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A inclusão das Ciências no currículo dos primeiros anos come-
çou a consolidar-se na década de 80 em vários países, com par-
ticular destaque para o Reino Unido, onde a investigação tem
sido mais saliente. Em Portugal, é conhecida de todos, profes-
sores e responsáveis pela gestão curricular, a menoridade da
área das Ciências no currículo do 1.º ciclo do ensino básico,
quer em tempo dispendido, quer na fragilidade das apren-
dizagens alcançadas. 
Embora a situação tenha evoluído com a inclusão das Ciências
no Currículo Nacional, na área de Estudo do Meio, existem in-
dicadores (trabalhos de investigação, avaliações internacionais
e relatos de professores) que evidenciam problemas reais sobre
o ensino e a aprendizagem das Ciências que importa inverter:
(1) subvalorização do ensino das Ciências relativamente a ou-
tras áreas do saber (a leitura, a escrita e o cálculo); (2) insuficiên-
cia de recursos didácticos para alunos e professores que poten-

ciem boas práticas de ensino e de aprendizagem; (3) formação
insuficiente dos professores sobre a importância desta área e
formas de a desenvolver e (4) investigação sobre Educação em
Ciências nos primeiros anos menos desenvolvida do que para
outros níveis de escolaridade. 
A discussão desenvolvida nas últimas três décadas sobre quais os
objectivos da aprendizagem das Ciências nos primeiros anos está
longe de estar concluída. Conforme os objectivos que são releva-
dos, assim se orienta o ensino, se escolhem os recursos a utilizar
e se planifica a avaliação a conduzir. As perspectivas sobre o ensi-
no das Ciências são muito diversificadas nos enfoques usados,
destacando-se as seguintes: (1) ensinar o que é a Ciência, (2) ensi-
nar Ciências, (3) ensinar competências técnicas e atitudes suscep-
tíveis de aplicação em outras situações de vida ou, simplesmente,
(4) antecipar o início do ensino das Ciências. Cada uma destas
orientações implica abordagens distintas ao nível da sala de aula. 
Ora, a discussão das finalidades da aprendizagem das Ciências
no 1.º ciclo deve ter em conta as finalidades da educação em
Ciências na escolaridade básica, a qual tem vindo a ter como
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orientação, em muitos países, a “literacia científica” definida co-
mo “a capacidade de alguém que é capaz de exprimir compreen-
são sobre ‘grandes’ ideias científicas e utilizar processos de ques-
tionamento para tomar decisões informadas sobre o impacte da
actividade humana no mundo à sua volta” (OCDE, 1999).

Componentes da Educação em Ciências 

e metas para o 1.º ciclo

O ensino das Ciências terá sempre de ter em conta três dimen-
sões principais, de forma interligada: os conceitos, os proce-

dimentos e as atitudes.

1. Os conceitos incluídos num dado currículo e o seu nível de
aprofundamento são cruciais na definição do conteúdo das ac-
tividades a seleccionar. Para um dado fenómeno as crianças po-
dem evoluir da descrição para a explicação, de “pequenas” para
“grandes” ideias, de ideias pessoais para ideias partilhadas
(Harlen e Qualter, 2004).

