que 

isto se pode dever ao facto de inicialmente estes termos serem usados nos “domínios 

militares, diplomáticos e políticos e nos mais variados jogos, o termo estratégia começou 

e continua a ser usado em educação com uma enorme variedade de significados” (p. 15). 

Acrescentam ainda, que tem igualmente sido empregue, com muita frequência, como 

sinónimo de outros termos, como, por exemplo, abordagem, modelo, método e técnica, 

sendo ainda usado como sinónimo de atividade, tácita e habilidade.  

Assim e não obstante a multiplicidade de termos usados e o facto de nem sempre 

ser explicada a aceção com que são utilizados, vários autores, como Clarke e Biddle 

(1993), Lamas (2000) e Nisbet e Shucksmith (1987), referenciados por Vieira e Tenreiro-
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Vieira (2005), empregam o termo estratégia, num sentido lato, como sequências que 

contêm “procedimentos, ações, atividades ou passos escolhidos com um claro 

determinado propósito” (p. 16). Nesta ótica, uma estratégia pode ser tida como um plano 

criteriosamente preparado, abarcando uma sucessão de passos estabelecidos para alcançar 

um determinado fim (Hyman, 1987, cit. por Vieira e Tenreiro-Vieira, 2005). 

Desta feita, em educação o termo estratégia, geralmente, é adotado com a asserção 

“de plano (s) concebido (s) pelo professor para, em relação a um dado conteúdo, promo-

ver determinadas competências, num contexto real” (Vieira e Tenreiro-Vieira, 2005, p. 

16). Para os mesmos autores, no caso particular das estratégias de ensino, as suas 

definições também são múltiplas, estando relacionadas com as anteriormente 

apresentadas. Como tal, tendo em conta autores como Cruz (1989) e Heintschel (1986), 

Vieira e Tenreiro-Vieira (2005, p. 16) definem estratégia de ensino como sendo “uma 

organização ou arranjo sequencial de ações ou atividades de ensino que são utilizadas 

durante um intervalo de tempo e com a finalidade de levar os alunos a realizarem 

determinadas aprendizagens”. Assim, para os mesmos autores, o termo estratégia de 

ensino e aprendizagem implica a existência de um conjunto de ações do professor e/ou 

do aluno esclarecidas para promover o desenvolvimento de determinadas competências 

de aprendizagem que se objetiva. Desta maneira, o termo estratégia envolve “um plano 

de ação para conduzir o ensino em direção a propósitos fixados, servindo-se de meios” 

(A. Ribeiro e L. Ribeiro, 1989, cit. por Vieira e Tenreiro-Vieira, 2005, p. 16). Tendo em 

conta esta linha de pensamento, os últimos autores consideram que, genericamente, se 

pode afirmar que as estratégias de ensino se ligam à questão: “Como atingir um dado 

propósito?” (p. 16). 

À semelhança do termo estratégia de ensino ou de método de ensino, Vieira e 

Tenreiro-Vieira (2006) referem que as expressões “orientada” e “não orientada” são 

comummente empregues, tendo em consideração a índole das próprias estratégias de 

ensino. Assim, explicam que  

“se as estratégias são usadas com o propósito claro e explícito de facilitar, por 
exemplo, o uso de capacidades de pensamento crítico, dizem-se que estão orientadas 
para o ensino do pensamento crítico; em caso contrário, dizem-se não orientadas 
explicitamente para esta dimensão de competências” (p. 17). 
 

Como tal e como forma de garantir mais clareza a esta área, alguns autores 

preocuparam-se em qualificar as estratégias seguindo determinados critérios, por 

exemplo, quando se trata de uma estratégia assente no envolvimento do professor: (i) 
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centradas no professor, quando este se envolve ativamente; e (ii) centradas no aluno, onde 

o professor assume um papel mais passivo relativamente ao papel desempenhado pelo 

aluno (Pereira, 1992, cit. por Vieira e Tenreiro-Vieira, 2005). 

Assim, a organização e classificação das estratégias de ensino parece poder ser 

feita tendo em conta os modelos de ensino e aprendizagem aos quais se associam.  

Partindo do que defendem vários autores, Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) 

classificam as estratégias de ensino com base no princípio da realidade, formando três 

categorias: “1) Situações de vida real; 2) Simulações da realidade; e 3) Abstrações da 

realidade” (p. 18). A primeira categoria apresenta várias estratégias relativas a situações 

da vida real, tais como: inquérito, estágios, meditação, estruturadores gráficos e 

questionamento. A segunda patenteia estratégias referentes a simulações da realidade, 

sendo as quais discussão de pequeno grupo, debate, trabalho de grupo, colóquio, trabalho 

de projeto, trabalho experimental, modelação, entre outras. Por último, apresentam-se 

algumas estratégias concernentes a abstrações da realidade, nomeadamente, exposição, 

leitura, escrita, discurso e exegética.  

Assim sendo, as estratégias de ensino numa perspetiva de Educação em Ciências 

requerem uma aprendizagem contextualizada, através da leitura de artigos e documentos 

ou através da realização de atividades de investigação, onde os conceitos e as 

repercussões dos mesmos vão aparecendo e servindo de cenário de ação para o esboço de 

novos conhecimentos (Marco-Stiefel, 2010). Neste âmbito, como referem Aikenhead 

(1998) e Solomon (1999), não se pode dizer que alguma estratégia de ensino seja 

específica da perspetiva da educação em Ciências. Contudo, pode afirmar-se que o ensino 

na perspetiva da educação em Ciências determina um conjunto de estratégias mais 

variado do que o utilizado noutros tipos de ensino.  

No entender de Nunes (2006), o trabalho prático inclui trabalho de campo trabalho 

de projeto; elaboração e apresentação de trabalhos, individualmente ou em pequenos 

grupos; comentários escritos, socialmente relevantes; estudos de caso; visitas de estudo, 

entre outros. 

Também a este propósito, Membiela (2011) menciona estratégias utilizadas: o 

trabalho em pequenos grupos; o trabalho cooperativo; a discussão centrada nos 

estudantes; a resolução de problemas; as simulações e os jogos de regras; as tomadas de 

decisões; e os debates. Para Membiela, a perspetiva da educação em Ciências (2011, p. 

98) “exige um reportório de estratégias mais variado”.  
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No entanto, importa aqui referir que, no ensino das Ciências com alunos no 1º 

CEB, se deve ter em consideração a utilização de estratégias e atividades adequadas às 

caraterísticas de cada aluno e ao seu nível de desenvolvimento.  

 

1.4 Ensino da Astronomia 

 

Ensinar Astronomia consiste num desafio para os professores, apesar desta ser 

uma área científica que sempre fascinou o ser humano. No entanto apresenta-se de difícil 

compreensão o que se deve ao grau de abstração inerente aos fenómenos não observáveis 

dando origem a precoces conceções alternativas na infância e que tendem a manter-se na 

idade adulta (Martins, 2002; Pereira 2002). 

Importa referir que, segundo Santos e Sá (2015), existe uma lacuna ao nível da 

formação de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico nesta área científica, o que não 

lhes possibilita atualizar conhecimentos e desenvolver competências práticas que levem 

a um ensino efetivo. Este facto constitui-se como um obstáculo, impedindo-os de se 

sentirem seguros para realizarem atividades práticas, levando-os apenas a seguir o manual 

adotado para a disciplina de Estudo do Meio. 

Tendo em conta estes pressuposto, Santos e Sá (2015) realizaram um estudo cujo 

objetivo consistiu em verificar quais as dificuldades sentidas pelos professores, ao nível 

da formação e da falta de recursos inovadores, para o ensino e aprendizagem dos 

conteúdos de astronomia, presentes no programa da disciplina de Estudo do Meio, no 1º 

Ciclo do Ensino Básico. Nesse estudo participaram 42 professores em exercício de 

funções letivas nos 3º e 4º anos, num agrupamento de escolas situado no litoral norte de 

Portugal, divididos em grupo de controlo e grupo experimental, sujeito a um workshop 

no âmbito da Educação em Astronomia. Os professores responderam a um questionário 

em situação de pré e pós implementação das atividades. O grupo experimental respondeu 

novamente ao questionário após dois meses a realização da formação. 

Os resultados do estudo revelaram que nenhum dos professores frequentou ações 

de formação no âmbito da Astronomia e apenas 4 professores do grupo experimental e 

10 do grupo de controlo realizaram a ação de formação sobre Ensino Experimental das 

Ciências promovida pelo Ministério de Educação. Questionados quanto ao grau de 

dificuldade em ensinar conteúdos de Astronomia, a maioria dos professores considerou 

ser difícil, o que reflete o facto de os professores não se sentirem seguros para realizarem 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

67 
 

atividades práticas com os seus alunos, no âmbito da Educação em Astronomia (Santos 

& Sá, 2015). Neste estudo, os conceitos relacionados com a Lua e as Estações do Ano 

foram considerados de difícil compreensão por serem fenómenos não observáveis e 

exigirem uma maior capacidade de abstração. As autoras concluíram que os professores 

têm conceções alternativas relativas ao sistema Sol-Terra-Lua, aos seus movimentos, 

causas e efeitos. Deste modo, concluíram que a prática efetiva de atividades práticas, 

desenhadas para serem aplicadas aos alunos, parece ser o caminho para a desconstrução 

das conceções alternativas presentes e a construção de ideias cientificamente aceites.  

Santos e Sá (2015) verificaram que, no pós-teste para o grupo experimental de 

professores, comparando-os com os do grupo de controlo, a totalidade dos elementos do 

grupo experimental demonstraram uma melhoria significativa no conhecimento científico 

e uma transformação concetual, devido ao desenvolvimento profissional implementado. 

A realização de atividades práticas, através de metodologia de investigação, possibilitou 

que os alunos pudessem compreender como funciona a ciência, traduzindo-se no 

progresso ao nível das aprendizagens e atitudes. A prática efetiva de atividades hands-on 

e minds-on permitiu construir e reforçar o conhecimento científico nesta área, acerca de 

fenómenos não observáveis. Como tal, Santos e Sá (2015) sugerem formação de 

professores e a disseminação de boas práticas e materiais inovadores para a promoção do 

ensino e aprendizagem efetiva de conceitos básicos em Astronomia no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

As evidências mostram que os estudos sobre o ensino Astronomia no 1º Ciclo do 

Ensino Básico são bastante recentes, podendo explicar-se, deste modo, a escassez de 

atualização que se verifica ao nível dos programas, marcados por uma base académica e 

não experimental, das sugestões de atividades presentes nos manuais escolares e nos 

recursos e materiais existentes nas escolas (Sá, 2014). 

No ensino da Astronomia ao 1º Ciclo do Ensino Básico, segundo Sá (2014), 

devem colocar-se três grandes questões: 

- Quando? Quando se deve iniciar o estudo da Astronomia?  

- O quê?  

- Como? Como ensinar Astronomia para que a aprendizagem seja efetiva?  

No que se refere à primeira questão, o principal objetivo da ciência é tentar 

perceber porquê e como os fenómenos acontecem. As explicações encontradas devem ser 

replicáveis a fenómenos com idênticas características e aceites pela comunidade 
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científica. As crianças começam desde cedo a interagir com o meio, a interrogar-se e a 

tentar percebê-lo. Esta atitude de curiosidade leva-as a tentar encontrar consistência entre 

as diferentes ideias resultantes do que aprendem com as experiências quotidianas, na 

escola e através dos meios de comunicação social, para as integrarem e construírem 

modelos mentais que expliquem os fenómenos e, deste modo, atribuírem sentido ao 

mundo que as rodeia (Kikas, 2005).  

Já no que diz respeito à segunda questão, Starakis e Halkia (2010) sugerem que, 

por exemplo, em relação às fases da Lua, a sua observação direta e do seu movimento 

aparente deve ser um pré-requisito para a aprendizagem do sistema Sol-Terra-Lua de 

forma consistente com a visão científica e para possibilitar às crianças compreenderem 

as causas da ocorrência das fases da Lua. Se, por um lado, este modelo Sol-Terra-Lua 

pode ser fácil de representar, por outro lado, a explicação das fases da Lua assume-se 

como complexa e mesmo depois da correta identificação do mecanismo que compreende 

o sistema, os adultos têm dificuldade em explicar corretamente o fenómeno 

(Subramaniam & Padalkar, 2009).  

Para o estudo das estações do ano, as crianças devem saber que os raios de luz 

viajam sempre em linha reta e que a forma como atingem a Terra, quando esta orbita o 

Sol, determina o aquecimento ou arrefecimento de determinadas zonas da Terra (Sá, 

2014). 

Quanto aos conceitos que devem ser ensinados no 1º Ciclo do Ensino Básico, as 

opiniões divergem de estudo para estudo. Deste modo, segundo Bishop (1990), 

referenciado por Sá (2014, p. 45), os alunos, desde os primeiros anos de escolaridade, 

devem começar por aprender que: “(i) o Sol é uma estrela e por isso emite luz própria; 

(ii) os planetas brilham porque refletem luz; (iii) a Lua orbita a Terra; (iv) o sistema Terra-

Lua orbita o Sol”. 

