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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Relatório de Impacto apresentado tem informação e resultados 
úteis relativos à implementação de laboratórios criativos na educação 
STE(A)M, os chamados Laboratórios IN2STE(A)M, implementados 
com alunos dos 7 aos 11 anos no âmbito do programa Erasmus+ 
do Projeto IN2STE(A)M. O principal objetivo do respetivo relatório 
de impacto é introduzir uma abordagem STE(A)M multidisciplinar e 
inclusiva de género nas escolas primárias na Itália, Portugal, Polónia, 
Turquia, Grécia e Chipre, envolvendo todas as principais partes 
interessadas em STE(A)M (especialmente professores, profissionais 
STE(A)M, pais) e para unir a educação STEM ou STE(A)M com sua 
aplicação prática e torná-la interessante para os alunos e alunas.
O conhecimento das disciplinas STE(A)M, através da utilização dos 
métodos científicos e do modelo de aprendizagem na investigação, 
baseado principalmente na resolução de problemas e na 
aprendizagem através de experiências no qual foi o resultado de 
algumas fases preliminares do projeto.
Em primeiro lugar, os professores do primeiro ciclo de escolaridade 
(do ensino público e privado) nos diferentes países, tiveram 
formação com diferentes metodologias e abordagens sobre STE(A)
M através da sua participação num curso online gratuito e acessível 
no âmbito do projeto IN2STE(A)M. Neste curso participaram, 22 
professores de Itália, 8 professores da Polónia, 21 professores de 
Portugal, 10 professores da Grécia, 17 professores do Chipre e 33 
professores da Turquia, no qual melhoraram os seus conhecimentos 
e competências sobre a disciplina STE(A)M para desenvolver novas 
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atividades educacionais não tradicionais para os/as suas/seus 
alunos e alunas. Subsequentemente, estas metodologias foram 
posteriormente analisadas num manual especial para professores, 
o “Digital Teacher’s Toolkit, TDT”. O manual foi concebido por todos os 
parceiros do IN2STE(A)M para ser um documento prático e valioso, 
com o objetivo de fornecer aos professores do ensino primário, 
planos de aula criativos e exemplos de aplicação da vida real de 
STE(A)M para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos 
e alunas, de forma a estimular o interesse das meninas em STE(A)
M desde tenra idade. O manual contém uma série de atividades 
e planos de aula para criar laboratórios equipados, os “IN2STE(A)
M Labs”, que foram reproduzidos de forma frutífera em todos os 
países parceiros de dezembro de 2021 a abril de 2022.

O principal objetivo deste relatório é a análise dos Laboratórios 
IN2STE(A)M realizados em cada país e mostrar como os alunos 
melhoraram as suas capacidades e competências com a sua 
participação nos Laboratórios IN2STE(A)M. No respetivo relatório se 
vai focar no processo de aprendizagem das raparigas, uma vez que o 
projecto centra-se principalmente no aumento do envolvimento das 
raparigas em STE(A)M e no combate aos estereótipos de género no 
acesso à educação STE(A)M, ao mesmo tempo que dá às raparigas 
algo para ser confiante e apaixonado.
Desta forma, o relatório se concentra nos seguintes tópicos emitidos 
a partir da implementação dos Laboratórios IN2STE(A)M em todos 
os países da parceria:

• Competências-chave.
• Resultados da aprendizagem.
• Competências emocionais.
• Competências cognitivas.
• Competências e mentalidade para as STE(A)M.
• Impacto no crescimento e comportamento da aprendizagem do 

aluno e da aluna.
• 
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Além disso, o relatório de impacto refere-se a 4 ferramentas 
principais desenhadas pelo Consórcio do projeto IN2STE(A)M e que 
foram utilizadas para recolher informação durante os Laboratórios 
STE(A)M:

1. Diário do professor: uma ferramenta onde os professores podem 
anotar as suas observações sobre os comportamentos de ensino e 
as competências adquiridas pelos alunos durante os Laboratórios 
IN2STE(A)M;

2. As fichas do Laboratório IN2STE(A)M: um diário onde os alunos 
anotam as suas observações, as suas questões e as soluções 
para os problemas encontrados, recorrendo ao método científico 
e à observação direta dos fenómenos da abordagem STE(A)M e 
aprendizagem baseada na investigação;

3. Um modelo de análise de competências e comportamentos dos 
alunos, o chamado “Behavioural Assessment Model (BAM)” criado 
pelo Consórcio para ajudar os professores a avaliar o progresso 
dos seus alunos e das suas alunas no que diz respeito às suas 
atitudes e comportamentos relacionados com STE(A)M . O objetivo 
é incentivar a aquisição de novas competências (aprendizagem 
baseada em competências), por parte dos alunos e das alunas, 
em vez de focar na obtenção de notas e desempenho como 
resultado de instruções do professor (aprendizagem baseada em 
desempenho);

4. Questionários de pré e pós avaliação das competências adquiridas 
pelos alunos, para acompanhar as atividades e o progresso dos 
alunos na aquisição de competências sociais e emocionais e 
competências de pensamento crítico (competências específicas) 
durante os Laboratórios IN2STE(A)M.

A fase do piloto dos laboratórios IN2STE(A)M foram desenvolvidos 
pela Coordenação do projeto (CESIE, Itália) e todos os parceiros, dos 
diferentes países: DANMAR COMPUTERS da Polónia, INOVA de Portugal, 
FOUR ELEMENTS da Grécia, CARDET do Chipre e DOGA School da Turquia.
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1. A FASE PILOTO: INTRODUÇÃO DOS 
LABORATÓRIOS DE STE(A)M
A fase piloto do projeto IN2STE(A)M teve como objetivo a criação 
de uma série de laboratórios educativos, os Laboratórios IN2STE(A)
M, que envolveram professores, alunos e profissionais do sexo 
feminino STE(A)M de forma a criar um ambiente de aprendizagem 
estimulante para alunos e alunas.

A ideia foi criar espaços de aprendizagem não convencionais e 
multidisciplinares, no qual se combinaram diferentes conhecimentos 
e metodologias das diferentes disciplinas do STE(A)M (ciência, 
tecnologia, engenharia, arte, matemática) para oferecer currículos 
escolares mais completos e integrados para escolas primárias. 
A abordagem multidisciplinar dentro dos laboratórios permitiu, 
portanto, que os alunos trabalhassem uma série de habilidades 
cognitivas e socio emocionais, abordando diferentes disciplinas e 
superando a lacuna entre as ciências naturais, as chamadas “ciências 
duras”, em oposição às denominadas “humanidades”.

A partir do contacto com os professores e com as profissionais em 
STE(A)M envolvidas nos Laboratórios, as áreas de conhecimento 
mais exploradas em todos os países foram:
 ⋅ Ciência  ·   Matemáticas ·  Artes
 ·  Tecnologia  ·  Codificação.  ·   Robótica
 ·  Informática  ·   Engenharia  ·   Idioma
 ·  Arquitectura  ·   Nanotecnologia ·   Ciências Sociais
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Pretendeu-se, assim, evidenciar, através dos Laboratórios IN2STE(A)
M, como as diferentes disciplinas podem interagir entre si e 
como as competências técnico-científicas em STE(A)M podem ser 
desenvolvidas através da utilização de metodologias específicas 
para a área artística e na área das ciências sociais.

Durante os laboratórios, professores e profissionais de STE(A)
M utilizaram uma nova abordagem metodológica baseada na 
aprendizagem autónoma dos alunos e das alunas que se tornaram 
os exploradores diretos dentro dos laboratórios e criadores ativos 
de seu próprio conhecimento. Como parte de sua experiência de 
aprendizagem de forma autónoma, os alunos e alunas criaram 
novos conhecimentos e exploraram em conjunto com os/as colegas 
de turma, realizando assim a sua própria investigação.

Os modelos centrados nos alunos mostram este percurso de 
aprendizagem autodirigido pelos alunos/alunas, destacando a 
necessidade de estes serem autónomos e com autoconfiança na sua 
experiência de aprendizagem, evitando a intervenção do professor.
 
Durante os Laboratórios do IN2STE(A)M, os professores prestaram 
atenção ao processo de conhecimento e não tanto ao alcance de 
objetivos educativos específicos. Como consequência, a prioridade 
foi a observação, por parte dos professores, de como alunos e 
alunas aprenderam de forma autónoma nos Laboratórios IN2STE(A)
M, comparando e trabalhando em conjunto, desenvolvendo assim 
um conjunto de competências cognitivas e socio emocionais, 
incluindo comunicação, empatia, team building. Os laboratórios se 
tornaram um espaço de aprendizagem de novos conceitos ligados 
às STE(A)M e a outras disciplinas, mas também, os alunos e as alunas 
consideram que foi um espaço para socialização e de team building 
entre todos e todas.



Além disso, os Laboratórios IN2STE(A)M foram concebidos como 
espaços alternativos às salas de aula tradicionais para fomentar a 
colaboração entre os alunos e alunas. Como consequência, as mesas 
foram dispostas em blocos ou “estações de aprendizagem” de forma 
a incentivar o trabalho em grupo e a troca de informação entre alunos 
e as alunas. Essa estrutura não frontal e não tradicional permitiu uma 
maior interação entre os alunos e alunas, envolvendo também os/as 
mais frágeis e vulneráveis. Ao mesmo tempo, os alunos e as alunas 
puderam selecionar e utilizar diferentes materiais (como materiais 
reciclados e materiais da quotidiana), mas também tecnologias para 
construir ambientes de aprendizagem mais inovadores e interativos.
As atividades implementadas nos Laboratórios IN2STE(A)M foram 
inspiradas por uma série de planos de aula, recolhidos pelos 
parceiros do IN2STE(A)M e disponibilizados como recurso público e 
gratuito para as partes interessadas da escola.



Mais informação, aqui:

Para aceder ao documento “Digital Teacher’s Toolkit”: 
https://IN2STE(A)M.eu/outputs/

Planos de aula: 
https://IN2STE(A)M.erasmus.site/

Curso online do projeto IN2STE(A)M: 
https://IN2STE(A)M.eu/course/login/index.php 



2. DEMOGRAFIA E MÉTODOS
2.1 As escolas participantes, turmas e alunos/alunas  

Nesta sessão são apresentados os dados e informação que foram 
recolhidos durante a implementação dos Laboratórios IN2STE(A)
M, nos diferentes países, de forma a evidenciar a sua composição 
(em termos de demografia e os números alcançados) mas também 
os resultados em termos de aquisição de novos conhecimentos 
e competências nas disciplinas STE(A)M (ciências, tecnologia, 
engenharia, arte, matemática).
Numa fase preliminar ao lançamento dos laboratórios IN2STE(A)
M, os parceiros trabalharam no desenvolvimento de um modelo 
de monitorização de competências e comportamentos dos alunos 
e das alunas, o BAM – Behavioral Assessment Model, Modelo BAM 
em português. Esse modelo enfatiza a importância de trabalhar as 
capacidades cognitivas e socio emocionais com alunos e alunas do 
ensino primário. O BAM integra estes dois tipos de competências 
de forma a permitir que os alunos e alunas adquiram um conjunto 
de competências transversais que podem ser despendidas tanto no 
ambiente escolar como na sua carreira profissional.
A aquisição das competências referidas é mais fácil e imediata 
quando os alunos e as alunas estão envolvidos em atividades de 
laboratório e multidisciplinares do que em aulas tradicionais.
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Os dados e informações nos seguintes parágrafos do Relatório de 
Impacto foram retirados de:  

• Um questionário aplicado aos alunos e alunas duas vezes, antes 
e imediatamente após a sua participação nos Laboratórios 
IN2STE(A)M (pré e pós questionário) de forma a evidenciar o seu 
envolvimento e interesse sobre a STE(A)M;

• Diários e fichas de observação preenchidos por alunos, alunas 
e professores, anotando todas as observações e considerações 
durante as atividades nos Laboratórios IN2STE(A)M;

• Uma série de comunicações e feedback recebidos de professores 
e profissionais do sexo feminino STE(A)M envolvidos na 
implementação dos Laboratórios IN2STE(A)M. 

De forma geral, o número de alunos atendidos pelo Consórcio foi 
satisfatório, 973 alunos no total. Especifica-se que devido à situação 
de pandemia, em países como Portugal algumas das reuniões com as 
escolas foram implementadas online uma vez que a implementação 
física, presencial de alguns laboratórios agendados não foi possível.
 

Fonte: Gráfico elaborado pelo CESIE
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Demografia dos laboratórios IN2STE(A)M

Nº de alunos(as) Nº de professores Nº de laboratórios 
IN2STE(A)M

Itália 200 16 29

Grécia 83 21 19

Turquia 279 14 17

Chipre 172 10 13

Polónia 166 3 19

Portugal 73 4 4

2.1.1 Itália

Em Itália, os laboratórios IN2STE(A)M foram implementados:

• 2 Escolas primárias: ICS Rita Borsellino e Don Milani.
• A escola ICS Rita Borsellino nos 3 edíficios da escola.
• 10 turmas envolvidas: 7 turmas (alunos de idade 8-9) and 3 classes 

(alunos de idade 9- 10).
• 16 professores estiveram envolvidos nos laboratórios.
• 200 alunos participaram nas atividades (cerca de 100 raparigas).
• 29 laboratórios duraram 52 horas no total (cerca de 2 horas cada 

plano de aula).
• 3 profissionais em STE(A)M do sexo feminino estiveram envolvidas.
• 2 profissionais nos Laboratórios e 1 profissional nas fases de 

pesquisa).
A implementação dos Laboratórios IN2STE(A)M foi coordenada pelo 
CESIE em cooperação com investigadoras e especialistas de Palermo, 
das organizações Scienza e Fablab Palermo.
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Idades dos alunos envolvidos:

• 8-9 anos
• 9-10 anos
• > 10 anos

Dos questionários aplicados aos alunos antes e depois do início 
dos laboratórios do IN2STE(A)M, concluiu-se que os alunos têm 
interesse nas disciplinas STE(A)M, em particular nas ciências e 
matemática, mas muitas vezes estão desmotivados para aprender 
de forma independente e pesquisar informações para a sua própria 
aprendizagem, através da leitura de um jornal ou simplesmente a 
pesquisar informações na internet, por exemplo. É por isso que as 
tecnologias da informação são usadas principalmente por alunos e 
alunas para fins recreativos, e na pesquisa nas redes sociais, com 
objetivo de aprender.

