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1. INTRODUÇÃO
O relatório de avaliação que se apresenta tem como objetivo conhecer o grau de
implementação do Ensino Experimental das Ciências, desde o 1.º ciclo até ao ensino
secundário e, consequentemente, a promoção dos níveis de literacia científica.
O presente documento apresenta os aspetos mais positivos e os aspetos a melhorar
relativamente à gestão curricular do ensino das Ciências, nomeadamente, ao nível do
planeamento pedagógico, da implementação de práticas de ensino com base experimental,
em sala de aula, e da avaliação das aprendizagens, bem como na monitorização e
avaliação de resultados.
Espera-se que este relatório constitua um instrumento de reflexão e debate para a
comunidade educativa e contribua para a melhoria e desenvolvimento da literacia científica
das crianças e jovens.
A recolha de evidências teve por base a aplicação de inquéritos a alunos e professores dos
grupos 110, 230, 510, 520 e, ainda, o recurso à análise documental (atas e relatórios).

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS
Este inquérito tem como principal objetivo perceber/quantificar o grau de aplicação de
atividades experimentais referente ao ano letivo de 2017/2018 que vai de encontro ao
solicitado pela IGEC - Inspeção Geral da Educação e Ciência, durante a sua intervenção no
período de 27/03/2017 a 31/03/2017, principalmente ao pré-escolar, primeiro e segundo
ciclos. No entanto, considerámos pertinente estender estas práticas aos restantes níveis de
ensino.

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO
O inquérito ao aluno aborda essencialmente a aplicação e a motivação na realização das
atividades práticas/laboratoriais.
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O inquérito dirigido aos docentes visa a aquisição de formação na área das Ciências
Experimentais e o seu reflexo em situação de sala de aula, realização de atividades práticas
/laboratoriais e constrangimentos na não realização das mesmas.
1.3 METODOLOGIA
O inquérito foi distribuído nas turmas dos diferentes anos de escolaridade, desde o 1.º ciclo
até ao ensino secundário. Em cada ano de escolaridade foi determinado o número de
inquéritos com uma margem de erro de 5% e foram entregues às turmas da seguinte forma:
12 inquéritos por turma no 1.º e 2.º ciclos; 9 inquéritos no 3.º ciclo e 14 no ensino
secundário.
O inquérito foi preenchido de forma voluntária e anonimamente pelos inquiridos, em formato
de papel. Os elementos da equipa entregaram os inquéritos e aguardaram pela sua
devolução pelo Diretor de Turma.
Também foram entregues inquéritos aos docentes que lecionam disciplinas que integram
atividades práticas/laboratoriais.

2. RESULTADOS DO INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO
2.1. RESULTADOS DO 1.º CICLO
Alunos de 3.º e 4.º anos (correspondente aos 2º e 3.º anos do ano anterior)

Gráfico 1- Respostas à questão “Ano de escolaridade que frequentas?”
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Pela observação do gráfico 1, verifica-se que existem mais alunos no 3.º ano (52,3%) em
relação ao 4.º ano (46,7%), correspondentes aos 2.º e 3.º anos do ano anterior,
respetivamente.

Gráfico 2- Respostas dos alunos à questão “Escola que frequentaste no ano anterior”.

Em relação ao gráfico 2, verifica-se que a maioria dos alunos provém da EB1 de Vila Cova
da Lixa (43%), de seguida da EB 1 de Santão e Macieira, com a mesma percentagem
(17,2%), EB1 de Pinheiro (14,6%) e, em menor percentagem, da EB1 da Caramos (7,9%).

Gráfico 3- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Estudo do Meio?”.

Pela análise do gráfico 3, observa-se que a grande maioria (98%) dos alunos gosta da
disciplina de Estudo do Meio e apenas 2% não gosta.
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Gráfico 4- Respostas dos alunos à questão “Gostas de fazer atividades práticas/laboratoriais?”.

Na resposta à questão: “Gostas de fazer atividades práticas/laboratoriais?” no gráfico 4,
verifica-se que quase todos os alunos (99,3%) afirmaram que gostam, apenas um aluno
(0,7%) respondeu negativamente.