Ainda neste âmbito, Sá (2104) faz referência ao estudo de Nussbaum (1983), no 

qual ficou demonstrado que por volta dos 7 anos de idade as crianças podem aprender a 

forma da Terra e da Lua, a atração, devido à gravidade, entre a Terra e a Lua, o movimento 

de rotação, bem como as relações do sistema Sol-Terra-Lua. No entanto, na perspetiva de 

Sneider e Ohady (1998), a melhor idade para estudar a Terra como um corpo celeste 

ocorre por volta dos 9-11 anos, uma vez que, nesta faixa etária, os alunos conseguem 

responder que a Terra tem uma forma esférica ou quase esférica, o que possibilita pensar 

que se mostra adequado estudar este conceito, nesta faixa etária, ideia corroborada por 
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Sharp e Sharp (2007). Segundo Trundle, Atwood e Christopher (2007), a observação das 

fases da Lua pode melhorar a compreensão das suas causas para poder ser aprendida por 

alunos do 4º ano de escolaridade. 

Ainda que haja dificuldade concetual em relação à compreensão das estações do 

ano, as crianças devem proceder à sua aprendizagem, como refere o estudo de Sneider, 

Bar e Kavanagh (2011), onde são indicadas as seguintes razões: observar a mudança do 

percurso do Sol ao longo do ano assume-se como um meio para relacionar as observações 

com as evidências e tentar explicar o fenómeno, isto é, o aluno está a aprender a trabalhar 

ciência; compreender como e quando as estações do ano e o clima variam de região para 

região o que possibilita adquirir literacia científica, de modo a que os alunos possam 

compreender as transformações climáticas e qual o efeito das atividades humanas; 

possibilita trabalhar de forma interdisciplinar a Física da luz, o tempo e o clima, e a 

Astronomia.  

Sneider, Bar e Kavanagh (2011) referem que, para os professores, assume-se 

como um desafio ensinar o porquê da ocorrência das estações do ano, o que implica os 

seguintes pré-requisitos: conhecer o percurso do Sol no céu; conhecer o comportamento 

da luz para compreender a existência de zonas climáticas e a mudança das estações do 

ano; desenvolver capacidades espácio-visuais para se poder fazer a visualização pela 

perspetiva da Terra e pela perspetiva do espaço. Os mesmos autores referem ainda que os 

alunos dos primeiros anos de escolaridade devem começar por estudar o ciclo dia e noite, 

por causa da complexidade própria ao estudo das estações do ano. 

No que concerne à terceira questão, ou seja como ensinar Astronomia, assume 

muita relevância os alunos aprenderem, precocemente, a pensar de forma científica e 

lógica, bem como a questionarem, discutirem e predizerem (Thurnston & Topping, 2006). 

Assim sendo, ainda em conformidade com os mesmos autores, os alunos que beneficiam 

de uma aprendizagem ativa revelam melhores resultados comparativamente aos alunos 

expostos a uma aprendizagem passiva, uma vez que, tal como já referenciado 

anteriormente, o ensino baseado unicamente na memorização de explicações dificulta a 

compreensão dos conceitos. Neste sentido, Plummer (2009) refere que a abordagem 

tradicional do ensino não possibilita que o aluno integre o conhecimento memorizado no 

conhecimento pré-existente, não ocorrendo a construção de um novo conhecimento que 

leve o aluno ter acesso às conceções alternativas pré-existentes. 
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Por conseguinte, através de uma aprendizagem ativa leva-se os alunos a que 

procedam à observação do céu, base principal da Astronomia, o que lhes permite ter uma 

visão tridimensional dos fenómenos, bem como os motiva para a recolha de dados 

necessária às explicações dos mesmos. No estudo da Astronomia recomenda-se a 

realização de observações simples de situações reais ou simuladas e a realização de 

atividades que possibilitem observar várias perspetivas, em modelos, ou recorrendo a 

simulações (Trundle, Atwood & Christopher, 2007). 

 

1.5 Atividades no âmbito do ensino da Astronomia 

 

Procurou-se, durante a Prática de Ensino Supervisionada, desenvolver atividades 

no âmbito do ensino da Astronomia, tendo em conta que esta incluiu promover nas 

crianças/alunos o interesse, a apreciação e a aproximação pela ciência em geral. 

Justificam-se as atividades promovidas pelo facto de surgirem questões de interesse 

comum que despertam a curiosidade das crianças/alunos, como, por exemplo, a Lua, o 

Sol, a exploração do sistema solar. 

De modo a clarificar-se e tornar-se mais eficiente a educação em ciência, 

estabeleceram-se objetivos de aprendizagens, os quais foram contemplados com o 

Programa de Estudo do Meio. Partiu-se do pressuposto que a didática deve assentar nas 

necessidades e características de cada aluno, na medida em que “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” (Programa de Estudo do Meio 

do Ensino Básico, Ministério da Educação, 2004). 

De acordo com as Metas de Aprendizagem do Estudo do Meio do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (2007), um dos subdomínios consiste no estudo da Terra no espaço: 

Universo e sistema solar. Deste modo, as atividades desenvolvidas tiveram como foco a 

constituição do Universo e a constituição do sistema solar, com a finalidade de levar os 

alunos a compreenderem a importância do Sol para a vida na Terra, indicando o Sol como 

a fonte de luz e calor para a Terra, verificando as suas posições ao longo do dia. 
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Objetivou-se também a identificação de elementos que integram a constituição do 

Universo (estrelas, galáxia), nomeando a sua galáxia.   

Para se estabelecerem os conteúdos e para que houvesse uma compreensão mais 

precisa de quais as aprendizagens relevantes para os alunos, estabeleceram-se objetivos 

por cada bloco temático e metas de aprendizagem. Integrados no tema que o presente 

estudo aborda, identificam-se os seguintes objetivos do Bloco 3 – À Descoberta do 

Ambiente Natural (Programa de Estudo do Meio do Ensino Básico, Ministério da 

Educação, 2004): 

  Reconhecer o Sol como fonte de luz e calor.  

 Verificar as posições do Sol ao longo do dia (nascente/sul/poente).  

 Conhecer os pontos cardeais.  

 Distinguir estrelas de planetas (Sol – estrela; Lua – planeta).  

 Constatar a forma da Terra através de fotografias, ilustrações…  

 Observar e representar os aspetos da Lua nas diversas fases.  

 Observar num modelo o sistema solar. 

 

Metas de Aprendizagem  

De modo a poder-se dar solidez aos objetivos supramencionados, determinaram-

se igualmente as metas de aprendizagem, sendo este um documento organizado por 

domínios, que “regulam” os conhecimentos que os alunos devem ter no final do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. Referem-se as principais metas (Ministério da Educação, 2010) 

contidas nos subdomínios A Terra no Espaço: Universo e Sistema Solar e Localização e 

Compreensão Espacial: a Terra no Sistema Solar, dado que são as que se relacionam 

com as atividades desenvolvidas da Prática de Ensino Supervisionada II:  

Meta final 7) O aluno descreve, em termos gerais, a constituição do Universo e 

a constituição do sistema solar, explicando a importância do Sol para a vida na Terra. 

Meta final 8) O aluno descreve a forma e os movimentos da Terra e da Lua, 

explicando fenómenos como as estações do ano. 
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Metas intermédias até ao 4º Ano:  

 O aluno identifica, com base na observação de modelos, a existência dos 

movimentos de rotação e translação da Terra.  

 O aluno identifica consequências dos movimentos de rotação e translação da 

Terra, a partir de evidências diversificadas: sucessão dia e noite e estações do ano.  

 O aluno identifica e representa a lua nas diversas fases, a partir da análise de 

evidências diversificadas. 

Por conseguinte, foram planeadas algumas atividades relacionadas com o tema 

“Universo” e implementadas em sala de aula, tendo estas atividades como principal 

objetivo perceber os conhecimentos dos alunos acerca do tema e explorar conceitos de 

forma a melhorar os saberes dos alunos. As atividades foram preparadas de modo a 

manter-se uma sequência de aprendizagens, começando-se pelo elemento mais próximo 

dos alunos, a Terra, seguindo-se uma abordagem à Lua e, por fim, o nosso Sistema Solar. 

 

No Módulo 1 - A Terra, o nosso planeta, fez-se uma introdução ao tema, de 

modo a explorar-se a Terra esférica, para cima ou para baixo, aludindo-se à noite e ao dia 

e às estações do ano. Descreveu-se a forma e os movimentos da Terra e da Lua, 

explicando os fenómenos como as estações do ano. Com base em representações, os 

alunos descreveram a forma do planeta Terra, identificando os diferentes agentes 

erosivos, como, por exemplo, o vento, as águas correntes, as ondas, a precipitação, 

reconhecendo a forma como estes elementos moldam a superfície da Terra. Os alunos 

foram capazes de identificar, com base na observação de modelos (Recursos de 

aprendizagem, ANEXO 6, pág. 181), a existência dos movimentos da rotação e translação 

da Terra, identificando também as consequências dos movimentos de rotação e translação 

da Terra, a partir de evidências diversificadas: sucessão dia e noite e estações do ano.  

 

Módulo 2 - A nossa Lua fascinante, tendo-se dado uma ficha formativa sobre a 

Lua, abordou-se a distância até à Lua, o dia e a paisagem lunar, as fases lunares 

visualizadas. Teve lugar a narração de histórias sobre a Lua, o que deu origem à 
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dramatização de uma peça de teatro sobre o sistema solar (cf. Figuras 8 e 9). Neste âmbito, 

refere-se que os alunos identificaram e representaram a Lua nas diversas fases, a partir da 

análise de evidências diversificadas.  

 

Figura 8 - Representação do teatro “O 
sistema solar”. “Fonte própria” 

 

Figura 9 - Representação do teatro “O 
sistema solar”. Fonte própria” 

 

 

 

 

Para se abordar a paisagem lunar foi realizada uma atividade do “kit” no âmbito 

do Ensino Experimental das Ciências, tendo os alunos no final realizado um relatório 

(Ficha de ensino experimental das ciências/relatório, ANEXO 4, pág. 117.) Foram 

utilizados vários materiais, nomeadamente: duas bolas, quadros, farinha, assadeira, cacau 

e madeira. Em primeiro lugar, colocou-se a farinha na assadeira; em segundo lugar, com 

a ajuda do quadro, deitou-se o cacau na assadeira; em terceiro lugar lançaram-se bolas 

com diferentes pesos e com distâncias também diferentes e, em quarto lugar, observaram-

se as crateras que as “pedras” (bolas) fizeram na Terra (massa que se encontrava na 

assadeira) (“O Universo numa caixa”,ANEXO 3, pg.108,). Os alunos puderam observar 

que quando atiravam as bolas, as mesmas abriam buracos, representando as crateras. 

Desta experiência, os alunos concluíram que na realidade quando os meteoritos colidem 

com a Lua, os mesmos formam crateras. Concluíram que quando os meteoritos saem da 

sua órbitra, a maior parte colidem com a Lua e abrem crateras na mesma, formando assim 

a paisagem lunar. Os alunos também realizaram um Teste de Avaliação (Fichas de 

avaliação Final 1ºCEB, ANEXO 4, pág.120). 
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No Módulo 3 - O nosso Sistema Solar – as atividades consistiram em conhecer 

os planetas, o modelo do sistema solar, observação de planetas, fazendo-se referência aos 

asteroides, órbitas planetárias, distâncias e trajetos e a viagem aos planetas. Os alunos 

foram capazes de descrever o movimento aparente do Sol, registando o tamanho e a 

orientação das sombras ao longo do dia, do ano e em diferentes estações do ano. De 

seguida apresentam-se as atividades realizadas neste módulo, que abrangeu o Estudo do 

Meio, Português, Matemática e Expressões (Musical e Plástica). 

1. Aula de Estudo do Meio  

 55 minutos    

1º Momento 

Atividade 1- Sumário 
5 minutos       

 

2º Momento 

Atividade 2-Visualização de um filme publicitário (figura 10) 

“El Sistema Solar para Niños - Barney El Camion - Videos Educativos Infantiles” 

25 Minutos 

Expressão, compreensão e interação oral  

A professora apresentou um vídeo com o intuito de conversar com os alunos sobre 

o universo e os principais elementos que o constituem (cf. Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - IMAGEM ILUSTRATIVA DO VÍDEO SOBRE O UNIVERSO E OS PRINCIPAIS 

ELEMENTOS QUE O CONSTITUEM 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=fpV_n7fH8UQ#action=share 
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Após a visualização do vídeo, a professora explorou cada um dos planetas do 

sistema solar, tendo apontado no quadro as ideias dadas pelos alunos e que a seguir se 

apresentam: 

 

Como é constituído o Sistema Solar? 

O Sistema Solar é constituído não só por planetas, com os seus satélites, mas 

também por milhares de asteroides e milhões de cometas. O Sistema Solar, é o sistema 

dominado por uma estrela central, o Sol,  e pelos corpos que se movem em órbita, à sua 

volta. Neste conjunto, estão incluídos nove planetas: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Úrano, Neptuno e Plutão, os seus 61 satélites naturais, milhares de 

asteroides, cometas, meteoritos e poeira interplanetária. 

Sol 

Faz parte dos 10 000 milhões de estrelas da Via Láctea, muito provavelmente nem 

será a maior, mas aos nossos olhos, o Sol é um verdadeiro gigante dos céus. Fonte de luz 

e calor, esta bola de gás que se ilumina a si própria, é 109 vezes maior do que a Terra e 

encontra-se a 150 milhões de quilómetros de distância do planeta azul. 

Mercúrio 

É o planeta mais pequeno, o que está mais perto do Sol e o mais veloz do sistema 

solar. Tão veloz, que os romanos o nomearam “mensageiro dos deuses”. Certo é que 

descreve a sua órbita à volta do astro-rei a uma velocidade de quase 48 quilómetros por 

segundo. 

Vénus 

O segundo planeta a contar do Sol é o mais próximo da Terra e o mais brilhante 

do sistema solar. Herdou o nome da deusa romana Vénus, a deusa da beleza e do amor. 