Outras disciplinas de interesse dos alunos e alunas são: 

• Música.  ·  Natureza e estudo das Plantas.
• Zoologia.  ·  Biologia da Arte.
• Línguas.  ·  Escrita narrativa
• Astronomia. ·  Tecnologia
• · Informática

Além disso, os alunos parecem ter altas expectativas em relação 
ao seu desempenho pessoal e/ou académico. O fracasso é 
frequentemente associado a sentimentos negativo e leva ao stresse.
Sobre comunicação e soft skills, por exemplo, os especialistas em 
STE(A)M perguntaram aos alunos: “Como se sentem quando não 
conseguem realizar alguma atividade?”
Os alunos e alunas responderam com pensamentos e sentimentos 
diferentes, de acordo com o que sentiram durante os laboratórios 
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do IN2STE(A)M: 

• “Sinto-me mal”;
• “Zangado(a) comigo mesmo(a)”;
• “Não me sinto triste porque sei que, mesmo que eu erre, vou 

conseguir”;
• “aborrecido, nervoso”;
• “Sinto-me agitado”;
• “Sinto-me triste”.

Dos questionários (pré e pós atividade), concluiu que os alunos têm 
muitos pensamentos e ambições para a sua carreira profissional e 
percursos pessoais de aprendizagem. No entanto, as suas profissões 
favoritas estão fortemente ligadas ao STE(A)M (cientista, biólogo, 
arquitecto, artista, técnico em TIC, engenheiro, investigador em 
história e geografia…) e em particular ao estudo das ciências em 
geral, por exemplo, medicina e interesse em engenharia e disciplinas 
de TIC também.
Durante os laboratórios do IN2STE(A)M, alguns métodos foram postos 
em prática. Por exemplo, a abordagem multidisciplinar e integrada 
ao STE(A)M, com a ciência natural aplicada à arte, engenharia, 
robótica e atividades de codificação. Além disso, as especialistas 
em STE(A)M realizaram uma série de atividades de acordo com a 
abordagem STEAM ou STREAM (R-Leitura e narrativa), lançando um 
desafio às crianças tendo em conta as suas aptidões e competências 
ao falar sobre a sua experiência aprendizagem direta. Em Itália, os 
STE(A)M Labs tiveram uma abordagem multidisciplinar e ensino 
transversal com artes, ciências, engenharia, história, matemática, 
robótica…), posta em prática, com base no “Inquiry Based Learning” 
ou IBL (baseado na exploração direta e o processo de investigação 
liderado pelos alunos) e inspiram- se na atividade “Buffet de Ciências”, 
onde os alunos experimentam e selecionam materiais para a sua 
própria investigação, realizando uma atividade autoguiada.
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2.1.2 Grécia
Os laboratórios da fase piloto do IN2STE(A)M teve uma participação 
positiva e diferentes atividades foram implementadas com os alunos 
na escola e dentro de uma série de espaços que são específicos para 
aprendizagem e inovação.

Na Grécia, os seguintes laboratórios IN2STE(A)M foram 
implementados:

• 18 escolas do ensino primário que estiveram envolvidas nos 
laboratórios de STE(A)M.

• 18 laboratórios em STE(A)M e mais uma sessão online.
• 36 horas foram utilizadas para implementar as atividades.
• 21 professoras participaram nos laboratórios.
• 83 alunos participaram nos laboratórios do IN2STE(A)M.
• 3 profissionais em STE(A)M do sexo feminino estiveram envolvidas.
• 26 estudantes do sexo feminino participaram nos laboratórios do 

IN2STE(A)M.

Idades dos alunos:

• 7-8 anos  · 8-9 anos
A implementação do IN2STE(A)M Labs foi coordenada pela FOUR 
ELEMENTS em cooperação com 2 espaços STEAM Lab tanto em 
Korydallos como em Peristeri (Atenas, Grécia). 

Durante os laboratórios, alguns tópicos principais foram 
desenvolvidos e os principais tópicos foram:

• Ciência  · Artes  · Tecnologia
• Codificação · Robótica · Informática
• Engenharia
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Nos laboratórios, os alunos tiveram a possibilidade de colocar 
algumas questões e aprender em conjunto com a ajuda de algumas 
profissionais do sexo feminino STE(A)M, enquanto elaboravam 
propostas escritas de investigação, para serem posteriormente 
avaliadas de acordo com alguns padrões (por exemplo, competências 
linguísticas, compreensão de o tema, etc.).
A maioria das atividades, incluindo a chamada “Mão Robótica”, 
proporcionaram resultados tangíveis, como um desenho e um 
objeto 3D. Quando os alunos apresentam o protótipo uns aos 
outros, você pode pedir que votem com base em categorias (por 
exemplo, a solução mais apelativa, a melhor inovação técnica etc.). 
Para cada categoria, cada aluno teve a oportunidade de receber 
três adesivos ou três post-its. Os alunos sentiram uma mudança 
na atividade em que se utilizou para fixar a peça com um, dois ou 
três adesivos no protótipo escolhidos pelos seus alunos, ou podem 
distribuir os adesivos em dois ou três protótipos, de acordo com a 
sua escolha. Em outros casos, os alunos lidaram com a codificação 
e robótica para serem formados nas capacidades adicionais para a 
construção de robôs, como navegação, mudança de cor, movimento 
em diferentes direções e em algumas atividades as profissionais 
de STE(A)M perguntaram aos estudantes para escrever uma breve 
explicação para votar em um post-it. Este momento de partilha foi 
importante para os alunos explicarem o que desenvolveram durante 
os laboratórios.
É importante garantir que os alunos permaneçam na tarefa e 
estejam conectados com a mesma. Além disso, ofereça suporte 
sempre que os alunos se sintam perdidos nos passos dos planos de 
aula implementados
Os profissionais de STE(A)M encontraram aspetos que continham 
alguns problemas de temas que continuam a surgir e pediram que 
os alunos fizessem anotações para rever nas futuras aulas.
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2.1.3 Turchia

Na Turquia, os laboratórios IN2STE(A)M foram ao encontro 
das expetativas dos professores e dos alunos que estiveram 
envolvidos:

• 17 implementações do STEAMLab em 7 escolas (Ankara İncek, 
Başiskele, Bostancı, Hatay, İzmir Torbalı, Kartal, Lüleburgaz e 
Yakacık) em 6 cidades diferentes (Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kocaeli e Kırklareli) da Turquia. Foram utilizadas 24 horas nos 
laboratórios do IN2STE(A)M, Turquia;

• 14 professores estiveram envolvidos nos Laboratórios IN2STE(A)M;
• 4 profissionais do sexo feminino estiveram envolvidas durante os 

laboratórios;
• 279 alunos do ensino primário estiveram envolvidos nos 

laboratórios IN2STE(A)M;
• 141 alunas estiveram envolvidas nos Laboratórios

Idades dos alunos:

• 7-8 anos  · 8-9 anos
• 9-10 anos · > 10 anos

Durante os laboratórios STE(A)M foram desenvolvidos alguns 
tópicos e os principais foram:

• Ciência  · Matemática  · Artes  
• Tecnologia · Robótica · Engenharia · Arquitetura.  

Ao longo do período 2021-2022, os alunos ficaram muito felizes por 
esgotarem as atividades das aulas, por experimentarem e terem 
experiências diferentes dentro dos Laboratórios IN2STE(A)M. Os 



21

alunos afirmaram que os temas eram muito interessantes e se 
sentiram entusiasmados em participar nos laboratórios. Além disso, 
a maioria dos alunos afirmou gostar de fazer coisas novas com 
materiais coloridos e agradáveis. Os alunos mais novos afirmaram 
frequentemente que têm dificuldade em realizar atividades 
artísticas, como recortar e colar materiais. No entanto, de acordo 
com as profissionais de STE(A)M do sexo feminino, nas inscrições, 
as alunas tiveram muito mais sucesso em etapas como pintar e 
dobrar, enquanto os alunos do sexo masculino tiveram maior 
probabilidade de buscar apoio de professores e profissionais. Além 
disso, os desenhos das alunas em seus grupos eram mais criativos 
e detalhados.
De acordo com os professores, os temas foram interessantes para 
a maioria dos alunos, e estes se sentiram empolgados em testar 
as atividades tais como “Construir Pontes”,”Bebidas Carbonizadas”, 
“Crie Seu Laboratório STE(A)M Pessoal”, “Robô Geométrico”, ”Formas 
Geométricas”, “Insetos Inquisidores”, “O Meu próprio veículo”, “O 
nosso próprio hovercraft”, reconhecem a matéria, a mão robótica 
e o caminho da eletricidade. Todas estas atividades podem ser 
encontradas no Kit de Atividades IN2STE(A)M para estudantes, 
disponível aqui.
Os alunos ficaram curiosos sobre os temas e atividades. A ideia de 
modelar e criar novos produtos e gerar ideias e invenções criativas 
despertou o interesse dos alunos em participar das implementações 
com facilidade. Alguns dos grupos tiveram algumas dúvidas de como 
realizar as tarefas no início das atividades, mas depois gostaram 
muito. O trabalho em grupo fortaleceu a comunicação e a interação 
entre os alunos.
De maneira geral, a maioria dos alunos afirmou que gostaria de 
estudar em áreas da ciência, como tecnologias da informação, 
engenharia e medicina. A maioria das meninas afirmou que gostaria 
de ser médica, professora, veterinária e atleta profissional no futuro. 
Não houve diferença significativa entre meninas e meninos em seus 
futuros sonhos de carreira. Também não houve mudança significativa 
nas opiniões dos alunos sobre futuras escolhas de carreira antes e 
depois dos laboratórios.
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2.1.4 Chipre
A Cipro, i discenti hanno mostrato un grande interesse per le 
discipline STE(A)M, come dimostrato dai risultati dei questionari 
iniziali. La stragrande maggioranza di loro era infatti interessata a 
impegnarsi in attività scientifiche (88,53%) e matematiche (80,89%) 
al di fuori della scuola.

No Chipre, os Laboratórios IN2STE(A)M alcançaram:

• 6 escolas envolvidas nos laboratórios.
• 13 Laboratórios IN2STE(A)M.
• 21 horas gastas nos laboratórios, 1 hora e 20 minutos - 2 horas e 20 

minutos por laboratórios STEAM).
• 10 professores estiveram envolvidos nos laboratórios.
• 172 alunos envolvidos nos Laboratórios IN2STE(A)M.
• 87 alunas envolvidas nos Laboratórios

Idade do aluno

• 7-8 anos  · 8-9 anos
• 9-10 anos · > 10 anos

Durante os laboratórios STE(A)M foram desenvolvidos alguns 
tópicos e os principais foram:

• Ciência  · Matemática  · Artes  
• Tecnologia · Engenharia · Linguagem  · Ciências sociais

Após as implementações, a grande maioria dos alunos ainda está 
interessada em se envolver em atividades de ciências (83,87%) e 
matemática (77,07%) fora da escola. Também afirmaram gostar de 
resolver problemas do dia a dia (73,54%), saber por que certas coisas 



acontecem (85,80%), ser criativos na criação de novas histórias, 
planos e ideias (83,87%) e experimentar novas experiências (85 ,80%). 
Parecem desmotivados na leitura de jornal (70,96%) e notícias online 
(62,58%). Assistir notícias na TV (50,32%) ou não (47,74%), concentrou 
números idênticos. Os alunos afirmaram gostar de trabalhar em 
grupo (85,16%) e envolver-se em apresentações (65,80%). Um grande 
número de alunos mencionou que gosta de usar ocomputador para 
realizar uma tarefa (79,35%). Por fim, os resultados mostraram que 
78,70% dos alunos se sentem frustrados se não tiverem um bom 
desempenho em um teste.
De um modo geral, os alunos pareciam estar muito motivados 
para participar nas atividades do IN2STE(A)M, pois comunicaram 
o seu entusiasmo tanto aos seus colegas como aos professores. 
Durante os laboratórios, os alunos estavam engajados no processo 
e interessados em completar suas tarefas. Todos os alunos, apesar 
do desempenho acadêmico, possíveis dificuldades de aprendizagem 
e gênero, mostraram-se dispostos a participar da aula e contribuir 
de todas as formas. Eles gostaram do fato de terem a oportunidade 
de se envolverem em atividades diferentes das suas aulas habituais 
na escola.
As atividades do IN2STE(A)M levaram-nos a trabalhar de forma 
independente, permitindo-lhes desenvolver a sua criatividade e 
praticar o seu pensamento crítico. Além disso, a colaboração foi um 
aspeto importante das implementações, pois promoveu discussões 
em grupo frutíferas e reflexivas sobre o tema. Além disso, foi 
interessante observar como os alunos foram capazes de relembrar 
conhecimentos prévios para vincular novos conceitos e ideias 
que surgiram. A grande maioria dos alunos disse que gostaria de 
participar novamente dessas aulas, e foi ótimo que eles usaram a 
Arte para aprender Ciências e Matemática, além de uma variedade 
de materiais. Eles também mencionaram que não sentiam que 
estavam tendo uma aula, mas uma atividade divertida com seus 
amigos.
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2.1.5 Polónia

Na Polónia, os Laboratórios IN2STE(A)M atingiram os 
seguintes indicadores:

• 3 escolas primárias envolvidas nos Laboratórios IN2STE(A)M.
• 19 Laboratórios IN2STE(A)M.
• 3 professores envolvidos nos laboratórios IN2STE(A)M.
• 166 alunos envolvidos nos laboratórios IN2STE(A)M.
• 3 profissionais do sexo feminino estiveram envolvidas nos 

laboratórios IN2STE(A)M.
• 99 alunas nos laboratórios IN2STE(A)M.