Gráfico 5- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de Estudo do Meio?”.

Pela análise do gráfico 5, verifica-se que quase todos os alunos (99,3%) afirmaram que
costumam realizar atividades, apenas um aluno (0,7%) respondeu que não.
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Gráfico 6- Respostas dos alunos à questão “ Quantas atividades práticas/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.

Relativamente ao gráfico 6, constatou-se que a maioria dos alunos (38,4%) realizou 3
atividades laboratoriais, cerca de 22,5% realizou 4 atividades laboratoriais, 15,2% realizou
10 atividades, 11,3% realizou 6 atividades laboratoriais, 7,3% realizou 5 atividades
laboratoriais, 2,6% realizou 9 atividades laboratoriais, 1,3% realizou 8 atividades
laboratoriais e 0,7% realizou 7 e 2 atividades laboratoriais.

Gráfico 7- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais em
casa?”.

No que concerne ao gráfico 7, observa-se que metade (50,3%) dos alunos inquiridos realiza
atividades laboratoriais em casa e metade (49,7%) não realiza.

Através deste inquérito podemos aferir que todas as turmas do 3.º e 4.º anos realizaram
práticas laboratoriais e que a maioria realizou pelo menos três atividades. Alguns alunos
(15, 2%) concretizaram 10. A realização das atividades vem de encontro ao interesse dos
alunos, pois 99,3% refere que gosta de as realizar e 50,3% realizam atividades deste
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âmbito em casa, o que significa que a escola contribui para a motivação de atividades nesta
área.

2.2. RESULTADOS DO 2.º CICLO
2.2.1. Alunos de 6º ano (correspondente ao 5.º ano do ano anterior)

Gráfico 8- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Ciências Naturais?”.

No gráfico 8, relativo aos alunos inquiridos do 6.º ano, verifica-se que a grande maioria
(89,3%) gosta de Ciências Naturais e apenas 10, 7% não gosta da disciplina.

Gráfico 9- Respostas dos alunos à questão “Gostas de realizar atividades práticas/laboratoriais?”.
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Relativamente ao gráfico 9, pode dizer-se que quase todos os alunos (97,3%) gostam de
realizar atividades práticas/laboratoriais. Apenas 2, 7% refere que não gosta de as realizar.

Gráfico 10- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de Ciências Naturais?”.

Pela análise do gráfico 10, verifica-se que a maioria (60%) realiza atividades
práticas/laboratoriais e 40% não realiza.

Gráfico 11- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades práticas/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.
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Pela análise do gráfico 11, pode referir-se que a maioria (64,7%) dos alunos realizou 2 ou 3
atividades, 18,7 % realizou 1 atividade, 9,3% realizou 4 e 5,3% dos inquiridos responderam
5 atividades.

Gráfico 12- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN?”.

Do gráfico 12 infere-se que a grande maioria (92%) considera que a realização das
atividades ajuda a perceber melhor os conteúdos lecionados. Apenas 8% refere o contrário.

Gráfico 13- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria de outras disciplinas?”.

Pela análise do gráfico 13, verifica-se que a maioria (53,3%) considera que a realização das
atividades ajuda a perceber melhor os conteúdos lecionados de outras disciplinas. Contudo,
46,7 % refere o contrário. A diferença entre as duas opiniões (sim e não) não é muito
significativa.
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Gráfico 14- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais em
casa?”.

No gráfico 14 pode verificar-se que a maioria (54,7%) não realiza atividades em casa. E
45,3 % refere o contrário. Também neste parâmetro a diferença entre as duas opiniões (sim
e não) não é muito significativa.

Através deste inquérito pode aferir-se que as turmas do 5.º ano (60%) realizaram atividades
práticas/laboratoriais e que a maioria (64,7%) dos alunos realizou 2 ou 3 atividades. Alguns
alunos (9,2%) realizaram 4 atividades e 5,3% realizaram 5 atividades. Estas atividades vão
de encontro ao interesse dos alunos, pois 97,3% refere gostar de as executar e 45,3%
realizam atividades em casa.

