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Prefácio
O principal objetivo do projeto SPICE foi reunir, analisar, validar e disseminar práticas pedagógicas inovadoras,
especialmente as baseadas na aprendizagem indutiva, reforçando ao mesmo tempo a motivação dos alunos para
o estudo das ciências aos níveis do 3º Ciclo do ensino básico e do ensino secundário (faixa etária dos 12 aos 15
anos).
A abordagem pedagógica da aprendizagem indutiva ao ensino e à aprendizagem das ciências exige que ela se
centre no aluno e não no professor. O papel do professor é, por conseguinte, o de orientar os alunos ao longo do
processo de aprendizagem, mais do que transmitir conhecimentos predeﬁnidos. Trata-se de uma forma de
aprendizagem ativa que inspira os alunos a trabalharem em conjunto para resolver problemas e obter os
conhecimentos de que necessitam para os resolver. A sua ﬁnalidade é desenvolver as competências e compreensão
experimentais, e os seus conhecimentos analíticos.
Como aﬁrmou o Professor Sir John Holman no seu discurso inaugural por ocasião da conferência Scientix em maio
de 2011, os elementos-chave de um bom sistema de educação em ciências são o currículo escolar, a pedagogia
e a avaliação, mas a sua qualidade depende, em última análise, da qualidade dos seus professores.
E, no tocante a esta questão, o projeto SPICE, que decorreu entre dezembro de 2009 e novembro de 2011 e foi
resultado da colaboração entre a European Schoolnet (http://europeanschoonet.org), a Direção Geral de Inovação
e de Desenvolvimento Curricular (http://sitio.dgidc.min-edu.pt/Paginas/default.aspx) de Portugal e Dum Zahranicnich
Sluzeb MSMT (http://www.dzs.cz/), da República Checa, foi um exemplo do que se pode realizar com o entusiasmo
dos professores.
No decurso do projeto, 24 professores de 16 sistemas educativos diferentes (de 15 países diferentes) ajudaram os
parceiros e o painel de especialistas do SPICE a deﬁnir boas práticas que foram subsequentemente testadas nas
aulas por 41 professores durante o ano letivo de 2010-2011. A experiência SPICE contou com a participação de
cerca de 2000 alunos.
Os professores SPICE, como se tornaram conhecidos, ajudaram a conceber as ferramentas de avaliação, realizaram
a implementação das práticas nas suas aulas, preencheram inúmeros questionários, pessoalmente e com os seus
alunos, forneceram abundante feedback sobre os efeitos das práticas nas suas aulas e, após tudo isto, solicitaram
um projeto SPICE II.
Neste relatório, descrevemos de que forma a experiência foi concebida e o trabalho desenvolvido, relatamos histórias
de sucesso e damos conta da análise, dos resultados e de sugestões globais. Embora tivéssemos iniciado o projeto
com um objetivo delimitado, examinando apenas os efeitos diretos sobre os alunos, os resultados tornaram-nos
conscientes do poder dos professores na educação e de que modo excelentes professores, como aqueles com
quem tivemos o prazer de trabalhar, são o garante de que os alunos de hoje estarão bem preparados para apoiar
e satisfazer as necessidades do futuro.
Por esta razão, e em reconhecimento da sua valiosa amizade, em nome de todo o consórcio SPICE, desejamos
dedicar este relatório a Kim Adler, Daniel Aguirre, Sonja Artac, Bento Baptista, Monika Bartova, Anja Buntrock, Carlos
Cachado, Zuzana Christozova, Nadia Circu, Carlos Cunha, Ivan De Winne, Maria Guida, Ausra Gutauskaite, Alena
Hrabovska, Beata Jarosievitz, Martina Kupilikova, Tina Michetti, Hermann Morgenbesser, Vaclav Piskac, Thomas
Roche, Pavla Sadecka, Elvira Santos, Eva Seidlova, Irena Skolilova, Emília Vasconcelos e Malgorzata Zajaczkowska.

Àgueda Gras-Velázquez
Diretora do Projeto Spice
Coordenadora de Programas Cientíﬁcos da European Schoolnet
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Introdução:
O Projeto SPICE

O objetivo principal do projeto a dois anos Science Pedagogy Innovation Centre for Europe
(SPICE) foi reunir, analisar, validar e disseminar pedagogias inovadoras, em termos de boas
práticas (BP) em Matemática e Ciências, que incluíssem abordagens de aprendizagem indutivas
e baseadas em problemas. Foi concebida uma estratégia para estabelecer um observatório
europeu de metodologias e desenvolver as BP como os ingredientes básicos do projeto.
Além disso, o projeto SPICE procurou criar um catálogo de
ações, no âmbito da deﬁnição de políticas, dos países
participantes que apoiaram as experiências de aprendizagem
indutiva em Matemática e Ciências, facilitando em simultâneo
uma melhor partilha e aprendizagem recíproca entre
Ministérios da Educação, investigadores e professores no
domínio da educação cientíﬁca indutiva.
Embora o trabalho realizado com os professores e as práticas
sejam apresentados neste relatório, o catálogo de ações no
âmbito da deﬁnição de políticas foi publicado em novembro de
2010 e atualizado e alargado um ano mais tarde (vide Kearney,
2010 e 2011).
O objetivo global do SPICE foi, naturalmente, contribuir para
colmatar a falta de interesse dos alunos por carreiras em
Matemática e Ciências que se observa, a níveis diferentes, em
todos os países da UE.
A seleção das práticas a implementar nos diferentes países foi
acompanhada pelos critérios que permitiram classiﬁcar
antecipadamente uma determinada prática na sala de aula
como boa. Por outro lado, foi necessário deﬁnir critérios e
instrumentos que pusessem em destaque indícios do que
realmente são os resultados/benefícios da aplicação de uma prática especíﬁca. A seleção dos professores para
este painel foi um dos primeiros passos do projeto, bem como a seleção de BP que garantissem uma distribuição
equitativa das práticas a experimentar.
O resultado esperado deste projeto era dar sustentação aos critérios para a conceção de BP na Europa que
permitissem aos professores lecionar os seus alunos usando métodos de ensino inovadores dentro do conceito de
aprendizagem indutiva. Além disso, esperava-se que a compreensão dos alunos das ciências e a sua capacidade
para relacionar a área curricular com a vida real deveria sair reforçada, pois é este o factor crucial que, a longo
prazo, aumenta a motivação dos alunos para estudar ciências e, idealmente, para também as escolherem como
carreira futura. Contudo, é evidente que os resultados dos alunos e a sua mudança de atitude se transformarão
gradualmente e não de um momento para o outro. Por conseguinte, é importante ter consciência de que os
resultados do questionário SPICE não revelarão melhorias profundas, pois o projeto e a implementação de BP apenas
tiveram lugar durante um período de tempo limitado; mas, ao longo de um período mais alargado e com os esforços
continuados dos professores, a atitude dos alunos para com as ciências, bem como a sua motivação e compreensão
dos temas, melhorarão.
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As hipóteses de partida do projeto podem ser resumidas nas cinco aﬁrmações seguintes:
H1.

A conceção do projeto SPICE é tecnicamente correta e resultará em dados válidos.

H2.

Os alunos que são ensinados com recurso às novas metodologias e ferramentas que são usadas
nas BP virão a compreender, a integrar e a recordar melhor os tópicos.

H3.

As BP são eﬁcazes para os professores: não são de preparação morosa; não tomam demasiado
tempo a lecionar; são motivadoras e adaptáveis a outros tópicos.

H4.

As BP são eficazes para os alunos: estes apreciam o tema, compreendem-no melhor, veem
a relação com a vida real, podem usá-lo na sua vida quotidiana, podem reforçar uma série de
competências (competências de comunicação, trabalho autónomo, competências de
investigação, etc.).

H5.

O projeto fornecerá dados para sustentar critérios para a conceção de BP na Europa que permitam
aos professores lecionar os seus alunos usando métodos de ensino inovadores dentro do conceito
de aprendizagem indutiva.

O projeto SPICE abordou estes desaﬁos, experimentando um conjunto de BP desenvolvidas para várias áreas
disciplinares nas Ciências Naturais e na Matemática.
A ﬁnalidade deste relatório é apresentar uma visão geral pormenorizada do projeto e uma análise dos resultados e
da avaliação resultantes da implementação de um conjunto de BP nos países europeus participantes. Realçaremos
os sucessos e as deﬁciências e problemas detetados, bem como a margem existente para melhorias. Além disso,
sintetizaremos os destaques dos projetos SPICE, apresentando linhas de orientação sobre os critérios para BP,
apresentaremos cada BP com feedback adicional dos professores que a implementaram, mostraremos alguns
resultados da avaliação e referiremos as lições recolhidas por todos os participantes neste projeto.
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O Protocolo
de Experimentação

O primeiro passo do projeto consistiu em criar um observatório europeu de metodologias, que
integram especialistas em educação em ciências e professores de Matemática e Ciências de
16 sistemas educativos diferentes da UE. O papel dos especialistas foi prestar apoio à parceria
no estabelecimento dos critérios para a seleção das boas práticas. Com base nestes critérios,
os professores apresentaram três exemplos de boas práticas (BP) no ensino das ciências, numa
reunião em Bruxelas, em maio de 2010. Aqui, os professores apresentaram as suas BP uns aos
outros e, em conjunto, tiveram de selecionar as melhores 24 BP de entre 721. Em seguida, cada
professor SPICE teve de escolher três BP que implementaria no seu país no ano letivo seguinte.
As BP abrangiam várias disciplinas cientíﬁcas, como a Matemática, a Biologia, a Física,
a Química, a Geometria e a Astronomia.
Foram deﬁnidos critérios para as BP que levaram ao desenvolvimento de materiais de trabalho
na sala de aula para cada BP. Seguidamente, os professores participantes decidiram quais as
BP que estavam dispostos a implementar na sua sala de aula e foi desenvolvido um conjunto
de questionários destinados a recolher dados sobre toda a experiência.