Idade do aluno

• 8-9 anos  · 9-10 anos · > 10 anos

Ao longo dos laboratórios STE(A)M os tópicos principais 
abordados foram:

• Ciência  · Matemática  · Artes  
• Tecnologia · Informática · Arquitetura.  .
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Antes dos laboratórios, os alunos não se interessavam muito pela 
ciência, porém, depois dos laboratórios, foi sentido que o interesse 
aumentou. Os alunos manifestaram forte interesse em carreiras 
como: jogador de xadrez, médico, computação gráfica, designer, 
jornalista, arquiteto e muito mais. Através da participação nos 
Laboratórios IN2STE(A)M, os alunos despertaram a curiosidade e 
motivaram- se a estar em grupo, a trabalhar em equipa e a criar 
bons momentos de reflexão em conjunto com os seus colegas de 
turma.

Nos Laboratórios, os alunos realizaram diferentes atividades 
emanadas da coleção de planos de aula do IN2STE(A)M. Exemplos 
de atividades: “Até onde o sapo salta-origami”, “Construir pontes”, 
“Espelho sem fim”,“Laboratório STEAM – atividade 3D” e finalmente 
a atividade “química colorida”. As atividades tiveram algumas lições 
aprendidas e criaram bons momentos entre os alunos e alunas.
Os alunos assistiram a uma apresentação sobre espelhos sem 
fim, depois foram apresentados à sua construção. O exercício foi 
implementado em grupos e esta atividade/aula decorreu em 1 
escola e o laboratório durou cerca de 60 minutos. A atividade “Até 
onde o sapo salta-origami” desenvolveu os tópicos: física, arte e 
biologia. A visão geral da lição onde os alunos foram apresentados 
à construção de um sapo de papel. Os alunos discutiram do que 
depende o tamanho do salto de um sapo. Depois disso, os alunos 
puderam criar os seus próprios sapos de origami. Esta aula ocorreu 
em 1 escola – o laboratório durou cerca de 60 minutos.
A lição “Jogar como arquitetos – os diferentes tipos de edifícios” tem 
disciplinas como física, arte e arquitetura. Esta atividade decorreu 
em 1 escola e o laboratório durou cerca de 90 minutos. A atividade 
“Construir pontes” teve disciplinas sobre física, arte e arquitetura. 
Esta aula decorreu em 1 escola e o laboratório durou cerca de 90 
minutos.
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2.1.6 Portugal
Em Portugal, devido à situação de pandemia, algumas das atividades 
foram implementadas online enquanto outras atividades foram 
implementadas presencialmente. Os Laboratórios IN2STE(A)M, 
apesar de atingirem um número de alunos inferior ao dos restantes 
países do Consórcio, têm, no entanto, correspondido às expectativas 
de professores e alunos. Com base na participação nos laboratórios, 
os alunos sentiram-se muito positivos em relação às atividades 
que implementaram. Para eles, foi muito importante conhecer 
diferentes metodologias, implementar novas atividades e adquirir 
novos conhecimentos sobre STE(A)M.

Antes da implementação dos Labs, os alunos não se sentiam 
confiantes nas suas próprias competências, mas através da sua 
participação nos Laboratórios IN2STE(A)M reforçam a sua autonomia 
e autoconfiança enquanto realizam uma série de atividades que 
combinam matemática e artes com um foco especial sobre a 
atividade do Cubismo. Durante os laboratórios, foi importante para 
os alunos que eles não precisam fazer tudo perfeito e corresponder 
aos objetivos didáticos, mas que teriam de tentar fazer algo novo 
com conteúdo e criatividade. Ser criativo não significa ser perfeito.

Por outro lado, significa ter a mentalidade fora da caixa e explorar 
algo novo usando curiosidade, imaginação e criatividade. Essa ideia 
funciona especificamente para as meninas porque às vezes elas 
sentem que precisam fazer tudo perfeitamente por causa da pressão 
da sociedade e dos estereótipos sociais sobre elas. 
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Em Portugal, os Laboratórios IN2STE(A)M alcançaram:

• 1 escola esteve envolvida nos Laboratórios IN2STE(A)M.
• 4 salas de aula foram envolvidas nos Laboratórios IN2STE(A)M.
• 73 alunos estiveram envolvidos nos Laboratórios IN2STE(A)M.
• 4 número de professores envolvidos nos Laboratórios IN2STE(A)M.
• 2 profissionais do sexo feminino envolvidas durante os laboratórios.
• 37 alunas envolvidas nos Laboratórios IN2STE(A)M.

Idade dos alunos:

• 7-8 anos 
• 8-9 anos 

Durante os laboratórios, alguns dos principais tópicos 
desenvolvidos foram desenvolver e criar conhecimento. Os 
principais temas em Portugal foram:

• Ciência  · Matemática  · Artes 

Outro tema que os profissionais do STE(A)M desenvolveram foi a 
“Arte do Cubismo”.
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3. ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS 
ACADÉMICAS & AVALIAÇÃO: 
MODELO BAM
I partner di IN2STE(A)M hanno lavorato allo sviluppo di un modello
di analisi delle competenze e dei comportamenti di studenti e
studentesse, il cosiddetto “Behavioural Assessment Model, BAM, i
cui strumenti sono stati utilizzati per raccogliere dati utili prima e
dopo i laboratori IN2STE(A)M.
Secondo le ricerche iniziali, condotte dai partner IN2STE(A)M,
esiste ancora scarsa conoscenza delle STE(A)M nella scuola
primaria e tra i docenti. Quest’ultimi hanno ancora diverse difficoltà
nell’implementazione di attività sia teoriche che laboratoriali legate
alle STE(A)M. Ecco allora che la formazione del corpo docente è
fondamentale, al fine di migliorare l’insegnamento e l’approccio
didattico alle STE(A)M. A tal fine, il modello BAM si propone come uno 
strumento utile per i docenti, che lo utilizzeranno per comprendere
le competenze socio-emotive e le competenze cognitive dei loro
discenti, lavorando a delle attività specifiche STE(A)M per potenziare
entrambe le due conoscenze. 
Em consequência, o Modelo BAM é uma ferramenta útil para os 
professores permitirem que eles lidem com as disciplinas STE(A)
M, fortalecendo as competências-chave em seus alunos (tanto 
cognitivas quanto socio emocionais). Ao mesmo tempo, enriquecer 
o currículo de ensino STE(A)M por meio de atividades inovadoras e 
oficinas projetadas para alunos do ensino primário.
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3.1 Análise e avaliação das competências cognitivas

A partir do Modelo BAM e dos dados observados e recuperados dos 
Laboratórios IN2STE(A)M, as seguintes habilidades cognitivas foram 
identificadas como mais relevantes para os alunos das escolas 
primárias: 

• Solução de problemas:
	Os alunos trabalham em soluções inovadoras para resolver 

problemas complexos.
	Os alunos exploram várias ideias e conceitos, numa abordagem 

multidisciplinar e transcurricular, antes de encontrar a solução certa.
	Os alunos enfrentaram desafios que surgiram durante o processo de 

investigação.
	Os alunos investigaram um problema em profundidade (por 

exemplo, realizaram um experimento como parte do processo de 
investigação).

	Os alunos empregaram estratégias específicas para resolver um 
problema.

	Os alunos realizaram missões e tarefas específicas. 

• Pensamento crítico:
	Os alunos desenvolvem uma melhor compreensão do mundo, 

enquanto procuram soluções viáveis.
	Os alunos fazem perguntas e pensam sobre as informações de 

forma crítica.
	Os alunos usam diferentes maneiras de resolver um problema.
	Os alunos encontraram diferentes maneiras de encontrar um 

problema (por exemplo, como apoiar sua estrutura, como fazer seu 
veículo se mover).

	Os alunos avaliaram seu produto e possíveis protótipos com base 
em alguns critérios e hipóteses a serem testados e validados.

	Os alunos procuraram formas mais complexas de melhorar o seu 
produto final, enquanto exploravam diferentes materiais para criar 
protótipos e testavam diferentes técnicas, etc.

	Os alunos analisaram as instruções antes de começar a trabalhar na 

tarefa dada.
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	Os alunos são capazes de inovar e gerar novas ideias.
	Os alunos testaram diferentes opções de forma criativa.
	Os alunos usaram uma variedade de materiais e ferramentas, e os 

selecionaram de forma autônoma de acordo com suas necessidades 
e processo de investigação.

	Os alunos praticaram sua imaginação e originalidade ao começarem 
a construir seus próprios protótipos.

• Empreendedorismo:
	Os alunos foram autônomos em seu aprendizado e implementaram 

uma série de atividades autoguiadas.
	Os alunos trabalharam juntos enquanto fomentavam a formação de 

equipes e a cooperação.
	Os alunos puderam definir e distribuir tarefas entre os membros da 

equipe de trabalho.

• Alfabetização tecnológica:
	Os alunos pesquisaram na web imagens, vídeos e informações.
	Os alunos usaram ferramentas online para realizar uma tarefa (por 

exemplo, fazer uma ferramenta online de mosaico, google earth, 
Microsoft Teams, tablets) ou para mostrar os resultados finais de 
seu processo de investigação e pesquisa. 

Todas essas habilidades cognitivas foram desenvolvidas como parte 
das atividades realizadas nos Laboratórios IN2STE(A)M em cada 
país e com base em alguns planos de aula anteriores criados pelo 
Consórcio IN2STE(A)M e coletados no Kit de Atividades para os alunos 
aqui.
Para melhor acompanhar todas estas competências, desenvolvidas 
nos Laboratórios IN2STE(A)M, o Modelo BAM destaca também o nível 
de aquisição e familiaridade alcançado na resolução de problemas, 
pensamento crítico, etc. Assim, através da sua participação no 
IN2STE(A)M, os alunos nos Laboratórios desenvolveram bastante 
o pensamento crítico, o pensamento criativo e a resolução de 
problemas, procurando possíveis soluções, selecionando materiais 
e aplicando as técnicas e procedimentos corretos para chegar ao 
produto final e/ou resolver um problema. 
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A tabela abaixo foi definida com base na análise realizada pelos 
parceiros como parte do Modelo BAM e levando em consideração 
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes do Quadro de 
Aprendizagem da OCDE 2030. Durante os laboratórios, professores 
e mulheres profissionais em STE(A)M observaram a evolução dessas 
habilidades em todas as crianças envolvidas nas atividades. As 
observações de professores e profissionais foram então recolhidas 
através de alguns diários de professores, bem como relatadas 
oralmente aos parceiros do IN2STE(A)M logo após o término dos 
laboratórios.

Livello di competenza
Eccellente Intermediário Básico

Resolução de 
problemas

Tem a capacidade 
de gerar soluções 
para uma série 
de problemas e 
cenários baseados 
nas STEM, incluindo 
a organização de 
ideias, a definição de 
objetivos e marcos, e 
a execução de planos.

Utiliza uma série 
de abordagens 
para a resolução de 
problemas, incluindo 
o método científico e 
o design thinking.

Tem a capacidade 
de gerar uma única 
solução para uma 
série de problemas 
e cenários baseados 
nas STEM, incluindo 
organizar ideias, 
definir e executar 
objetivos e marcos, e 
executar planos.

Conduzido através 
de atividades passo a 
passo.
Os professores 
podem modelar 
competências 
de resolução de 
problemas, mas 
os alunos não se 
envolvem com estas 
competências.
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Critical Thinking 
(Pensamento 
crítico)

Avalia as fontes de 
informação, provas e 
materiais primários 
comenta o trabalho 
dos outros.
Utiliza provas 
para construir um 
argumento.
Capacidade para 
recolher evidências 
para construir 
argumentos.
Faz previsões 
baseadas em
determinadas 
informações e formula 
conclusões ou
generalizações sobre 
fenómenos.

Revê materiais ou 
fontes primárias que 
lhes permitem avaliar 
e integrar novos 
conhecimentos.
Faz previsões 
baseadas em 
determinada 
informação (se X, 
então Y), mas não é 
capaz de generalizar 
ou testar hipóteses.

Não avalia 
informações ou 
provas apresentadas; 
a informação é 
transmitida de uma 
perspetiva unitária.
Não faz previsões, 
não testa hipóteses, 
nem constrói 
argumentos.

Creative Thinking 
(Pensamento 
criativo)

Aborda os problemas 
de diferentes 
perspetivas e pode 
gerar e adotar 
abordagens originais 
e inovadoras.
Sintetiza os resultados 
da atividade e a 
reflexão sobre o valor 
de abordagens e 
soluções originais e 
inovadoras.
Faz explicações, 
representações 
e apresentações 
que expressam as 
suas perspetivas ou 
abordagens de
atividades. 

Não aborda 
os problemas 
de diferentes 
perspetivas, mas 
desenvolver produtos 
de trabalho (por 
exemplo, explicações 
representações, 
apresentações) 
que expressam as 
suas perspectivs ou 
abordagens.

Não aborda os 
problemas a partir 
de perspetivas 
diferentes.

Entrepreneurship
(Empreendedorismo)

É capa de assumer 
riscos e tomar 
decisões.
Não teme o fracasso.

Comunica no seio 
da equipa, tendo em 
conta a diversidade 
de opiniões.

O aluno é auto-
motivado e enérgico.
O aluno pensa, é 
otimista e não
desiste ao primeiro 
obstáculo.

Fonte: tabela desenvolvida por INOVA + Modelo BAM
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3.2 Análise e avaliação de competências socio emocionais

A partir do Modelo BAM e dos dados observacionais recuperados dos 
Laboratórios IN2STE(A)M, as seguintes habilidades socio emocionais 
foram identificadas como mais relevantes para os alunos do ensino 
fundamental:

	Auto-confiança 
participando dos Laboratórios IN2STE(A)M, os alunos ganharam 
maior confiança em suas habilidades nas disciplinas STE(A)M. As 
oficinas permitiram aos alunos explorar de forma independente, 
criar seu próprio conhecimento respeitando suas habilidades e suas 
necessidades educacionais. Além disso, dos Laboratórios IN2STE(A)
M surgiu que: embora os alunos estivessem um pouco hesitantes 
e brilhassem no início, eles se esforçaram muito para realizar sua 
tarefa. 