2.2.2. Alunos de 7.º ano (correspondente ao 6.º ano do ano anterior)

Gráfico 15- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Ciências Naturais?”.
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Relativamente ao gráfico 15, verifica-se que a grande maioria (95,8%) gosta de Ciências
Naturais (CN) e apenas 4,2 % não gosta.

Gráfico 16- Respostas dos alunos à questão “Gostas de fazer atividades práticas/laboratoriais?”.

Pela análise do gráfico 16, observa-se que (95,8%) respondeu que gosta de fazer
atividades laboratoriais e apenas 4,2 % não gosta, o que já demonstra uma motivação para
a execução de atividades práticas.

Gráfico 17- Respostas dos alunos à questão “Gostas de fazer atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de Ciências Naturais?”.

Pela análise do gráfico 17, verifica-se que a maioria dos alunos (87,5%) não realizou
atividades práticas/laboratoriais nas Ciências Naturais e apenas 12,5% realizou este tipo de
atividades.
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Gráfico 18 -Respostas dos alunos à questão “Quantas atividade práticas/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.

No gráfico 18, verifica-se que a maior parte dos inquiridos que realizaram

atividades

(42,9%) responde que apenas realizou 1 atividade prática/laboratorial e 28,6% salienta a
realização de 2 e 3. O facto de não realizarem atividades práticas pode desmotivar o estudo
nas CN.

Gráfico 19- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN?”.

No gráfico 19, verifica-se que todos os alunos consideram que as atividades
práticas/laboratoriais os ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN e, por isso,
o facto de não as realizarem poderá ser um fator de desmotivação ao estudo das Ciências
Naturais.
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Gráfico 20- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria das outras disciplinas?”.

Observando o gráfico 20, verifica-se que a maioria (81,3%) dos alunos considera que estas
atividades práticas/laboratoriais ajudam a perceber melhor a matéria de outras disciplinas,
além de CN. Apenas 18,8% refere que não influencia na compreensão de outras áreas de
ensino.

Gráfico 21- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais em
casa?”.

Verificando o gráfico 21, observa-se que 72,9% dos alunos não realizou atividades
práticas/laboratoriais em casa e apenas 27,1% realiza. Este facto, poderá estar relacionado
com a falta de motivação pela não realização de atividades práticas/laboratoriais na escola.
A não realização em casa, também poderá estar relacionada com a falta de meios ou,
então, com a falta de pares.
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2.3. RESULTADOS DO 3.º CICLO
2.3.1. Resultados dos alunos do 8.º e 9.º anos (correspondente aos alunos de
7.º e 8.º do ano anterior)

Gráfico 22- Respostas dos alunos à questão “Ano de escolaridade que frequentas?”.

Nas observações relativas ao gráfico 22, verifica-se que responderam mais alunos do 8.º
ano (54,3%) do que de 9.º ano (45,7%), o que está de acordo com o número de turmas, do
ano transato, existentes num ano e no outro, 8 e 7 respetivamente.

Gráfico 23- Respostas dos alunos à questão “Gostas de fazer atividades práticas/laboratoriais?”.

Na resposta à questão “Gostas de fazer atividades laboratoriais/ práticas?”, gráfico 23,
97,8% dos alunos responderam afirmativamente e apenas um aluno (2,2%) respondeu que
não.
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Gráfico 24- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Ciências Naturais?”.

Relativamente à questão “Gostas de Ciências Naturais?”, gráfico 24, 90,6% respondeu que
gosta de Ciências Naturais e apenas 10,1 % não gosta.

Gráfico 25- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de CN?”.

Pela análise do gráfico 25, verifica-se que a maioria dos alunos (76,8%) realizou atividades
práticas/laboratoriais

nas

Ciências

Naturais

e

apenas

23,2%

não

as

realizou.

Gráfico 26- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades práticas/laboratoriais no ano
anterior?”.
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No gráfico 26, observa-se que, dos alunos que realizaram atividades, a maior parte (26,3%)
responde que apenas realizou 2 atividades práticas, 23,7% realizou 1 atividade
prática/laboratorial, 19,3% realizou 3 atividades práticas, 15,8% realizou 6 atividades
práticas, 7 % realizou 4 e 5 atividades práticas e 0,9 % (1 aluno) realizou 10 atividades
práticas.