Para muitos dos tópicos em questão e/ou para muitas crianças,
é plausível que no 1.º ciclo se fique apenas no primeiro nível de
cada um dos aspectos considerados.
No primeiro caso, aquilo que distingue os níveis descritivo e ex-
plicativo é a passagem do que acontece para o por que acontece.
As “pequenas” ideias são tentativas de atribuição de significado
a casos isolados, enquanto as “grandes” ideias representam a
procura de significado para casos mais amplos ou situações-pro-
blema novos. A função das Ciências nos primeiros anos é, pois,
construir um acervo de “pequenas” ideias a partir de situações
reais familiares às crianças, as quais permitem, ao mesmo tem-
po, ir acedendo a formas de interpretação mais abstractas, por
comparação entre si. As ideias desenvolvidas pelas crianças co-
meçam sempre na base da experiência pessoal e é necessário
proporcionar condições para que cada criança seja capaz de ex-
plicar aquilo que pensa e porquê, e ainda poder ter acesso às
ideias dos outros. Progredir de níveis de explicação pessoais pa-
ra níveis de explicação partilhada é de importância crucial para
a compreensão do que é o conhecimento científico. 
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2. A aprendizagem das Ciências engloba a compreensão dos
procedimentos que permitem diferenciar entre conhecimento
científico e não científico e, por isso, se constituem como ferra-
mentas cognitivas básicas. Além disso, os procedimentos cientí-
ficos são transferíveis, de forma útil, para outros domínios da ac-
tividade humana, pelo que ao trabalhar sobre eles se está, simul-
taneamente, a desenvolver a literacia cultural das crianças.
As competências de índole procedimental a desenvolver com as
crianças podem classificar-se em quatro tipos (de Pró, 2003): 
(1) Competências técnicas (realização de montagens, constru-
ção de dispositivos e de maquetas, utilização de meios informá-
ticos e instrumentos de medida); (2) Competências básicas

(observação, classificação, seriação, medição, organização de ta-
belas de dados e construção de gráficos); (3) Competências de

investigação (identificação de problemas, elaboração de ques-
tões, de hipóteses e de previsões, relação entre variáveis inde-
pendente e dependente, controlo de variáveis, planificação de
uma experimentação, análise e interpretação de dados, uso de
modelos interpretativos, elaboração de conclusões); (4) Compe-

tências de comunicação (representação simbólica, identifica-
ção de ideias em material escrito ou audiovisual, elaboração de
registos – desenhos, tabelas, quadros, descrições e relatórios,
apresentação oral de resultados).
Partilha-se a posição de outros investigadores quando afirmam
que a educação em Ciências não é ensinar os alunos a observar,
classificar, medir e formular hipóteses. Eles fazem-no há muito
tempo e continuarão a fazê-lo fora da sala de aula. O que na es-
cola deve ensinar-se é a observação científica, a classificação
científica e a formulação científica de hipóteses. Mais ainda, o
que torna tais processos científicos é a utilização apropriada de
conceitos científicos relevantes.

Sistematizando, os conceitos permitem compreender fenóme-
nos ao estabelecer relações entre as novas situações e aquilo que
já se sabe; os processos são procedimentos mentais e físicos usa-
dos para obter, interpretar e usar evidências sobre o que nos ro-
deia e para construir significados; as atitudes são disposições
que permitem fortalecer a confiança para um envolvimento no
questionamento e posterior aprendizagem. 

Trabalho prático e aprendizagem em Ciências

As actividades práticas são consideradas instrumentos por exce-
lência na aprendizagem das Ciências, desde que enquadradas na
nova didáctica das Ciências, e devem ser iniciadas desde cedo. A
realização de “experiências avulsas” ou ainda de “experiências
pela experiência” não serve os propósitos duma educação cien-
tífica de base e pode até levar à ideia de que a manipulação é, em
si mesma, geradora de mais-valia educativa. O trabalho prático
no 1.º ciclo poderá ser uma estratégia de ensino promotora de
aprendizagens de, sobre e através das Ciências, e pode assumir
diversos formatos, com diferente grau de elaboração (experiên-
cias sensoriais, de verificação/ilustração, exercícios práticos e
actividades investigativas) (Caamaño, 2003). 
As experiências sensoriais baseiam-se em dados dos sentidos
e são especialmente úteis para actividades de identificação e
classificação de materiais, objectos e fenómenos (exemplo: ob-
servar a cor e a forma de folhas, rochas, animais e plantas para
distinguir semelhanças e diferenças).
As experiências de verificação/ilustração são destinadas a
ilustrar um princípio ou uma relação entre variáveis (exemplo:
verificar o efeito de um íman sobre alguns materiais).
Os exercícios práticos visam o desenvolvimento de competên-
cias específicas que podem ser do tipo laboratorial (exemplo: fa-
zer uma filtração), de índole cognitiva (exemplo: formar grupos
de objectos segundo critérios específicos), do tipo comuni-
cacional (exemplo: descrever uma observação) ou a ilustração
de uma teoria (exemplo: verificar que materiais diferentes se dis-
solvem em água em diferente extensão).
Nas actividades do tipo investigativo procura-se dar resposta
a uma questão-problema formulada. Neste tipo de trabalho prá-
tico, enquadrado na linha do ensino por pesquisa (Cachapuz,
Praia e Jorge, 2002), o que está em causa é o modo como se de-
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O programa de formação de professores com vista 