Semelhante ao planeta azul no tamanho, massa e composição, este corpo celeste não 

possui no entanto vida tal como a conhecemos. A atmosfera venusiana é corrosiva, 

composta por dióxido de carbono e nuvens densas de ácido sulfúrico que provocam um 

efeito estufa e fazem de Vénus o planeta mais quente, com temperaturas na ordem dos 

465ºC 
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Terra 

O terceiro planeta do sistema solar é a nossa casa no universo. A Terra nasceu da 

poeira interestelar há 4 mil 500 milhões de anos. A distância a que está do Sol permite-

lhe ser um planeta diferente dos outros: tem água em estado líquido e uma temperatura 

média de 15ºC, fatores que proporcionaram o aparecimento da vida! 

Mais de 70 por cento da superfície é coberta por oceanos. Tem cinco continentes 

e uma atmosfera respirável que serve de escudo a quase todas as radiações e protege o 

planeta do bombardeamento de meteoros. Por dentro, a Terra divide-se em três camadas 

principais: o núcleo, com ferro e a crosta ou a crusta terrestre do globo. A Terra demora 

365,26 dias - um ano - para completar uma volta ao sol e 23,9345 horas - um dia- para 

fazer uma rotação sobre o seu eixo. Embora pareça redonda, a verdade é que é 

ligeiramente achatada nos polos. Possui um único satélite natural, quase do seu tamanho, 

a Lua. 

Marte 

Os romanos deram-lhe o nome do deus da guerra por causa do seu tom 

avermelhado mas o que os antigos não sabiam é que a cor de Marte deve-se à abundante 

presença de óxido de ferro e não ao sangue dos campos de batalha. 

O quarto planeta do sistema solar, o último dos rochosos ou telúricos, tem uma 

atmosfera dominada por dióxido de carbono, uma temperatura média de 63 graus abaixo 

de zero e dois satélites: Phobos e Deimos. Demora pouco mais do que 24 horas a fazer a 

rotação e 687 dias terrestres a percorrer uma volta ao Sol. 

Júpiter 

O maior planeta do sistema solar recebeu o nome do rei dos deuses. Júpiter, é uma 

enorme bola de gás com uma massa duas vezes maior do que todos os outros planetas 

juntos. Podia conter mais de mil vezes o volume da Terra. É o astro com mais satélites 

naturais, até agora foram contados sessenta e sete. O planeta gasoso, o quinto a contar do 

Sol, demora cerca de 10 horas a rodar sobre o seu eixo, faz a rotação mais rápida de todo 

o sistema solar. No movimento de translação leva quase 12 anos terrestres. 

Saturno 
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O sexto planeta solar é um gigante gasoso com uma densidade tão reduzida que 

podia flutuar. Saturno é o astro dos anéis brilhantes, visíveis a partir da terra com um 

telescópio normal. 

Os anéis concêntricos, de várias cores como descobriu a sonda Cassini, são finos 

mas têm milhares de quilómetros de largura. Pensa-se que podem ter sido formados a 

partir de fragmentos de luas e asteroides e que são compostos por icebergs e bolas de 

neve, poeiras e material rochoso. Alguns dos sete anéis principais têm luas. Titã é uma 

delas e é maior do que Mercúrio, o primeiro planeta do sistema solar. 

Úrano 

Gélido, gasoso e com pouca luz. Assim é Úrano, o sétimo planeta a orbitar o Sol. 

Tem uma característica única em todo o sistema solar: gira à volta de si próprio, quase 

deitado, com uma inclinação de 98º, por isso recebeu a alcunha de “planeta preguiçoso”. 

A rotação, feita em sentido retrógrado como Vénus, fica completa em quase 17 horas. A 

translação em 84 anos. Úrano, o astro azul esverdeado deve a sua cor à presença de algum 

metano na atmosfera essencialmente composta por hidrogénio e hélio. 

Neptuno 

Tem o nome do deus dos mares por causa do azul intenso e brilhante a fazer 

lembrar a Terra. No entanto, não são os oceanos que dão a cor a Neptuno mas as grandes 

quantidades de gás metano presentes na atmosfera. 

Neptuno tem 17 vezes a massa da Terra e é o maior dos planetas gasosos. O 

planeta completa uma órbita em 165 anos terrestres, tem 6 anéis e 13 luas. 

Para tornar a exposição dos conteúdos mais atrativos, os alunos visualizaram um 

vídeo realizado por crianças do 1º CEB (cf. Figura 11). 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

78 
 

Atividade 3- visualização de um vídeo realizado por crianças do 1º ciclo (figura 6)    
 10 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as referidas atividades, os alunos resolveram uma ficha interativa sobre o 

Sistema Solar, a fim de se verificar os conhecimentos apreendidos (cf. Figura 12a) e 12 

b)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 -Imagem ilustrativa do vídeo realizado pelas crianças 

“Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=CK5iq281COw” 
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Atividade 4- ficha de consolidação 

15 minutos       

 

 

Figura 12  – Ficha de consolidação de conhecimentos  
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Figura 13 Ficha de consolidação de conhecimentos 
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Aula de Língua Portuguesa      
 45 Minutos 

 Atividade 5- Leitura da Peça de teatro “O sistema solar”3  15 Minutos 

 

Peça de teatro “O sistema solar” 

Sistema solar (todos): Nós formamos o Sistema Solar. Somos um conjunto de 

planetas que giram em volta do Sol, mantidos em órbita pela força da atração que ele 

gera. 

Mercúrio: sou o planeta mais pequeno do Sistema Solar e o mais próximo do Sol. 

Tenho temperaturas extremas que alcançam 350º positivo na parte com sol e 170º 

negativo na parte sem sol. Recebi o nome do mensageiro dos deuses romanos. 

Vénus: Sou o planeta mais próximo da Terra. Graças ao meu brilho sou visível a 

olho nu. Sou conhecido por Estrela da Manhã. 

Terra: Conheces-me? Eu sou o teu mundo. Tenho a forma de uma laranja 

achatada em dois sítios que se chamam polos. Já volto para falar mais de mim. 

Marte: Dizem que sou habitado por Marcianos, mas isso…ainda terá que ser 

provado porque sou desértico. Tenho aspeto vermelho e dois satélites. Sou o planeta mais 

parecido com a Terra. 

Júpiter: eu sou o maior de todos os planetas e muito brilhante. Se calhar, é por 

isso que tenho tantos satélites. Sabem quantos? Mais de dezasseis, quatro dos quais 

conseguimos ver aqui da Terra. 

Saturno: A mim, todos me conhecem, por causa dos anéis formados por rochas e 

gelo. Tenho 36 satélites. O maior de todos chama-se Titã. Sou 800 vezes maior que a 

Terra. 

Úrano: Eu, visto ao telescópio pareço um disco esverdeado, bem achatado nos 

polos. Tenho 15 satélites e demoro 84 anos a dar uma volta ao Sol. 

                                                           
3 Retirado de http://e-letrinhas.blogspot.pt/2009/03/normal-0-21-false-false-false-pt-x-none.html 

 

http://e-letrinhas.blogspot.pt/2009/03/normal-0-21-false-false-false-pt-x-none.html
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Neptuno: Giro a 4650 milhões de quilómetros da Terra. E levo 165 anos a fazer 

o meu movimento de translação, ou seja, a dar uma volta completa ao Sol. 

Terra: Eu sou o planeta Terra. Desde que me tiraram fotografias, fiquei conhecido 

pelo nome de Planeta Azul. Tenho três partes de água e uma parte de terra. Eu sou muito 

bonita e importante, por isso o ser humano tem de cuidar bem de mim. Por favor, não 

deixem que continuem a poluir-me. Parem, porque não aguento mais!!! 

 

Canção (todos) 

Nós somos astros brilhantes, Moramos no céu além Não somos seres humanos, 

Mas temos vida também! 

Cá de longe a Terra vemos, Poluída a valer, E todos nós sofremos Por Ela estar a 

morrer. 

Vamos lá, trabalhem juntos, Pela camada d`Ozono Manter puro o ar do mundo 

P´ra dormirmos dum só sono. 

  

Atividade 6 - Recriar/ dramatizar a Peça de Teatro “ O Sistema Solar”  

30 Minutos 

  

Os alunos dramatizaram a peça de teatro “O Sistema Solar”, como forma de 

consolidação dos conteúdos sobre o Sistema Solar (cf. Figura 13).  
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Figura 14 - Ilustração da dramatização da Peça de Teatro “O Sistema Solar”. Fonte própria 

              

 

Aula de Matemática     

85 Minutos 

 

Os alunos visualizaram um vídeo sobre como aproveitar o sólido geométrico dos 

planetas, para abordar os sólidos geométricos (cf. Figura 14).  
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Aula de expressão Musical        

20 Minutos 

 Os alunos ouviram duas músicas sobre os planetas e uma delas foi acompanha 

pela letra (cf. Figura 15). 

 

 

Figura 16 - Ilustração do álbum da música sobre os planetas Fonte: Retirado de 
https://www.youtube.com/watch?v=PDlXpup3ncU 

 

    
 

Figura 15 - Ilustração da atividade sobre os sólidos geométricos dos planetas -          
Fonte: Retirado de http://www.sitiodosmiudos.pt/matematica/default.asp?url_area=E 
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Letra da Música4: 

“Oito globos giram debaixo do sol e num deles vivemos todos nós. 

Oito nomes temos de aprender, para o sistema solar se conhecer. 

Refrão: E para ser fácil entender esta lição, vem cantar comigo esta mágica 

canção. 

O nosso planeta é a Terra e os outros chamam-se: 

Mercúrio, Vénus, Júpiter e Marte, Saturno, Úrano e Neptuno (3) 

 Vénus tem nome de Deusa, Saturno tem anéis de princesa. 

Mercúrio é de todos o menor, enquanto Júpiter é o planeta maior. 

Refrão: E para ser fácil entender esta lição, vem cantar comigo esta mágica 

canção. 

O nosso planeta é a terra e os outros chamam-se: 

Mercúrio, Vénus, Júpiter e Marte, Saturno, Úrano e Neptuno (3) 

Úrano gira quase deitado, Marte tem um tom avermelhado 

Neptuno tem mil ventos a soprar e a Terra é o melhor planeta p´ra morar. 

Refrão: E para ser fácil entender esta lição, vem cantar comigo esta mágica 

canção. 

O nosso planeta é a terra e os outros chamam-se: 

Mercúrio, Vénus, Júpiter e Marte, Saturno, Úrano e Neptuno (2)”.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Retirado de http://ocantinhodaprofteresa.blogspot.pt/2014/05/planetas-do-sistema-solar.html 
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Aula de Expressão Plástica    

70 Minutos 

Na aula de Expressão Plástica, os alunos construíram um sistema solar. Foram 

exploradas várias técnicas, nomeadamente: mão, esponjas, trinchas, pinceis, rolos, bolas 

de esferovite. 

Os alunos pintaram os adereços e as construções e fizeram construções a partir de 

representação no plano (cf. Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

Realizaram-se, assim, atividades do “Universo numa Caixa”, que serviu para 

debater questões relativas à Lua, Terra e ao Sol, aos planetas e às constelações, como o 

demonstram as fotografias que constam em anexo. O “Universo numa Caixa” apresenta 

vários contextos de aprendizagem fascinante, uma vez que a astronomia tem um caráter 

interdisciplinar. Assim, foi transmitido aos alunos que o facto de todos nós partilharmos 

a mesma (pequena) Terra consistiu numa ideia central de todas as atividades. Como 

resultado, a visão que cada aluno tem sobre o mundo foi ampliada, abrindo fronteiras 

culturais. Verificou-se que os alunos sentiram um fascínio natural pelos fenómenos 

astronómicos e não precisaram de grandes incentivos para aprenderem com a participação 

em atividades que os envolveram. Teve-se o cuidado de transmitir uma imagem coerente 

do Universo, de modo a que os alunos “não se perdessem” no espaço, levantando as 

Figura 17 - Representação do plano com o Sistema Solar - Fonte própria. 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

87 
 

questões “O que existe no Universo e onde está?”, “Como reconhecemos os diferentes 

objetos?”. 

Realizou-se, neste âmbito, o “jogo da glória” (cf. Figura 17). 

 

 

 

Em suma, debateram-se questões relativas à Lua, à Terra, ao Sol, aos planetas e 

às constelações, dando sempre uma atenção permanente à formulação das perguntas 

certas de modo claro e coerente. Motivaram-se, assim, os alunos para que pensassem de 

forma independente e científica, bem como se procurou sempre incentivá-los a 

formularem perguntas por si mesmos. Importa referir que, no fim de cada atividade, os 

alunos fizeram sempre um relatório, com as seguintes diretrizes: Material necessário; O 

que fizemos? Resultados; O que pudemos observar? Conclusão; Desenho da atividade; 

Nome; Data; Avaliação: gostei muito da atividade realizada? Sim/Não; Compreendi o 

que aconteceu?  

Sim/Não.  

 

 

Figura 18 - Jogo da Glória - Fonte própria. 
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Reflexão sobre as atividades 

Os conteúdos abordados tiveram um grande potencial de motivação para as 

crianças/alunos, uma vez que em termos de ensino da Astronomia, existe intrinsecamente 

uma universalidade e um caráter inerentemente interdisciplinar. Verificou-se que as 

atividades realizadas foram apropriadas à faixa etária das crianças/alunos motivando-as 

e, através das mesmas, puderam aprofundar conhecimentos em diversas áreas, atendendo 

ao caráter altamente interdisciplinar do ensino da Astronomia.   

