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1- Introdução 

“A educação científica de base assume um papel fundamental na promoção da literacia 

científica e potencializa o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma 

cidadania interveniente e informada. Entre os fatores que contribuem para o desenvolvimento 

destas competências, salienta-se a importância de iniciar nos primeiros anos de escolaridade o 

ensino das ciências de base experimental, de forma a estimular a curiosidade e o interesse das 

crianças pela ciência…” (Despacho nº 2143/2007 de 9 de fevereiro).  

No seguimento das diretrizes anunciadas pelo Ministério da Educação que apontam para a 

importância da implementação do Ensino Experimental das Ciências no 1º ciclo surge este 

projeto com um grupo de trabalho composto por professores do 1º ciclo e do 3º ciclo, 

proporcionando aos alunos o contacto com a ciência em domínios da Química, Física e 

Astronomia.  

 

2- Descrição Geral  

A “Oficina das Ciências” apresenta duas componentes de ação: uma componente científica e 

uma componente transversal a várias disciplinas.  

 

A abordagem da componente científica é iniciada a partir de uma questão-problema, à volta da 

qual é desenvolvida uma investigação segundo uma perspetiva POE (Prever, Observar, Explicar). 

Desta forma, o aluno será colocado perante um trabalho prático investigativo com recurso a um 

protocolo experimental onde terá de:  

Identificar o problema que está a investigar;  

Controlar a experiência através de variáveis independentes (o que vamos mudar);  

Controlar a variável dependente escolhida (o que vamos medir);  
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Registar os dados (através de tabelas, quadros e gráficos)  

Formular hipóteses (o que pensamos que vai acontecer e porquê);  

Tirar conclusões (o que aconteceu e porquê).  

 

No final da exploração da actividade prática os alunos elaborarão um relatório, o qual terá a 

finalidade de consolidar não só as aprendizagens adquiridas durante a actividade experimental 

como também, sempre que for caso disso, o tratamento Matemático dos dados experimentais.  

 

Na abordagem transversal do conhecimento pretende-se investir na interdisciplinaridade, 

nomeadamente nas disciplinares de Língua Portuguesa (através da leitura de textos científicos, 

elaboração de textos e relatórios), Matemática (através do tratamento de dados obtidos 

experimentalmente) e Expressões (na construção de materiais). 

 

3- Objetivos do Projeto 

Através deste projeto pretende-se:  

Divulgar a Ciência junto dos alunos mais novos. 

Fomentar nos alunos o gosto pelas Ciências Experimentais.  

Desenvolver o espírito crítico e científico dos alunos. 

Desenvolver o gosto pela investigação.  

Desenvolver a literacia científica dos alunos.  

Desenvolver o trabalho colaborativo.  

Utilizar as TIC como ferramenta ao serviço da Ciência.  

 

4- Calendarização 

 As sessões ocorrerão uma vez por semana com a duração de 50 minutos no laboratório. 
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5- Temáticas e conteúdos de Estudo do Meio, por anos de 

escolaridade 

 

Ano  Temáticas Conteúdos 
1º Ano - Astronomia 

- Som 
- Água 

- Materiais 

- Sucessão dos dias e noite. 
- A cor, o sabor, a forma, o cheiro e a textura de alguns 

materiais. 
- Produção de sons com diferentes fontes sonoras. 

- O que é o som? 
- Propriedades da água: inodora, insípida, incolor. 

- Conservação do volume da água na mudança recipiente. 
- Flutuação dos corpos. 

- Dissolução 

2º Ano - Ar 
- Água 

- Materiais 

- A origem dos materiais: natural ou artificial. 
- Propriedades dos materiais: Flexibilidade e Resistência. 
- Propriedades dos materiais: Dureza, Combustibilidade, 

Solubilidade. 
- Existência e movimento do ar. 

- O ar tem peso 

3º Ano - Astronomia 
- Luz 

- Óptica 
- Magnetismo 

- Mecânica 

- Corpos luminosos/iluminados. 
- Sol: fonte luminosa. 

- Corpos transparentes/translúcidos e opacos. 
- Sombra. 

- Reflexão da luz. 
- Atração Magnética. 

- Alavancas, roldanas, molas e pêndulos. 

4º Ano - Astronomia 
- Materiais 

- Eletricidade 
- Ar 

- Som 
 
 

- Sistema Solar e seus componentes. 
- Propriedades dos materiais: sólidos, líquido e gasosos. 

- Mudança de estado. 
- Vasos comunicantes 

- A eletricidade estática. 
- Circuitos elétricos. 

- Combustão. 
- Pressão atmosférica. 
- Transmissão do som. 

 