	Auto-consciência 
ao participar nos Laboratórios IN2STE(A) os alunos melhoraram 
a sua capacidade de compreender, gerir e refletir as próprias 
emoções, pontos fortes, sistemas de crenças, limitações e 
potencialidades. Durante os laboratórios, os alunos tiveram tempo 
para refletir sobre o que aprenderam durante as atividades e 
responder ao documento, a “Ficha de Laboratório”. Os alunos 
tiveram tempo para entender e pensar sobre todos os tópicos e os 
passos que aprenderam. Especificamente, durante os Laboratórios 
IN2STE(A)M os alunos melhoraram a sua autoconsciência ao: 
pedirem apoio e orientação dos professores ou do colega; se 
necessário auto-reflexão para suas próprias realizações e desafios. 
 

	Competências socais:  
ao participar nos Laboratórios IN2STE(A) os alunos melhoraram a 
sua capacidade de comunicar e construir relações com os outros. 
Nestas competências, é importante que os alunos tenham escuta 
ativa, trabalho em equipa, responsabilidade, liderança, motivação, 
flexibilidade, paciência, empatia, capacidade de trabalhar com 



35

os outros para atingir um objetivo comum, etc. Especificamente, 
durante os Laboratórios IN2STE(A)M os alunos melhoraram suas 
habilidades interpessoais ao: trocar ideias e opiniões com os 
outros para evitar possíveis erros e falhas (e assim obter soluções 
comuns para problemas comuns); ouvir seus colegas e o professor. 
Os professores também se referiram ao nível de imersão e 
engajamento dos alunos nos laboratórios, pois observaram que 
alguns alunos continuavam trabalhando no recreio; cooperando 
com os outros, fornecendo a outros grupos material de que não 
precisavam; estar engajado como sala de aula e desenvolver 
o espírito de equipe; obter novas ideias e possíveis soluções, 
enquanto troca e coopera com os outros. 

	Capacidade de comunicação: 
Através da participação nos Laboratórios IN2STE(A)M os alunos 
melhoraram a sua capacidade de interagir com os outros em vários 
contextos e de trocar informações, ideias e conhecimentos num 
entendimento mútuo. É a capacidade de apresentar informações 
de forma clara e eficaz. Especificamente, durante os Laboratórios 
IN2STE(A)M os alunos melhoraram as suas capacidades de 
comunicação ao: apresentarem os seus trabalhos e resultados 
finais, explicarem aos colegas o processo seguido e os desafios 
encontrados; melhorar o vocabulário ao explicar seu trabalho para 
seus pares usando argumentos lógicos e terminologia específica; 
responder às perguntas dos colegas sem o apoio do professor. 
Além disso, quando não era seguido um processo de apresentação 
estruturado, os alunos se dispunham a mostrar seu produto aos 
colegas.

Concluindo, nos Laboratórios IN2STE(A)M, o envolvimento dos 
alunos foi bastante significativo, e estes se sentiram à vontade e 
muito motivados para trabalhar com materiais não convencionais 
(por exemplo, materiais reciclados) e realizar as atividades nos 
laboratórios que são muito diferentes das salas de aula tradicionais. 
Os alunos também apreciaram trabalhar em grupos de pares, sem 
distinção de sexo (meninos e meninas contribuíam igualmente 
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com entusiasmo e paixão equivalentes) e incluindo todos os 
colegas, independentemente de terem algumas dificuldades de 
aprendizagem, diferentes origens socioculturais etc.
Geralmente, todos os alunos, apesar das dificuldades de 
aprendizagem, da barreira linguística, género, participaram nas 
atividades e estiveram sempre motivados.

3.3 Análise e avaliação da mudança comportamental

A implementação dos laboratórios IN2STE(A)M foi suportada pela 
informação recolhida logo após o início dos laboratórios e logo após 
o seu término, através da aplicação de um questionário específico 
aos alunos.
As respostas destacaram a mudança de atitude e predisposição 
dos alunos em relação às disciplinas STE(A)M, que a princípio eram 
consideradas desinteressantes ou muito difíceis e depois adquiriram 
um valor maior.
Paralelamente à aplicação destes questionários, recolheram-se 
também feedback qualitativo e observações de outros intervenientes 
educativos envolvidos nos Laboratórios IN2STE(A)M, especificamente 
os professores e as profissionais STE(A)M do sexo feminino. Nas fases 
preliminares do projeto, também foram realizados grupos focais 
com pais que destacaram a importância de seus filhos abordarem 
as disciplinas STE(A)M desde cedo.
As informações aqui recolhidas e relatadas nos parágrafos seguintes 
dizem sobretudo respeito ao nível de interesse e empenho nas 
disciplinas STE(A)M, salientando também as possíveis dificuldades 
encontradas antes e depois da implementação dos Laboratórios 
IN2STE(A)M. 

3.3.1 Feedback qualitativo dos alunos
Do questionário aplicado aos alunos e da análise das Fichas dos 
Laboratórios dos Alunos, utilizadas pelos alunos para relatar a sua 
experiência e observações científicas, emergiu em geral um grande 
interesse dos alunos em saber mais sobre as disciplinas STE(A)M. 
Abaixo, é relatada a experiência de estudantes nos diferentes países.
Na Grécia, o feedback dos alunos foi geralmente bom, embora alguns 
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alunos parecessem não gostar quando falharam, por exemplo, ao 
realizar a atividade de construção “Lego Wedo”. Por isso, tanto os 
professores quanto os profissionais do STE(A)M incentivaram os 
alunos a não desistirem, mas a tentarem novamente a atividade em 
caso de reprovação. Ambientes de aprendizagem multissensorial 
têm sido usados para engajar os alunos para que eles tenham 
a oportunidade de se sentirem mais à vontade ao detalhar com 
programação, ciências em um laboratório apropriado ao invés de 
uma sala de aula tradicional.
No Chipre, os alunos pareciam estar muito motivados para participar 
nas atividades do IN2STE(A)M, pois comunicaram o seu entusiasmo 
tanto aos seus colegas como aos professores. Todos os alunos, 
apesar do desempenho acadêmico, das possíveis dificuldades de 
aprendizagem e do gênero, mostraram-se dispostos a participar da 
aula e contribuir de todas as formas. Eles gostaram do fato de terem 
a oportunidade de se envolverem em atividades diferentes das suas 
aulas habituais na escola. As atividades do IN2STE(A)M levaram-nos 
a trabalhar de forma
independente, permitindo-lhes desenvolver a sua criatividade e 
praticar o seu pensamento crítico. Além disso, a colaboração foi um 
aspeto importante das implementações, pois promoveu discussões 
em grupo frutíferas e reflexivas sobre o tema. Além disso, foi 
interessante observar como os alunos foram capazes de relembrar 
conhecimentos prévios para vincular novos conceitos e ideias que 
surgiram.
Em Itália, o feedback foi sobre a criatividade e inovação das 
atividades. Durante as atividades, os alunos sentiram que gostaram, 
tiveram alguns momentos de diversão e desenvolveram uma 
mentalidade criativa, pois as atividades eram muito inovadoras. Os 
alunos eram os exploradores diretos de seu próprio conhecimento 
e não meros recetores. A educação tradicional foi substituída pela 
educação STE(A)M e ambiente misto de aprendizagem através do 
uso de dispositivos digitais, robôs etc. Durante os laboratórios, em 
algumas atividades como construir pontes, as crianças ficavam 
frustradas quando algo não funcionava, mas comunicaram bem 
suas necessidades, de qualquer maneira. Os alunos compartilham 
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seus sentimentos sobre não ter medo de experimentar coisas novas 
e querer continuar os laboratórios mesmo após a aula. Os alunos 
ficaram muito orgulhosos de si mesmos depois que o trabalho foi 
feito.
Na Turquia, a maioria dos alunos afirmou gostar de fazer atividades 
jornalísticas com materiais coloridos e agradáveis. Além disso, a 
maioria dos alunos afirmou que gostaria de aprender coisas novas, 
exceto as atividades regulares de aula. Sobre os tópicos, os alunos 
disseram que os tópicos das atividades do STE(A)M foram muito 
interessantes, e se sentiram entusiasmados em participar das 
atividades. Uma curiosidade sobre o piloto na Turquia foi que alguns 
alunos afirmaram ter dificuldade em realizar atividades baseadas em 
habilidades motoras, como atividades artesanais. Afirmou-se que 
os alunos que se mostraram relutantes em participar no início da 
atividade, mais tarde o interesse aumentou após receber a instrução 
e explicação sobre o assunto e os conteúdos.
Na Polónia, os alunos gostaram muito dos Laboratórios IN2STE(A)
M e pediram mais, pois acharam muito fácil de aprender usando 
os laboratórios e substituindo as salas de aula tradicionais. Após 
os laboratórios, os alunos estavam fortemente interessados em 
carreiras como: jogador de xadrez, médico, designer gráfico de 
computador, jornalista, arquiteto e entre outras profissões.
Em Portugal, os alunos sentiram-se muito positivos com as atividades 
durante os laboratórios, dando-lhes a oportunidade de aprender 
coisas novas, experimentar novas atividades, testar novos materiais 
e fomentar o pensamento crítico, o processo criativo, mas também 
a cooperação e a comunicação entre os colegas.
Em Portugal, os alunos sentiram-se muito positivos com as atividades 
durante os laboratórios, dando-lhes a oportunidade de aprender 
coisas novas, experimentar atividades, testar materiais e fomentar 
o pensamento crítico, o processo criativo, mas também novos a 
cooperação e a comunicação entre os colegas.
Em suma, os gráficos a seguir mostram o nível de dificuldade que os 
alunos tiveram ou ainda têm em aprender STE(A)M, antes e depois 
de participar dos Laboratórios IN2STE(A)M, respondendo à seguinte 
pergunta: “Quais são as disciplinas mais difíceis para ti”? A questão 
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também se refere às ciências sociais para levar em consideração 
a abordagem multidisciplinar dentro do STE(A)M. Os dados são 
cumulativos, agregando as respostas todos os países.

 

Fonte:  Gráfico elaborado pelo CESIE

Antes de participar nos Laboratórios IN2STE(A)M, os alunos sentiam 
uma certa dificuldade com ciências e matemática, cujos conceitos 
são muitas vezes considerados muito teóricos e difíceis de lembrar, 
com fórmulas e procedimentos por vezes complicados. Por outro 
lado, os alunos parecem estar familiarizados com a tecnologia, 
pois são em parte nativos digitais e também se familiarizaram com 
o ensino à distância recente por causa da pandemia. As artes, por 
outro lado, são compreendidas como extremamente fáceis. 
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Fonte: Gráfico elaborado pelo CESIE

Com a participação nos Laboratórios IN2STE(A)M, os alunos 
adquiriram uma maior familiaridade e autoconfiança com as 
disciplinas científicas, sendo muitos dos laboratórios baseados em 
disciplinas científicas, fenómenos naturais, fenómenos climáticos, 
mas também na utilização de recursos energéticos, ecologia etc. 
A matemática ainda é um obstáculo para os alunos. Isso também 
se deve ao fato de que em muitos laboratórios do IN2STE(A)
M conceitos e noções matemáticas têm sido usados para criar 
protótipos ou codificar, programar um robô ou em outras atividades 
de ajustes. No entanto, os professores tentaram ajudar os alunos 
a se familiarizarem com a matemática também através do uso das 
artes e da criatividade artística.
Como consequência, os alunos aprenderam a familiarizar-se com 
os conceitos matemáticos também através da gestão das artes, por 
exemplo, através da criação de um mosaico, através da construção 
de uma ponte e, portanto, como a matemática tem uma aplicação 
concreta na vida quotidiana (do abstrato ao concreto). É por isso que 
as artes adquirem um novo interesse nos alunos e são consideradas 
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extremamente fáceis de serem aplicadas na vida real. A tecnologia 
ainda é considerada “fácil”, mesmo que os alunos tenham sido 
capazes de lidar com tecnologias mais avançadas do que simples 
telefones celulares, por exemplo, ao programar, construir e imprimir 
um objeto 3D, e assim adquirir novas habilidades cognitivas e 
práticas.
Existem poucos dados disponíveis para as ciências sociais, embora as 
disciplinas de humanidades tenham feito parte dos Laboratórios do 
IN2STE(A)M, bem como outras disciplinas como história e geografia, 
por exemplo quando os alunos tentaram recriar o ecossistema 
e, portanto, combinar conhecimentos científicos, conhecimento 
geográfico, criatividade etc.

3.3.2 Feedback qualitativo de professores e profissionais 
STE(A)M
Desde o início do projeto IN2STE(A)M, professores e profissionais 
STE(A)M têm estado fortemente envolvidos no processo, contribuindo 
para os diferentes produtos intelectuais.
Em primeiro lugar, professores e profissionais participaram em 
focus gropus e pesquisa documental sobre o papel do STE(A)M nos 
diferentes países da parceria. Em seguida, os docentes participaram 
no curso online do IN2STE(A)M para se familiarizarem com a 
abordagem STE(A)M e procederem ao início dos laboratórios nas 
diferentes turmas. Os professores também receberam um manual 
de formação específico, o Digital Teacher’s Toolkit para ser utilizado 
durante os Laboratórios IN2STE(A)M. Antes do início dos laboratórios 
do IN2STE(A)M, cada parceiro selecionou pelo menos 3 mulheres, 
profissionais do STE(A)M (na área da investigação, engenharia, 
arquitetura), para apoiar os professores nos laboratórios e assegurar 
a participação igualitária de meninos e meninas nas atividades do 
projeto.
Em geral, os professores foram fortemente inspirados pela 
abordagem STE(A)M e manifestaram um interesse crescente no 
STE(A)M, pedindo mais formação e novos currículos escolares de 
professores.
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Dos questionários de avaliação e feedbacks recebidos, depreendeu-
se como os Laboratórios IN2STE(A)M fomentaram:

• a geração de novas ideias e criação de novos produtos;
• Criação (para a inclusão na área digital) e dinâmicas de grupo novas 

e positivas, que permitiam aos alunos trabalharem juntos, de forma 
independente e projetando, depois criando produtos comuns;

• Comunicação e interação com os alunos;
• Em geral, os professores descobriram que os alunos alcançaram 

grandes objetivos educacionais, aumentando a motivação e 
desenvolvendo novas habilidades específicas nas disciplinas 
STE(A)M. Os profissionais do STE(A)M apoiaram o trabalho 
dos professores nos laboratórios do IN2STE(A)M, selecionando 
uma série de atividades do Kit de Atividades e avaliando a sua 
viabilidade dentro dos laboratórios (com base na idade dos alunos, 
conhecimento, níveis de atenção, etc.)