Todas as atividades desenvolvidas estiveram em conformidade com as metas 

propostas pelo Ministério da Educação (2010), tendo-se lecionado o conteúdo 

programático À descoberta do ambiente natural, ou seja, os astros, tendo em conta: 

– A forma do planeta Terra; 

– As fases da Lua; 

– O Sistema Solar. 

Verificou-se que as crianças/alunos, face à diversidade dos problemas que se 

propuseram e dos meios utilizados, revelaram muita motivação e curiosidade na 

realização das atividades propostas, o que lhes permitiu desenvolver habilidades úteis em 

vários ramos do saber e do quotidiano da ciência. O ensino da Astronomia potenciou-lhes 

a oportunidade de uma visão global do desenvolvimento do conhecimento humano na 

relação com o Universo que os cerca.  

A lecionação dos assuntos supramencionados teve subjacente o modelo de ensino 

orientado para a mudança concetual, objetivando-se contribuir para a (re) construção do 

conhecimento científico das crianças/alunos. Deste modo, fez-se sempre uma introdução 

aos temas, objetivando a motivação para o estudo do assunto/problema e para a 

consciencialização, pelas crianças/alunos, das suas ideias prévias, entre elas as suas 

conceções alternativas. Procurou-se sempre fazer uma reestruturação das conceções 

alternativas, dando enfase à testagem das conceções alternativas seguidas pelas 

crianças/alunos, de modo a despoletar um desejável desenvolvimento cognitivo e 

potenciar a resolução de problemas. Teve-se em conta a aplicação das novas ideias a 

novas situações, bem como a revisão/reflexão, levando as crianças/alunos a ponderarem 
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sobre as suas ideias prévias e sobre o processo de mudança/evolução das mesmas face ao 

aprendido.  

Importa, ainda, referir que do referencial teórico utilizado/seguido foi possível 

concluir que as teorias não científicas baseiam-se unicamente no que as crianças 

imaginam existir no céu, não constituindo modelos bem definidos. Frède et al. (2011), a 

este propósito, salientam que o conhecimento é adquirido de forma gradual e 

fragmentada. Os mesmos autores indicam que há pouca coerência nos modelos mentais, 

inicial e sintético, antes da aprendizagem formal dos conceitos científicos por parte das 

crianças. Scarinci e Pacca (2005) num estudo de investigação-ação com crianças dos 5 

aos 11 anos concluíram que estas constroem preconceções intuitivas, incompletas e 

erradas, devido à tentativa de estabelecerem ligações entre as informações que recebem 

dos meios de comunicação e livros e as informações que vivenciam no mundo real à sua 

volta. Este exemplo foi confirmado em muitos dos desenhos que as crianças/alunos 

realizaram. Por esta razão, foi determinante investir num ensino enquadrado com a 

temática e organizá-lo passo a passo.  

De facto, embora muitos desenhos apresentassem algumas características 

deturpadas da Terra e do Universo, como, por exemplo, no que se refere à posição da 

Terra em relação aos outros planetas e em relação ao Sol, ao longo das atividades foi 

possível verificar que alguns alunos, verbalmente, conseguiam exprimir melhor os seus 

pensamentos e ideias do que através dos desenhos.  

Deste modo, proporcionou-se um ensino ativo, centrado em aprendizagens ativas, 

o que pressupôs que as crianças/alunos tivessem a oportunidade de viver situações 

estimulantes ao nível da Astronomia na descoberta de novos percursos e de outros 

saberes. Tal desafio remeteu para “conceções alternativas que mobilizem a inteligência 

para os projetos decorrentes do quotidiano dos alunos e das atividades exploratórias que 

lhes deverão ser proporcionadas sistematicamente” (OCP, 2006, p. 23). 

O desenvolvimento das atividades referenciadas permitiu uma melhor 

compreensão das ideias prévias das crianças/alunos acerca dos conceitos astronómicos e 

da forma como as comunicam. Revelaram-se um importante “ponto de partida” quer para 

a otimização das intervenções realizadas ao longo da Prática de Ensino Supervisionada, 

quer para o reconhecimento da importância da Educação em Ciências desde os primeiros 

anos de escolaridade. 
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Considerações Finais 
 

Teve-se como ponto de partida a expressão “Estamos nós dispostos a abrir as 

necessárias fendas na crosta do nosso conhecimento”. Assim sendo, a reflexão sobre esta 

expressão associa-a às vivências pessoais de Prática de Ensino Supervisionada. Como 

complemento desta ideia, acrescenta-se que este relatório pode ser considerado como um 

conjunto coerente de ideias selecionadas e organizadas, de forma refletida, comentadas 

pela sua importância, inseridas no tempo e que poderão, eventualmente, revelar o 

percurso como aprendente.  

Considerando a importância que a reflexão assume para a construção ou 

reconstrução do conhecimento, parece de extrema importância e pertinência fazer uma 

retrospetiva sobre o percurso da Prática de Ensino Supervisionada, cujo balanço revela 

ganhos de competências e desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos 

importantes para a consolidação da identidade profissional e, consequentemente, pessoal. 

Antes de mais refere-se que o conceito desenvolvimento remete para a noção de 

evolução e avanço e o conceito de profissional pode definir-se como alguém que tem 

conhecimentos na sua profissão. Como tal, ganha todo o sentido que a autoformação não 

termine com o início da profissão, mas que se prolongue por toda a vida, para que, assim, 

haja evolução dos conhecimentos de cada um de nós. 

Num mundo em crescente mudança – social, política, económica, tecnológica e 

cultural – a constante adaptação impõe-se. As últimas décadas têm infligido uma 

mudança/adaptação constante, o que obviamente submerge no mundo do trabalho, bem 

como na educação de forma perentória. No que se refere à educação assiste-se a uma 

pressão cada vez maior no sentido da reformulação da sua filosofia e objetivos, com 

revisão dos planos curriculares de forma a poder dar-se resposta positiva às exigências 

pontuais. Diante deste cenário, professores e alunos têm de reconhecer a importância de 

se estudar ao longo da vida, a necessidade de abertura às inovações, bem como a 

relevância do ciclo contínuo da avaliação como forma de resposta concreta aos novos 

(e/ou velhos) desafios. 
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Após uma reflexão e análise do caminho percorrido e sedimentando o 

conhecimento, refere-se que o tipo de formação recebida ao nível da Educação Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico ajudou a “abrir fendas na crosta do meu 

conhecimento”, ou seja, esta formação tem-se assumido como um processo ativo que 

permitiu um confronto com problemas e inquietações que exigiram capacidade de 

comparar, refletir, formular hipóteses e procurar soluções, levando a aprender a pensar e 

a ver que realmente o conhecimento é um processo inacabado e que ainda se tem muitas 

“fendas” para abrir, isto é, muito para aprender e partilhar.  

Considera-se que se operou uma passagem do saber ao saber fazer, requerendo 

reflexão sobre o exercício prático da profissão, espaço onde se determinam os contornos 

do conhecimento profissional. Por conseguinte, o conhecimento profissional tem uma 

natureza compósita e integrada que se traduz numa matriz multi e interdimensional. É 

neste sentido que se tem de continuar a alargar o saber, não só numa intervenção orientada 

para as complexas questões da praxis, mas também numa participação mais especializada 

na concretização das diferentes intervenções, baseadas em sólidos e válidos padrões de 

conhecimento que assegurem o direito das crianças/alunos a terem uma educação de 

qualidade e que respondam na íntegra às suas reais necessidades. Sob este aspeto, ao 

exercer a profissão, vejo-me como uma profissional que deseja ter um profundo 

conhecimento e com um leque de competências distintas, que permitam o mais profundo 

entendimento de cada criança/aluno em situações concretas, facilitadoras do 

desenvolvimento de uma prática consciente e justificada através de intervenções 

adequadas que “façam a diferença”.   

Assim, considera-se que, ao longo do percurso académico e profissional, se tem 

aprendido a valorizar ainda mais a importância do desenvolvimento holístico 

(competências profissionais e pessoais), na promoção de um conjunto de capacidades, 

conhecimentos, técnicas, atitudes e valores, ligados não só ao processo de ensino e 

aprendizagem, mas também à prática profissional e ao próprio desenvolvimento como ser 

humano, que almeja estar sempre numa posição de aprendente, assumindo a atitude da 

douta ignorância decorrente da famosa frase atribuída ao filósofo grego Sócrates “Só sei 

que nada sei” que significa um reconhecimento da própria ignorância da parte de cada 

um de nós. É que ao assumir esta atitude estar-se-á sempre aberto a novas aprendizagens, 
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que tanto ajudarão na prática profissional, de modo a poder consubstanciar-se a prática 

com os conhecimentos teóricos, nomeadamente os adquiridos na formação académica.  

O desenvolvimento de competências no âmbito da Educação Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico é o caminho para que se possa prestar um serviço de qualidade, 

baseando-se na premissa que a aquisição de competências deve ter na sua génese o 

processo reflexivo da prática e sobre a prática. 

Abrir mais “fendas na crosta do conhecimento” tem permitido continuar a 

escalada na aquisição de competências profissionais, bem como refletir sobre o eu e sobre 

o outro, a pensar antes de agir. Durante o percurso de aprendizagem, os objetivos 

delineados têm como finalidade facultar a aquisição de um conjunto de competências, 

conhecimentos, capacidades e habilidades passíveis de serem mobilizadas em função da 

prática profissional. Assim, ao longo do processo formativo, todo o conhecimento e 

habilidades adquiridos têm possibilitado minimizar os obstáculos encontrados no seu 

decorrer, permitindo, de forma crítica, desenvolver uma postura e competência que vá ao 

encontro do definido para a prática profissional como docente. Importa referir que o 

processo de autorresponsabilização pelo crescimento pessoal e profissional tem levado a 

assumir uma atitude crítico-reflexiva, permitindo ultrapassar os obstáculos e as 

dificuldades encontrados. Este percurso tem refletido um desejo cada vez maior, aprende-

se fazendo, refletindo e partilhando. 

A exploração do tema do ensino da Astronomia na área de Estudo do Meio, no 

contexto da Prática de Ensino Supervisionada, levou a seguir um caminho que conduziu 

até ao pensamento dos alunos, ficando-se a conhecer melhor como é que imaginavam o 

Universo. Assim, verificou-se que a forma como os alunos idealizavam o Universo não 

difere tanto da forma como os adultos o consideram, apenas se observou que os alunos 

apresentam uma maior capacidade criativa, mais personificada, mantendo-se os traços 

principais. As atividades desenvolvidas possibilitaram delinear estratégias para 

desenvolver e adequar os conteúdos ao nível de ensino, mediar o encadeamento das 

aprendizagens e utilizar diversos materiais como suporte para o ensino da Astronomia, 

tornado o processo de ensino e aprendizagem mais atrativo e enriquecedor. 

Assim, a análise e reflexão aqui concretizada sobre as aprendizagens e 

conhecimentos adquiridos revelam-se construtivos, contribuindo para a 

consciencialização das capacidades adquiridas ao longo do processo de aprendizagem em 
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contexto académico, “crescendo” como profissional e como pessoa, para além de estar a 

adquirir competências, está a adquirir-se conhecimentos importantes para a resolução de 

problemas, que possibilitarão no futuro lidar com questões complexas, comunicando 

conclusões e conhecimentos e desenvolver competências que permitirão uma 

aprendizagem ao longo da vida, de modo auto-orientado ou autónomo.  

Chegando ao fim, pode afirmar-se que ainda há um longo percurso a percorrer, 

pois tem-se a certeza de que ainda se pode adquirir, desenvolver e aprender muitos 

conhecimentos em prol de uma profissionalidade de excelência. 

Termina-se este trabalho, parafraseando Paulo Coelho: “Quando se viaja em 

direção a um objetivo é muito importante prestar atenção ao Caminho. O Caminho é que 

nos ensina sempre a melhor maneira de chegar e enriquece-nos, enquanto o cruzamos” 

(Paulo Coelho in ‘O Diário de um Mago’) (pág. 24). 
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ANEXO 1 
 

1.1 Planificações Pré-Escolar 
 

Atividade 1  
 

Iniciei as atividades sentando-os no tapete e cantando os bons dia. 

Bom dia bom dia, eu hoje vim á escola por isso estou contente. 

Já chegamos todos, mas que lindo dia. Hoje é, (dia da semana), por isso estou contente. 

Bom dia (cada criança) e ela respondeu bom dia. 

De seguida mostro a imagem do corpo; 

Objetivos didáticos 

 Identificar a própria imagem 

 Desenvolver a linguagem verbal 

 Potenciar o desenvolvimento da motricidade e das potencialidades manipulativas. 

Conteúdo 

 A própria imagem. 

 Observação de gravuras de imagens corporais. Comparação com imagens reias. 

Manipulação de diferentes materiais: papéis, areia, água e pincéis. 

 Escutar o adulto quando fala. 

Processo didático 

Dizer o poema:” Menino- Menina”. 

Eu sou menino. 

Eu sou menina. 

Juntos vamos jogar 

  E de mãos dadas daremos 

 Voltas sem parar.   “ projeto Lua cheia” 

Dei as mãos a cada criança, pedindo ao mesmo tempo que cada uma diga, “ Eu sou menino, ou 
eu sou menina.” E coloquei-as em fila. De seguida, dei voltas na sala de aula e fui recitando o 

poema. Sentei-as no tapete e acariciei-as dizendo: -Ângela és uma menina; -Duarte és um 

menino. 