2.1 Critérios para Boas Práticas
Um dos resultados de uma BP deverá ser que os alunos compreendam, aprendam e dominem melhor a matéria.
Somente se consegue este resultado respeitando os diversos talentos e modos de aprender dos alunos. Existem
diferentes tipos de aprendentes (hápticos, visuais e auditivos) que necessitam de diferentes tipos de atividades
para serem capazes de compreender e interiorizar bem um tópico. Assim, uma BP deverá consistir em vários tipos
de exercícios que levem em conta todos estes tipos diferentes de aprendentes. Isto não só é importante para o processo de memorização, mas também para que os alunos possam mostrar os seus talentos, que podem ser muito
distintos, e amadurecer, assim, enquanto pessoas e ganhar conﬁança. Os professores deverão ter em conta que:
“Os alunos que são brilhantes na sala de aula podem ser um desastre no laboratório ou no atelier de arte. Os alunos
que se destacam nas atividades práticas podem não ter sucesso nas aulas teóricas” (Chickering & Gamson, 1987).
Ao identiﬁcar-se métodos e atividades de ensino que levem em conta as necessidades de todos os alunos, não só
se aumenta a capacidade para rememorar exercícios, como se reforça a motivação dos alunos com efeitos positivos
sobre o processo de estudo.
Uma BP deve, ademais, encorajar a aprendizagem ativa e, consequentemente, a aprendizagem indutiva. “Aprender
não é um espetáculo desportivo. Os alunos não aprendem muito quando se limitam a estar na aula a ouvir os
professores, a memorizar material pré-embalado e a debitar respostas. Devem falar e escrever sobre o que estão
a aprender, relacionar a matéria com experiências passadas e aplicá-la às suas vidas quotidianas. Devem fazer do
que aprendem parte de si mesmos” (Chickering & Gamson, 1987). O conceito de aprendizagem ativa é, deste modo,
importante, pois permite que os alunos se envolvam melhor no processo de aprendizagem, implicando a reﬂexão
dos alunos e resultando num efeito signiﬁcativo e duradouro. Os professores deveriam ter em mente a seguinte
frase quando preparam as suas BP: “Os alunos aprendem aquilo por que se interessam e relembram o que
compreendem” (Ericksen, 1984); é, pois, importante ligar as aulas a situações da vida real.
1 Além dos 16 professores de 16 sistemas educativos diferentes, quatro professores adicionais de Portugal e quatro da República Checa participaram na
seleção das BP, na sequência da criação do consórcio do projeto, o que explica as 24 BP.
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Outro critério que distingue uma BP de
uma prática de ensino normal é o facto
de os alunos receberem feedback
regular relativamente ao seu trabalho.
Mostra-se, assim, aos alunos aquilo que
eles já sabem e o que ainda não sabem.
Além de ensinar o tópico da BP de uma
forma interessante e que ﬁque na memória, uma boa prática deve igualmente formar os alunos em competências sociais
e reforçar a sua autoconsciência; por outras palavras, uma BP deve encorajar
a reciprocidade e a cooperação entre os
alunos. Estas não são apenas úteis aos
seus processos de aprendizagem mas
igualmente às suas competências sociais,
além de desenvolverem o espírito de
equipa.
Além disso, é importante que os alunos aprendam a aproveitar bem o seu tempo quando estudam ou trabalham
numa tarefa especíﬁca. Isto também os ajuda mais tarde na sua vida proﬁssional. Assim, idealmente, a BP deve
proporcionar limites temporais para as tarefas e deve prestar orientações claras sobre quando realizar que atividade
e durante quanto tempo (gestão do tempo eﬁcaz).
A gestão do tempo é igualmente um fator-chave para que os professores possam implementar BP com eﬁcácia e
faz parte dos requisitos da BP para serem facilmente transferíveis. Uma BP facilmente transferível não deve envolver
materiais demasiado complexos e soﬁsticados, para que possa ser potencialmente reproduzível. No nosso caso,
por exemplo, as BP a serem testadas em diferentes países tinham de ser facilmente transferíveis entre diferentes
culturas e línguas. Deve ter-se em conta que a idade dos alunos a lecionar pode variar; por conseguinte, a BP tem
de ser adaptável a diferentes idades. Um outro aspeto que deve ser levado em consideração é que as diferentes
escolas, em todos os países, poderão não dispor do mesmo acesso a recursos de TIC, a instalações laboratoriais
ou a equipamento cientíﬁco. Uma BP inovadora implica que deve ser claramente estruturada, possuir objetivos e
metas deﬁnidos, usar novas metodologias de ensino e estabelecer indicações temporais realistas.
Como estamos especiﬁcamente a falar de BP em disciplinas cientíﬁcas, torna-se necessário referir que existem
alguns estereótipos relativos às disciplinas especíﬁcas. A Matemática, a Química ou a Física são muitas vezes
consideradas disciplinas difíceis, abstratas e áridas. As raparigas, em especial, abandonam os estudos de TIC e
Ciências após o ensino secundário. Há estudos que sugerem como fatores possíveis da falta de interesse das
mulheres pelos estudos de TIC ou ciências a falta de apoio de ﬁguras modelares, a visão prevalecente de que se
trata de setores para os quais os homens estão mais talhados e, em alguns casos, em que grau elas consideram
essas disciplinas fáceis ou difíceis (ex: Gras-Velázquez, Joyce & Debry, 2009). No entanto, os estereótipos existentes
relativos às disciplinas cientíﬁcas não se referem unicamente às raparigas, mas também aos rapazes. O papel do
professor é alterar estas ideias erróneas dos alunos. Assim, se as BP forem construídas de modo que os alunos
descubram a relação entre “vida real” e estes tópicos, poderão daí advir importantes mudanças nas atitudes dos
alunos para com a ciência.

2.2 As 24 BP desenvolvidas
Indicam-se na Tabela 1 as BP escolhidas para esta fase do projeto SPICE, organizadas por disciplina, segundo
a deﬁnição do seu autor ou autora. Apresentam-se igualmente os nomes dos autores das BP, embora seja importante
notar que o termo “autor” é usado num sentido lato pois, em alguns casos, os professores não foram realmente os
autores da BP mas adaptaram práticas conhecidas dos seus países para o projeto SPICE. Estas BP são sucintamente
descritas na Secção 3.
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Tabela 1: As 24 boas práticas do SPICE, os seus autores e países onde lecionam, organizadas por disciplina.
BP

Disciplina

Autor

País

Comparar Folhas

Biologia

Annunziata Michetti

BE (FR)

Para que servem os recursos naturais?

Biologia

Bento Baptista

PT

Consumo de energia – Que podemos fazer?

Biologia

Carlos Cachado

PT

Tornar visíveis as moléculas lineares de ADN

Biologia

Irena Skolilova

CZ

Corpo humano, propriedades gerais

Biologia

Sonja Artac

SI

Estudo de mapeamento digital de um meio escolar

Biologia

Thomas Roche

IE

A posição da imagem

Física

Vaclav Piskac

CZ

Propriedades magnéticas dos materiais

Física

Pavla Sadecka

CZ

Difusão

Física

Zuzana Christozova

SK

Estudo da eﬁciência do plano inclinado

Física

Nadia Circu

RO

Espectro de luz - Cor

Física

Ausra Gutauskaite

LT

Simulações na aula de Física

Física

Daniel Aguirre

ES

Motores elétricos

Física

Beata Jarosievitz

HU

Astronomia

Física

Emília Vasconcelos

PT

Biocatalisadores

Química

Monika Bartova

CZ

Ciência no laboratório da cozinha e no laboratório de línguas Química

Malgorzata Zajaczkowska PL

Velocidade das reações

Química

Carlos Cunha

PT

Moedas de ouro

Química

Anja Buntrock

FI

Show de Matemática

Matemática

Kim Adler

FR

Construir triângulos com GeoGebra

Matemática

Hermann Morgenbesser

AT

Jogo didático em aulas de Matemática

Matemática

Eva Seidlova

CZ

Quebra-cabeças de Haberdasher de Dudeney

Matemática

Ivan De Winne

BE (NL)

Mais e mais triângulos

Matemática

Elvira Santos

PT

O raio da Terra (método de Eratóstenes) usando GeoGebra

Matemática

Maria Guida

IT

2.3 Participação dos professores – Razões para
a escolha da BP
Os professores tiveram de escolher as BP que implementariam nas suas aulas durante a primeira reunião que
teve lugar em Bruxelas, em maio de 2010. Os seus critérios de escolha das BP foram diferentes, mas a razão
mais comum foi que o tema da BP se enquadrasse no currículo nacional do seu país. Outra razão que
influenciou a escolha do professor foi a idade dos alunos visados pela BP. Como as instruções dadas sobre cada
BP tinham de ser rigorosamente seguidas pelos seus executores, era importante que a BP pudesse ser facilmente
adaptada ao nível dos seus alunos.
Outros professores procuraram escolher as BP de acordo com as preferências dos alunos. Como um professor
português referiu: “[Escolhi] as BP que pareciam ser mais interessantes do ponto de vista dos meus alunos e que
melhor se enquadravam no programa das disciplinas que leciono. Além disso, como uso uma abordagem prática
com alunos desta idade, procurei escolher BP baseadas, em larga medida, em atividades práticas.” É, naturalmente,
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do interesse do professor ensinar de uma forma que motive os alunos, que os leve a descobrir interesse por uma
disciplina e a desejar saber mais sobre ela.
Outro critério que inﬂuenciou as escolhas de alguns professores foi o interesse que sentiam por aprender algo de
novo. Alguns professores, por exemplo, que nunca haviam trabalhado com “GeoGebra”, uma ferramenta dinâmica
para Geometria, mas que tinham ouvido falar nela, quiseram aproveitar a oportunidade para aprender a usar este
programa e, assim, escolheram BP que abriam possibilidades de desenvolvimento proﬁssional. O material e as
ferramentas que as BP exigiam inﬂuenciaram igualmente as escolhas dos professores: alguns mostraram interesse
por BP que não escolheram porque não dispunham de determinados equipamentos na sua escola.
Em certos casos, levantou-se o problema de alguns professores estarem muito interessados em testar certas BP
que foram criadas para disciplinas diferentes das que lecionavam. Nestes casos, os professores selecionaram
algumas BP adicionais para alguns dos seus colegas na escola, quando sabiam que esses colegas poderiam ter
interesse em as testar. Além disso, algumas BP destinavam-se a ser lecionadas em contexto transcurricular, por
exemplo em articulação com a língua inglesa; os professores trabalharam frequentemente em conjunto na
implementação e criaram aulas lecionadas em equipa.
Finalmente, os autores deram formação aos professores executantes (professores de outros países que iam
implementar a BP do autor) sobre o modo de usar a sua BP e os respetivos materiais didáticos, através de uma
plataforma Moodle, na sequência de uma primeira discussão presencial em Lisboa, em setembro de 2010. Tanto
pessoalmente como através do ambiente de aprendizagem online, os professores discutiram ainda possíveis
alterações necessárias e adaptações para que as BP pudessem ser aplicadas nos novos países.