Do feedback dado pelos professores, verificou-se que os alunos 
desempenharam um papel ativo dentro dos laboratórios, 
trabalhando com entusiasmo e cooperação. Boa comunicação e 
envolvimento também de alunos com dificuldades de aprendizagem, 
como no caso de Chipre onde um menino com dificuldades de 
aprendizagem melhorou muito a relação com os seus pares através 
da participação nos laboratórios IN2STE(A)M. Até os alunos mais 
tímidos e introvertidos se envolveram nas atividades, desenvolvendo 
uma nova autoestima e uma nova consciência de suas competências.
Dal feedback dato dai docenti, è emerso che i discenti hanno avuto 
un ruolo attivo all’interno dei laboratori, lavorando con entusiasmo e 
volendo proseguire l’esperienza di scoperta e costruzione dei prototipi 
anche una volta tornati a casa. L’ascolto è stata una componente 
chiave laddove i discenti hanno acquisito e sviluppato una maggiore 
maturità nell’ascoltare e nel dialogare in maniera costruttiva sia con 
i loro docenti sia con i compagni e le compagne di classe. 
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Algumas dificuldades apontadas pelos professores surgiram:

• Dificuldade no uso de tecnologias e falta de conhecimento prévio. 
Os professores afirmaram que precisam de mais tempo para 
preparar as atividades de laboratório com o uso de tecnologias.

• Dificuldade dos alunos em seguir corretamente as instruções 
dentro dos laboratórios, principalmente no que diz respeito às 
atividades desenvolvidas pelo projeto.

• Dificuldade na gestão dos laboratórios se a atividade for realizada 
com um número substancial de alunos.

• Dificuldade na gestão do tempo. Algumas tarefas levariam mais 
tempo, especialmente as atividades que sejam novas para os 
alunos, tal como atividades de programação e codificação. Em 
geral, os professores estão satisfeitos com a experiência dentro 
dos laboratórios do IN2STE(A)M e observaram como todos, alunos 
do sexo feminino e masculino, participaram da mesma forma, 
apesar do desempenho académico, AS possíveis dificuldades de 
aprendizagem e questões de género.

• 
Concluindo, os professores sublinharam mais uma vez a importância 
da formação de professores e como as escolas europeias devem 
empenhar-se na promoção da aprendizagem de STE(A)M não só 
entre os alunos, mas também entre os professores, apostando em 
novas abordagens e metodologias de ensino.
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3.3.3 Feedback qualitativo dos pais dos alunos
O feedback dos pais, de uma forma geral, foi positivo. Os pais sentiram 
que os alunos estavam muito interessados em alguns conteúdos da 
escola que antes das atividades STE(A)M eles não tinham interesse.
A curiosidade dos alunos sobre algumas atividades (como ciências 
e matemática, por exemplo) melhorou durante os laboratórios e 
após os laboratórios. Portanto, foi depois dos laboratórios e em 
algumas habilidades sociais que a diferença se fez sentir. Note-se 
que os resultados e as competências sociais são sentidos após os 
laboratórios e de forma longa. O impacto nos alunos não é imediato, 
mas longo e é possível sentir o bom impacto nos alunos após a 
implementação de outras atividades STEAM. Quanto mais cedo as 
crianças começarem a aprender por meio de uma estrutura STEAM, 
mais rápido elas poderão desenvolver as principais habilidades de 
pensamento criativo e crítico. É importante para o impacto contínuo 
(evento em casa) a introdução de atividades STEAM também é 
importante.

Os pais disseram que o laboratório de pesquisa e inovação que se 
concentra nos desafios de educar as crianças em um cenário com 
rápida mudança fornece várias recomendações para ajudar os pais 
a incentivar o aprendizado STEAM em casa, a fim de expandir para a 
sala de aula e ajudar o pensamento crítico de seus alunos.

Para o futuro, os pais gostariam de ter formação em STE(A)M para 
terem uma maior compreensão dos tópicos e habilidades na área. 
Dessa forma, eles se sentirão mais confiantes ao apresentar ideias e 
projetos STEAM para seus filhos.
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4. SUMÁRIO E CONCLUSÕES
Ao participarem nos Laboratórios IN2STE(A)M, os alunos 
desenvolveram um maior interesse em implementar atividades 
técnico-científicas, pois tiveram a oportunidade de explorar 
atividades STE(A)M mais práticas e muito diferentes das teóricas que 
são desenvolvidas nas escolas, no seu dia-a-dia. Nos Laboratórios, 
a aquisição de competências e conhecimentos relacionados com 
matemática, ciências, tecnologia deu-se através da utilização de 
métodos educativos não formais, baseados na experimentação e no 
brincar como parte do processo de descoberta e aprendizagem.

Da experiência nos Laboratórios IN2STE(A)M, surgiu que o STE(A)
M reúne 5 disciplinas críticas (ciência, tecnologia, engenharia, artes, 
matemática) que devem ser fomentadas para criar um ambiente 
de aprendizagem inclusivo que encoraje todos os alunos e alunas a 
participar, colaborar e resolver problemas. Essa abordagem holística 
permite que os alunos exercitem os lados esquerdo e direito do seu 
cérebro em simultâneo, como também precisariam fazer em um 
ambiente de trabalho mais atual, mais ao estilo do século XXI.

Importante foi o envolvimento das meninas durante os Laboratórios, 
garantindo uma participação justa dos grupos de trabalho e garantindo 
equidade na distribuição de papéis e tarefas pelos professores dentro 
dos Laboratórios. Além disso, não houve diferença significativa no 
nível de interesse e vontade de participar das atividades entre alunos 
do sexo masculino e feminino. Um ambiente positivo e inclusivo foi 
assegurado em todos os Laboratórios IN2STE(A)M.
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No âmbito do IN2STE(A)M BAM – Modelo de Avaliação 
Comportamental, as competências cognitivas e socio emocionais 
foram assim desenvolvidas nos Laboratórios, inspirando-se nos mais 
variados e diferentes planos de aula e combinando competências 
específicas de diferentes disciplinas escolares. Várias disciplinas 
e áreas de interesse têm sido exploradas (ciências, matemática, 
arte, robótica, literatura, etc.) envolvendo professores de diferentes 
disciplinas escolares e de forma a criar currículos escolares cada vez 
mais integrados e multidisciplinares. Os laboratórios permitiram que 
os professores trabalhassem em conjunto, combinando diferentes 
disciplinas e adotando métodos inovadores (como laboratórios e 
oficinas). Ao contrário dos modelos tradicionais de ensino, a estrutura 
STE(A)M tocou nas linhas entre as disciplinas para incentivar níveis 
mais altos de criatividade e eficácia quando se trata de resolução de 
problemas. Por exemplo, dar a um futuro engenheiro as habilidades 
para visualizar e esboçar as suas ideias o tornará mais eficaz no seu 
futuro profissional.

Os laboratórios também representaram novas formas de conceber 
o espaço, de organizar a sala de aula e de orquestração (com mesas 
de aula, cadeiras, materiais) evitando assim a estrutura tradicional e 
deixando aos alunos a oportunidade de interagir entre si de forma 
livre e autónoma entre pares. abordagem. Os alunos, durante os 
laboratórios, estavam ansiosos para participar das implementações 
em sala de aula, a motivação e o entusiasmo que tiveram foi um 
impacto muito positivo que foi sentido.
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Da experiência dos diferentes países no IN2STE(A)M, emergiu a ideia 
de que as abordagens STE(A)M devem ser amplamente adotadas 
em todas as escolas. Sendo assim, é importante a formação dos 
professores para que estejam preparados e dispostos à adoção de 
currículos multidisciplinares. Além disso, as escolas devem:

• explorar métodos não tradicionais e abordagens STE(A)M a serem 
combinadas e integradas nos currículos escolares tradicionais;

• fornecer novos insumos para os alunos, integrando tecnologia e 
artes nos currículos tradicionais;

• promover a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade na escola, 
envolvendo todos os alunos (enquanto promove atividades 
cooperativas e trabalho em grupo como nos Laboratórios STEAM);

• melhorar o uso da tecnologia na escola e focar em novas 
abordagens, como robótica e codificação, ao usar a tecnologia para 
fins educacionais.

Para atingir estas novas prioridades, as profissionais em STE(A)M 
do sexo feminino estiveram envolvidas e ajudaram os professores a 
implementar os Laboratórios, trabalhando em conjunto e adaptando 
as atividades aos diferentes currículos escolares nacionais e 
às necessidades dos alunos (referindo-se também à sua idade, 
nacionalidade, antecedentes sociais, necessidades de aprendizagem, 
etc.). Isso permitiu que os alunos aprendessem novos conceitos, bem 
como recordassem conhecimentos anteriores e fizessem conexões 
apropriadas entre todas as disciplinas do IN2STE(A)M. 
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5. ANEXOS: PLANOS DE AULA 
UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS 
DO IN2STE(A)M

Os laboratórios do IN2STE(A)M inspiraram-se numa série de 
atividades e workshops do Kit de Atividades IN2STE(A)M, desenvolvido 
pelo Consórcio do projeto.
O Kit de Atividades promove uma série de atividades inclusivas e 
que envolve todo os alunos do sexo masculino e feminino, lutando 
contra quaisquer estereótipos educacionais de género e abrangendo 
uma ampla gama de habilidades e habilidades que os alunos podem 
desenvolver nas disciplinas STE(A)M.
NB. Algumas atividades (testadas nos Laboratórios IN2STE(A)M) não 
estão incluídas no Kit de Atividades. Estas atividades podem ser 
consultadas abaixo:
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1. Título da unidade Vamos construir o nosso objeto 3 D

2. Grupo-alvo 9-10 anos

3. Duração 2 laboratórios (2 horas cada)

4. Competências STEAM/
Competências Século XXI

Pensamento crítico 
Literacia tecnológica 
Pensamento criativo 
Resolução de problemas 
Codificação e robótica
Comunicação
Colaboração

5. Resultados de 
aprendizagem esperados

Desenhar e realizar objetos 3D ajuda as crianças a melhorar 
as suas competências criativas, mas também
desenvolve a sua capacidade de resolver problemas reais e 
valorizar os erros que podem ser cometidos. 

6. Disciplinas e Tópicos 
abordados

Matemática
Arte

7. Metodologias Pensamento de construção
Pensamento criativo Codificação
Resolução de problemas – em aprendizagem

8. Integração da ARTE Art (3D design and modeling also require a great aesthetic 
sense, where children create their objects, choose the best 
aesthetic shapes, select and combine colors etc.)

 9. Ambiente de 
aprendizagem

Sala de aula (em grupo ou individual)

10. Requisitos necessários • Computador
• Codeblocks
• TinkerCAD

11. Conhecimento prévio
a. professor
b. alunos

Para realizar esta aula, o professor precisará ter o seguinte 
conjunto de conhecimentos e habilidades:
• capacidade de usar Codeblocks e TinkerCAD
• ter noções importantes de matemática

Para poder participar e contribuir para esta lição, os alunos 
terão atingido os seguintes padrões:
• conhecimento básico de formas geométricas e sólidos 

básicos
• conhecimento básico de como utilizar um computador
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12. Experiência de 
aprendizagem através do 
TinkerCAD e Codeblocks

Com a modelagem 3D através do TinkerCAD é possível deixar 
fluir a imaginação dos alunos registrando a maravilha de ver 
suas ideias tomando forma aos poucos. Com a modelagem 
visual de programação de blocos do Codeblocks, por outro 
lado, o raciocínio e a reflexão estão mais envolvidos, assim 
como os conceitos matemáticos e geométricos.

Além disso, com a impressora 3D, as formas do virtual se 
tornam reais, e o que era uma ideia se torna um objeto físico 
real. Ao observar a impressora 3D em ação, os alunos mais 
novos vão entender como é possível fazer objetos do zero. 
As impressoras 3D estão a fazer parte do nosso quotidiano 
e é muito importante que as crianças aprendam, desde 
muito cedo, qual é o potencial através do jogo e da lógica. 
Se na fase de realização a criança realiza uma atividade 
quase individual, interessante é a observação sobre a criança 
na etapa seguinte, enquanto se compara com os outros, 
analisando as formas, tamanhos e funcionalidade de cada 
objeto impresso.

Laboratórios nº 1: Modelagem 3D com TinkerCAD (2 horas)

Os princípios básicos da modelagem tridimensional, 
utilizando o software online e gratuito TinkerCAD, 
desenvolvido pela Autodesk. Simples e intuitivo, pois 
foi concebido para iniciantes no desenho 3D, também é 
adequado para jovens (alunos da quarta e quinta classes 
do ensino fundamental) que querem se tornar “designers 
digitais”. É um software de modelagem geométrica, que 
utiliza apenas sólidos.

Nos laboratórios IN2STE(A)M na Itália, o TinkerCAD foi muito 
utilizado pelos alunos para fazer objetos do cotidiano: xícaras 
de café, protótipos de mesas de centro, vasos para plantas, 
etiquetas e chaveiros etc. protótipos, vendo os resultados 
concretos e materiais de seu processo de descoberta e 
experimentação. 
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Laboratório nº2: Modelagem 3D com CodeBlocks (2 horas)

Modelagem 3D através da programação de blocos visuais 
do Codeblocks, uma seção da plataforma TinkerCad, que 
fornece uma biblioteca de blocos de código para criar sólidos 
e realizar operações lógicas, matemáticas e geométricas.
Abaixo alguns exemplos de modelos 3D feitos durante os 
workshops na Itália: eles serão inspirados principalmente 
no mundo da arte e da arquitetura: a rosácea (elemento 
decorativo típico das construções religiosas medievais, 
em estilo gótico ou românico), para combinar Artes e 
programação na abordagem STE(A)M.