Gráfico 27- Respostas dos alunos à questão “Consideras que a realização de atividades
práticas/laboratoriais te ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN?”.

No gráfico 27, constata-se que quase todos os alunos (98,6 %) consideram que as
atividades práticas/laboratoriais ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN e
apenas 1,4% considera o oposto. O facto de realizarem atividades práticas poderá ser um
fator motivador ao estudo das Ciências Naturais.

Gráfico 28- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Físico-Química?”.
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Relativamente ao gráfico 28, é notório o gosto pela disciplina, já que 84,1% dos alunos
respondeu afirmativamente, que gosta de Físico- Química e 15,9 % não gosta. Diferença
pouco significativa em relação aos dados de Ciências Naturais, gráfico 24.

Gráfico 29- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de FQ?”.

No gráfico 29 verifica-se que a maioria dos alunos (89,1%) realizou atividades
práticas/laboratoriais em Físico–Química e apenas 10,9% não realizou as atividades.

Gráfico 30- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades práticas/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.

No gráfico 30, pode deduzir-se que a maior parte dos alunos (33,1%) que realizou
atividades responde que apenas realizou 1 atividade prática, 18,5% realizou 2 atividades
práticas, 12,1% realizou 10 atividades práticas, 10,5% realizou 5 atividade práticas, 6,5% ,
6 atividades práticas e 0,8 % realizou 7, 8 ou 9 atividades práticas.
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Gráfico 31- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de FQ?”.

Analisando o gráfico 31, a maioria dos alunos (97,8 %) considera que as atividades
práticas/laboratoriais ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de FQ e apenas
2,2% considera que não. O facto de realizarem atividades práticas pode motivar o estudo da
disciplina de FQ.

Gráfico 32- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria das outras disciplinas?”.

No gráfico 32, verifica-se que a maioria dos alunos (84,8 %) considera que as atividades
práticas/laboratoriais ajudam a perceber melhor a matéria de outras disciplinas e apenas
15,2% considera que não.
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Gráfico 33- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais em
casa?”.

No gráfico 33 observa-se que a maior parte (87%) dos alunos não realiza atividades
práticas/laboratoriais em casa e apenas 13% responde afirmativamente.
A não realização pode estar relacionada com falta de meios ou, então, a falta de pares para
realizar atividades práticas em casa.

2.3.2. Resultados dos alunos do 10.º ano (correspondente aos alunos de 9.º do
ano anterior)

Gráfico 34- Respostas dos alunos à questão “Gostas de fazer atividades práticas/laboratoriais?”.

Na resposta à questão: “Gostas de fazer atividades laboratoriais/ práticas?”, gráfico 34, a
grande maioria dos alunos (92,9%) afirma que gosta de as realizar e apenas dois alunos
(7,1%) respondem negativamente. Depreende-se que os alunos estão motivados para a
realização das atividades práticas.

20

Gráfico 35- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Ciências Naturais?”.

Relativamente à questão “Gostas de CN?”, gráfico 35, 78,66% respondeu que gosta de
Ciências Naturais e apenas 21,4 % não gosta. O gosto pela disciplina é um agente
facilitador da aprendizagem.

Gráfico 36 Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de CN?”.

Gráfico 37- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades práticas/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.
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No gráfico 36, a maioria dos alunos (78,6%) realizou atividades práticas/laboratoriais nas
Ciências Naturais e apenas 25% não as realizou.
Dos que realizaram atividades, gráfico 37, a maior parte (31,8%) responde que apenas
realizou 1 atividade prática, 27,3% realizou 3 atividades práticas, 13,6% realizou 4 e 6
atividades práticas, 9,1% realizou 2 atividades práticas e 4,5 % realizou 7 atividades
práticas.

Gráfico 38- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN?”.

Olhando para o gráfico 38, a maioria dos alunos (82,1 %) considera que as atividades
práticas ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de CN e 17% considera que não.
O facto de realizarem atividades práticas pode motivar o estudo nas CN.

Gráfico 39- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Físico-Química?”.