2.4 Questionários SPICE
Como indicavam as hipóteses iniciais apresentadas na Introdução, era importante veriﬁcar se as BP selecionadas se
ajustavam efetivamente aos critérios que constituem uma boa prática de ensino, além de terem efeitos positivos
sobre os professores e os alunos. Por esta razão, foi concebido um conjunto de questionários para serem preenchidos
pelos professores e pelos alunos participantes no projeto, a ﬁm de recolher e avaliar a implementação das atividades.
Foram elaborados questionários genéricos para determinar a eﬁcácia global de usar as BP, bem como veriﬁcar se
a implementação das BP melhorava realmente as atitudes dos alunos para com as Ciências e a Matemática, assim
como os seus conhecimentos. Era, portanto, fundamental descobrir as atitudes dos alunos para com as Ciências e
a Matemática e as suas preferências de aprendizagem (isto é, aprendizagem através do trabalho de grupo, do
trabalho individual, recorrendo a ferramentas TIC, etc.). Nestes questionários genéricos, perguntou-se aos alunos
a idade, sexo, disciplinas preferidas, tipo de aprendente, etc. Aos professores, por seu turno, foram feitas perguntas
sobre os seus hábitos de ensino: que métodos normalmente usavam nas aulas, que tipos de aprendentes visavam e
que experiência possuíam no ensino indutivo.
Com o ﬁm de receber feedback adequado dos alunos e professores a respeito de cada BP, foram criados questionários
especíﬁcos para os alunos e professores envolvidos na implementação. Os questionários especíﬁcos destinavam-se
a testar o conhecimento dos alunos sobre o tópico abrangido por cada BP. Estes questionários foram criados pelos
professores a quem cabia a autoria de cada BP. Os questionários especíﬁcos para os professores foram concebidos
com o intuito concreto de questionar o professor sobre os sucessos da BP por si implementada, se os alunos gostaram
dela, se tencionavam voltar a usá-la no futuro ou o que tinham de adaptar nas BP para as tornar úteis no seu caso.
Produziu-se uma versão prévia e posterior de cada questionário. Os pré-questionários e os pós-questionários genéricos
tiveram de ser preenchidos apenas uma vez por cada aluno e professor, antes e depois da implementação de cada BP
numa dada turma. Contudo, alunos e professores tiveram de preencher os pré-questionários e os pós-questionários
especíﬁcos antes e depois da implementação de cada BP. Foram criados grupos de teste e controlo com a ﬁnalidade
de determinar o efeito das BP sobre a motivação de alunos e professores nas diferentes disciplinas. Os grupos de teste
(T) eram os grupos que testariam as BP, enquanto os grupos de controlo (C) eram, tanto quanto possível, turmas do
mesmo nível e idade, em que o professor lecionaria a mesma matéria da BP mas de forma tradicional. Deste modo,
poderíamos comparar os resultados dos alunos nos grupos de teste e nos grupos de controlo e avaliar o sucesso das
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BP, em termos de motivação, raciocínio cientíﬁco e entendimento dos alunos.
Todos os questionários estão disponíveis em http://spice.eun.org.
Os questionários dos professores estão disponíveis em inglês,
ao passo que os dos alunos estão nas suas respetivas línguas.
Each questionnaire existed in a pre- and post- version. The general pre- and post- questionnaires had to be ﬁlled in only once
by each student and teacher before and after each GP implementation for a given class. However, students and teachers
had to ﬁll in the speciﬁc pre- and post-questionnaires before
and after each GP implementation. In order to be able to see
the effect the GPs had on the students’ and teachers’ motivation in the various subjects, test and control groups were established. The test groups (T) were the groups that would test the
GPs, whereas the control groups (C) were, as far as possible,
classes of the same level and age where the teacher would
teach the same subject as in the GP but in a traditional way.
This would allow us to compare the results of the students in
the test groups and in the control groups, and assess the success of the GPs in terms of student motivation, scientiﬁc thinking and understanding.
All questionnaires are available via http://spice.eun.org. The
teachers’ questionnaires were provided in English while the
students’ questionnaires were in their local languages.
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3

Implementação de Boas Práticas:
Conteúdos e Histórias de Sucesso

Nesta secção, apresentaremos sucintamente as 24 BP criadas para o projeto, organizadas
por disciplina. Encontra-se disponível o conteúdo integral das BP no website do projeto:
http://spice.eun.org, ao abrigo da Licença Atribuição-Uso Não Comercial e Partilha 3.0 Não
Adaptada, Creative Commons.
Além disso, descreveremos resumidamente algumas histórias de sucesso relatadas pelos
professores executantes de cada BP. Estas reﬂetem informação importante, mas de difícil
quantiﬁcação, em termos da satisfação de alunos e professores com o projeto, bem como
resultados de aprendizagem em todos os aspetos do ambiente de ensino e de aprendizagem,
especialmente no que se refere a motivação, interação transdisciplinar, colaboração,
desenvolvimento de competências gerais e básicas, etc.

3.1 Boas Práticas em Biologia
Comparar Folhas
Origem: BÉLGICA (comunidade francesa)
Implementada em: Portugal, Eslovénia, República Checa e Áustria
O principal objetivo desta BP é adquirir conhecimentos sobre plantas e as suas folhas e ser capaz de as comparar.
Esta BP baseia-se em larga medida na Natureza e a sua implementação não requer materiais nem ferramentas
complexos, mas sim visitas de estudo. Encoraja os alunos a sair para o exterior e a olhar atentamente para as
árvores, para as suas folhas e frutos, a tocá-los e a recolher algumas amostras. Os alunos tomam consciência do
ciclo de vida e necessidades das plantas; aprendem a prestar mais atenção à Natureza que os rodeia e a serem
mais observadores.
Esta BP foi, no geral, muito bem recebida por todos os executantes, cujo feedback foi globalmente positivo. Um dos
professores portugueses, por exemplo, referiu que, apesar de a BP ser bastante simples, ou talvez precisamente
por causa disso, e requerer que os alunos estudem as folhas das árvores que os rodeiam, aqueles se sentiram
motivados por essa atividade e aprenderam a prestar mais atenção à Natureza. Segundo este professor, esta BP é
“importante para alertar os alunos para os problemas da preservação dos ecossistemas”. Aﬁrma ele que “Portugal
tem sérios problemas de fogos ﬂorestais e que estas atividades podem ser importantes para a consciencialização
das comunidades.” A professora eslovena expressou uma opinião semelhante à do professor português.
Vale a pena mencionar que todos os professores referiram que os alunos ﬁzeram algumas descobertas muito
interessantes no ﬁnal das suas observações. Anotaram as suas observações de formas diferentes; enquanto alguns
tiraram regularmente fotograﬁas e, no ﬁm, ﬁcaram de posse de uma boa documentação sobre o ciclo de vida das
plantas que observaram, outros alunos tomaram apontamentos sobre a evolução das plantas de várias formas,
designadamente em formato de diário.
Segundo a maioria dos professores, o sucesso desta BP reside na sua metodologia prática, simples, e no seu tópico
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básico, embora importante. Os alunos gostaram em particular da liberdade de usar a sua criatividade e recursos para
registar o ciclo de vida das plantas. O sucesso desta BP é posto em evidência pelo exemplo de um dos professores
portugueses que aﬁrmou que o tópico “as folhas das plantas” não está previsto no currículo nacional mas que, graças
à sua importância no reforço da consciência dos alunos e mediante o prazer que os alunos retiraram de observar
a Natureza, a escola introduzirá o tema no seu currículo de Biologia e continuará a utilizar esta BP no futuro.

Para que servem os recursos naturais?
Origem: PORTUGAL
Implementada em: Finlândia, Áustria e República Checa
O objetivo desta BP é ensinar aos alunos as características e usos dos recursos naturais, tais como o ouro, as
árvores, o algodão, o carbono, etc. Os alunos são confrontados com vários objetos, tais como roupas, canetas,
ferramentas e papel, e têm de descobrir que recursos naturais foram utilizados para os criar. Seguidamente, os
alunos têm de conduzir pesquisa na Internet para descobrir as características e usos dos recursos e criar uma ﬁcha
de identiﬁcação para cada recurso natural. Estas ﬁchas de identiﬁcação serão ﬁnalmente usadas numa exposição
que os próprios alunos organizarão, reunindo amostras dos recursos naturais e dos produtos que foram criados.
Os professores que implementaram esta BP mencionaram que o mais lhes agradou nela foi o facto de os alunos
terem de preparar uma exposição com materiais e artefactos encontrados por eles e com os resultados da pesquisa
por eles realizada. Uma professora ﬁnlandesa referiu que o facto de os alunos terem de organizar uma exposição,
aberta a toda a escola, seria uma experiência de constituição de equipas para os alunos e os motivaria a conduzirem
seriamente pesquisa com o intuito de criar algo de interessante e bom que os encheria de orgulho perante toda
a escola. A própria professora sentiu orgulho ao ver que os seus “alunos criaram uma galeria expositiva com 12 m
de comprimento que pode ser alargada e enriquecida todos os anos com materiais adicionais de novos alunos”.
Mencionou igualmente que era fantástico observar que outros alunos podiam adquirir saberes com a exposição e,
por conseguinte, aprender com os colegas.

Consumo de energia – Que podemos fazer?
Origem: PORTUGAL
Implementada em: Espanha
A BP começa com uma discussão geral entre os alunos e o professor sobre o que se pode fazer para poupar energia
e reduzir o consumo. Em seguida, os alunos veem um vídeo de sensibilização (“Energy! Let’s save it”) criado pela
Comissão Europeia. Este vídeo serve de inspiração aos alunos para elaborarem planos de poupança de energia
para a sua escola e possivelmente para as suas próprias casas. Têm de preparar uma apresentação com cartazes
para mostrar aos colegas as suas ideias concretas, à qual se segue a composição de uma carta formal ao diretor
a respeito do problema e sugerindo formas de reduzir o consumo de energia da escola. Uma vez implementadas
as ações de poupança de energia, os alunos têm de tomar nota do consumo de energia, para o que lhes é facilitado
o acesso às contas de eletricidade da escola. Estes resultados são comparados com as contas de eletricidade de
meses e anos anteriores a ﬁm de observar as poupanças.
Esta BP revelou-se uma maneira eﬁcaz de interiorizar a mudança de atitude dos alunos relativamente ao consumo
de energia, pois a maioria dos alunos começou também a tomar medidas para reduzir o consumo de energia em
casa. Os executantes desta BP referiram que gostavam dela devido à sua eﬁcácia e à combinação dos exercícios
motivacionais usados, designadamente a conceção de cartazes em grupo, o visionamento de um vídeo inspirador
e a consciencialização das despesas da escola através da consulta das faturas de eletricidade antigas e novas.
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Tornar visíveis as moléculas lineares de ADN
Origem: REPÚBLICA CHECA
Implementada em: Eslovénia, Portugal e Bélgica (Comunidade Francesa)
A aula destina-se a realizar uma primeira introdução ao ADN ou a funcionar como um acompanhamento prático
breve, simples e eficaz ou uma rememoração do tópico. O objetivo da BP é que os alunos adquiram
conhecimentos sobre o ADN e os procedimentos básicos que são usados na biologia molecular, utilizando
amostras do seu próprio ADN. Aprendem competências laboratoriais básicas, como pipetagem, medição do
volume de fluidos e respeito pelas regras laboratoriais, para além, naturalmente, de adquirirem conhecimentos
sobre a estrutura do ADN.
Um professor português declarou que, na sua opinião, esta BP é muito importante para os alunos porque “as
atividades de laboratório são de extrema importância para a compreensão dos conteúdos e esta foi especialmente
atrativa: o mistério associado a tornar visível o ADN invisível, a pesquisa, a resolução de problemas e o entendimento
dos conteúdos.” O facto de os alunos terem de extrair o seu próprio ADN foi extremamente motivador para
a generalidade deles; em alguns casos, na Bélgica, os pais não permitiram que os ﬁlhos extraíssem o seu próprio
ADN e, como tal, a professora decidiu extrair ADN de um quivi com os alunos, o que foi igualmente interessante.
No geral, como referiu uma professora eslovena, os alunos “ﬁcaram fascinados com o facto de as moléculas de
ADN serem únicas no mundo vivo e não importa que tipos de células se usam no isolamento, quivi, banana, tomate
ou células epiteliais humanas.“