Ainda em roda, mostrei várias fotografias dos colegas, fui dizendo o nome e pedi para irem 

identificando apontando, onde está esta ou aquele colega. Seguidamente identifico as partes do 
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corpo e repito varias vezes, pedindo individualmente á posterior para me acompanharem 

aquando eu digo as partes do corpo verbalmente e com gestos. 

 

FIGURA 19 - DESENHO DO CORPO 

 

FIGURA 20 – O CORPO 
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FIGURA 21 - AS MÃOS 

 

FIGURA 22 - OS PÉS 

 

FIGURA 23 - A CABEÇA 
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Anexo 2  
atividade 2 
 

Iniciei as atividades sentando-os no tapete e cantando os bons dia. 

Bom dia bom dia, eu hoje vim á escola por isso estou contente. 

Já chegamos todos, mas que lindo dia. Hoje é, (dia da semana), por isso estou contente. 

Bom dia (cada criança) e ela respondeu bom dia. 

Objetivos didáticos 

 Conhecer o próprio corpo. 

 Ampliar o vocabulário referente a elementos do corpo. 

 Desenvolver a coordenação oculo manual. 

 

Processo didático 

Recitar, dramatizar o poema:  

Tenho duas mãos 

Com cinco dedos. 

Olho-as e mexo-as  

Com muita graça. 

Seguidamente as crianças andaram pela sala, batendo palmas, levantando os braços e mexer as 

mãos. Depois sentei-as nas cadeiras, pintei as mãos de cada criança para as pintarem no 

desenho. E ainda pedi a cada criança para levantar e abanar as mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

108 
 

ANEXO 3 
 

 
3. “O Universo numa caixa” 

 

 

 

 

FIGURA 25 - A TERRA ESFÉRICA. FONTE PRÓPRIA. 

FIGURA 24 - EXPERIÊNCIA PAISAGEM LUNAR. FONTE PRÓPRIA 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

109 
 

 

FIGURA 26 -A TERRA ESFÉRICA. FONTE PRÓPRIA. 

 

FIGURA 27 - A TERRA ESFÉRICA. FONTE PRÓPRIA 
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FIGURA 28 - A TERRA ESFÉRICA. FONTE PRÓPRIA 

 

 

FIGURA 29 - A TERRA ESFÉRICA 
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FIGURA 30 - A TERRA ESFÉRICA 

O nosso Sistema Solar, ver os planetas 

 

 

 

 

FIGURA 31 - VER OS PLANETAS 
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FIGURA 32 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 
 

FIGURA 33 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 
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FIGURA 34 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 

 

 

 

 

 

FIGURA 35 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 
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FIGURA 36 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 

 

 

FIGURA 37 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 
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FIGURA 38 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 

 

FIGURA 39 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 
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FIGURA 40 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 

 

 

 

FIGURA 41 -  VER OS PLANETAS, FONTE PRÓRPIA 
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ANEXO 4 
 

1.3. Ficha Ensino Experimental das Ciências/Relatório  
 

 

 

 

Ensino Experimental das Ciências 

Relatório  

Questão/Problema: 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

Material necessário: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

O que fizemos?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Resultados 

a) O que pudemos observar? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Conclusão: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome_______________________________________________________ 

Data ________________________________________________________ 
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Avaliação: 

 

Gostei da atividade realizada.           Sim                                   Não    

Compreendi o que aconteceu?          Sim                                  Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

120 
 

ANEXO 4 
 

1.4. Fichas de avaliação final 1ºCEB 
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

EB1 de Figueira de Castelo Rodrigo 

Avaliação Final  
Estudo do Meio 

 

Nome ____________________________________________________ Data 

___________ 

 

1 – Distingue meios de comunicação social de Meios 

de comunicação pessoal: 

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

2 – Na tua casa, qual é o meio de Comunicação social 

mais usado? 

______________________________________________________________________

__________ 

3 – Dá exemplo de uma: 

a) Fonte luminosa natural: _____________________________________________ 

b) Fonte luminosa artificial. ____________________________________________ 

Informação 
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4 – Os materiais que deixam passar a luz e as imagens 

 são corpos _________________________________ .  

 Quando os corpos não se deixam atravessar pela luz 

O corpo é _____________________________ . E do  

outro lado forma-se _____________________ . 

5  

 

5– Há corpos que conseguem atrair o ferro ou objetos que na sua composição tenham ferro. 

Esses corpos chamam-se ____________________ .  

5.a) Completa com atracão ou repulsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

122 
 

 

6 – Que astros se podem observar no espaço?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

7– Liga corretamente: 

 

Terra ☻                     ☻ estrela ☻                             ☻ sem luz própria nem posição fixa.  

Sol     ☻                    ☻   planeta ☻                          ☻com luz própria e posição fixa. 

8 – Faz as legendas das fases da Lua: 

 

9 – Completa  

  O movimento de _________________ da Terra dá origem aos dias e às noites. 

O movimento de __________________ da Terra dá origem às estações do ano. 
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10 – Rodeia os nomes dos Planetas que fazem parte do Sistema Solar: 

 

 

 

 

 

11 – O aparelho que nos ajuda a orientar na natureza 

chama-se ________________________________ . 

A sua agulha indica sempre o ponto Cardeal _________ . 

- Completa o instrumento ao lado com os pontos cardeais que faltam. 

 

 

12 – Quais os produtos agrícolas mais cultivados na tua região? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

13 – Associa o nome dos animais ao tipo de gado: 

 

Cavalos ♦                           ♦ gado caprino                                 

Galinhas ♦                          ♦ gado bovino                                 

Bois   ♦                               ♦ gado cavalar                               

Cabras  ♦                            ♦ gado suíno                                   

                           Porcos ♦                             ♦ aves de capoeira 

Asteroides                       Sol                    Júpiter               Galáxia            Úrano 

 

              Marte                 Mercúrio                 Satélites                    Neptuno 
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14 - Assinala as matérias-primas fornecidas pelas ovelhas e carneiros. 

 

ovos                 carne lã  leite                      queijo 

 

 

15 – Observa a imagem e responde: 

 

 

 

 

 

 

16. a) Diz o nome de algumas espécies florestais da nossa floresta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

16. b) Relaciona as matérias-primas com a árvore que lhes dá origem: 

 Cortiça ☻                             ☻ eucalipto 

             Resina ☻                            ☻ carvalho 

              Madeira para móveis ☻                            ☻ castanheiro e nogueira 

   Madeira para pasta de papel ☻                            ☻ sobreiro 

 

17 – A atividade piscatória é feita pelos ___________________ , nos _______ , ________ e 

_______________ . No mar  a pesca pode ser feita junto à _________ ou em ________ mar . 
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18  – Onde são transformadas as matérias-primas em produtos prontos a 

usar? 

__________________________________________________________ 

 

19 – Liga as seguintes atividades económicas produtivas do nosso 
País ao sector a que pertencem. 

 

 Agricultura, pesca e silvicultura                 ☻                           ☻ sector 
terciário 

 Indústria de conservas e indústria têxtil  ☻                           ☻ sector 
primário 

 Comércio, serviços de saúde e educação ☻                           ☻ sector 
secundário 

 

20 - A que actividade económica se dedica cada uma destas pessoas? 

 

 

 

 

 

 

21 – Na tua região muitas pessoas se dedicam à construção civil. Associa o material de 

construção usado à profissão respetiva: 

                        Tijolos e areia  ☻                              ☻ pedreiro 

                    Canos e torneiras ☻                              ☻ pintor 

                        Fios elétricos ☻                              ☻ carpinteiro 

                                Tintas      ☻                               ☻ eletricista 

                             Madeiras    ☻                               ☻ canalizador 

______________________ ______________________ _____________________ 
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                               Pedras      ☻                               ☻ trolha                      

22 - Observa com atenção e escreve o tipo de poluição que mostra cada uma 

das figuras 

 

             

  Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo  

  

 Estudo do Meio - Avaliação Sumativa – 2º Período  

 

 

 Nome:_________________________________________________________ 

 

 Data: ______/______/______                Classificação ___________________ 

 

 

 

1 – Coloca o nome das partes constitutivas da planta. 

               1 - __________________________________ 

               2 - __________________________________ 

               3 - __________________________________ 

               4 - __________________________________ 

               5 - __________________________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

 

__________________ 

__________________ 

Bom trabalho! 
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2 – Liga corretamente. 

   A raiz da planta      *                  * tem a função de a alimentar e de a 
segurar à terra. 

 As folhas da planta *                 * servem para a planta respirar. 

 

3 – Completa o quadro que se segue com o nome de plantas que tenham: 

 

Folha caduca Folha persistente 

  

  

  

  

 

4 – Escreve nomes de plantas que sejam comestíveis. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

 

 

5 – Indica algumas diferenças entre: 

             seres vivos                                                                         seres não vivos 
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6 – Completa as frases com diferentes nomes de animais que se 
desloquem: 

Por terra - 
___________________________________________________________ 

Por ar  - 
____________________________________________________________ 

Pela água - 
____________________________________________________________ 

 

7 – Completa o quadro de acordo com o que é pedido. 

  Animais que sejam.... 

Carnívoros insectívoros granívoros 

   

   

   

   

 

8 – Descreve os seguintes animais de acordo com o número de patas, por 
onde respiram, como tem o corpo e a que grupos pertencem. 

 

 

 

__________________        _____________________        
____________________ 

__________________        _____________________        
____________________ 

__________________        _____________________        
____________________ 

__________________        _____________________        
____________________ 

__________________        _____________________        
____________________ 
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9 – Pensa e desenha uma cadeia alimentar. Explica-a. 

 

 

 

 

 

R. 
____________________________________________________________
______ 

 
10– Recorda e completa as frases. 
 
 Na superfície da___________ há diversos tipos de 

_________________: granito, ________________, areia, 

_________________, xisto etc. 

 As rochas podem ser identificadas pela sua  

________________, cor, __________________, etc.   

 
11– Completa com as palavras: 
 

cume          sopé          planície          encosta        montanha        planalto        
vales   

       margens        nascente          foz           afluente                ilha 

O __________ é a base da montanha. 

 O __________ é o ponto mais alto da montanha. 

 Onde o rio nasce chama-se _____________ . 

 As ______________ são grandes elevações de terreno. 

 Ao lugar onde as águas do rio entram no mar chama-se ______________ 

. 

 Os terrenos situados dos dois lados do rio são as _____________ . 
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 Os terrenos que ficam entre duas montanhas são os _______________ 

. 

 O terreno que está entre a base e o cume (ponto mais alto) da montanha 

chama-se _____________ . 

 O rio ou ribeira que se junta a outro rio chama-se _____________ . 

 ________ é um pedaço de terra rodeada por água. 

 Um __________ é uma pequena extensão de terreno situada a grande 

altitude. 

 Uma  ___________ é uma grande extensão de terra plana a baixa 

altitude. 

 

12 – Certamente que já estudaste que as águas do rio são aproveitadas pelo 
Homem para diversas coisas. Segue o exemplo e escreve mais alguns. 
 

Mover 
as pás 
do 
moinh
o 

Dar 
eletricidad
e 

 

_________________
__ 

 

_________________
__ 

 

________________
__ 

 

13 - Completa as frases com as seguintes “terminações”: 

                     não tem luz própria                      tem luz própria 

 O Sol é uma estrela porque_________________________ 

 A Lua é um planeta porque_________________________ 
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14 – Faz as correspondências: 

               Sol    *             * Astro sem luz própria  

               Lua   *             * Estrela mais próxima da Terra 

          Planeta   *            * Astro com luz própria e cintilante 

           Estrela  *             * Planeta que gira à volta da Terra. 

15 – Qual a estrela que fica mais próximo da Terra? 

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

16 – Escreve o nome dos pontos cardeais que conheces. 

a)_________________ b) ________________ 
 
c)_________________ d) ________________ 
 

17 – Completa: 

 Ao nascer o Sol indica ____________. 

 Ao meio dia o sol indica o ____________ 

 Ao desaparecer, o Sol indica o ___________________ . 

 

18 – A tua casa fica perto ou longe da escola. 

___________________________________________________________
_________ 
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17 – Indica..... 

 O itinerário que segues para ir para a escola. 
____________________________________________________________
________ 

____________________________________________________________
________ 

 

 

20 - Algumas aves fazem deslocações periódicas. 

  

 Escreve o nome de algumas aves que se  
deslocam, no Inverno, para outros países. 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

 Qual é o principal motivo que leva essas aves 
 a tais deslocações. 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

21 – Observa a imagem e responde. Que tipo de solo te parece o da 

figura?  
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- Arável ou não arável? 

________________ 

- Que entendes por solo não 

arável? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

- Distingue solo permeável de solo impermeável.  

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

____________________________________________________________

_______________ 

 

Bom Trabalho! 
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Grupo I 

 

 

1. Completa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F i c h a  d e  A v a l i a ç ã o  d e  P o r t u g u ê s  

3 ºA n o - 3º  p e r í o d o  –  2 0 15 / 20 16   

  Aluno: 

____________________________________________________________ 

  Data: ___/____/____                    Informação: _____________________________ 

 O(A) 

Professor(a):____________________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

DGEstE – DSR CÓD. 160714 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

135 
 

 

 

2. Completa com >, < ou =. 
 

7 milhares e meio     750 

 

DCCXXXVIII    800  

 

1000 + 250 + 250   MCD 

 

75 m     750 dm 

 

 

 

3. Pinta. 

                                                            

       

                                                                     

 

 

 

4. Calcula recorrendo ao algoritmo. 
 

           74,59 – 47,3 =                                          216 × 35 = 
  

 

 
 
 
 

1 
4 

1 
2 7 décimas 
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5. Rodeia os múltiplos de 2 e pinta de 
azul os múltiplos de 5. 