Relativamente à questão “Gostas de FQ?”, gráfico 39, 75% respondeu que gosta de FQ e
apenas 25% não gosta. O gosto pela disciplina é um agente facilitador da aprendizagem.
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Gráfico 40- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de FQ?”.

Gráfico 41- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades prática/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.

Verificando o gráfico 40, pode referir-se que mais de metade dos alunos (53,6%) realizou
atividades práticas em Física–Química e 46,4% não as realizou. As respostas poderão estar
limitadas pelo facto de muitos alunos do 9º ano ingressarem em cursos diferentes e, por
isso, não se contemplaram todos os alunos do ano anterior.

Dos alunos que realizaram atividades, gráfico 41, 35,7% responde que apenas realizou 1 e
2 atividades práticas, 14,3% realizou 4 atividades práticas, 7,1% realizou 3 e 7 atividades
práticas. Nesta questão não se obteve resposta de todos os alunos inquiridos.
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Gráfico 42- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de FQ?”.

Observando o gráfico 42, a maioria dos alunos (85,7 %) considera que as atividades
práticas/laboratoriais ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de Física-Química e
apenas 14,3% considera que não.

Gráfico 43- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria das outras disciplinas?”.

No gráfico 43, a maioria dos alunos (71,4 %) considera que as atividades práticas ajudam a
perceber melhor a matéria de outras disciplinas e 28,6% considera que não.
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Gráfico 44- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais em
casa?”.

No gráfico 44, 85,2% dos alunos não realiza atividades práticas em casa e apenas 14,8%
refere que realiza.
A não realização pode estar relacionada com falta de meios ou falta de pares para realizar
atividades práticas em casa.

2.4. RESULTADOS DO SECUNDÁRIO
2.4.1. Resultados dos alunos do 11.º e 12.º anos (correspondentes aos alunos
que frequentaram 10.º e 11.º anos no ano anterior)

Gráfico 45- Respostas dos alunos à questão “Ano de escolaridade que frequentas?”

Pela análise do gráfico 45, verifica-se que 50% dos alunos são do 11.º ano de escolaridade
e 50% do 12.º ano de escolaridade.
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Gráfico 46- Respostas dos alunos à questão “Gostas de realizar atividades práticas/laboratoriais?”.

No gráfico 46 verifica-se que todos os alunos (100%) responderam que gostam de realizar
atividades práticas.

Gráfico 47- Respostas dos alunos à questão “Gostas de Biologia e Geologia ?”.

No gráfico 47 constata-se que a maioria (89,3%) dos alunos gosta da disciplina de BG e
10,7% não gosta.

Gráfico 48- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de Biologia e Geologia?”.
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Gráfico 49- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades práticas/laboratoriais realizaste ano
anterior?”.

Observando o gráfico 48, verifica-se que a maioria dos alunos do 10.º e 11.º ano (78,6%)
realizou atividades práticas em BG e apenas 21,4% não as realizou.
No gráfico 49, que representa os alunos que realizaram atividades, verifica-se que a maior
parte dos alunos (38,3%) responde que apenas realizou 2 atividades práticas, 23,4%
realizou 5 atividades práticas, 12,8% realizou 4 atividades práticas, 10,6% realizou 1
atividade prática, 6,4 % realizou 3 e 6 atividades práticas e 2,1% realizou 10 atividades
práticas.

Gráfico 50- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de BG?”.

No gráfico 50 verifica-se que a maioria dos alunos (83,9 %) considera que as atividades
práticas ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de BG e 16,1% considera que
não.
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Gráfico 51- Respostas dos alunos à questão “ Gostas de Física e Química?”.

Relativamente à questão “Gostas de FQ?”, gráfico 51, 94,6% respondeu que gosta de FQ e
apenas 3,4% não gosta.

Gráfico 52- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais nas
aulas de FQ?”.

Gráfico 53- Respostas dos alunos à questão “Quantas atividades práticas/laboratoriais realizaste no
ano anterior?”.