Corpo Humano – Propriedades gerais do corpo humano
Origem: ESLOVÉNIA
Implementado em: Portugal, Lituânia, Áustria e República Checa
Esta BP foi criada para alunos entre os 15 e os 16 anos e o seu objetivo é ensinar os factos essenciais da
anatomia e fisiologia humanas. Os alunos têm de trabalhar em grupos e descobrir características típicas do
corpo humano, realizando medições simples, experiências e observações. Os diferentes grupos investigam
tópicos como os órgãos humanos, o sistema locomotor, os sentidos, o sistema nervoso, o aparelho digestivo,
o sangue e o coração, os sistemas imunitário, respiratório e reprodutivo e a homeostase. As conclusões têm de
ser apresentadas na forma de cartaz, com uma exposição ao resto da turma, para que todos aprendam com
a pesquisa dos outros grupos.
Esta BP baseia-se num tópico que faz parte de todos os currículos nacionais. Como um professor português
mencionou, “estes conteúdos são geralmente lecionados utilizando-se em parte técnicas expositivas ou
o visionamento de filmes, mas o facto de a BP sugerir atividades laboratoriais, além de investigação em grupo,
permitiu aos alunos que compreendessem os conteúdos mais facilmente e de um modo mais participativo”.
Para os outros dois executantes, esta BP foi um sucesso mas, como tiveram de a lecionar a turmas de alunos
mais jovens, os alunos tiveram alguma dificuldade em compreender a totalidade dos conceitos tão rapidamente
como se pretendia na BP; assim, a implementação demorou um pouco mais de tempo, mas os alunos mostraramse motivados para o trabalho.
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Estudo de mapeamento digital para um ambiente escolar
Origem: IRLANDA
Implementada em: Eslovénia e Portugal
O objetivo geral da BP é utilizar o meio ambiente local como um laboratório ao ar livre para o ensino e
aprendizagem das Ciências do Ambiente, usando métodos de ensino inovadores como um GPS que permite uma
abordagem colaborativa interativa. Pede-se aos alunos que recolham dados no exterior, usando um GPS, e os
levem para a sala de aula. É assim iniciada a investigação e a continuação das atividades de observação, análise,
previsão, medição, debate, cooperação, conclusão e registo dos conceitos de latitude e longitude, tempo,
velocidade e distância. Os portefólios de mapas personalizados são permutados, comparados e contrastados e
as conclusões destas atividades são organizadas, apresentadas e comunicadas a toda a comunidade escolar.
O feedback dos professores que implementaram esta BP foi, no geral, positivo, tendo comunicado um acréscimo
de interesse por parte de todos os alunos; o maior desaﬁo, neste caso, é dispor de GPS suﬁcientes para os alunos
poderem efetuar as suas medições. No entanto, poucos alunos teriam pensado que fosse possível usar um GPS
como ferramenta na escola. Por esta razão, visto que os alunos podiam identiﬁcar-se com o GPS enquanto
ferramenta com que contactam no dia-a-dia, a sua motivação por poderem usar esta ferramenta na escola e realizar
eles próprios cálculos com ela foi claramente mais elevada.

3.2 Boas Práticas em Física
A posição da imagem
Origem: REPÚBLICA CHECA
Implementada em: Portugal, Finlândia e Itália
O objetivo desta BP é mostrar aos alunos as diferentes posições das imagens criadas por espelhos e lentes.
O professor e os alunos devem levar espelhos de todos os tipos para a sala de aula, para que esteja disponível uma
gama de espelhos planos, côncavos e convexos e lentes convergentes e divergentes. Os alunos devem trabalhar
individualmente para experimentar os diferentes espelhos e ver a posição das imagens a mudar. O papel do professor
é orientar os alunos individualmente ao longo das diversas fases de descoberta.
Um professor português mencionou que, após as dificuldades iniciais na obtenção de todos os tipos de espelhos
diferentes, assim que a implementação teve início, notou um elevado interesse entre os alunos. Estes sentiam
curiosidade em manusear as lentes e os espelhos e gostaram bastante da abordagem prática desta BP. Um
aspeto interessante que o professor português mencionou é que “certos alunos menos participativos nas
atividades da sala de aula se mostraram muito ativos durante a implementação da BP, partilhando exemplos
muito interessantes das atividades diárias e dispondo-se a realizar as experiências com grande minúcia e
atenção.” Uma professora italiana referiu que, em lugar de comprar todos os tipos de espelhos diferentes,
procurou usar objetos da via quotidiana que pudessem funcionar como espelhos ou lentes; por exemplo, usou
uma colher em lugar de um espelho côncavo. Esta pequena adaptação aproximou ainda mais a BP da vida real
para os alunos. Um aspeto que revela até que ponto os alunos gostaram desta BP é o facto de os professores
terem registado que alguns alunos partilharam os seus novos conhecimentos com a família e os amigos, em
particular com as pessoas que usam óculos.
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Propriedades magnéticas dos materiais
Origem: REPÚBLICA CHECA
Implementada em: Portugal e Irlanda
O objetivo desta BP é ativar todos os conhecimentos que os alunos já possuem sobre ímanes e enriquecê-los com
mais conhecimentos. As aulas começam com uma experiência realizada pelo professor, que é então seguida de
uma sessão de debate para apurar o que os alunos já sabem sobre ímanes e o que gostariam de saber sobre eles.
O professor escreve as respostas dos alunos num quadro de folhas móveis e, quando a lista está completa,
o professor divide as perguntas em diferentes grupos de escolha e tópicos e distribui-as pelos alunos a ﬁm de criar
grupos de peritos. Os alunos têm de conduzir pesquisa em conjunto, nos seus grupos de peritos, para descobrir as
respostas às perguntas que, no ﬁnal, apresentarão aos membros do seu grupo de escolha, assim como através de
cartazes a toda a turma. Finalmente, os alunos têm de responder a um teste para determinar se são capazes de
aplicar os conhecimentos adquiridos a vários exemplos e experiências.
Esta BP requer um conjunto de materiais e competências organizativas da parte do professor para manter o controlo
sobre os grupos de escolha, de peritos e de resolução. Contudo, os professores que experimentaram esta BP não
comunicaram quaisquer problemas especiais. Uma professora portuguesa apenas referiu que, para o método do
grupo de peritos, se apercebeu da importância de todos os membros do grupo trabalharem bem pois, de outro
modo, “poderia comprometer-se a aprendizagem dos outros membros do grupo de escolha”. Contudo, na maioria
dos casos, os professores notaram que o método usado nesta BP motivou os alunos para que trabalhassem com
eﬁciência, pois tinham responsabilidade para com os respectivos grupos. Um professor irlandês disse que “a tarefa
de magnetização da barra de ferro foi extraordinária” e que os alunos gostaram imenso. Vendo os alunos trabalhar
aﬁncadamente durante a implementação desta BP, chegou mesmo a ﬁlmá-los enquanto trabalhavam nas suas
experiências, a ﬁm de criar um vídeo para eles.

Difusão
Origem: ESLOVÁQUIA
Implementada em: República Checa, Roménia, Espanha e Hungria
O seu objetivo é realizar uma visualização da experiência real de difusão e explicar o seu princípio e processo,
assim como ensinar os alunos a trabalhar com som digital, câmara digital e criar ﬁlmes. O conceito de difusão é,
antes de mais, mostrado aos alunos com uma experiência realizada misturando água com líquido KMnO4, que
altera a cor da água. Durante este processo, os alunos têm de usar uma câmara para tirar fotograﬁas e fazer vídeos
a ﬁm de criar um curto ﬁlme que usarão em apresentações em que explicam o processo de difusão.
A professora da República Checa disse que “a BP sobre Difusão foi aquela de que eu e os meus alunos mais
gostámos. As crianças adoraram o trabalho com a câmara e a subsequente montagem do vídeo e também
a preparação das apresentações. Fui um pouco levada pelo entusiasmo dos meus alunos e, em resultado, dedicámos
mais tempo a esta BP do que o previsto. Mas não foi de todo uma perda de tempo porque na apresentação os
alunos não só mostraram o processo de difusão mas também as variações da sua velocidade em diferentes
condições”. Segundo um professor espanhol, esta BP é boa porque é simples mas ajuda os alunos a relacionar
Ciência e Tecnologia. A BP combina aspetos presentes na vida quotidiana de um cientista, pois requer que os alunos
realizem experiências, façam cálculos, interpretem os resultados, tomem notas tirando fotograﬁas e criando uma
apresentação multimédia, e comuniquem ﬁnalmente os resultados aos seus colegas.
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Estudo da eficiência do plano inclinado
Origem: ROMÉNIA
Implementada em: República Checa, Itália, Eslováquia e Espanha
O objetivo da BP é ensinar aos alunos o reconhecimento e representação gráﬁca de forças que atuam sobre um
objeto que se move num plano inclinado e sobre um objeto que se move verticalmente, mostrando-lhes simulações
em computador e experiências reais. Os alunos têm de efetuar medições exatas da experiência do plano inclinado,
calculando a eﬁciência de um plano inclinado com recurso a uma folha de cálculo, e ﬁnalmente têm de realizar
representações gráﬁcas da sua eﬁciência como uma função do ângulo de inclinação.
O professor espanhol, que disse que lecionava este tópico às suas turmas todos os anos, mas usando uma
metodologia diferente, elogiou o método de combinar simulações em laboratório e computador, pois registou
o acréscimo de interesse dos alunos pelo tema. Assim, continuará a implementar esta BP de futuro e adaptará
o trabalho de laboratório ao seu equipamento. Um professor checo disse que, como os seus alunos já tinham
aprendido o plano inclinado no ano anterior, implementou esta BP em inglês, para que os alunos tivessem
oportunidade de praticar a língua inglesa e, naturalmente, recapitular e consolidar o que já haviam aprendido. O seu
feedback foi extremamente positivo, pois referiu que os alunos não tiveram problemas com o inglês e até se
recordaram de algumas frases que repetem sempre que falam do plano inclinado (“Pushing up, pushing up the
inclined plane”). Além disso, notou que os seus alunos se recordavam de muito do que haviam aprendido antes e
foram capazes de aplicar corretamente os seus conhecimentos à BP. Uma professora italiana apresentou uma
opinião semelhante à do professor espanhol, aﬁrmando que “a força da BP reside na combinação da aprendizagem
indutiva, da prática laboratorial tradicional e do uso da tecnologia: uma calha e um carrinho com a integração de
uma ﬁcha de trabalho no Quadro Interativo (QI), applets Java e vídeos.”