 

 
4 

 
10 
 

 
21 

 
30 

 
42 

 
51 

 
6 
 

 
14 

 
24 

 
33 

 
45 

 
54 

 
8 
 

 
17 

 
26 

 
35 

 
46 

 
57 

 
9 

 
18 
 

 
29 

 
36 

 
48 

 
59 

 

 

6. Calcula e apresenta os resultados na forma de dízima. 
 510 + 

21100  =  

 

 3510 - 234100 =  

 

7. Com 1 litro encheram-se estes 4 copos. 
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Quantos copos serão precisos? Desenha-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo II 

 

8. Regista a área e o perímetro de cada uma destas figuras. 
 

 

    Área de A: _______       Área de B: ______       Área de C: _______  
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      Perímetro de A: ______ cm Perímetro de B:______ cm Perímetro de C: 

______ cm 

 

 

 

9. Observa as figuras abaixo. Expressa na forma de fração: 
  

 

 

 

                                

 

 

 

9.1. A parte das figuras que são triângulos, ______________________________ 
 

9.2. A parte das figuras que representam quadriláteros, ____________________ 
 
9.3. A parte das figuras que são hexágonos, _____________________________ 

                                                           

10. Observa o gráfico que regista as preferências dos alunos de 3.º ano. 
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10.1. Qual é a atividade preferida dos alunos? 
 

R.: 
_______________________________________________________________ 

 

10.2. Quantos alunos há no 3.º ano? 
 

R.: 
_______________________________________________________________ 

 

 

10.3. Inventa uma pergunta que possa ser respondida com estes dados. 

 

R.: 
______________________________________________________________ 

 

 

11.  Numa sapataria, durante um dia, foram vendidos doze pares de sapatos 
com os seguintes números:  
 
 
 

 

 

____________________________________________ 

27    32    36    40    29    37    40    42    42    37    37    34 
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11.1. Constrói um diagrama de caule e folhas com os dados apresentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. Indica a moda dos valores apresentados. 
 
     R: 
___________________________________________________________ 
 
 
 

11.3. Indica o máximo: __________, mínimo _________ e a amplitude 
_________ 
 
 
 

11.4. Se esta situação representar o que normalmente se vende num dia, que 
tamanho achas que o dono da loja deverá ter em maior quantidade? 

 
    R: 
___________________________________________________________ 
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Grupo III 

                                                Resolução de Problemas 

 

1. A Ana saiu de casa às 15h 30 min para ir ao cinema. Levava no bolso 10 
euros, mas gastou 5 euros no cinema e 2 euros e 50 cêntimos no lanche. 

1.1. Quanto dinheiro lhe sobrou? 
 
 
 

 

 
 

R.: ____________________________________________________ 
 
 

1.2. Sabendo que chegou a casa às 19 horas, quanto tempo esteve fora de 
casa? 

 

 

 

 

R.: 
______________________________________________________________ 

 
2. Um autocarro pesa cerca de 4500 quilos. Sabendo que um automóvel pesa, 

aproximadamente, a décima parte do autocarro, quanto pesa o automóvel? 
Explica como chegaste à tua resposta. 

 

 
 
R.:___________________________________________________  
 

3. Nos anos da Joana, a mãe dividiu o seu bolo de aniversário em 10 
fatias. Deu 0,2 ao Rui e a mesma quantidade à Joana. 

3.1. Que parte do bolo deu aos filhos?  

 

R.: ___________________________________________________________ 

3.2. Quantas fatias de bolo sobraram? 



Relatório da Prática de Ensino Supervisionada  

  
 

142 
 

 

R.: 
______________________________________________________________
_ 

 

 

 

 

 

À Descoberta de Si Mesmo 

 

1. Escreve a tua: 
 

Nacionalidade: ___________________ 

 

Naturalidade: freguesia,____________, concelho,____________ 
distrito,___________  

 

 

2. Liga cada sistema à sua função no organismo. 
 

 

F i c h a  d e  A v a l i a ç ã o  S uma t i v a  d e  E s t u d o  d o  Me i o  

3 ºA n o - 3º  p e r í o d o  –  2 0 15 / 20 16   

  Aluno: 

____________________________________________________________ 

  Data: ___/____/____                    Informação: _____________________________ 

 O(A) 

Professor(a):____________________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

DGEstE – DSR CÓD. 160714 
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          Sistema digestivo  

 

 

 

          Sistema circulatório  

 

 

 

 

 

         Sistema respiratório  

 

 

 

 

 

        Sistema reprodutor  

 

 

 

 

 

        Sistema urinário  

 

 

 

3. Classifica as seguintes afirmações em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

 

Filtrar o sangue, removendo 
as impurezas resultantes do 
trabalho das células e 
produzindo a urina. 

Transformar alimentos em 
nutrientes, permitir ao sangue 
a recolha desses nutrientes e 
eliminar os alimentos não 
aproveitados. 

Permitir ao sangue retirar o 
oxigénio do ar e libertar o 
dióxido de carbono. 

Levar o sangue a todas as 
partes do corpo. 

Originar novos seres, 
garantindo a conservação da 
espécie humana. 
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Devemos ter sempre as vacinas em dia, pois através delas criamos defesas contra 
os    micróbios causadores de doenças. 

 

 

Para curar doenças que não sejam graves, podemos utilizar medicamentos sem 
receita médica. 

 

 

O consumo de bebidas alcoólicas por parte das crianças é muito importante para 
o seu crescimento saudável. 

 

 

 

Devemos evitar fumar ou inalar fumo do tabaco, pois este pode provocar doenças 
muito graves ao nível do sistema respiratório. 

 

 

 

O sol, o ar puro, o exercício físico e uma alimentação equilibrada são importantes 
para a saúde. 

 

 

 

Durante o verão, devemos aproveitar as horas de maior calor para nos expormos 
ao sol, pois a pele bronzeada é muito mais saudável. 

 

 

 

 

4. Escreve o nome de objetos ou materiais que uma caixa de primeiros 

socorros deve conter. 
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À Descoberta dos outros e das Instituições 

 

5. Observa a seguinte árvore genealógica e completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Os pais da Maria são o ____________ e a ____________. 

b) O ____________ é o avô paterno da Maria. 

c) Os irmãos da mãe da Maria são o ____________ e a ____________. 

d) A tia paterna da Maria é a ____________ que é casada com o ____________. 

e) O ____________, a ____________ e o ____________ são primos da Maria e 

da Sara. 

 

6. Legenda as Bandeiras. 
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7. Rodeia os vestígios do passado, existentes na tua região. 
 

Ponte Castelo Mosteiro 

Estátua Muralha Igreja 

Nora Fábrica antiga Ruínas 

 

À Descoberta do Ambiente Natural 

8. Faz a legenda da figura (folha, flor, caule, raíz, fruto) 

 

 

9.  Identifica os tipos de raíz que aparecem nas imagens (aprumada, 

fasciculada, tuberculosa). 
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Raíz:____________________         Raíz: ____________________      Raíz: 

_____________________ 

 

 

10. Pinta os animais e a classe a que cada um pertence da mesma cor. 

 

 

11.  Completa o texto com as palavras (satélite, Terra, Lua, estrela, planeta, 

oito) 

 

Aves Mamíferos Répteis Peixes Insetos 

O Sol é uma __________ porque tem luz própria e 
emite calor. 

 

A Terra é um ________ porque não tem luz própria. 

 

A Lua é um ________ da Terra porque gira à volta dela. 

 

A ________ dá uma volta ao sol em 365 dias e 6 horas. 
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À Descoberta das Inter-relações entre espaços 

 

12. Observa a imagem. Quais são os instrumentos pelos quais te podes 

orientar. 

 

Posso orientar-me pelo __________ e pela __________. 

 

13. Assinala os pontos cardeais para onde as crianças estão viradas. Toma 

atenção às horas! 

06:20 h 12:00 h 18:30 

h 
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_____________________         _____________________     

____________________ 

 

 

 

14. Ordena as imagens das várias etapas da evolução dos meios de 
transporte terrestre. 
 

 

 

 

 

15.  Relaciona corretamente.  

 

 

 

Carta - 1                                                            

Jornal - 2 

Televisão - 3 

Telefone - 4 

Computador – 5 

Escrita, imagem e som 

Escrita e imagem 

Escrita 

Som e imagem 

Som 
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À Descoberta dos Materiais e Objetos 

 

16. Liga com os números, os conceitos às respetivas definições. 

 

Materiais transparentes (1) 
(  _ )Deixam passar toda a 
luz. 

Materiais translúcidos (2) 

(    )Não deixam passar a 

luz. 

Materiais opacos (3) 
(    )Deixam passar alguma 
luz. 

 

17. Relembra o que realizaste e observaste na experiência com ímanes. 

Observa a imagem. 

17.1. Identifica o objeto da imagem. É um ____________________. 

17.2. Liga ao objeto apenas os objetos que são atraídos por ele.    

                                               

18. Que nome se dá à propriedade de atrair certos objetos de ferro? 
 

R:______________________________________________________________
______ 

 

 

Pregos, areia, botões de ferro, pau, 
agrafos, colher 
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19. Assinala com X os objetos que constituem alavancas. 
 

 

  

20. Assinala o tipo de engrenagem representado na imagem ao lado. 

 

  alavancas                 rodas dentadas                   molas 

 

 

À Descoberta das Inter-relações entre a Natureza e a Sociedade 

 

21. Completa: 

Dá-se o nome de ________________, ao cultivo da terra no seu estado natural. 

As pessoas que se dedicam a esta atividade chamam-se, _________________. 

 

 

 

 

22. Legenda as imagens com os tipos de gado apresentados no quadro. 

 

gado bovino gado ovino gado suíno aves de capoeira 
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_______________   ________________   ________________   _______________ 

 

 

23. Relaciona corretamente. 

 

Todas as árvores nos fornecem ☺             ☺    a cortiça  

O pinheiro fornece-nos               ☺             ☺          a resina  

O sobreiro fornece-nos               ☺             ☺    a madeira  

 

 

24. Completa as afirmações com os tipos de pesca adequados. 

 

pesca artesanal                                              pesca industrial 

a) A__________________é feita perto da costa com pequenas embarcações. 

b) A__________________é feita longe da costa com grandes barcos, alguns 

dos quais com frigoríficos, onde se congela o peixe capturado. 

 

 

25. Completa as afirmações. 

 

a) Das pedreiras extraem-se rochas como o___________e o_____________. 
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b) Das minas extraem-se minérios como o____________e o_____________. 

 

 

 

 

 

26. Liga as indústrias às matérias-primas que utilizam e aos produtos que 

fabricam. 

 

                                             

 

 

têxtil frutas… 

Latas de conserva 

de peixe, compotas   

laticínios peixes, frutas… louças… 

conservas argila… sumos… 

cerâmica leite queijo, iogurtes… 

mobiliário lã, linho, algodão… móveis 

bebidas madeira, resina… fios e tecidos 

 

 

 

27. Classifica em verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações. 

 

Qualquer viagem se inclui na atividade turística.                                                       

Portugal possui ótimos fatores de atração turística 
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O turismo faz aumentar o número de empregos numa região. 

O turismo não gera nenhumas desvantagens para qualquer região. 

A preservação dos monumentos e tradições culturais favorece o crescimento do 

turismo. 
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ANEXO 5 
1.5. Planificações 1ºCEB 

                                                           PLANO DE AULA                                   

Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Florbela Antunes Prof./Educador Cooperante: Cristina Cavaca 

Aluno: Cátia 
Local de Estágio: EB1 de Figueira de Castelo 

Rodrigo 

Nível de Ensino: 1º Ciclo Data: 2 de Maio de 2016 

Turma/Grupo: 3º Ano Tempo: 9h-12h 

Área/ Domínio Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos 
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Português  

(9h-10:30h) 

Expressão oral 

 

Leitura 

 

Tipos de texto 

 

Gramática 

 

 

 

 

 

- Ler textos com progressiva 

rapidez e autonomia; 

- Compreender o conteúdo do 

texto; 

- Identificar o tipo de texto e 

suas funções; 

- Responder a questões sobre a 

leitura efetuada; 

- Identificar caraterística do 

texto narrativo; 

Estabelecer relações de 

sinonímia e antonímia para 

aprofundar a compreensão do 

texto 

 

 

 

- - Leitura silenciosa do texto; 

 - Leitura continuada do texto por parte dos 

alunos e atribuição de bola verde, amarela 

ou vermelha de acordo com qualidade da 

leitura; 

- Exploração oral do texto, no que respeita à 

tipologia de texto como ao conteúdo do 

mesmo; 

- Resposta a questões orais sobre o texto, 

para verificação da compreensão do 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura compreensiva 

e expressiva 

 

 

Texto narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fotocopias  

- Quadro 

- - Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha – livro de 

fichas 

 

Quadro 

 

 Canetas 
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Matemática 

(10h30-12h) 

Números e 

operações 

 

 

 

- Relacionar –  

 

(Grandezas e medida.) 

Levantar hipóteses do conteúdo do texto, a 

partir de personagens e leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolução de exercícios no manual para 

aplicação de conteúdos trabalhados ao longo da 

semana: 

- Explicação e superação de dúvidas; 

 

- Avaliação da atividade e do comportamento 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandezas e medida, 

medidas e 

capacidades  

Computador 

 

Retroprojetor 

 

 Lápis e borracha 
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Processos de Operacionalização:  

O dia inicia-se com o registo da data do dia. 