12. Estratégias de inclusão 
de género e atividades 
planeadas

Oportunidades iguais entre rapazes e raparigas devem ser 
asseguradas.

13. Análise & Avaliação O plano de aula inclui métodos de avaliação formativa em 
que o professor observa o trabalho dos alunos e fornece
feedback, bem como avaliação entre colegas de turma..
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1. Título da unidade Arte Robótica

2. Grupo-alvo 9-10 anos

3. Duração 4 horas (2 workshops e 2 horas cada)

4. Competências STEAM/
Competências Século XXI

• Pensamento crítico 
• iteracia tecnológica 
• Pensamento criativo 
• Resolução de problemas 
• Codificação e robótica Comunicação
• Colaboração

5. Resultados de 
aprendizagem esperados

The 4-hours workshop aims to introduce the STEAM approach 
or even better STREAM by launching a challenge to children 
also taking into account their natural attitudes and skills. 
Starting from the observation of a work of art/painting 
showing natural elements, the students will try to: discover 
the methods and the techniques used for its realization, 
then try to reproduce this work of arts while using recycled 
materials and while introducing new elements such as 
animalbots and flowerbot.

6. Disciplinas e Tópicos 
abordados

Matemática
Arte
Codidifcação
Robótica

7. Metodologias Pensamento em design
Pensamento criativo
Codificação
Resolver problemas- aprender

8. Integração da ARTE The activity includes the observation of some paintings and 
works of art. Students will try to reproduce those while using 
recycled materials, therefore fostering both creativity and
imagination, but also aesthetic sense

 9. Ambiente de 
aprendizagem

Sala de aula (em grupo ou individual)

10. Requisitos necessários • Colored crepe paper, collage paper, scissors, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, adhesive tape and recycled 
materials of various kinds.

• Computer, LIM or projector, LEGO WeDo 2.0, Apple iPad.
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11. Prior knowledge
• teacher
• students

In order to deliver this lesson, the teacher will need to have 
the following knowledge and skills set:
• ability to use LEGO WeDo

In order to be able to participate and contribute to this 
lesson, the students will have achieved the following 
standards:
• minimal knowledge of how lego constructions work and 

how shapes can be combined

12. Descrição detalhada 
das sequências passo a 
passo da unidade, incl. 
atividades específicas para 
apoiar aprendizagem

STEP 1

The “RoboticArt” starts with the observation of a nature-
themed work of art/painting by the French painter Claude 
Monet (water-lily series). Pupils try to look and interpret the 
paintings (water-lily series by Claude Monet) and after that, 
the teacher asks to the classroom some questions about 
the activity: “What do you see?” and “How do light and colors 
change and why the colours change?”

STEP 2

The teachers gives to the classroom the opportunity to 
analyse the behaviour of the water lily and of the leaves in 
contact with the water. This part is very important for the 
students as they have to touch, observe and reflect what 
they see. What is the behaviour of the water lily? What is the 
difference between the water lily and the other leaves when 
in contact with the water?
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STEP 3

The classroom is divided in groups to conduce their self-
guided and autonomous investigation, starting from their 
personal hypotheses up to the confirmation of the theory. 
Students write down their notes and observations on the 
IN2STE(A)M diaries and sheets for students.

STEP 4

Students are divided in groups of four and they sit together, 
in new multisensory learning STE(A)M environments and 
“flipped classroom” so to boost their active engagement. 
Students learn how to cooperate with the others, carrying out 
brainstorm activities before to expose their final results in 
plenary session. 
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STEP 5

Once it is agreed why the water lily behaves differently 
than other plants when it comes into contact with water, 
the students are now ready to recreate the ecosystem that 
appears in Monet's paintings. The students will use recycled 
materials to build the ecosystem and thanks to the use of 
Lego they will build animated and robotic frogs (frogbot), 
tadpoles, and all the animals that live in that ecosystem.
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STEP 6

The students have the opportunity to create the ecosystem 
and let the “frogbot” finally move. 

STEP 7

Storytelling. The students will now create a story to tell about 
the life of the frogbot and other animals they built before, so 
as to introduce the narration, the stream into the STE(A)M (for 
a STREAM approach)

12. Estratégias de inclusão 
de género e atividades 
planeadas

Equal opportunities of both boys and girls will be provided.

13. Análise & Avaliação The lesson includes formative assessment methods where 
the teacher observes students’ work and provide feedback as 
well as peer evaluation, while letting students being the self-
learners of their learning pathway 
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1. Título da unidade Filosofia e Matemática

2. Grupo-alvo 3º ano de escolaridade, 9 anos

3. Duração 3 aulas, 80 minutos cada

4. Competências STEAM/
Competências Século XXI

Pensamento crítico
Comunicação
Colaboração
Literacia tecnológica
Pensamento criativo
Literacia dos media 
Competências sociais
Resolução de problemas

5. Resultados de 
aprendizagem esperados

Até ao final da unidade, os alunos vão estar aptos para:
• Distinguir os conceitos matemáticos de multiplicação 

e divisão através da construção de problemas 
matemáticos utilizando as ferramentas online.

• Indicar os filósofos autores dos conceitos matemáticos 
(Tabela Pitágoras-Pitágoras e Euclides – Divisão 
Euclidiana).

• Uso da abordagem cubista para representar uma obra 
de arte.

6. Disciplinas e Tópicos 
abordados

Multiplicação e divisão
Técnica de artes cubistas

7. Metodologias Pensamento em design
Aprendizagem baseada em questionar Aprendizagem 
baseada na resolução de problemas

8. Integração da ARTE Arte (utilizar técnicas de cubismo)

 9. Ambiente de 
aprendizagem

Sala de aula (em grupo ou individual)

10. Requisitos necessários • Tabela de Pitagoras (ΑΝEXO 1) Small whiteboards (1 por 
aluno)

• Fotografias de Pitagoras e Euclides (ANEXO 2) Pinturas 
cubistas (ANEXO 3)

• Pinturas de Euclides (ANEXO 4)
• Pinturas cubistas de Picasso (ANEXO 5)
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11. Conhecimento prévio
• a. Professor
• b. Alunos

Para desenvolver esta aula, o professor precisará ter o 
seguinte conjunto de conhecimento e competências:
• Pode utilizar diferentes estratégias para ensinar o 

conteúdo.
• Estar familiarizado com a técnica do cubismo.

Para poder participar e contribuir nesta aula, os alunos serão 
capazes de:
• Pode recuperar as tabelas de multiplicação.
• Consegue entender a diferença entre multiplicação e 

divisão.

12. Descrição detalhada 
das sequências passo a 
passo da unidade, incl. 
atividades específicas para 
apoiar aprendizagem

Explicação da aula: 

No início, os alunos registam suas ideias.Em seguida, 
os conceitos são processados por meio de aplicativos 
educacionais. Os alunos utilizam aplicativos digitais para 
construir problemas. Além disso, a técnica do cubismo 
é usada para criar retratos dos filósofos incorporando 
operações matemáticas de multiplicação e divisão.

PASSO 1.1: Multiplicação e Pitágoras / Theano

A tabela pitagórica (ΑΝΝΕΧ 1) é mostrada aos alunos e eles 
são solicitados a escrever no quadro branco o que observam. 
Em seguida, o professor registra os padrões de multiplicação 
identificados durante a atividade de brainstorming (múltiplos 
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Ao mesmo tempo, destaca-se que a 
mesa foi descoberta por Pitágoras, um antigo filósofo junto 
com sua esposa, Theano. O professor apresenta fotos deles e 
os seguintes são discutidos (ΑΝΝΕΧ 2): 
• Forma/forma
• Confecções
• Localização etc. 

Em seguida, os alunos utilizam os seguintes aplicativos on- line:
• 1. Tábua de Vezes de 2 Usando Modelo - Jogos Matemáticos 

- SplashLearn
• 2. Exibição de matriz || Multiplicação de modelos e a lei 

comutativa na multiplicação (ictgames.com)

Os alunos concluem com um resultado e contam uma 
história com base na imagem fornecida (conceito: 
multiplicação como método de agrupamento). Finalmente, 
eles são solicitados a encontrar a conexão com a Tabela 
Pitágoras (por exemplo, 2X3 são duas linhas de 3 caixas).



60

PASSO 1.2: Construção de problemas de multiplicação

Os alunos são convidados a utilizar a aplicação “Multiplicação 
de Gordon - 5-11 anos - Topmarks”, para construir problemas 
de multiplicação e registá-los no seu caderno. Após completar 
esta tarefa, eles apresentam seu trabalho e seus pares 
avaliam seu esforço. Ao final, aproveitando a ideia do plano 
de aula atual (Utilização das formas geométricas para criar 
uma obra de arte cubista), os alunos estudam pinturas 
cubistas (ANEXO 3). Em seguida, eles tentam transformar 
retratos de Pitágoras e Theano em desenhos cubistas, 
incorporando operações matemáticas de multiplicação.

PASSO 2.1: Divisão como um processo inverso de 
multiplicação

Na plenária, os alunos partilham um problema matemático 
baseado na imagem apresentada através da aplicação digital
“Dividir Objetos em Grupos Iguais - Jogos Matemáticos 
-SplashLearn”. Então, eles tentam encontrar a conexão 
com o processo de multiplicação. Dessa forma, problemas 
matemáticos relacionados à divisão serão criados em 
paralelo com a compreensão da multiplicação como um 
processo inverso da multiplicação. Vários exemplos podem 
ser dados e os alunos podem anotá-los em seu quadro-
negro. Eles, então, utilizam o aplicativo “Doggy Division 
Dinners (ictgames.com)” para aplicar os conhecimentos 
adquiridos e construir problemas matemáticos.

PASSO 2.2: Construção de problemas de divisão 

Euclides, o matemático grego que fundou a divisão é
apresentado e os alunos comentam sobre sua forma/forma 
(ANEXO 4). Alguns detalhes biográficos também podem 
ser compartilhados. Em seguida, a divisão é apresentada 
através do aplicativo “Agrupamento - 5-7 anos – Topmarks” 
para melhor compreensão da relação inversa. Os alunos 
são chamados a construir problemas matemáticos. No final, 
utilizando a ideia do plano de aula atual (Uso das formas 
geométricas para criar uma obra de arte cubista), os alunos 
estudam as pinturas cubistas de Picasso (ANEXO 5 e vídeo) 
para transformar o retrato de Euclides em um desenho 
cubista, incorporando divisão- operações matemáticas 
relacionadas.

Nota: Um vídeo da implementação real em sala de aula está 
disponível no anexo 6 (língua grega)

12. Estratégias de inclusão 
de género e atividades 
planeadas

Oportunidades iguais entre alunos e alunas serão 
asseguradas.
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13. Análise & Avaliação A lição inclui métodos de avaliação formativa em que o 
professor observa o trabalho dos alunos e fornece feedback,
bem como avaliação por pares.

14. Annexes Vídeos, imagens

15.  Direitos de 
propriedade intellectual 
(IPR) / Origem da atividade

CC BY-NC-ND

Esta licença permite que 
os reutilizadores copiem e 
distribuam o material em 
qualquer meio ou formato 

apenas de forma não adaptada, apenas para fins não 
comerciais e apenas enquanto a atribuição for dada ao criador.



62

ANNEXOS
ANEXO 1 – Tabela de Pitágoras
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ANEXO 2 – Fotografias de Pitágoras e Teano
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ANEXO 3 – Pinturas cubistas de ROMERO BRITTO

(https://affordableart.com/artists/romero-britto)

ANEXO 4 – Fotografias de Euclides
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ANEXO 5 – Pinturas cubistas de Picasso

ANEXO 6 – Vídeo sobre a implementação da atividade em 
sala de aula

https://drive.google.com/file/d/1K2nRF1ZqB6mKnfZVfOiSN-7-TA3iZceS/
view?usp=sharing 
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1. Título da unidade VIDA E SISTEMA SOLAR

2. Grupo-alvo 3º ano de escolaridade, 9 anos

3. Duração 2 aulas, 80 minutos cada

4. Competências STEAM/ 
Competências Século XXI

Pensamento crítico
Comunicação
Colaboração
Literacia
Tecnológica
Pensamento criativo
Empreendadorismo
Competências sociais
Resolução de problemas

5. Resultados de 
aprendizagem esperados

Ao final desta unidade, os alunos serão capazes de:
Descreva o que é o sistema solar.
Explique por que os humanos podem viver em certos
planetas.

6. Disciplinas e Tópicos 
abordados

Sistema Solar

7. Metodologias Pensamento em Design,
Aprendizagem Baseada em Pesquisa,
Aprendizagem na resolução de problemas

8. Integração da ARTE Construção de um modelo representando o sistema solar.

 9. Ambiente de 
aprendizagem

Sala de aula (em grupo ou individual)

10. Requisitos necessários - Desenhos animados em quadrinhos (ANEXO 1)
- Sistema solar (ANEXO 2)

11. Conhecimento prévio
a. Professor
b. Alunos

Para liderar a aula, o professor precisa ter o seguinte 
conjunto de conhecimentos e competências:
Conheça o sistema solar e como ele funciona

Para poder participar e contribuir para esta lição, os alunos 
terão atingido os seguintes padrões:
Conheça o planeta terra
Ter experiência anterior no trabalho com materiais artísticos.
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12. Descrição detalhada 
das sequências passo a 
passo da unidade, incl. 
atividades específicas para 
apoiar a experiência de 
aprendizagem

PASSO 1: Identificação do problema

Inicialmente, os alunos fazem brainstorming sobre os 
quadrinhos/desenhos (ANEXO 1) para identificar o problema 
que é que nosso planeta terra está “doente”. Após a 
identificação do problema, o professor pergunta aos alunos 
onde mais os humanos podem viver. Os alunos explicam 
seus pensamentos.

PASSO 2: O que é um sistema solar

Por meio de uma série de imagens, o professor estimula 
uma discussão sobre o sistema solar (ANEXO 2). Durante 
esta atividade, os alunos aprendem informações sobre o que 
é um sistema solar, o que a terra faz ao redor do sol e de si 
mesma, quais planetas têm satélites e quais planetas têm 
água. A professora destaca a importância da água.