No gráfico 52 observa-se que a totalidade dos alunos (100%) realizou atividades práticas
em Físico e Química.
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No gráfico 53 verifica-se que, dos alunos que realizaram atividades, 37,5% responde que
realizou 10 atividades práticas, 17,9% realizou 6 atividades práticas, 16,1% realizou 7
atividades práticas, 12,5 % realizou 5 atividades práticas,

8,9% realizou 9 atividades

práticas, 3, 6% realizou 8 atividades práticas e 1,8 % realizou 2 a 4 atividades práticas.

Gráfico 54- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de FQ?”.

Como se pode observar no gráfico 54, todos os alunos (100%) consideram que as
atividades práticas/laboratoriais ajudam a perceber melhor a matéria da disciplina de FQ. O
facto de realizarem atividades práticas pode motivar o estudo na FQ.

Gráfico 55- Respostas dos alunos à questão “Consideras que as atividades práticas/laboratoriais te
ajudam a perceber melhor a matéria das outras disciplinas?”.

Através da análise do gráfico 55, constata-se que a maioria dos alunos (73,2 %) considera
que as atividades práticas ajudam a perceber melhor a matéria de outras disciplinas, e
26,8% considera que não. O facto de realizarem atividades práticas pode motivar o estudo
nas diferentes disciplinas.
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Gráfico 56- Respostas dos alunos à questão “Costumas realizar atividades práticas/laboratoriais em
casa?”.

Da análise do gráfico 56 infere-se que a maioria (82,1%) dos alunos não realiza atividades
práticas em casa e apenas 17,9% realiza.
A não realização pode estar relacionada com falta de meios ou falta de pares para efetuar
atividades práticas em casa.

2.5. RESULTADOS DOS DOCENTES

Gráfico 57- Respostas dos docentes à questão “Idade?”.
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Gráfico 58- Respostas dos docentes à questão “Género?”.

Pela análise do gráfico 57 verifica-se que a maioria dos docentes inquiridos (grupos 100,
110, 230, 510 e 520) situa-se entre os 46 e 55 anos (61,2%), 22,4% situa-se entre os 41 e
45 e 14,3% com mais de 55 anos, 2% entre os 36 e 40 anos e não existem docentes com
idades compreendidas entre os 20 e 35 anos. Constata-se que a maior parte é do sexo
feminino (89,8%) e apenas 10,2% é do sexo masculino, gráfico 58.

Gráfico 59- Respostas dos docentes à questão “Antiguidade no Agrupamento?”.
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Pela análise do gráfico 59, pode verificar-se que o corpo docente é estável no
Agrupamento. A maioria está há mais de 11 anos a lecionar no Agrupamento: 24,5% dos
inquiridos situa-se entre os 11 e 15 anos,18,4 % está entre os 16 e 20 anos, 16,3% está há
mais de 25 anos e 12,2 % está entre os 20 e 25 anos.
Os restantes, estão há menos de 10 anos a lecionar no Agrupamento: 6,1% entre os 6 e 10
anos, 10,2% entre 3 e 5 anos e 12,2% há menos de 2 anos.

Gráfico 60- Respostas dos docentes à questão “Ciclo de ensino que leciona?”.

Pela análise do gráfico 60, verifica-se que a maioria (30,6%) dos inquiridos leciona o 3.º
ciclo, 28,6% leciona o secundário, 26,5% leciona o 1.º ciclo e 8,2% leciona o 2º ciclo e 6,7%
leciona o pré-escolar.
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Gráfico 61- Respostas dos docentes à questão “Disciplinas lecionadas no ano anterior?”.

Relativamente à disciplina, gráfico 61, a maior parte (28,6%) ministra Ciências Naturais,
24,5% leciona Estudo do Meio, 16,3% Física e Química, 10,2% Biologia e Geologia, 10,2 %
Físico-Química, as restantes, com a mesma percentagem (2,0%), estão as disciplinas de
Componente Educativa, Biologia, Português, Matemática, OCEPE, Apoio e Ciências
Experimentais.

Gráfico 62- Respostas dos docentes à questão “Fez formação nas áreas das Ciências Experimentais
nos dois últimos anos?”.

Pela análise do gráfico 62, verifica-se que cerca de metade (53,1%) dos docentes não fez
formação na área das Ciências Experimentais nos últimos dois anos e 46,9% fez a
formação.