 

Português 

Nesta aula pretende-se desenvolver as capacidades leitoras dos alunos e explorar o tipo de texto narrativo e suas caraterística e funções. 

Para isso inicia-se a aula com a motivação para a leitura. E pede-se a cada criança que leia um parágrafo. 

 

Matemática  

A aula pretenderá consolidar conteúdos trabalhados ao longo da semana. Para isso utilizando o quadro, irá fazer-se exercícios sobre dinheiro 

Perímetros e áreas e ainda de medidas de capacidade. 
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Estudo do meio 

A aula pretenderá relembrar as diferentes atividades económicas. Assim, terá de haver uma exploração de imagens do manual e resolução da  

Ficha de aplicação da página 139. 
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PLANO DE AULA                                   

Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Florbela Antunes Prof./Educador Cooperante: Cristina Cavaca 

Aluno: Cátia Local de Estágio: EB1 de Figueira de Castelo Rodrigo 

Nível de Ensino: 1º Ciclo Data:4 de Maio de 2016 

Turma/Grupo: 3º Ano Tempo: 9h-12h 

Área/ Domínio Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos 

Português 

(9h-10:30h) 

Expressão oral 

 

Leitura 

 

Dramatizar o texto “o 

Sistema Solar” 

 

 

 

Recriar histórias (transformar 

personagens) 

 

Participar, em grupo, na 

recriação da história 

Leitura 

compreensiva e 

expressiva 

 

 

- Fotocopias 

- Quadro 

- - Marcadores 
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Tipos de texto 

 

Gramática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorar os tempos 

verbais: presente, 

pretérito e futuro. 

 

- Identificar figuras 

simétricas. 

 

-Traçar eixos de 

simetrias em imagens 

-desenhar e 

completar figuras 

 

(simetrias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resolução de exercícios para 

aplicação de conteúdos 

trabalhados ao longo da semana: 

- Explicação e superação de 

dúvidas; 

 

Texto dramático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha – livro de fichas 

 

Quadro 

 

Canetas 

 

Computador 

 

Retroprojetor 

 

Lápis e borracha 
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Matemática 

(10h30-12h) 

Números e 

operações 

 

 

 

 

 

- Avaliação da atividade e do 

comportamento dos alunos. 
 

 

 

 

Números e 

operações 

 

 

 

 

simetrias 
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Processos de Operacionalização: 

O dia inicia-se com o registo da data do dia.

 

Português 

Nesta aula pretende-se desenvolver as capacidades de represen

 

Matemática 

A aula pretenderá iniciar conteúdos sobre simetrias. Para isso utilizando o man
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 Irá resolver coletivamente no quadro exercícios sobre figuras simét

 

Estudo do meio 

A aula pretenderá relembrar o sistema sola

Mais altos de Portugal. 

Revisões. 
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                                                           PLANO DE AULA                                   

Prática de Ensino Supervisionada 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda 

Prof. Orientador: Florbela Antunes Prof./Educador Cooperante: Cristina Cavaca 

Aluno: Cátia Local de Estágio: EB1 de Figueira de Castelo Rodrigo 

Nível de Ensino: 1º Ciclo Data: 6 de Maio de 2016 

Turma/Grupo: 3º Ano Tempo: 9h-12h 

Área/ Domínio Objetivos Descritores de Desempenho Conteúdos Recursos 

Português  

(9h-10:30h) 

Expressão oral 

 

Leitura 

- Ler textos com 

progressiva rapidez e 

autonomia; 

- Compreender o 

conteúdo do texto; 

- - Leitura silenciosa do 

texto; 

 - Leitura continuada do 

texto por parte dos alunos e 

atribuição de bola verde, 

amarela ou vermelha de 

acordo com qualidade da 

leitura; 

Leitura 

compreensiva e 

expressiva 

 

 

- Fotocopias  

- Quadro 

- - Marcadores 
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Tipos de texto 

 

Gramática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar o tipo de 

texto e suas funções; 

- Responder a 

questões sobre a 

leitura efetuada; 

- Identificar 

caraterística do texto 

narrativo; 

Estabelecer relações 

de sinonímia e 

antonímia para 

aprofundar a 

compreensão do texto 

 

 

 

- Exploração oral do texto, 

no que respeita à tipologia 

de texto como ao conteúdo 

do mesmo; 

- Resposta a questões orais 

sobre o texto, para 

verificação da compreensão 

do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha – livro de fichas 

 

Quadro 

 

 Canetas 

 

Computador 

 

Retroprojetor 

 

 Lápis e borracha 
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Matemática 

(10h30-12h) 

Números e 

operações 

 

 

 

 

 

Determinantes 

possessivos 

 

 

 

 

- Relacionar –  

Simetrias  

 

 

 

Identificar determinantes 

possessivos 

 

 

 

 

 

- Resolução de exercícios no 

manual para aplicação de 

conteúdos trabalhados ao longo 

da semana: 

- - Avaliação da atividade e do 

comportamento dos alunos. 

 

 

 

 

Números e 

operações 

 

 

 

 

simetrias  
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Processos de Operacionalização:  

O dia inicia-se com o registo da data do dia. 

 

Português 

Nesta aula pretende-se desenvolver as capacidades leitoras dos alunos e explorar o tipo de texto narrativo e suas caraterística e funções. 

Para isso inicia-se a aula com a motivação para a leitura do texto “o ovni da Páscoa”. De seguida, faz-se a exploração e interpretação do texto.

 Rever-se-á os determinantes possessivos; o que são, quais são. 
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Matemática  

A aula pretenderá consolidar conteúdos trabalhados ao longo da semana. Para isso utilizando o manual e a projeção da ficha, a turma 

 Irá resolver coletivamente no quadro exercícios sobre simetrias. De seguida, faz-se revisões sobre a matéria dada. 

 

Estudo do meio 

A aula pretenderá iniciar o estudo dos meios aquáticos. 

 

 



 
 

 

 

FIGURA 42 - O OVNI DA PÁSCOA 
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FIGURA 43 - O OVNI DA PÁSCOA 
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FIGURA 44  - SIMETRIAS 
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FIGURA 45 - SIMETRIAS 
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ANEXO 6 
 

1.6. Recursos para aprendizagem do sistema solar 
 

A nossa fascinante lua 
 
 

 
FIGURA 46 - A LUA 

 
Crédito: Gregory H. Revera 
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Introdução 
 
A nossa Terra tem uma lua, à semelhança de muitos outros planetas no Sistema Solar. 
Mas nem sempre foi assim. A nossa lua nasceu há milhares de milhões de anos quando a 
Terra colidiu com um meteorito do tamanho de Marte. Os astrónomos pensam que, antes 
desse acontecimento, a Terra girava muito rapidamente em torno do seu eixo e rolava de 
um lado para o outro. O clima alterou-se de forma caótica e o dia e a noite eram muito 
curtos. Ao longo do tempo, a atração entre a Lua e a Terra abrandou as respetivas 
rotações. O eixo da Terra tornou-se mais estável e o dia e a noite tornaram-se mais 
longos. Graças à Lua, a Terra evoluiu e tornou-se num lugar mais propício à vida! 
 
Devido ao seu movimento mensal regular e verificável, a Lua constitui um tema 
especialmente indicado como introdução à astronomia. À vista desarmada ou com um 
simples par de binóculos, as crianças podem descobrir sozinhas um novo mundo. 
 
Enquanto introdução à astronomia, a Lua apresenta várias vantagens adicionais: 
 

• Pode ser vista de qualquer ponto, seja na cidade ou no campo. 
• Tal como a Terra, a Lua tem uma forma esférica. Quem se tiver familiarizado 

com a forma da Lua, habituar-se-á mais facilmente à ideia de que a Terra é 
esférica. Isto é particularmente importante para as crianças do ensino primário. 

• A Lua muda constantemente de forma, o que torna a sua observação mais 
interessante. Esta observação é inclusivamente possível durante o dia. 

• Tendo a Lua como alvo de observação, as crianças podem compreender mais 
facilmente a que ponto a descoberta do telescópio foi fundamental para a 
astronomia. 

• Em todas as culturas, a Lua tem desempenhado um papel extremamente 
importante na divisão do tempo em meses. Cada ciclo lunar tem a duração 
aproximada de um mês.  

• As missões lunares (tripuladas) das décadas de 1960 e 1970 fascinam as 
crianças. 

• A Lua é multicultural: sobre a Lua e em torno dela, todas as pessoas da Terra 
imortalizaram personagens da sua cultura através de contos e mitos. 

 
Fases da Lua 

 Crédito: UNAWE / C.Provot 
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Ao contrário das estrelas, a Lua não tem brilho próprio. Limita-se a refletir a luz que recebe 
do nosso Sol. E à semelhança da Terra, apenas metade da esfera é iluminada pela luz do 
dia: na outra metade é noite. À medida que a Lua gira em torno da Terra, todos os dias 
vemos partes diferentes do "lado diurno" da Lua. Durante a lua cheia, a Lua está voltada 
para nós com a totalidade do seu lado diurno. Durante a lua nova, acontece o oposto: é a 
totalidade do lado noturno da Lua que vemos. Entre estas situações, vemos diferentes 
fases lunares, em que partes do lado diurno e do lado noturno são visíveis ao mesmo 
tempo em proporções variáveis. 

 

A Terra gira em torno do Sol. Contudo, em relação a este plano orbital, a órbita da Lua não 

é horizontal (ver imagem da esquerda), mas inclinada (ver imagem da direita). 

 
As fases lunares passam da lua nova à lua cheia e retornam à lua nova num ciclo de cerca 
de 29,5 dias. A Lua circula em redor da Terra num período de tempo ligeiramente mais 
curto (27,3 dias) mas, porque o sistema fez um certo progresso na sua órbita em torno do 
Sol, a Lua precisa de avançar um pouco mais para se recolocar entre a Terra e o Sol e se 
tornar mais uma vez numa lua nova. A Lua descreve as suas órbitas num plano inclinado e 
não horizontal. 
 
Para melhor compreender as fases lunares, tomemos o exemplo da pequena Maria que 
vive em Espanha. A Maria senta-se muitas vezes no quintal a olhar para a Lua. Do seu 
ponto de vista, a Lua está completamente às escuras na posição 1 porque o Sol está atrás 

dela (ver a figura). É uma lua nova:     . Na posição 2, a Maria só consegue ver a parte 

da superfície lunar iluminada que está voltada para ela:     .  

Na posição 3, o lado da Lua que a Maria vê está completamente iluminado. É uma lua 
cheia:    . Na posição 4, a Maria mais uma vez só consegue ver metade da Lua 
iluminada, mas agora é a outra metade:     . Ao fim de 29,5 dias, a Lua regressa à 
posição 1. 
 

 
Crédito: UNAWE / C.Provot 

3 

2 

1 

4 
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A Maria encontra-se na Terra e observa a Lua em momentos diferentes. Dependendo do 
ponto em que se encontra em relação a ela, em cada momento, a Lua revela uma 
determinada porção do seu lado iluminado. A órbita da Lua tem uma inclinação de cerca 
de 5 graus, razão por que não se dá um eclipse lunar e solar todos os meses. 
 
Factos sobre a Lua 
 
Idade Cerca de 4 mil milhões de anos 
Diâmetro 3472 km (um quarto do da Terra; a Lua 

cabe na Austrália) 
Massa 73.477 mil milhões de mil milhões de kg 

(7,3 × 10²² kg) 
Distância média da Terra 384.400 km 
Período de rotação em torno do próprio 
eixo 

27,3 dias (cerca de um mês) 

Período orbital 27,3 dias (cerca de um mês) 
Temperatura Pode ser mais de 100 °C (lado diurno) e 

menos de -200 °C (lado noturno) 
Gravidade Na Lua, os objetos são seis vezes mais 

leves do que na Terra 
Facto curioso A Lua é o único corpo celeste que o 

homem alguma vez pisou 
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Paisagem lunar 
 

 Crédito: NASA 
 
Breve descrição 
 
Criar uma paisagem lunar, formando diferentes desenhos de crateras com pedras, cacau e 
farinha. 
 
 
Palavras-chave 
 
• Lua 
• Cratera 
• Paisagem 
 
 
Materiais 
 
• Assadeira 
• Cacau 
• Farinha 
• Pedras de tamanhos diferentes (0,5 – 3 cm) 
• Imagem da Lua (Apêndice) 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 
 
Conhecer a paisagem lunar e como se formam as crateras 
 
 
Dados científicos de referência 
Galileo Galilei, astrónomo e matemático italiano do século XVI, foi o primeiro homem a 
observar atentamente a Lua com um telescópio. Ao olhar através do telescópio pela 
primeira vez, não conseguia acreditar no que via. Montanhas enormes, crateras, terras 
altas e vales compunham a belíssima paisagem lunar. 
 
Vários anos após a descoberta de Galilei, outro astrónomo italiano chamado Giovanni 
Battista Riccioli criou um mapa no qual pôs um nome aos maiores "mares" da Lua (ver 
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imagem abaixo). Na realidade, estes mares são vales escuros que se assemelham a 
mares. Não existe água líquida na superfície da Lua, mas apenas algum gelo em crateras 
profundas. Como Riccioli estava convencido de que a Lua influenciava diretamente o clima 
terrestre, designou alguns dos mares como "Mar da Tranquilidade", "Mar da Serenidade", 
"Mar das Chuvas", "Mar das Nuvens" e "Oceano das Tempestades".  
 