Espectro de luz - Cor
Origem: LITUÂNIA
Implementada em: República Checa, Portugal e Eslováquia
O objetivo desta BP é ensinar aos alunos em Inglês a composição do espectro de luz e as cores dos objetos, usando
as TIC para pesquisar informação, formular hipóteses, processar a pesquisa, experimentar, observar e analisar. É
importante, para a implementação desta BP, que a sala de aula esteja equipada com cerca de 15 computadores
para que os alunos possam ser divididos em 2 grupos. Um grupo trabalha com os computadores para realizar
trabalho prático, como experiências e simulações virtuais, enquanto o segundo grupo trabalha com ﬁchas de
exercícios para cobrir as tarefas mais teóricas. Ao ﬁm de algum tempo, os dois grupos trocam de lugar e trabalham
no campo que ainda não abordaram. O papel do professor durante esta BP é o de um facilitador: os alunos têm de
trabalhar sozinhos sob a orientação do professor.
O feedback dos professores que implementaram esta BP foi positivo, tendo aﬁrmado que os materiais e as ﬁchas
de exercícios estavam bem preparados e eram claros para os alunos, o que lhes permitiu atingir o seu objetivo.
Isto foi motivador para eles, bem como a combinação de diversos exercícios: exercícios baseados em computador,
exercícios em papel e comunicação entre os alunos.
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Simulações na aula de Física
Origem: ESPANHA
Implementada em: Roménia, Hungria e Eslováquia
O principal objetivo desta BP é desenvolver uma sequência didática em que os alunos aprendem sobre ﬂutuabilidade,
conceitos de afundamento e o princípio de Arquimedes usando simulações em computador. As aulas começam
com uma experiência e debate, destinados a incentivar a reﬂexão e tentar desaﬁar algumas das concepções
erróneas que os alunos têm relativamente a estes conceitos. Esta BP é concebida para combinar trabalho de
laboratório e simulações, com a ﬁnalidade de aprender as leis da Física a partir de diferentes ângulos, sem descurar
os conceitos deﬁnidos na metodologia da aprendizagem indutiva. Os alunos são confrontados com simulações em
computador e experiências reais e práticas, que estimulam a sua curiosidade, levantam questões e desaﬁam
soluções previstas antes de trabalharem por si mesmos para descobrirem as respostas, realizando experiências
reais e virtuais. É especialmente importante associar as experiências e simulações virtuais às experiências do
mundo real, pois os alunos aprenderão mais se constatarem que os conhecimentos são relevantes para a sua vida
quotidiana.
Os professores que implementaram esta BP ﬁcaram satisfeitos com os resultados obtidos pelos seus alunos, mercê
da combinação das experiências práticas e das simulações, o que permitiu que os alunos comparassem os
resultados e adquirissem melhores conhecimentos sobre os conceitos da Física. Uma professora eslovaca
mencionou que os alunos se sentiram altamente motivados: “Participaram ativamente no trabalho e melhoraram
os resultados nas tarefas de que foram incumbidos”.

Motores elétricos
Origem: HUNGRIA
Implementada em: República Checa, Eslováquia e Roménia
O seu objetivo é ensinar aos alunos os princípios básicos dos motores elétricos, construindo uma maqueta de
trabalho de um motor elétrico para utilização na sala de aula. As aulas começam com um breve questionário prévio
que os alunos têm de preencher para indicar ao professor o nível de conhecimentos que já possuem sobre a matéria.
Em seguida, são divididos em grupos de três. Cada grupo escolhe uma experiência e retira os materiais necessários
de uma pequena caixa, e é atribuído um papel a cada aluno do grupo: o repórter, o operador de câmara e
o apresentador, que tem de criar uma curta apresentação da experiência. O trabalho dos alunos começa por
visionarem um vídeo sobre uma experiência que têm de reproduzir. Durante a reprodução, os alunos têm de assumir
os seus papéis. A experiência de construção mecânica é ﬁlmada com uma câmara digital pelo operador de câmara,
o vídeo pode ser incorporado na apresentação criada pelo repórter e o terceiro aluno terá por ﬁm de apresentar
a experiência completa à turma. O valor acrescentado desta BP, como referido pelo seu criador, é que “os alunos
são capazes de realizar as suas experiências sozinhos; podem discutir em equipas e até debater um tema cientíﬁco
durante as suas observações. Os alunos são envolvidos no ensino da nova matéria e começam a aprender a prever
antes de concluírem as suas observações.”
Segundo todos os professores que implementaram esta BP, os alunos gostaram mesmo de criar construções
mecânicas, pois sentiram-se motivados por construírem sozinhos algo que tem uma utilidade ﬁnal. Um professor
checo referiu que, durante o exercício prático de construção, alguns dos alunos se aperceberam de que não tinham
muito jeito para trabalho manual, por não estarem habituados. Esta constatação levou-os a concluir que deviam,
sempre que possível, tentar realizar mais coisas com as mãos, em lugar de usarem o computador.
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Astronomia
Origem: PORTUGAL
Implementada em: República Checa, Itália e Lituânia
O objetivo desta GP é que os alunos aprendam a reconhecer a organização do universo, sendo capazes de
caracterizar os diferentes corpos celestes do sistema solar e conhecendo alguns dos instrumentos usados para
explorar o universo. Os alunos têm de descobrir o universo, usando o software “Stellarium”, com que o professor
os familiariza no início da aula. Seguidamente, os alunos são incumbidos de realizar pesquisa na Internet em grupos.
Cada grupo tem de cobrir um planeta diferente e, no ﬁnal das aulas, os grupos têm de preparar um texto ilustrado
sobre o que se encontra numa viagem ao sistema solar e apresentam as suas descobertas ao resto da turma.
Durante esta BP, é importante que os alunos aprendam a trabalhar independentemente, a ser organizados e a usar
corretamente os termos cientíﬁcos.
Uma professora lituana aﬁrmou que esta BP foi a preferida dos alunos pois adoraram descobrir o nosso universo
com o software Stellarium. Durante a implementação da BP, “a maioria dos alunos descarregou o programa para
os seus computadores em casa.” A professora registou igualmente “que alguns alunos ensinaram outros a usar
este programa”. A professora lituana disse ainda: “Eu tinha alguns alunos pouco motivados na minha turma. Não
se interessavam por nada. Mas estes alunos transferiram o Stellarium e ensinaram outros. Custou-me a acreditar
no que estava a ver.” A professora italiana exprimiu uma opinião semelhante; disse que usou o Stellarium no QIM
e os alunos ﬁcaram impressionados pois “parecia que podiam tocar o céu com as mãos e viajar através do Universo.
Ir até à Lua e olhar para a Terra lá de cima é uma mudança de perspetiva útil.” O facto de os alunos terem de criar
um produto ﬁnal na sequência da pesquisa, designadamente um relatório da sua viagem pelo universo, instiloulhes mais motivação para descobrir o desconhecido. Signiﬁcou também uma oportunidade para a professora avaliar
os alunos de uma forma diferente.

3.3 Boas Práticas em Química
Biocatalisadores
Origem: REPÚBLICA CHECA
Implementada em: Polónia, Irlanda e Portugal
O objetivo desta BP é reforçar o interesse dos alunos pelos compostos químicos, discutindo a vitamina C. Os alunos
são divididos em grupos e recebem seis ﬁchas informativas sobre seis elementos químicos diferentes. Fazem
corresponder os símbolos pela ordem correta para descobrir o nome do composto: a vitamina C. Depois disto, toda
a turma discute o que contém vitamina C, por que razão ela é necessária para a nossa saúde e que doenças se
manifestam por falta dela. Na sequência desta aula introdutória, os alunos regressam aos seus grupos anteriores
e iniciam pesquisa em linha sobre a dose diária de vitamina C recomendada, que frutos e legumes contêm vitamina
C e em que quantidades e como cozinhar sem perder a vitamina C. Este exercício abre os olhos a muitos alunos e
torna-os mais conscientes a respeito do seu próprio consumo de fruta e legumes. Seguidamente, é pedido aos
alunos que registem, numa base diária, que quantidade de fruta e legumes comem durante um dia/semana e que
calculem quanta vitamina C obtêm desse consumo. Na aula seguinte, os alunos têm de realizar uma experiência
na qual misturam diversas substâncias com comprimidos de vitamina C e fazem a vitamina C mudar de cor para
poderem ver a quantidade de vitamina C que a sua mistura contém.
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Uma professora da Polónia usou esta BP como uma aula transcurricular, pois lecionou-a em inglês. Os seus alunos
apreciaram imenso esta BP e alguns ﬁcaram surpreendidos ao aprender que “a falta de vitamina C no corpo pode
diminuir a imunidade e até causar escorbuto.” Os alunos também gostaram de realizar a experiência em que tiveram
de descobrir se possuíam vitamina C suﬁciente para conservarem a saúde. Isto motivou-os, pois as vitaminas são
um tópico da vida real com que podem identiﬁcar-se. O facto de esta BP ter sido lecionada em inglês foi igualmente
útil pois, segundo a professora, “aprender ciências em inglês ajudará os alunos a aprender ambas as disciplinas.
Lidam com signiﬁcados verdadeiros e não apenas com palavras e estruturas. As mensagens devem ser transmitidas
por algo mais do que a língua. Esse “algo mais” é aquilo que vemos, ouvimos e sentimos à nossa volta.” Uma
professora de Portugal e um professor da Irlanda mostraram-se igualmente satisfeitos com os resultados da
aprendizagem dos seus alunos depois de implementarem esta BP. Os alunos ﬁcaram motivados e, por conseguinte,
participaram em todas as atividades com entusiasmo, mas tornaram-se também mais conscientes da importância
de uma alimentação saudável e do papel da vitamina C.

Ciência no laboratório da cozinha e no laboratório de línguas
Origem: POLÓNIA
Implementada em: Portugal, Lituânia e República Checa
Esta BP baseia-se na ideia de que uma cozinha é exatamente como um laboratório de ciências. O objetivo desta
BP é que os alunos compreendam que não só os produtos arrumados debaixo do lava-loiça são produtos químicos,
mas também todos os ingredientes que se usa para cozinhar são formados por compostos químicos. A aula assenta
em experiências designadas “Química Invisível” que se baseiam nas propriedades de algumas soluções de água,
como o sal de mesa, o bicarbonato de sódio e o vinagre misturados com água. Os alunos têm de aprender que
existem substâncias na água que podem descobrir usando os seus sentidos e que existem outras que podem
identiﬁcar usando ferramentas. Os alunos têm de realizar as experiências, observar as mudanças de cor das
soluções de água, descrevê-las usando explicações cientíﬁcas das reações químicas e registar os dados, ﬁlmando
e tirando fotograﬁas.
Todos os professores que implementaram esta BP aﬁrmaram que o facto de ela exigir que os alunos trabalhassem
com materiais intimamente relacionados com a vida quotidiana aumentou a sua motivação de maneira considerável.
Os alunos estavam familiarizados com a maioria das substâncias e até as usam no seu dia-a-dia, mas ﬁcaram
surpreendidos ao ver que essas substâncias e materiais podiam ser usados em experiências químicas e não apenas
para comer ou beber. Uma professora checa disse que os “alunos se divertiram imenso nas aulas.” Relativamente
ao facto de a BP se destinar a ser lecionada em Inglês, todos os professores concordaram que era um bom exercício
para os alunos prepararem as apresentações ﬁnais em língua inglesa. Não foi uma tarefa fácil para os alunos mas,
durante todo o processo, aprenderam muitos termos cientíﬁcos. Um professor português sintetizou o efeito e sucesso
desta BP, aﬁrmando: “Os alunos revelaram grande interesse pelas atividades propostas, executaram-nas com
entusiasmo e repetiram-nas em casa com a família e os amigos. Os materiais usados foram fáceis de encontrar e
por isso penso que é uma atividade que se adapta facilmente aos currículos de diferentes países e realidades
educativas. Possui um excelente pendor prático e enquadra-se perfeitamente no espírito da aprendizagem indutiva.”
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Velocidade das reações
Origem: PORTUGAL
Implementada em: República Checa, Finlândia e Polónia
O objetivo é que os alunos aprendam a desenhar gráﬁcos e a interpretar um gráﬁco de velocidade. A aula começa
com a apresentação de um tema na forma de um vídeo e de um debate. Seguidamente, os alunos têm de realizar
uma experiência, usando diferentes concentrações de vinagre e a mesma massa de bicarbonato e registar
a evolução da massa durante a reação, usando o telemóvel. Os vídeos são usados para elaborar uma tabela
indicando a concentração por comparação com o tempo. Pode repetir-se o mesmo procedimento usando outra
concentração de reagentes. Durante esta BP, os alunos aprendem a observar, a realizar trabalho prático e a resolver
problemas, a interpretar gráﬁcos e respetivos resultados e a usar computadores e conceitos matemáticos.
Todos os professores que implementaram esta BP aplaudiram a ideia de usar telemóveis durante as experiências,
pois registaram que era extremamente eﬁcaz e motivador para os alunos. Segundo um professor polaco, os alunos
“foram ensinados a elaborar gráﬁcos e a evitar erros. A BP funcionou bem tanto com alunos mais jovens como
com alunos mais velhos, graças ao poder dos resultados visíveis, nomeadamente o gás de dióxido de carbono que
se vê a borbulhar e a espumar assim que se mistura bicarbonato de sódio com vinagre. Dois materiais comuns e
não perigosos, que se encontram em quase todas as cozinhas, ajudam-nos a compreender o postulado básico da
cinética química de que “A velocidade da reação química, num dado momento no tempo, é proporcional às
concentrações de reagentes elevadas a uma determinada potência.’”

