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Qual o contexto que fez emergir a necessidade de desenvolver o Projeto “Cien & Tista no laboratório"?

PROJETO “CIEN & TISTA NO
LABORATÓRIO” PARA O 1º CEB
PANDEMIA SARS
COVID-19

ENSINO REMOTO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
EMERGÊNCIA
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ENSINO DAS
CIÊNCIAS

Em que consiste o Projeto “Cien & Tista no laboratório”?

CONCLUSÃO DA ATIVIDADE

PLANIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
A criança é desafiada a decidir como fazer
para resolver a questão-problema,
ordenando o procedimento e preparando
recursos para realizar a atividade.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Um vídeo que relata uma situação
com base num problema real ou de
cariz científico–tecnológico.

FORMULAÇÃO DA
QUESTÃO-PROBLEMA
A criança é desafiada a identificar a
questão-problema adequada à
situação apresentada, selecionando
uma das três opções.

Momento em que a criança é
desafiada a responder à
questão-problema tendo por base a
análise dos dados.

QUIZ DE AVALIAÇÃO

REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
A criança é desafiada a realizar a
atividade: experimentar ou visualizar
uma experiência, observar, classificar,
registar...

No ﬁnal a criança é desaﬁada a
responder a um quiz relacionado
com o tema da aJvidade.

OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO

Como avaliamos as potencialidades do Projeto “Cien & Tista no laboratório”?
Quiz de avaliação

OBJETIVO 1

Averiguar se o Projeto “Cien & Tista no laboratório” contribuiu para o
desenvolvimento das aprendizagens esperadas.

OBJETIVO 2

Averiguar se as crianças gostaram de realizar as atividades propostas
no âmbito do Projeto “Cien & Tista no laboratório”.

OBJETIVO 3

Averiguar o “alcance” das atividades do Projeto “Cien & Tista no
laboratório”.

RECOLHA DE DADOS
Emoções das crianças

VISUALIZAÇÕES DOS VÍDEOS

Que resultados obtivemos?
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Verificou-se que a maioria dos participantes que
realizaram o quiz de avaliação acertaram em
todas as questões.

393

Vídeo 1
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Vídeo 3
Vídeo 7

Vídeo 4

Os vídeos chegaram, por média, às
centenas de visualizações, sendo que um
deles tem, até à data, 1057 visualizações.

Que conclusões obtivemos?

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os vídeos revelaram ser uma solução para dar continuidade ao projeto de doutoramento. Permitiu, para
além de contribuir para o desenvolvimento das aprendizagens das crianças, constituir-se num recurso
que as crianças gostaram. Os vídeos tiveram um alcance superior ao esperando, podendo concluir que
foram utilizados por várias crianças para além das envolvidas no projeto.
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Verificou-se que a maioria dos participantes
gostaram dos vídeos, sentindo-se curiosos ou
surpreendidos.
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