33

Gráfico 63- Respostas dos docentes à questão “A minha participação ativa é muito importante no
estímulo Educação em Ciências dos meus alunos?”.

No gráfico 63, pode inferir-se que todos os docentes consideram que a sua participação
ativa é muito importante no estímulo à Educação em Ciências. No entanto, o grau de
concordância é diferente: 59,2% concordam totalmente, 22, 4% concordam muito e 18,4%
concordam.

Gráfico 64- Respostas dos docentes à questão “As atividades práticas/laboratoriais facilitam o
desenvolvimento de competências na minha disciplina?”.
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No gráfico 64, pode referir-se que todos os docentes consideram que a realização de
atividades práticas/laboratoriais facilitam o desenvolvimento de competências no processo
de aprendizagem dos conteúdos da sua disciplina. No entanto, é diferente o grau de
concordância: 59,2% concordam totalmente, 28,4% concordam muito e 22,4 % concordam.

Gráfico 65- Respostas dos docentes à questão “As atividades práticas/laboratoriais facilitam o
desenvolvimento de competências em outras áreas do currículo?”.

No gráfico 65, verifica-se que todos os docentes consideram que a realização de atividades
práticas/laboratoriais facilitam o desenvolvimento de competências no processo de
aprendizagem dos conteúdos em outras áreas do currículo. Contudo, é diferente o grau de
concordância: 42,9% concordam totalmente, 36,7% concordam e 20,4% concordam muito.
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Gráfico 66- Respostas dos docentes à questão “Quantifique, relativamente ao ano anterior, as
atividades que realizou na sala de aula com os alunos?”.

Quanto ao número de atividades que os docentes realizaram no ano anterior, gráfico 66,
verifica-se que a maioria realizou entre 3 a 6 atividades: 20,4 % realizou 10 atividades,
16,3% realizou 3 ou 5 atividades, 12,2,% realizou 4 ou 6 atividades, 6,1% realizou 2 ou 8
atividades, 4,1 % realizou 7 ou 9 atividades e apenas 2,0% realizou 1 atividade.

Gráfico 67- Respostas dos docentes à questão “Em que ano de escolaridade as realizou?”.

Pelo gráfico 67, pode verificar-se que a maioria (18,4%) das atividades foram realizadas no
3.º ano, 14,3% foram realizadas no 9.º ano, 12,2 % no 10. º ano, 10,2% no 4.ºano ou no
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11.º ano, 8,2 % no 7.º ou 8.º ano, e 6,1% no pré-escolar, 5º ano, 6º ano ou 12.º ano.

Gráfico 68- Respostas dos docentes à questão “Aplicou os conhecimentos adquiridos, na formação,
nas suas atividades em sala de aula?”.

Relativamente à aplicação dos conhecimentos adquiridos na formação nas atividades na
sala de aula, gráfico 68, verifica-se que 55,1% aplicou os conhecimentos adquiridos e
44,9% respondeu não aplicável.

Gráfico 69- Respostas dos docentes à questão “Sentiu que os conhecimentos adquiridos na sua
formação surtiram efeito no sucesso dos seus alunos?”.

Pelo gráfico 69, observa-se que 63,3% considera que os conhecimentos adquiridos na
formação surtiram efeito no sucesso dos alunos e 36,7% respondeu não aplicável.

37

Gráfico 70- Respostas dos docentes à questão “que tipo de constrangimentos costuma ter para a não
realização de atividades práticas/laboratoriais?”.

No gráfico 70, verifica-se que ainda existem muitos constrangimentos que impedem a
realização de atividades. 61,2,8% considera que o cumprimento do programa é impeditivo
da realização de atividades, 51,0,% considera a falta de material, 24,5% considera que a
sala de aula não é adequada e 12,2 % considera o comportamento dos alunos. 16,3,%
respondeu “não se aplica”.

Gráfico 71- Respostas dos docentes à questão “Os alunos mostram muito interesse em realizar
atividades práticas/laboratoriais?”.
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No gráfico 71, verifica-se que quase todos os docentes consideram que os alunos mostram
muito interesse em realizar atividades práticas/laboratoriais. Aqui também é diferente o grau
de concordância: 57,9% concorda totalmente, 26,3% concorda muito e 10,5,% concorda.
Apenas 5,3 % discorda muito.

