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Participantes
Participaram neste estudo 111 alunos da Educação Pré-escolar, envolvidos
em atividades de tipo investigativo, distribuídos por 6 turmas. As idades dos
alunos situam-se entre os 3 e os 5 anos.

Instrumentos
- Adaptação do Instrumento de Avaliação do envolvimento dos alunos nas
atividades de investigação
Gonçalves e Alves Martins (2013)

Procedimentos
O desenvolvimento do projeto “Ciências por miúdos” na educação pré-
escolar, de acordo com as orientações curriculares, centrou-se na
compreensão e relação com o mundo, nas três grandes componentes
organizadoras das aprendizagens a promover na área do Conhecimento do
Mundo: Introdução à Metodologia Científica, Abordagem às Ciências e
Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias. Assim, pretendeu-se a
articulação com a ação do educador com vista a contribuir para que os
alunos se apropriem do processo de desenvolvimento da metodologia
científica nas suas diferentes etapas.

Condições de aplicação de testes/questionários ou observação
Foi avaliado o envolvimento nas atividades, em particular na formulação de
questões cientificamente orientadas, assim como, solicitada a avaliação por
parte do respetivo educador.

A relação entre uma abordagem de ensino e o envolvimento dos alunos é
uma questão determinante para uma selecção adequada de uma
determinada abordagem educativa. No ensino das ciências destaca-se a
necessidade de priorizar o desenvolvimento do raciocínio dos alunos e a
colaboração na tomada de decisões perante situações problemáticas
complexas (Galvão, Freire, Faria, Baptista, & Reis, 2017).
Existem elementos comuns aos vários modelos para realização de
atividades de investigação: identificar o problema; explorar, descobrir e
criar possíveis estratégias para o resolver; analisar os dados; avaliar os
efeitos dos procedimentos realizados e aprender a partir dessa avaliação
(Baptista, 2006).
As atividades de investigação apresentam características essenciais, como
as 5 avançadas pelo NRC (2000): o aluno envolve-se em questões
cientificamente orientadas, dá prioridade a evidências na resposta às
questões, formula explicações a partir de evidências, relaciona as
explicações com o conhecimento científico e comunica, justificando as
explicações. Apresentam ainda entre 3 a 4 variações que representam
diferentes níveis de autorregulação do aluno ou, por oposição, diferentes
níveis de regulação por parte do professor ou materiais.

Objetivos
Pretendeu-se avaliar o envolvimento dos alunos na introdução de
atividades de tipo investigativo na educação pré-escolar, em particular na
formulação de questões cientificamente orientadas. As atividades foram
desenvolvidas no âmbito de um projeto designado “Ciências por miúdos”,
num Agrupamento de Escolas, da área Metropolitana de Lisboa.

Foi encontrada correlação positiva e significativa entre a perceção do
educador do envolvimento dos alunos e a avaliação do envolvimento dos
alunos na atividades de tipo investigativo, através de uma análise de
correlação bivariada de Pearson (r= .85; p <.01).

Neste estudo foi identificado um potencial de envolvimento dos alunos em
atividades de tipo investigativo, ainda que correspondendo naturalmente a
níveis mais baixos de autorregulação, com consequente maior regulação por
parte do educador, tendo em conta a idade dos alunos e as orientações
curriculares na Educação Pré-escolar.
Os resultados encontrados são coincidentes com os objetivos de
compreensão geral dos processos científicos, assim como de ajudar os
alunos a percecionar o “como sabemos” o que sabemos em ciência, (NRC,
2000), favorecendo a motivação e o envolvimento dos alunos.
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C1: O aluno envolve-se em questões 
cientificamente orientadas
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formula explicações a partir de evidências
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Quadro 1

Descritivos da perceção do educador do envolvimento dos alunos e a avaliação do

envolvimento dos alunos nas atividades de tipo investigativo.