Moedas de ouro
Origem: FINLÂNDIA
Implementada em: República Checa, Polónia e Bélgica (Comunidade Francesa)
O objetivo desta BP é ensinar os alunos através de uma abordagem motivante e prática ao conceito de densidade
e da sua medição, usando o método da diferença volumétrica para distinguir entre elementos e ligas. Na aula
introdutória, o professor realiza uma experiência e os alunos são instruídos a “anotar os diferentes passos e materiais
utilizados na experiência a ﬁm de exercitar os seus poderes de observação e escrever protocolos.” Só depois de
uma sessão de reﬂexão e debate é que os alunos são instruídos a realizar a experiência.
Os professores indicaram que os alunos e eles próprios gostaram muito desta BP. Foi interessante para os alunos
ver de que modo as moedas podiam ser transformadas em moedas de ouro. Uma professora polaca referiu que
um dos seus alunos disse mesmo: “Fez um milagre”, mas que, através desta BP, os alunos podiam ver perfeitamente
de que modo as substâncias químicas funcionam e reagem. O maior sucesso desta BP é, na opinião de todos os
seus executantes, que “As crianças podiam mostrar o resultado aos amigos e aos pais” levando as moedas de
ouro para casa. Em geral, os alunos gostam de realizar experiências em que produzem por si próprios alguma coisa
que é funcional, que podem levar para casa para mostrar à família e aos amigos ou que podem mesmo repetir em
casa.
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3.4 Boas Práticas em Matemática
Show de Matemática
Origem: FRANÇA
Implementada em: República Checa, Portugal e Bélgica (Comunidade Flamenga)
O seu objetivo é mostrar aos alunos que a matemática pode ser divertida e que pode ser aprendida em conjunto
com outras disciplinas. Neste caso, a outra disciplina que desempenha um papel importante é a língua, pois as
aulas baseiam-se em trabalho de grupo em que os alunos têm de resolver problemas matemáticos contidos em
histórias. Através destes exercícios, os alunos aprendem a prestar atenção ao vocabulário usado em matemática.
Esta BP tinha sido inicialmente planeada para alunos dos 12 aos 13 anos e, como tal, registou um grande sucesso
na República Checa. Uma professora checa disse: “Os alunos trabalharam aﬁncadamente e chegaram facilmente
aos resultados. Cada grupo resolveu um problema diferente. O grupo que resolveu o problema dos gatos fez
o autocarro com alguns metros de comprimento e desenharam-se a si próprios, os gatos, os gatinhos e os seus
cálculos em cada janela do autocarro. Depois apresentaram o problema matemático a outros alunos em forma
dramática.” Um professor belga, que pretendia implementar esta BP numa turma de alunos dos 15 aos 16 anos,
teve de adaptar um pouco os exercícios, incluindo alguns conceitos matemáticos mais complexos, como frisos,
janelas góticas e pavimentos de Escher.

Construir triângulos com GeoGebra
Origem: ÁUSTRIA
Implementada em: Portugal, República Checa e França
O objetivo é ensinar os alunos a construir triângulos usando o programa informático GeoGebra. Os alunos têm de
trabalhar em grupos e cada grupo tem de escolher uma bandeira que contenha um triângulo que terão de reconstruir
usando o GeoGebra. Seguidamente, os grupos têm de preparar uma breve apresentação para demonstrar de que
forma decidiram resolver a tarefa. Estas apresentações têm por ﬁm iniciar um debate entre os alunos sobre as
diferentes possibilidades de construir triângulos com o GeoGebra. É importante que os alunos sejam capazes de
reproduzir a sua construção diante da turma e que possam discutir as suas soluções.
Alguns dos professores que implementaram esta BP não conheciam o programa GeoGebra e, assim, tiveram de se
familiarizar com ele antes da implementação. Outros professores já conheciam o GeoGebra e tiveram a oportunidade
de o conhecer melhor graças a esta BP. Os professores que nunca tinham trabalhado com o GeoGebra na turma
precisaram de mais tempo de preparação com os alunos, pois tiveram de dedicar tempo a ensinar-lhes o programa.
Quando os alunos começaram a criar as bandeiras, sentiram-se motivados por serem capazes de construir uma
ﬁgura matemática na forma de um objeto que conheciam do dia-a-dia. Os professores disseram que vão continuar
a usar esta BP e que usarão o programa GeoGebra noutras aulas de Matemática, pois constataram que os alunos
gostavam de construir ﬁguras matemáticas em computador.
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Jogo didático em aulas de Matemática
Origem: REPÚBLICA CHECA
Implementada em: França e Bélgica (Comunidades Francesa e Flamenga)
O objetivo desta BP é que os alunos recapitulem todos os termos matemáticos que aprenderam em aulas anteriores
de uma forma lúdica. A aula baseia-se num jogo chamado “desenhar e adivinhar” para o qual a turma é dividida em
duas metades. Um aluno de cada grupo dirige-se à secretária do professor e vê um termo matemático. Tem então de
o desenhar para o grupo adivinhar que termo é. Quando o grupo adivinha o termo, outro aluno pode ir receber um
novo termo do professor. Ganha o grupo que adivinhar mais depressa todos os termos. Os alunos sentem-se
extremamente motivados por este jogo pois, em primeiro lugar, não têm a sensação de que estão a estudar, pois estão
a divertir-se, e em segundo lugar, o jogo transmite-lhes um espírito de competição que os encoraja a trabalhar com
mais aﬁnco. Outra virtude deste jogo é que a sua duração pode variar, dependendo do tempo que o professor quer
dedicar à revisão dos termos. Além disso, é uma boa forma de deixar os alunos realizar atividades de auto-avaliação
uma vez que eles informam se tiveram problemas com os termos ou se os conheciam todos.
A professora belga (da Comunidade Francesa) aﬁrmou: “Foi claro que os alunos gostam deste jogo e aprendem
muito. Gostei imenso dele. Tenciono usar esta BP no futuro. Além disso, estou a tentar motivar todos os meus
colegas para que usem este jogo em todas as disciplinas. Esta BP é exatamente a que eu estava a pensar em testar
no início do projeto: uma BP que os professores podem adaptar à sua turma e ao, conteúdo, que lecionam.”
O feedback do professor belga (Comunidade Flamenga) foi semelhante, pois também exprimiu o seu agrado com
o facto de esta BP ser de utilidade universal. “É possível ensinar o uso de palavras-chave, conceitos e representações
matemáticos, jogando este jogo em turmas diferentes e a níveis diferentes.” Outro aspecto destacado como positivo
foi que o professor pode usar o jogo como uma atividade mais longa na aula, mas também pode ser facilmente
integrado como uma atividade curta de revisão de 10 minutos que os alunos apreciarão.

Quebra-cabeças de Haberdasher, de Dudeney
Origem: BÉLGICA (Comunidade Francesa)
Implementada em: República Checa, Portugal e Irlanda
O objetivo é consolidar os conhecimentos de matemática dos alunos através da resolução de problemas e ensinálos a realizar construções geométricas, usando o GeoGebra, uma ferramenta dinâmica para geometria. As aulas
começam com uma breve apresentação do problema, designadamente a dissecação de Dudeney de um triângulo
equilátero num quadrado. Seguidamente, os alunos têm de cortar um quadrado em quatro partes e criar triângulos
equiláteros. Além disso, têm de fazer pesquisas em linha sobre palavras-chave como Dudeney, quebra-cabeças de
Canterbury, dissecações articuladas, etc. Efetuado este trabalho preparatório, os alunos têm de construir o quebracabeças de Dudeney com o GeoGebra. Têm de efetuar cálculos da área do triângulo e do comprimento exato dos
lados do quadrado. Em seguida, os alunos são encorajados a comparar as suas soluções com as soluções reais
propostas por Dudeney em 1908 e a reconstruir o quebra-cabeças de Dudeney, passo a passo, com o GeoGebra.
Um professor irlandês, antes de implementar esta BP, indicou que possuía “o que se chama um conhecimento de
alguém interessado no GeoGebra mas que não compreendia inteiramente as suas potencialidades” e, assim sendo,
pretendia aprender um pouco mais, transmitindo depois de bom grado o que aprendesse aos seus alunos, que “se
interessam muito por exercícios de coordenação mãos-olhos em papel quadriculado.” Rapidamente se apercebeu
de que “através deste meio, os alunos adquiriam imensos conhecimentos e rigor em termos de grelhas, eixos,
coordenadas, quadrantes, linhas, bissecções e vários tipos de triângulos e outras formas bidimensionais. Era
a progressão óbvia e o facto de a implementação no QIM ampliar e ilustrar as suas atividades tornou o trabalho
sobre o papel quadriculado verdadeiramente primitivo.” Outro professor irlandês disse que, graças a esta BP e ao
seu sucesso junto dos alunos, existem agora dois grupos GeoGebra na sua escola ativamente envolvidos nesta
disciplina. Ainda segundo uma professora checa, esta BP foi um sucesso, pois os alunos, que não sabiam usar
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o GeoGebra antes, rapidamente aprenderam a usá-lo e gostaram muito do trabalho com o programa. Pareceu
gostarem da combinação do trabalho de grupo com o uso de computadores.

Mais e mais triângulos
Origem: PORTUGAL
Implementada em: França
O objetivo é trabalhar sobre diferentes triângulos com os alunos e levá-los a descobrir a relação entre o lado mais
comprido do triângulo e os outros dois lados. Eles encontram respostas para perguntas como: “Se os ângulos do
triângulo não se alterarem, o comprimento dos lados pode mudar?” Os alunos têm de construir diferentes triângulos,
usando folhas de cálculo para descobrir o que muda, se alterarem o ângulo ou o comprimento de um lado. Além
disso, aprendem o teorema de Pitágoras com o professor no papel de facilitador.
Segundo os professores que implementaram esta BP, o método de deixar os alunos construir muitos triângulos
diferentes para poderem descobrir a relação entre os lados correspondentes de dois triângulos foi muito eﬁcaz,
pois puderam interiorizar e compreender o conceito. Uma professora francesa disse a respeito do teorema de
Pitágoras: “Os meus colegas gostaram imenso desta BP e tencionam voltar a implementá-la no próximo ano.”