Gráfico 72- Respostas dos docentes à questão “Pretende fazer formação na área das Ciências
Experimentais?”.

Quando se observa o gráfico 72, verifica-se que 92,6% estão interessados em fazer
formação na área das Ciências Experimentais e apenas 7,4% não pretende fazer.

3 - CONCLUSÕES
Através deste inquérito pode aferir-se que todas as turmas do 3.º e 4.ºanos
realizaram práticas laboratoriais e que a maioria realizou pelo menos três atividades.
A realização das atividades vem de encontro ao interesse dos alunos, pois 99,3%
dos alunos gosta de as executar e 50,3% realizam atividades em casa. Depreendese aqui, que a escola foi um meio propício ao gosto por este género de atividades.
Também as turmas do 5.º ano (60%) realizaram atividades práticas/laboratoriais e a
maioria (64,7%) dos alunos concretizou 2 ou 3 atividades. A realização das mesmas
vem de encontro ao interesse dos alunos, pois 97,3% gosta de realizar atividades e
45,3% realiza atividades em casa. É mais uma motivação para o estudo da
disciplina.
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A maioria dos alunos das turmas do terceiro ciclo (7º, 8º e 9º) realizou atividades
práticas/laboratoriais. A maioria dos alunos gosta das disciplinas de CN e FQ e
considera que a realização das atividades ajuda na compreensão dos conteúdos
lecionados. O gosto pela disciplina e a realização das atividades são facilitadores do
processo de ensino-aprendizagem.
Relativamente aos alunos do secundário também se verificou que 78,6% realizou
atividades práticas em BG (38% realizou 2) e 100% em FQ (37% realizou 10).

A maioria dos alunos gosta das disciplinas de BG e FQ, gosta de realizar atividades
e considera que a interação nestas práticas é um meio facilitador na compreensão
da matéria.
Em relação aos docentes, todos referem que realizaram atividades práticas
/laboratoriais e que estas ajudam a entender melhor quer os conteúdos lecionados
da disciplina, quer de outras disciplinas. Ainda consideram que, na sua maioria, os
alunos estão motivados para a realização destas práticas laboratoriais. A não
realização das mesmas está principalmente associada ao cumprimento dos
programas.
Cerca de 47% dos docentes fez formação na área das Ciências Experimentais 55,
1%, aplicou os conhecimentos adquiridos nas aulas e 63,6% considera que tiveram
efeito positivo na aprendizagem dos alunos. Ainda, 59% dos docentes considera
que a sua participação ativa é importante no sucesso dos alunos e por isso 92,6%
está interessado em fazer formação na área das Ciências Experimentais.
Tanto os alunos como os docentes referem que foram realizadas atividades
práticas/laboratoriais em todos os anos de escolaridade, embora com diferente
número de atividades realizadas por turma e ano de escolaridade.
Verificou-se que no pré-escolar (grupo 100) e no 1.º ciclo (grupo 110) consta um
relatório das atividades por ano de escolaridade e, ainda, um registo nas atas de
conselho de ano. Relativamente ao 2.º ciclo (grupo 230), existe um registo nas atas
de grupo.
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Tanto a IGEC como o último plano de melhorias aconselhavam a visita ao Centro de
Ciência Viva para os alunos do 5º ano. Esta visita não foi realizada.
No 3.º ciclo e secundário (grupos 510 e 520) não existe, nas atas, qualquer registo
das atividades realizadas.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que se deve continuar a apostar na realização das atividades práticas/
laboratoriais, no entanto, as mesmas deverão ser em igual número nas turmas do
mesmo nível de escolaridade, com o intuito de motivar os alunos para o estudo e
promover a literacia científica.
Recomenda-se, ainda, o registo, em ata de grupo, por período, das atividades
realizadas nas turmas, conforme sugestão do plano de melhorias apesar de já
constar das planificações elaboradas no início do ano.

Lixa, maio de 2019
A equipa da avaliação interna
________________________
________________________
________________________
________________________
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