PASSO 3: Uso de um aplicativo de Realidade Aumentada

Os alunos usam o aplicativo de realidade aumentada “SOLAR 
SYSTEM AR” para aprender o tamanho, as cores e a ordem 
dos planetas do sistema solar.

PASSO 4: Criando o sistema solar

No final, os alunos aplicam o que aprenderam na aula de 
ciências criando o sistema solar com poliestireno e plasticina. 
Os alunos decidem qual esfera / poliestireno cada planeta 
representaria, quais cores de plasticina eles combinarão para 
destacar a cor do planeta e como eles mostrariam a ordem 
dos planetas no sistema solar. Esta atividade combina ciência 
com arte e engenharia.

Nota: As imagens da implementação real na sala de aula estão 
incluídas no anexo 3.

13. Estratégias de inclusão 
de género e atividades 
planeadas

Oportunidades iguais entre alunos e alunas serão 
asseguradas.

14. Análise & Avaliação A atividade inclui métodos de avaliação formativa em que o 
professor observa o trabalho dos alunos e fornece feedback.

15. Anexos Videos, imagens

16. Direitos de propriedade 
intellectual (IPR) / Origem 
da atividade

CC BY-NC-ND

Esta licença permite que 
os reutilizadores copiem e 
distribuam o material em 

qualquer meio ou formato apenas de forma não adaptada, 
apenas para fins não comerciais e apenas enquanto a 
atribuição for dada ao criador.
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ANEXOS

ANEXO 7 – Quadrinhos/desenhos que demonstram que a terra 
está doente
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ANEXO 8 – O que é o Sistema solar
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ANEXO 9 – Fotografias da implementaçao das atividades
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1. Título da Unidade Piano de Frações Makey Makey

2. Grupo-alvo 3º ano e 4º ano

3. Duração 120 minutos (40+40+40 minutos)

4. Competências STE(A)M
/ Competências do Século 
XXI

Pensamento crítico
Pensamento creative
Problem solving
Cooperação

5. Resultados de 
aprendizagem esperados

No final da aula, os alunos compreenderão e serão capazes de 
explicar o conceito básico de frações.

6. Disciplias e tópicos 
abordados

Frações, conceito do seu valor exato; metades, quartos.

7. Metodologias Resolução de problemas- aprender

8.. Integração da ARTE O uso do Makey Makey permite integrar música e dança 
nesta aula de matemática, tanto como forma de ilustrar 
um conceito matemático básico quanto como meio para os 
alunos se expressarem. O processo cognitivo pelo qual os 
alunos passarão para identificar e representar frações básicas 
não difere de uma abordagem mais tradicional somente de 
texto; no entanto, essa abordagem oferece a oportunidade 
de um aprendizado mais profundo, pois mais sentidos estão 
envolvidos no processo.
Além disso, mostra aos alunos que os conceitos matemáticos 
não existem apenas por conta própria, mas que fazem parte 
da vida cotidiana, embora em diferentes formas e formatos.

9. Ambiente de 
aprendizagem

Sala de aula, sala de teatro; pátio da escola (se o clima e os 
níveis de ruído ao redor permitirem) 

10. Requisitos necessários

Folhas em branco de papel A4 (tamanhos menores e 
padronizados
também podem ser usados)
Conjunto Makey Makey completo, incluindo qualquer fruta 
que seja facilmente cortada em metades, quartos, etc. As 
maçãs são particularmente adequadas, pois criam menos 
confusão do que pêssegos ou tomates, por exemplo. 
(https://makeymakey.com/) 
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11. Conhecimento prévio
a. Professor
b. Alunos

A.    Os professores precisarão estar cientes da cognição 
matemática básica para alunos dessa idade; em particular, no 
que diz respeito à identificação e comparação de quantidades. 
Este plano de aula ilustra o conceito de frações de uma 
abordagem de aprendizagem cinestésica, auditiva e visual; 
seria, portanto, útil que os professores atualizassem seus 
conhecimentos sobre esses estilos de aprendizagem.
B.    Os alunos precisarão ter uma boa compreensão da 
aritmética básica, em particular da divisão e multiplicação (ou 
seja, dividir um valor em partes iguais e depois usar as partes 
iguais para recriar o mesmo valor). As frações podem ser vistas 
como uma forma mais
abstrata de representar a divisão e a multiplicação.

12. Explicação detalhada 
passo a passo, incluindo 
atividades específicas 
para apoiar a experiência 
de aprendizado

1. Formule uma declaração de problema

2. Identificar estados chaves -O estado conhecido

O professor mostra a partitura e diz que deve haver 9 
semínimas e 1 nota completa na linha. Em seguida, o professor 
pergunta como eles podem detectar com precisão as batidas 
com essas notas. Como o Aslı pode descobrir quantas batidas 
são as notas excluídas?

Aslı preparou a partitura em seu 
piano para praticar o canto. No 
entanto, um acidente inesperado 
acontece. Enquanto sua irmã 
Zeynep passava pela partitura, 
ela derramou o suco que estava 
carregando na partitura. Como 
resultado, algumas das notas 
escritas na partitura não são mais 
legíveis. É por isso que Aslı tem 
problemas para ler as notas e não 
consegue continuar praticando. Ela 
pede ajuda ao pai para trabalhar. 
Aslı pode ver as notas na partitura, 
mas não consegue entender 

quantas batidas existem porque essa informação foi excluída. 
Nesta etapa, o professor demonstra os tempos completo, 
meio e quarto, tanto por palmas quanto visualmente.
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Os alunos inserem as batidas que faltam na partitura como um 
grupo e as compartilham com os outros grupos.
A professora pede que toquem as notas inseridas, ao mesmo 
tempo em que os alerta para o fato de que não têm instrumento 
para tocar as notas. Portanto, com o que eles podem fazer 
música?
Os alunos e alunas devem utilizar as suas meses, caneta e 
mãos, etc. A professora continua com as perguntas: “Podemos 
usar nosso próprio corpo como instrumento?” O professor se 
certificará de que as perguntas chamarão a atenção para a 
percussão corporal.
O professor dará alguns exemplos de como funciona a percussão 
corporal, exemplificando assim como o corpo humano pode ser 
usado para fazer alguns ruídos rítmicos. O professor também 
mostrará exemplos básicos de aritmética, por exemplo, 
contando os batimentos, batimentos por segundo, etc.
No entanto, os ruídos por si só não são suficientes para fazer 
melodias, que é o que um instrumento normalmente faz. 
Para tanto, o professor apresentará um vídeo de percussão 
corporal que será utilizado para combinar música e educação 
matemática.

Video1: KeKeÇa

Depois de assistir ao primeiro vídeo, a turma assistirá ao 
segundo vídeo para ver como essa dança é executada.

Video2: KeKeÇa IBMF 3 - Workshop “Zencir” (ensaios de 
percussão corporal gagueira lenta)

A turma é convidada a fazer os movimentos mostrados no 
segundo vídeo. Nota: espera-se que todos realizem esta 
dança, incl. a professora.
Após os vídeos, as seguintes perguntas são direcionadas aos 
alunos: Qual é a coisa mais impressionante sobre os vídeos que 
você assistiu? O que as pessoas no vídeo podem estar prestando 
atenção ao fazer essa música?
Como podemos medir o que eles estão fazendo usando 
matemática simples?Then the teacher makes the students 
listen to the original composition of the Turkish March.
https://www.youtube.com/watch?v=HMjQygwPI1c

Depois de ouvir a composição original da Marcha Turca, a 
professora pergunta se há diferença entre as melodias.
A professora conta a história da composição da Marcha Turca 
e Mozart aos alunos.
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Bata palmas uma vez

Bata palmas duas vezes em um segundo

Bata palmas quatro vezes em um segundo

Bata seus pés uma vez

Bata seus pés duas vezes em um segundo

Bata seus pés quatro vezes em um segundo

Bater uma vez na perna

Bata na perna duas vezes em um segundo (perna 
direita com a mão direita, perna esquerda com a mão 
esquerda)

Bata a perna quatro vezes em um segundo (perna 
direita com a mão direita, perna esquerda com a mão 
esquerda) 

3. Brainstorm

• Os alunos são questionados se esta dança que eles 
apresentam em classe soa bem. (Eles podem responder 
que não é agradável)

• Eles são então questionados se esta atividade cria música 
ou ruído. (A resposta esperada será ruído.)

• Os alunos são questionados sobre quais medidas 
devem ser tomadas para reduzir o ruído. (As respostas 
esperadas devem ser em torno de harmonia/batida em 
sincronia/ritmo)

• Uma vez que o professor tenha ouvido as respostas, 
será concluída uma atividade na qual os traços são pré-
arranjados.

4. Investigue possíveis soluções

Nesta fase, os alunos devem estar descobrindo conceitos 
como traços completos, meios e quartos em KeKeÇa. Para 
isso, é realizada a seguinte atividade:

Atividade 1:

• A animação é aberta na qual o círculo completo, os dois 
e os quatro círculos divididos vêm em uma determinada 
ordem.

• A instrução aos alunos é explicada a seguir.
• Ao verem as figuras mostradas abaixo na placa, eles são 

solicitados a executar as instruções mostradas à direita.

• Durante a animação, os traços progredirão lentamente. 
Depois de algumas repetições, os alunos serão 
solicitados a executar isso mais rapidamente.
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5. Aquisição e assimilação de novos conhecimentos

Nesta fase, os alunos são informados das conclusões que podem 
ser tiradas de acordo com as atividades e descobertas.
Três folhas de papel A4 são distribuídas a cada aluno. Pede-se que 
deixem a primeira folha em branco, que dividam a segunda folha 
traçando uma linha com uma caneta no meio e que a coloquem ao 
lado do papel em branco. Finalmente, os alunos são convidados a 
dividir a terceira folha em 4 partes iguais.
Os alunos são questionados sobre qual é o maior comparando 
as três folhas de papel A4. (A resposta esperada é que todos os 3 
artigos sejam do mesmo tamanho.)
Em seguida, eles são questionados sobre quais diferenças existem 
entre esses 3 artigos. (A resposta esperada é que cada página 
tenha um número diferente de divisões.)Que tipo de sistema 
podemos usar para expressar esses compartimentos? Essas 
expressões precisam ser compreensíveis para todos, então que 
tipo de linguagem devemos usar?
A humanidade desenvolveu um sistema de linguagem comum 
para lidar com números e com este tipo de questões: a matemática. 
De acordo com esse sistema, podemos simbolizar essas partes 
e todos com números. Estes são conhecidos como “frações” em 
matemática. A palavra ‘fração’ vem da palavra latina ‘fractus’, que 
significa ‘quebrado’: ou seja, uma parte inteira é dividida em partes 
menores.
A folha deixada em branco contém uma unidade completa por folha. 
Isso também pode ser expresso escrevendo 1/1, que é igual a 1.
A linha que divide a segunda folha em duas partes iguais é a 
expressão das duas metades, ou seja, frações em matemática. 
Portanto, temos uma folha inteira dividida em duas seções, cada 
uma das quais pode ser escrita como ‘1/2’ (uma folha inteira, 
duas seções da folha inteira). Ao dividir a folha de papel ao meio, 
obtemos duas metades. A soma de ambos é igual a uma folha 
inteira de papel A4. Isso significa que ½ + ½ = 1.The final sheet is 
divided into 4 equal parts, which means that the full unit has four 
equal parts. Each part can be represented ‘¼’,
i.e. a quarter. A quarter fraction equates to 1 of 4 equal parts. The 
sum of all four quarters makes up the complete A4 paper. Hence, 
we know that ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1.
Lembremos que o número ‘1’ na fração se refere ao tamanho do 
papel, que dissemos que não mudou no início. Ou seja, o tamanho 
do papel não muda, pois é dividido em pedaços.

Após as explicações, acesse o link abaixo para consolidar o tema:
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/
fraction-matcher_en.html 
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Lembre-se de que o número ‘1’ não se refere ao tamanho 
do papel, que dissemos que não mudou no início. Ou seja, o 
tamanho do papel não muda, pois é dividido em pedaços.

Após as explicações, acesse o link abaixo para consolidar o tema:
https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/
fraction- matcher_en.htmlthat are not understood and explains 
these parts to the pupils again.

Domande per la riflessione

• Neste evento aprendi …………………………………………,,……
• Encontrei dificuldades em…………………….........................
• Se eu pudesse mudava ………………………………………………

Tabela 1- Escala de classificação para fase de aprofundamento

1. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Grupo

Usando o kit 
Makey Makey 
corretamente

Executando 
chutes 
corretamente

Originalidade 
na criação da 
ferramenta

Harmonia no 
grupo

Criação de ritmo

Nota: Ao avaliar os grupos, a classificação é feita com V (tique) e X (cruz).

13. Estratégias de inclusão 
de género e atividades 
planeadas

Esta é uma lição de género neutro. Evite usar linguagem ou 
estereótipos específicos de gÉnero. Se você decidir formar 
grupos, tente misturá-los por habilidade e não por gênero. 
Garanta que o feedback positivo e reforçador seja fornecido 
para todas as atividades, seja dançando, trabalhando com 
frações ou construindo uma solução Makey-Makey.
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14. Reflexão e feedback Revêr as contribuições que os alunos dão em cada etapa 
da aula, tente identificar se eles preferem um dos estilos 
de aprendizagem aplicados (cinestésico, auditivo ou 
visual). Anote-o e tente personalizar ao máximo as aulas 
de acompanhamento para os vários grupos da sua turma. 
Identifique as partes da lição que você acha que foram bem e 
aquelas que poderiam ter sido melhores. Tente isolar o fator 
mais influente para cada um deles e reflita sobre como fazer 
ajustes relevantes.