O raio da Terra (método de Eratóstenes) usando GeoGebra
Origem: ITÁLIA
Implementada em: Bélgica (Comunidade Flamenga), Espanha e Hungria
O objetivo é que os alunos aprendam a medir o raio da Terra pelo método de Eratóstenes e efetuem cálculos práticos
do erro de medição de quantidades físicas, bem como a desenvolver a capacidade de abstração. Os alunos têm de
trabalhar com o GeoGebra para desenhar elipses, usando o método do jardineiro. Para terem uma noção disto, os
alunos podem sair para o jardim e espetar uma estaca no solo para observar a sombra e o seu comprimento em
diferentes horas do dia escolar. Não se pretende que seja uma medição exata mas um artifício para promover
o debate entre os alunos, a ﬁm de os treinar a discutir cientiﬁcamente. De novo na sala de aula, o professor apresenta
a ideia de Eratóstenes sobre a medição do raio da Terra, que os alunos têm de reproduzir, usando o GeoGebra. Os
alunos são instruídos a realizar pesquisas em linha e a calcular a diferença entre a medição de Eratóstenes e o valor
atual, estimulando assim um debate sobre a imprecisão de Eratóstenes.
Esta BP foi elogiada pela sua combinação de uma experiência prática com o uso das TIC e do GeoGebra. Um
professor espanhol aﬁrmou que a combinação da matemática com uma experiência real se saldou em melhores
resultados e mais motivação dos alunos. Disse ainda que esta BP também o ajudou a introduzir o GeoGebra e as
TIC nas suas aulas de Matemática. Um professor belga chegou mesmo a dizer: “Convenci outros colegas de ciências
e dois alunos a realizar esta experiência real durante a sua viagem a Roma. Os alunos começaram também
a trabalhar com o GeoGebra para representar este problema. Desde esta experiência, alguns alunos têm olhado
para a Matemática de forma pouco convencional, gerando novas formas de pensar, e estão envolvidos na resolução
de problemas, na comunicação, no raciocínio e na representação destes problemas usando modelos geométricos
em situações da vida real.”
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4

Análise dos Dados
do SPICE

A implementação do projeto SPICE produziu uma grande quantidade de dados interessantes.
Apresentamos, nesta secção, uma síntese das principais conclusões. Em primeiro lugar,
descreveremos sucintamente de que forma gerimos os dados brutos do SPICE. Em seguida,
comentaremos alguns resultados relativos à aplicação das BP, comparando os resultados de
grupos de teste constituídos por alunos com grupos de controlo também constituídos por
alunos. Em particular, serão analisados os resultados por temática e tópico, assim como os
resultados da aprendizagem dos alunos, as opiniões dos alunos sobre questões relacionadas
com as BP e os efeitos nacionais nos resultados dos testes. As opiniões dos professores
participantes serão também comentadas. Concluiremos com a apresentação de um conjunto
de histórias de sucesso decorrentes da aplicação das BP, relatadas pelos professores.

4.1 Tratamento dos dados
Como referido nas secções anteriores, cada BP foi implementada
por um conjunto de professores em vários países. A ﬁm de
veriﬁcar os ganhos em termos de aprendizagem, foram realizados
os mesmos pré-questionários para testar (T) e controlar (C) grupos
de alunos antes de o tópico ser abordado e os mesmos pósquestionários foram realizados com os grupos T e C, depois de
o tópico ser abordado. A BP foi apenas usada com os grupos T,
enquanto a “matéria normal” foi usada com os grupos C.
Os dados brutos do projeto continham as respostas dos alunos
aos pré-questionários e aos pós-questionários, assim como os
dados prévios e os dados posteriores dos professores. No processo de tratamento dos dados, os dados correspondentes quer
aos grupos T quer aos grupos C são primeiramente separados e
avaliados em relação a professores individuais e são obtidos valores médios por cada grupo de alunos. Em seguida, agrupamos
as classiﬁcações médias dos grupos T e C para uma determinada
BP, tanto para os pré-questionários como para os pós-questionários. As questões de opinião baseadas numa escala
de Likert foram tratadas separadamente.
As muitas variáveis no projeto podem ser agrupadas em quatro tópicos principais: dados das BP, dados prévios e
posteriores, dados dos alunos e dados dos professores. A grande quantidade de dados gerados pelo projeto SPICE
pode ser analisada de uma inﬁnidade de formas e de vários pontos de vista. Nas secções seguintes, discutiremos
alguns resultados signiﬁcativos. Em conclusão, e ainda relativamente aos números de professores e de alunos
participantes descritos na secção seguinte, podemos aﬁrmar que a primeira conclusão do projeto SPICE é a seguinte:
Conclusão 1 do SPICE: Está disponível uma vasta quantidade de dados úteis.
O projeto SPICE gerou uma abundante quantidade de dados que foram analisados em alguns
aspetos deste documento e são úteis como referência e base para um conjunto de estudos
subsequentes.
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4.2 Participação no projeto
A tabela 2 mostra os dados globais relativos aos professores e aos alunos que participaram no projeto SPICE. Graças
aos nossos empenhados professores SPICE e ao seu excelente trabalho de divulgação, veio a veriﬁcar-se que mais
professores e mais alunos do que inicialmente previsto acabaram por testar as BP e apresentar as suas reações e
feedback através de questionários. Além disso, quis isto dizer que algumas BP foram testadas três vezes mais do
que o previsto no início, como se veriﬁca pela Tabela 2. Obtivemos assim feedback exaustivo sobre as BP.
Conclusão 1: Está disponível uma vasta quantidade de dados úteis.
O número de grupos de alunos e professores que participaram no projeto quase duplicou em
relação às previsões iniciais.
Tabela 2: Professores e alunos que participaram no projeto SPICE
FORMULÁRIOS PARA PREENCHIMENTO

PREVISTO

REAL

Formulário 1.1 Pré-questionário genérico

1 por aluno

~ 1200

2010

Formulário 1.2 Pós-questionário genérico

1 por aluno

~ 1200

1871

Formulário 3.1 Pré-questionário especíﬁco

1 por aluno

~ 3600

6030

Formulário 3.2 Pós-questionário especíﬁco

1 por aluno

~ 3600

5613

Questionários genéricos

Questionários específicos

Questionários genéricos
Formulário 2.1 Pré-questionário genérico

1 por professor

24

41

Formulário 2.2 Pós-questionário genérico

1 por professor

24

41

Formulário 4.1 Pré-questionário especíﬁco

1 por professor, por turma

72

153

Formulário 4.2 Pós-questionário especíﬁco

1 por professor, por turma

72

128

Questionários específicos

4.3 Perfis dos professores
O perﬁl dos professores relativamente à sua experiência prévia com a Educação Indutiva em Ciências e Matemática
(IBSME) é apresentado na Figura 1. Podemos veriﬁcar que a maioria dos professores possuía alguma e, até, uma
vasta experiência na implementação de métodos de ensino-aprendizagem indutivos na sala de aula. Apenas dois
professores não possuíam essa experiência.
Conclusão 3: Ótimos antecedentes dos professores participantes.
A maioria dos professores participantes tinha antecedentes comuns nas pedagogias IBSME.
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9%

22%

13%

13%



Mais de 10 anos de experiência em
pedagogias ativas como a IBSME
6-10 anos de experiência em pedagogias
ativas como a IBSME
3-5 anos de experiência em pedagogias
ativas como a IBSME
1-2 anos de experiência em pedagogias
ativas como a IBSME
Nenhuma experiência anterior em
pedagogias ativas como a IBSME

43%

Figura 1: Perﬁl dos professores (baseado no questionário de avaliação do projeto SPICE realizado
pela Educonsult)

Além disso, em relação a todos os professores, os workshops e formação mencionados na secção 2.3 foram bastante
úteis, porque serviram para uniformizar os diferentes antecedentes dos professores na gestão da sala de aula virtual
baseada na plataforma Moodle e na conceção de materiais didáticos para as BP para partilha pelos professores.
A Figura 2 mostra a que tipo de aprendente os professores têm de ensinar (na sua própria opinião). Mais de 60%
dos professores têm em conta todos os tipos de aprendentes, táteis/cinestésicos, auditivos e visuais. Discutiremos
estes dados mais tarde relativamente às opiniões dos alunos. Veremos ainda que existe uma boa correspondência
entre os tipos de aprendente e as perceções dos professores e os métodos que usam para lidar com esses tipos.
Conclusão 4: Os professores estão conscientes das preferências de aprendizagem dos
alunos.
A necessidade de implementar metodologias de aprendizagem ativas é registada pelos
professores participantes e o tipo de “Aprendente auditivo” recebe a atenção mínima do professor
em comparação com os aprendentes táteis/cinestésicos e os visuais, mas os professores têm
também consciência de que devem implementar todas as metodologias para chegarem a todos os
tipos de aluno.

Tátil/cinestésico (aprender movendo-se,
fazendo e tocando)
4
3

Aprendente auditivo (aprender ouvindo)

2

1

Aprendente visual (aprender vendo)
0%



20%

40%

60%

80%

100%

Figura 2: Tipos de aprendente a que os professores têm de chegar, segundo os professores. A escala
de Likert varia entre 4: Fortemente considerado (mais escuro) e 1: Não considerado (mais claro).

4.4 Perfis dos alunos
O número de alunos participantes por país é indicado na Figura 3. A maioria dos países contribuiu com 50 a 150
alunos, a exceção sendo Portugal e a República Checa, que contribuíram com mais de 300 alunos cada.
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105
97

Áustria
25
29

Bélgica ʹ Comunidade Flamenga

103
100

Bélgica ʹ Comunidade Francesa

572

República Checa

477
66
71

Finlândia

109
112

França
80
86

Hungria

Irlanda

43

Itália

27
45

67

Pré-teste

Pós-teste
80
73
73
81

Lituânia
Polónia

336
309

Portugal
56

Roménia

86
96
99

Eslováquia

33

Eslovénia

0
206

Espanha



139
0

100

200

300

400
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600

Figura 3: Alunos por país

Conclusão 5: Participação homogénea dos alunos por país.
Na maioria dos países participantes, a ordem de grandeza da população de alunos participantes é
idêntica (∼100).
A Figura 4 mostra as respostas dos alunos a uma pergunta sobre o seu interesse em várias disciplinas de estudo.
Foi utilizada uma escala de Likert, variando entre 1 (gosto muito) e 1 (não gosto nada). Como se pode constatar, as
populações estudantis que participaram no projeto não denotam parcialidade.

Física
Matemática
Literatura
Informática
História
Línguas estrangeiras
Educação visual e Tecnológica
Química
Biologia

4 (gosto muito)
3 (gosto)
2 (não gosto)

1 (não gosto nada)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Figura 4: Interesse dos alunos por algumas disciplinas curriculares.
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Conclusão 6 do SPICE: População estudantil imparcial relativamente à simpatia/antipatia
por disciplinas curriculares.
A resposta mais comum é “Gosto” em todas as áreas disciplinares consideradas, incluindo as Ciências
Naturais e a Matemática, bem como as TIC, as Línguas, a História, etc.
A Figura 5 mostra informações sobre os tipos de aprendentes segundo a própria opinião dos alunos. Como podemos
ver, a maioria dos alunos considera que tem um ou dois estilos de aprendizagem e não os três. A aprendizagem
indutiva vai ao encontro, em parte, de todos os tipos de aprendente e corresponde perfeitamente às respostas dos
professores analisadas em relação à Figura 2.