à generalização do ensino experimental das Ciências 

no 1.º ciclo será operacionalizado em torno de três 

ideias-chave: 

1. A inovação do ensino requer que se tenham em conta

resultados da investigação educacional. Ora, o ensino 

das Ciências de base experimental desde os primeiros

anos é hoje reconhecido na literatura da especialidade

como indispensável ao desenvolvimento da cultura 

científica dos alunos. Também as actividades a realizar

pelas crianças deverão ser adequadas do ponto de vista

conceptual, procedimental e atitudinal, bem como ser

contextualizadas em temas social e culturalmente 

relevantes (por oposição a experiências avulsas).

2. A inovação do ensino requer a intervenção, de forma 

articulada, ao nível da formação/acompanhamento dos

professores, do desenvolvimento de recursos didácticos 

para os alunos e de orientações metodológicas para os

professores, e, ainda, da avaliação das competências 

alcançadas pelos destinatários da intervenção. 

3. A inovação do ensino requer que sejam tidos em conta 

os resultados da avaliação inerente à implementação  

de intervenções em contextos diversificados, os quais 

determinarão a pertinência e condições da sua 

generalização.

finem as questões-problema a investigar; se concebe o planea-
mento dos procedimentos a adoptar; se analisam os dados reco-
lhidos e se estabelecem as conclusões; se enunciam novas ques-
tões a explorar por via experimental ou outra. 
O modelo de trabalho prático investigativo (já referido em outro
lugar, Martins, 2002), envolve oito etapas que o professor pode-
rá ajudar os alunos a reconhecer e a explorar: 
1. Consciencialização do aluno sobre as suas ideias prévias rela-

tivas ao assunto em estudo; 
2. Clarificação da questão-problema (o que é que queremos

saber?); 
3. Planificação dos procedimentos a adoptar (como é que vamos

fazer para encontrar uma resposta?); 
4. Previsão dos resultados (o que é que sabemos ou pensamos

sobre o assunto e, portanto, quais são as nossas previsões?);
5. Execução da experiência (como vamos fazer e que cuidados

devemos tomar?); 
6. Resultados obtidos e seu significado (como organizar os da-

dos da experiência e o que é que eles querem dizer?); 
7. Resposta à questão-problema e limites da sua validade; e 
8. Elaboração de novas questões (a partir das conclusões obtidas

que novas questões sou capaz de colocar?). 

Algumas considerações

Embora o ensino das Ciências nos primeiros anos seja hoje um
dado adquirido nos currículos escolares, o mesmo não acontece
quanto às perspectivas didácticas a seguir. É necessária mais in-
vestigação sobre o ensino e a aprendizagem neste nível etário e
sobre as repercussões das diversas perspectivas nas apren-
dizagens futuras. 
É crucial que a ciência escolar tenha em conta, de forma articu-
lada, as três componentes da educação em Ciências, visto que o
questionamento científico ou debate ocorre sempre sobre algum
assunto, isto é, requer algum conhecimento e compreensão des-
se conteúdo. Não é, pois, admissível que as crianças possam
compreender um processo científico sem o contextualizar.
Também o gosto pela aprendizagem permanente deve ser cons-
truído desde os primeiros anos.
A educação é uma área da actividade humana que está em per-
manente mudança. A educação em Ciências é, porventura, uma

daquelas onde os ajustes devem ser permanentes, dada a evolu-
ção do conhecimento científico e as implicações sociais, econó-
micas, éticas e culturais do desenvolvimento da tecno-ciência.
Continuar a investir na educação em Ciências nos primeiros
anos de escolaridade é uma prioridade, pelo que é indispensá-
vel um reforço do investimento na investigação científica nesta
área e na formação inicial e continuada de professores. ::
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