As inúmeras crateras da Lua foram criadas há muito tempo por impactos de meteoritos. 
Todas têm tamanhos diferentes e algumas são rodeadas por raios brilhantes, o que indica 
a sua idade relativamente jovem (as zonas escuras são mais antigas). Na Terra, os 
impactos dos meteoritos desaparecem ao longo do tempo com a erosão: a chuva, o vento 
e a água alisam a superfície ao desgastarem as irregularidades até que só ficam visíveis 
as mais recentes. Além disso, a atmosfera terrestre queima a maioria dos meteoritos antes 
de colidirem com a superfície. A Lua, todavia, não tem atmosfera, o que significa que todas 
as crateras permanecem intactas. É por esta razão que a Lua está marcada por muitas 
crateras - e estas são cada vez mais com a passagem do tempo! 
 
Outras fontes: imagens de crateras lunares (http://goo.gl/D0r2p) 
 

 
Imagem: Gregory H.Revera / Grafismo: Unawe C.Provot 
 

• Espalhar uma camada espessa de farinha numa assadeira, seguida de uma 
camada fina de cacau por cima, usando um coador.  

• Pedir às crianças que apanhem pedras de tamanhos diferentes e as atirem 
para a assadeira a velocidades diferentes e de ângulos diferentes. Formar-se-
ão assim muitas crateras diferentes.  

• Em seguida, pedir às crianças que comparem as verdadeiras crateras lunares 
numa imagem da Lua com as crateras que fizeram. Que indica a forma 
estrelada dos impactos a respeito da direção e velocidade do projétil? De que 
depende o tamanho da cratera?  
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• Sugestão: pode também pedir-se às crianças que construam as diferentes 
características de uma paisagem lunar com papier mâché e tinta. Basta dispor 
de uma tábua de madeira, jornais, pasta, tinta, pincéis, cola para pulverizar e 
areia fina. Fazer, antes de mais, papier mâché com jornal e pasta. Pedir às 
crianças que criem uma paisagem lunar numa tábua de madeira, usando rede 
de galinheiro e o papier mâché. Não esquecer as crateras! Quando a paisagem 
secar, pedir às crianças que a pintem. Usando cola para pulverizar e areia, 
podem obter uma representação ainda mais realista da paisagem. 
Adicionalmente, podem construir pequenos astronautas e veículos lunares 
(com Lego, por exemplo). 

 

 
Crédito: Cecilia Scorza 
 
Um meteorito atinge a nossa superfície lunar vindo da esquerda. Pode reconhecer-se 
claramente a forma estrelada do impacto na farinha branca, que é mais pronunciada no 
sentido da trajetória (para a direita). 

 
Crédito: NASA 
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A Terra, o nosso planeta 
 
 
 
 

 
Crédito: NASA 
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Introdução 
 
A Terra é um planeta muito especial: é o nosso planeta. Quando os astronautas pisaram a 
Lua pela primeira vez em 1969 e trouxeram uma fotografia da Terra tirada do espaço, 
muitas pessoas perceberam que vivemos todos juntos num planeta minúsculo. A partir do 
espaço, não são visíveis fronteiras políticas, culturais ou linguísticas: somos todos 
habitantes deste pontinho azul num oceano de vazio. 
 
Há cerca de 4,5 mil milhões de anos, quando o Sol nasceu, a Terra formou-se a partir da 
poeira que circulava à volta dele. A vida no nosso planeta é possível porque a distância 
entre a Terra e o Sol é a distância certa. Precisamos de líquido para sobreviver e a água 
só adquire forma líquida a determinadas temperaturas. Se a Terra estivesse um pouco 
mais próxima do Sol, a água ter-se-ia evaporado completamente. Se estivesse mais 
distante, todo o planeta teria congelado. Além das temperaturas propícias, podemos estar 
gratos à atmosfera da Terra por nos proteger. Queima meteoros perigosos que surgem a 
voar do espaço, mantém a radiação nociva afastada e recolhe raios solares para regular a 
temperatura e captar parte do calor à noite. 
 
O Sol não é visível à noite porque a Terra gira em torno do seu eixo. Quando estamos no 
lado da Terra virado para o Sol, é dia. Doze horas mais tarde, a Terra descreveu meia 
rotação, colocando-nos na sua própria sombra, o que significa que é noite. 
 

 
Crédito: NASA 
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Factos sobre a Terra 

 
Idade Cerca de 4,5 mil milhões de anos 
Diâmetro 12.742 km 
Massa 5974 mil milhões de mil milhões de kg 

(5974 × 10²4 kg) 
Distância até ao Sol 150.000.000 km (1 unidade astronómica) 
Período de rotação em torno do próprio 
eixo 

23 horas e 56 minutos (cerca de um dia) 

Período orbital 365,24 dias (cerca de um ano) 
Temperatura Entre –90°C e 60°C 
Gravidade Ao fim de um segundo, um objeto em 

queda atinge uma velocidade de 9,81 
metros por segundo. 

Inclinação do eixo de rotação 
relativamente ao plano orbital em torno do 
Sol 

23,4 graus 
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A Terra esférica 
 
 
Breve descrição 
 
Observar um navio a "afundar-se" no horizonte numa superfície plana e num globo para 
compreender a forma da Terra. 
 
 
Palavras-chave 
 
• Terra 
• Forma 
• Globo 
 
 
Materiais 
 
• Globo (Caixa) 
• Barco de papel (Apêndice) 
• Figuras de brincar (Apêndice) 
 
 
Objetivos de Aprendizagem 
 
Compreender a forma esférica da Terra 
 
 
Dados científicos de referência 
 
As crianças podem realizar uma observação simples para determinarem sozinhas que a 
Terra é redonda. Um capitão em terra observa um navio a afastar-se de si. Apercebe-se 
de que o navio não só diminui de tamanho no horizonte (porque os objetos distantes 
parecem mais pequenos), mas também parece afundar-se: o casco é a primeira parte a 
desaparecer e o topo do mastro é a última. Como se pode explicar isto? Há alguns 
séculos, as pessoas deram-se conta de que os navios se afundavam no horizonte ou 
emergiam deste, pelo que concluíram que a Terra devia ser redonda. Se a Terra fosse 
plana, os navios não se afundariam ao afastar-se; apenas iam ficando cada vez mais 
pequenos. 
 
 
Descrição completa 
 

• Começar por pedir às crianças que construam um barco de papel (ver 
Apêndice).  

• Colocar o barco de papel e uma figura de brincar (ver Apêndice) em cima de 
uma mesa que representa uma Terra plana.  

• Deixar as crianças observar o navio a afastar-se do ponto de vista da figura. 
Verão o navio a tornar-se cada vez mais pequeno. 

• Colocar agora o barco de papel e a figura de brincar num globo que representa 
uma terra redonda.  

• Pedir novamente às crianças que observem o navio a afastar-se do ponto de 
vista da figura. Elas verão que o navio não só diminui de tamanho, mas 
também "se afunda". Deixá-las descrever nas suas próprias palavras o que 
veem.  
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Atividades relacionadas: 2.2 
 
 
 

 
 
Crédito: Natalie Fisher 

 
 
Crédito: UNAWE / C.Provot 
 
Numa superfície plana, apenas se vê um navio a diminuir de tamanho (acima). Numa 
forma esférica, vê-se o navio a tornar-se cada vez mais pequeno e também a afundar-se 
no horizonte (abaixo). 
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O nosso Sistema Solar 
 
 

 
 
Crédito: NASA / JPL 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 
O Sistema Solar em que vivemos compreende o Sol como estrela central, oito planetas 
com as respetivas luas e vários planetas anões. Juntamente com centenas de milhares de 
asteroides (pedregulhos) e cometas, estes corpos celestes orbitam o Sol. 
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A Terra é um planeta muito especial entre estes corpos celestes. É o nosso planeta! Para 
compreender a sua singularidade, as crianças têm de comparar a Terra com os outros 
planetas do Sistema Solar. Como a Terra se situa a cerca de 150 milhões de quilómetros 
do Sol, a temperatura é perfeita para que haja água em forma líquida à superfície, ao 
contrário da maioria dos restantes planetas. Este fator revelou-se crucial para o 
desenvolvimento da vida! 
 
O Sistema Solar no seu conjunto faz parte do sistema da Via Láctea, um grupo de cerca 
de 200 mil milhões de estrelas dispostas em espiral juntamente com gases e poeira. 
Milhares de milhões destas estrelas têm planetas e estes, por sua vez, têm luas. Isto 
sugere que não estamos provavelmente sozinhos na Via Láctea, mas as distâncias entre 
as estrelas são tão grandes que seria extremamente difícil visitar outro mundo. 

 
Créditos: Wikimedia Common / Nick Risinger                               Crédito: NASA / JPL 
Mesmo a estrela mais próxima de nós, Proxima Centauri, dista da Terra 4,22 anos-luz (ou 
seja, mais de 40 biliões de quilómetros). É uma distância tão grande que uma viagem até 
lá demoraria várias gerações de vidas humanas. 
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Crédito: UNAWE / C.Provot 
 
Os planetas que orbitam outras estrelas diferentes do nosso Sol designam-se como 
planetas extrassolares ou, abreviadamente, exoplanetas. Os astrónomos já descobriram 
mais de 900 destes exoplanetas. 
 
Podemos classificar o nosso Sistema Solar em dois tipos: os planetas rochosos, que estão 
mais próximos do Sol e têm uma superfície sólida, e os gigantes gasosos, que estão mais 
distantes do Sol, e são mais massivos e principalmente compostos por gás. Mercúrio, 
Vénus, Terra e Marte enquadram-se na primeira categoria, e Júpiter, Saturno, Urano e 
Neptuno constituem a segunda. Plutão, até há algum tempo o planeta do nosso Sistema 
Solar mais distante do Sol, é considerado desde 2006 um dos planetas anões. Entre Marte 
e Júpiter existe a chamada cintura de asteroides que orbita o Sol como um anel. Consiste 
em milhares de pedregulhos mais pequenos e maiores. Os maiores de entre eles têm 
nomes próprios como os planetas. Um deles, Vesta, é tão grande que é considerado um 
planeta anão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturno 
 

Urano 
 

Neptuno 
 

Plutão 
 

Planetas Rochosos 
 

Gigantes Gasosos 
 

Mercúrio 
 

Vénus  

Terra Marte 
 

Júpiter 
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 Ver os planetas 
 
 
 
Breve descrição 
 
Colocar o modelo do nosso Sistema Solar sobre um pano contra uma faixa de estrelas 
para analisar quando os planetas do Sistema Solar são visíveis. 
 

Crédito: Natalie Fisher 
 
Palavras-chave 
 
• Sol 
• Planetas 
• Sistema Solar 
 
 
Materiais 
 
• Planetas de plástico (Caixa) 
• Sol de plástico (Caixa) 
• Pano azul (Caixa) 
• Faixa do Zodíaco (Caixa)  
 
 
Objetivos de Aprendizagem 
 
Conhecer as localizações dos planetas no nosso Sistema Solar e saber quando podemos 
vê-los a partir da Terra. 
 
 
 
Dados científicos de referência 
 
Consultar a introdução e a atividade 4.1 
 
 
Descrição completa 
 

• Estender um pano azul no chão.  
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• Colocar uma grande esfera amarela - representando o Sol - no centro com os 
planetas em volta pela ordem correta. Dois dos planetas (Mercúrio e Vénus) 
devem estar entre o Sol e a Terra, com os outros atrás da Terra.  

• Começar por retirar todos os planetas exceto Vénus, Mercúrio e a Terra. Qual 
é o lado diurno e noturno da Terra? Qual é a única altura em que podemos ver 
Vénus e/ou Mercúrio? Vénus e Mercúrio só são visíveis do lado diurno da 
Terra. Assim, só podem ser observados durante o dia (especialmente ao 
crepúsculo quando a luz do sol já não é tão intensa). Podem ser observados 
na direção de oeste ao cair da noite (depois de o sol se pôr aí) ou na direção 
de este ao princípio da manhã (imediatamente antes de o Sol nascer). Em 
linguagem corrente, Vénus é designado como estrela da tarde ou estrela da 
manhã graças ao seu brilho aparente durante esses períodos do dia. No 
entanto, Vénus apenas reflete a luz do sol em lugar de emitir luz própria como 
as estrelas. Em contraste, Mercúrio é difícil de enxergar porque está ainda 
mais próximo do Sol, dando-nos um período de tempo mais curto para 
observá-lo. Além disso, é mais pequeno e está mais distante. 

• Por uma questão de simplicidade, vamos agora deixar apenas a Terra e Júpiter 
no pano, para além do Sol. Quando podemos ver Júpiter (e os outros planetas 
exteriores)? Isto depende do ponto em que se encontra na sua órbita. Por 
vezes pode ser visto à noite, o que o torna muito mais fácil de divisar. Além 
disso, Júpiter é – como todos os outros gigantes gasosos – muito maior do que 
Mercúrio e Vénus. A única desvantagem em termos de visibilidade é que os 
gigantes gasosos estão mais distantes de nós. 

 
 

 
Crédito: UNAWE / C.Provot 
 
 
Atividades relacionadas: 4.2, 4.6 
         
 
 

Vénus 
 

Mercúrio 

Terra 

Vénus 
 

Mercúrio 

Terra 
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Crédito: Natalie Fisher 
 
 
 
 

Vídeo apresentado aquando da explicação da rotação da terra: 

Semana 2) Rotação da terra: O que é dia? O que é noite?  

http://centrodeatividades.blogspot.com/ 
 

http://centrodeatividades.blogspot.com/
http://centrodeatividades.blogspot.com/