I5. Direitos de Propriedade 
Intelectual (DPI) / Fonte de 
Atividade CC BY-NC-ND

Esta licença permite que os reutilizadores copiem e distribuam 
o material em qualquer meio ou formato apenas de forma 
não adaptada, apenas para fins não comerciais e apenas 
enquanto a atribuição for dada ao criador.
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1. Título da unidade O Caminho a electricidade

2. Grupo-alvo 10–12 anos (4º e 5º ano de escolaridade) 

3. Duração 40+40 minutos

4.   Competências STEAM/ 
Competências Século XXI

Pensamento criativo
Resolução de problemas Comunicação
Colaboração Literacia dos media
Empreendadorismo
Competêcias sociais
Pensamento criativo 
Pensamento crítico

5. Resultados de 
aprendizagem esperados

No final da unidade, os alunos serão capazes de:
• Resultados científicos
• Estabeleça a aparência de um circuito elétrico em 

funcionamento.
• Design e produtos relevantes.
Conquistas em Matemática
• Estime os comprimentos que podem ser medidos e, em 

seguida, revise a estimativa fazendo medições reais com 
a unidade de medição de comprimento mais adequada.

• Meça o relevante usando uma régua e, em seguida, 
desenhe o comprimento obtido nopapel.

Currículo de Tecnologia e Design
• Compartilhe seus sentimentos e pensamentos sobre 

suas atividades.
• Esteja aberto a opiniõe s diferentes sobre design criativo.
• Planeje as etapas de construção do projeto de proposta 

de projeto e faça as pesquisas necessárias.
• Faça anotações em seu diário sobre o que aconteceu 

durante o processo de design.
• Compartilhe sua opinião com a classe.
• Refletir sobre o design criativo do produto.
• Para a aplicação do processo de projeto de engenharia, 

expresse as limitações da solução e pesquise a solução 
do problema trabalhando em grupo. 

6. Tópicos abordados Tema: Ciência e Arte
Tópico:Circuito simples de electricidade; eventos fisícos 

7. Metodologias Pensamento em design
• Aprendizagem através de pesquisa
• Aprendizagem através de problemas

8. Integração ARTE O relato escrito da experiência permite estabelecer uma 
ligação imediata entre a ciência e a literatura nas suas 
várias formas (poesia, banda desenhada, etc.). Esta é uma 
ferramenta útil para ilustrar um processo científico muito 
básico com a escolha de um meio que pode ser mais 
acessível aos alunos. Ao mesmo tempo, isso incentivará os 
alunos a rever o processo que seguiram e a refletir sobre ele. 
Além disso, os alunos verão que qualquer processo pode ser 
expresso em uma variedade de formas narrativas, e serão 
capazes de diferenciá-los e atribuir-lhes a devida importância
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9. Ambiente de 
aprendizagem

Sala de aula ou laboratório de ciências.

10. Requisitos necessários • Folha A5
• Lápis 2
• Bateria
• Lâmpada

11. Conhecimento prévio
a. Professor
b. Alunos

A.    Os professores precisarão atualizar seus conhecimentos 
sobre a aprendizagem baseada na investigação.
Também será útil entender como a inteligência emocional 
afeta a experiência de aprendizado.

B.    Os alunos não precisam de muito conhecimento prévio 
para completar esta atividade, além do que foi abordado no 
currículo nas aulas anteriores.
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11. Explicação detalhada 
passo a passo, incluindo 
atividades especiais para 
apoiar a experiência de 
aprendizado

Introdução

Desligue as luzes da sala de aula ao entrar. Faça as seguintes 
perguntas que permitirão aos alunos liberar suas ideias sobre 
eletricidade na ausência de luz:
• Como as lâmpadas produzem luz?
• O que você faz quando a eletricidade acaba?
• Que tipo de mudanças acontecerão em nossas vidas se não 

houver eletricidade?
Em seguida, acenda as luzes. Se necessário, feche as cortinas 
para que nenhuma luz entre na sala de aula. Peça aos seus 
alunos que transmitam o que sentem e pensam no ambiente 
sem luz e que ouçam as diferentes opiniões dos seus outros 
amigos.

Passo 1 - Surpresa, Maravilha e questionar

• Pergunte aos alunos se eles já viram uma lâmpada 
acender ou sabem como uma lâmpada é ativada. 
Sem dar detalhes, explique que vocês acenderão uma 
lâmpada juntos, mas não mencione o conteúdo do 
experimento. Descreva o experimento de uma forma 
que os faça pensar, usando expressões como: “Vamos 
acender uma lâmpada, o que você acha? Haverá alguns 
que queimarão suas lâmpadas durante o experimento e 
alguns que não poderão ligá-las. Vamos ver quem pode 
acender uma lâmpada?”

• Deixe-os visualizar o experimento em suas mentes sem 
explicar nada sobre o experimento, observando seu 
processo de pensamento e ações.

• Divida a classe em grupos de 3-4; garantir uma 
distribuição igualitária de alunos do sexo masculino e 
feminino, tanto quanto possível. Haverá materiais na 
mesa onde cada grupo está localizado. Os grupos podem 
tomar seus lugares e examinar os materiais.

• Cada grupo apresenta a sua experiência de 
aprendizagem na forma de um relatório de experiência, 
ver Anexo 1. O relatório é composto por cinco partes. As 
seguintes etapas serão seguidas no relatório de teste:

• Eles terão que adivinhar o nome do experimento que 
estão analisando, com base na entrada recebida até o 
momento (Parte 1).

• Eles precisarão então explicar o que acham que 
acontecerá se o experimento for bem- sucedido. Os 
alunos irão expressar as suas hipóteses nesta secção. 
(Parte 2).

• O Capítulo 3 é o protocolo real da experiência, onde os 
alunos irão listar todos os passos que deram.

• O resultado é então registrado na Seção 4.
• Finalmente, inspirados pelo experimento, os grupos são 

convidados a criar um lema de vida que eles terão que 
usar novamente (Capítulo 5).
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Etapa 2 - Declaração do problema

Certifique-se de que os alunos leram as instruções antes de 
iniciar a atividade. Eles podem fazer isso individualmente 
ou em seu próprio grupo. Revise as instruções com eles e 
responda a quaisquer perguntas.
Faça algumas perguntas de pesquisa, por exemplo. “O que é 
necessário para uma lâmpada acender? O que são elementos 
de circuito elétrico simples? Para que serve a chave?”

Passo 3 - Declaração da hipótese

Os alunos escrevem o nome da experiência na 1ª parte do 
relatório da experiência de acordo com as informações que 
lhes são dadas nos seus grupos.
Com base nos materiais fornecidos, sobre o que eles acham 
que será o experimento? Eles precisarão registrar suas ideias 
na forma de um título para o experimento.
Na seção 2 do Relatório do experimento, eles anotarão o que 
eles acham que será o resultado do experimento; eles terão 
que fornecer justificativas para suas estimativas.
Trabalhando em grupos, os alunos tentarão descobrir os 
possíveis resultados da experiência.
Ouça suas conversas e apenas modere quando necessário; 
certifique-se de que todos contribuam com uma parte igual.
Este estágio leva a um resultado positivo no qual nenhuma 
hipótese é ignorada.
Qualquer erro durante o experimento deve ser anotado 
assim que for detectado, para que possa ser usado como 
uma oportunidade adicional de aprendizado.

Passo 4 - Possíveis explicações, respostas e soluções

(Parte 3 do Relatório Experimental): Ao final do experimento, 
o grupo anota quais ações foram realizadas e em que ordem.
As etapas do teste são as seguintes:
• Usando uma folha de papel, desenhe uma forma (por 

exemplo, triângulo, círculo, carro, etc.).
• Certifique-se de que a forma inclua espaços em 2 

lugares, conforme mostrado nas imagens abaixo.
• A lâmpada é então fixada com uma fita condutora 

em um dos espaços restantes, e o outro é usado para 
colocar a bateria.

• A fita condutora deve conectar a lâmpada aos pólos da 
bateria.

• Os alunos observarão que a lâmpada está acesa, ou seja, 
está com luz.
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Fotos da atividade: 

Espaços deixados em 2 lugares da forma: 
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Etapa 5 - Projetar protocolos experimentais

O processo processual do experimento concluído será escrito 
durante esta etapa. Os alunos serão agora solicitados a rever 
esta secção para se certificarem de que é compreensível; Eles 
serão solicitados a fornecer mais detalhes.
Pode fazer as seguintes perguntas aos alunos:
• O que poderíamos usar em vez da bateria neste circuito 

elétrico?
• Com quais objetos podemos combinar nosso circuito 

elétrico?
• Se a lâmpada não tivesse sido inventada, o que você usaria 

no lugar?
• A lâmpada estava acesa quando o interruptor estava na 

posição desligada? Por quê?
• A lâmpada acendeu quando o interruptor estava na posição 

ligada? Por quê?
• A lâmpada acenderia no mesmo circuito sem usar um 

interruptor? Por quê?

Passo 6 - Confirme ou rejeite hipóteses com fatos 
estabelecidos, compare

Concluída a etapa 5, os grupos estão prontos para apresentar 
os experimentos uns aos outros. Cada grupo mostrará como 
seguiram seus protocolos experimentais. Com base no 
protocolo, os outros alunos podem tentar descobrir o que 
acham que aconteceu.
Eles farão perguntas, o resultado será comparado com as 
hipóteses, uma proporção de consistência será determinada. 
Esta etapa é muito importante, pois representa a ideia de 
testes contínuos na ciência. Os alunos precisarão observar, 
fazer perguntas e expressar suas opiniões.

Passo 7 - Reutilize em sala de aula ou em situações 
cotidianas

Os alunos aprendem na forma escrita e não escrita.
Eles vão criar um registro de sua experiência. Tente seus 
tópicos como um ponto de referência para os alunos em 
futuros cursos de ciências. Faça uso dos registros disponíveis 
para eles. A representação criativa dosprotocolos pode ser 
reutilizada em aulas de arte relacionadas. Peça aos seus alunos 
que escolham um meio para representar o seu protocolo: 
um poema, uma canção, uma peça de teatro, uma banda 
desenhada. Deixe-os produzir e usar um slogan ou lema como 
título de sua produção.

13. Estratégias de inclusão 
de género e atividades 
planeadas

Esta atividade é neutra em termos de género. Evite usar narrativas 
tendenciosas de género ao apresentar experimentos. Certifique-
se de que meninas e meninos sejam distribuídos uniformemente 
entre os grupos para que os resultados não sejam categorizados 
como estudos de “meninos” e “meninas”. Ao observar o trabalho 
em grupo, certifique-se de que cada membro do grupo contribua 
igualmente (isso também é um aspecto da personalidade, o 
gênero pode ou não desempenhar um papel).
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14. Reflexão e feedback Nas Etapas 1 e 2 acima, para verificar a compreensão, faça perguntas de 
pesquisa para observar a dinâmica do grupo e use a Etapa 3 para ouvir 
a conversa. A etapa 3 fornecerá mais informações sobre habilidades de 
linguagem e comunicação. No final, cada grupo atende a vários padrões 
(por exemplo, habilidades linguísticas, compreensão do assunto). 
Os alunos apresentarão uma justificação escrita. Para a etapa 4, a 
observação específica será realizada para os experimentos reais; isso será 
fundamental, pois fornecerá resultados (seguir instruções, colaborar e 
compartilhar, observar, identificar; destreza, etc.).
Escolher um meio para representar o protocolo mencionado na Etapa 
5 também fornecerá resultados tangíveis na forma de um conjunto 
de instruções ilustrado. A atividade descrita na Etapa 6 fornecerá mais 
oportunidades para avaliar o aprendizado em relação aos padrões 
curriculares em disciplinas de ciências. Um aspecto importante da 
avaliação será a observação ao longo da unidade.
Especificamente, incentiva os alunos a permanecerem na tarefa e a 
ficarem ocupados. Será importante fornecer apoio apenas quando você 
sentir que os alunos estão presos. Se há certos aspectos problemáticos de 
uma questão que continuam a surgir, certifique-se de revisá-los em uma 
lição de acompanhamento.
O professor revisa as etapas do experimento, garantindo que os alunos 
estejam realizando a etapa de desenho do experimento corretamente. 
O professor também revisa a compatibilidade da hipótese e da saída 
do experimento. Ao mesmo tempo, o professor pede ao aluno que dê 
seu próprio feedback sobre a consistência da hipótese e do resultado 
experimental e avalia o feedback dado. O professor garante que o haicai 
seja escrito de acordo com as regras de sílabas dadas (5+7+5). No entanto, 
esta deve ser uma revisão suave e é necessária flexibilidade, pois os alunos 
provavelmente farão isso pela primeira vez.
Como cada grupo avaliará os outros grupos de acordo com essas 
questões, o seguinte conjunto de perguntas reflexivas será distribuído a 
cada grupo Com base no feedback recebido dessas perguntas, o professor 
voltará a abordar a teoria por trás dos aspectos da aula que não foram 
compreendidos, a fim de explicá-los e ilustrá- los novamente.

Questões para reflexão

 · O que aprendi com este plano de aula ………………………………………………
· O que encontrei de dificuldades ………………………………….....................…….
· O que eu goste mais foi ..………………………………......................................…….
· Se eu pudesse mudar algo, mudaria: .. ……………………………………….………

15. Direitos de propriedade 
intelectual (DPI) / Fonte de 
atividade CC BY-NC-ND: 

Esta licença permite que os reutilizadores copiem e 
distribuam o material em qualquer meio ou formato apenas 
de forma não adaptada, apenas para fins não comerciais e 
apenas enquanto a atribuição for dada ao criador.
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ANEXOS
ANEXO 10: Relatório experimental

INSTRUÇÕES PARA OS ALUNOS

1. Dê um nome ao seu grupo; anote os nomes dos membros do grupo. 
 

2. Consulte as instruções e a lista de materiais fornecidos a você; com 
base nessas informações, sobre o que será o experimento? Dê um nome 
ao experimento com base nas informações coletadas. 
 

3. Ao realizar o experimento, certifique-se de que cada etapa seja 
cuidadosamente anotada na Etapa 3. 
 

4. Após a conclusão do experimento, descreva o resultado e o sucesso 
científico que você pretende alcançar. 
 

5. Finalmente, use sua criatividade para criar um lema de vida baseado 
em sua experiência com o experimento.
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FOUR ELEMENTS — Atenas, Grécia
www.4-elements.org

CARDET — Lykavitou, Chipre
www.cardet.org 

DOĞA SCHOOL — Istambul, Turquia
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