Áustria
Bélgica ʹ Comunidade Flamenga
Bélgica ʹ Comunidade Francesa
República Checa
Finlândia
França
Hungria
Irlanda
Itália
Lituânia
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha

Don't know
One style
Two styles
All styles

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Figura 5: Tipos de aprendente segundo os próprios alunos. Estilos: Visual, Auditivo ou Tátil. Mais de
90% dos alunos consideram que não correspondem a todos os três tipos de aprendentes.

Conclusão 7: Estão presentes na população estudantil todos os tipos de aprendente.
Dependendo da amostra de alunos, o tipo de aprendente auto-deﬁnido é bastante diverso, como é
de esperar numa sala de aula típica. Para garantir que todos os alunos aprendam, é importante
que os professores levam em conta todos os estilos de aprendizagem numa aula.
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4.5 Resultados por disciplina
Nas Figuras 6a e 6b, temos a percentagem média de respostas corretas aos pré-questionários e aos pós-questionários
para todas as BP, separadas por disciplina, o que nos permite constatar se os materiais das BP desenvolvidos e
implementados nos grupos T tiveram inﬂuência na aprendizagem dos alunos e na sua atitude para com a matéria.
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P
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T

M

C

Figura 6: Percentagem de respostas corretas nos a) pré-questionários e b) pós-questionários
relativamente aos grupos de alunos “T” (grupos de teste) e “C” (grupos de controlo) e agrupadas por
disciplina. “B”: Biologia e Ciências Naturais. “P”: Física. “C”: Química. “M”: Matemática.

Foram realizados “pré”-testes e “pós”-testes aos alunos T e C, antes e depois da implementação da correspondente BP
apenas com os alunos T. Como seria de prever com uma seleção aleatória de grupos T e C de alunos semelhantes (no que
toca à idade, às condições, etc.) escolhidos para participarem no projeto SPICE, podemos constatar na Figura 6a que os
pré-questionários preenchidos pelos grupos de alunos T e C revelam diferenças pouco signiﬁcativas nos resultados; os
resultados dos testes são ligeiramente superiores para os alunos T em Física e Matemática, ao passo que são ligeiramente
superiores para os alunos C em Química e aproximadamente iguais em Biologia. Assim, podemos aﬁrmar que:
Conclusão 8: Um ponto de partida idêntico para os grupos T e C assegura a validade do
projeto.
Os grupos T e C preenchem a aleatoriedade necessária com requisitos semelhantes quanto às
condições iniciais do projeto.
Após a implementação da BP, as diferenças dos resultados nos pós-testes aos grupos T são, em média, claramente
a favor dos grupos T de alunos para todas as disciplinas, Figura 6b. Com efeito, quando se analisam os dados
correspondentes à implementação de BP individuais, em 80% dos casos, as classiﬁcações T são superiores às
classiﬁcações C. Assim, podemos enunciar outra conclusão do projeto SPICE:
Conclusão 9: A implementação das BP produz melhores resultados nos testes com os
alunos T.
Em média, os grupos T obtêm melhores resultados nos pós-testes do que os alunos C em todas as
disciplinas, sustentando assim o principal pressuposto do projeto SPICE.
As diferenças menos signiﬁcativas em Física nos pós-testes devem-se ao cálculo da média dos dados. Os valores
médios apresentados na Figura 6 tendem a obscurecer a existência de diferenças signiﬁcativas em muitos projetos
de BP em favor dos alunos T, como mostra a Figura 7. Quando se comparam os resultados dos pós-testes para BP
individuais (Figura 7), constata-se que existe uma maior homogeneidade nos resultados de Biologia/Ciências Naturais
do que nas outras disciplinas, na medida em que se registam sempre ganhos para os alunos T na BP correspondente.
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De igual modo, as classiﬁcações absolutas em Biologia tendem a ser superiores às classiﬁcações noutras disciplinas,
um resultado bem conhecido evidenciado na literatura sobre pesquisa educativa (Strenta e Elliott, 1987). Em
Matemática, veriﬁcam-se classiﬁcações relativamente mais baixas. Os resultados de Física revelam mais ﬂutuações,
incluindo mesmo um caso em que os alunos C mostraram um melhor desempenho do que os alunos T.
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Figura 7: Resultados percentuais médios nos pós-testes para projetos de BP individuais, agrupados
por disciplina. “T”: grupos de teste de alunos, “C”: grupos de controlo de alunos. “B”: Biologia e
Ciências Naturais. “P”: Física. “C”: Química. “M”: Matemática.

Como enunciado na conclusão 1, vários aspetos interessantes dos dados da Figura 7 poderiam ser também analisados
em maior profundidade, mas com a presente análise já podemos enunciar outra conclusão óbvia dos dados:
Conclusão 10: Efeitos positivos das BP individuais sobre os grupos T de alunos.
Na maioria das BP, os grupos T obtêm melhores resultados nos pós-testes do que os alunos C.
Naturalmente, esta conclusão não pode ser lida em termos absolutos, pois existe um grande número de variáveis
que podem inﬂuenciar os resultados, tais como o facto de, em algumas BP, um professor diferente ter lecionado os
grupos C e T.

4.6 Avaliação dos ganhos de aprendizagem dos alunos
– estudo de caso
O ganho normalizado “g” (Hake, 1998) é uma medida da aprendizagem dos alunos na implementação de uma
proposta de ensino. É deﬁnido como o rácio do ganho médio real entre os pré-testes e os pós-testes relativamente
ao ganho médio máximo possível:

Tomemos como exemplo a BP Estudo de Mapeamento Digital de um Meio Escolar, em que o pós-questionário
contém todas as perguntas do pré-questionário (mais algumas perguntas adicionais). Os resultados do fator de
ganho para a parte comum dos testes são mostrados na Figura 8 para os dois grupos T e C. Os resultados dos
grupos T são igualmente indicados como referência. Veriﬁcamos um fator de ganho 1.0 para o grupo T na pergunta
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2 (Q2), um resultado que se obtém quando o pós-teste está 100% correto. Estão presentes ganhos negativos nos
grupos C e T em várias perguntas (isto é, os alunos tiveram pior desempenho no pós-teste). O ganho médio T na
totalidade das 11 perguntas consideradas é de 16% e 9% para o C. Assim, embora os dados revelem que há
margem para melhorias, chegamos à seguinte conclusão:
Conclusão 11: As perguntas individuais dos testes revelam maiores ganhos de
aprendizagem nos alunos T. Quando se analisam os resultados detalhados da implementação dos
pós-testes das BP, os alunos T revelam, no geral, maiores ganhos de aprendizagem do que os alunos C.
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Figura 8: Análise do fator de ganho de Hake da aplicação do pós-teste e pré-teste no caso da BP
Estudo de Mapeamento Digital de um Meio Escolar. É calculado o ganho para cada pergunta do teste
e para os grupos T e C. As classiﬁcações do pós-teste para os alunos T são também apresentadas
como referência.

4.7 Influência do tópico
Discutiremos agora o tópico das BP específicas em algum pormenor, especificamente nos casos em que se observaram importantes efeitos relativos da implementação da BP, designadamente em algumas BP de Física.
Vemos na Tabela 3 os resultados médios dos pré-questionários e dos pós-questionários para os dois grupos T
e C e algumas observações sobre cada projeto. Uma vez que o conteúdo dos pós-testes e dos pré-testes é diferente, torna-se difícil comparar valores absolutos de respostas corretas nos pré-testes e nos pós-testes para
os mesmos grupos de alunos. Contudo, os resultados dos alunos T apenas podem ser comparados com os resultados dos alunos C quando se analisam separadamente os pré-questionários e os pós-questionários. Os comentários na Tabela 3 demonstram que são possíveis análises pormenorizadas para determinados conjuntos de
dados. Por exemplo, na literatura de investigação em Física, está bem documentado que os conceitos da mecânica são complexos (Savinainen & Scott, 2002) e que o estudo da luz e da ótica apresenta muitas dificuldades
aos alunos (Colin, Chauvet & Viennot, 2002). Pode ser esta a razão para a diminuição das classificações nos dois
grupos T e C, na primeira BP, na Tabela 3, versando a posição da imagem. Podemos, assim, afirmar que:
Conclusão 12: Observam-se efeitos interessantes em termos dos dados dos tópicos,
com os alunos T a revelar melhor desempenho. Com os alunos T a revelar melhor
desempenho do que os alunos C nos pós-testes, mesmo em disciplinas difíceis como a Física, os
dados do SPICE revelam resultados adicionais intrigantes que merecem análise mais profunda.
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Tabela 3: Tendências e resultados interessantes observados nas classiﬁcações médias nos pré-testes e nos póstestes nas turmas T e C. Os números do projeto de BP são I: Posição da imagem. II: Propriedades magnéticas. III:
Difusão. IV: Astronomia.
GP

<T> % <C> % Comments

I-pré

52.5

46.6

I-pós

47.1

39.1

II-pré

49.1

44.0

II-pós

61.0

50.8

III-pré

66.5

81.8

III-pós

72.6

66.9

IV-pré

37.8

39.4

IV-pós-

68.2

87.4

Os grupos T têm melhor desempenho do que os grupos C no pré-teste (em 13%) e no
pós-teste (em 21%). As notas em ambos os grupos diminuem ligeiramente no pós-teste.
A razão pode residir na diﬁculdade do tópico (Ótica), como se comenta no texto acima.
A melhoria na percentagem no grupo T em relação ao C é semelhante à da BP-I,
especialmente nos pós-testes (resultados 20% melhores para o T). Mais uma vez, isto
prova o valor dos materiais da BP.
Esta BP oferece um exemplo interessante: o grupo C teve inicialmente um melhor
desempenho do que o grupo T (uma diferença de 23% no pré-teste), mas a situação é
invertida (os alunos T têm melhor desempenho em 9%) após a implementação da BP.
Aqui, as diferenças dos pré-testes são pequenas (4% a favor do C) mas aumentam no
pós-teste (28% maiores no C). Embora os alunos T tenham muito melhor desempenho
no pós-teste do que no pré-teste, seria interessante analisar as razões subjacentes
(como conteúdo do teste, por exemplo).

4.8 Perguntas de opinião
Alguns questionários sobre as BP incluíam perguntas exigindo uma resposta numa escala de Likert variando
entre 1 (discordo totalmente) e 4 (concordo totalmente): Como mostra a Tabela 4, os números médios nas
respostas são geralmente maiores para as turmas T. Isto demonstra um efeito das BP nas turmas T.
Na BP-II, o resultado C é superior (3,4) ao resultado T (3,1); mas quando se tem em conta a grande diferença no
pré-teste (não indicada na Tabela 4), com uma média dos alunos T de 3,2 e uma média muito inferior dos alunos
C de 2,6 em resposta à afirmação “Geralmente imprimo os meus materiais didáticos”, constata-se que os
alunos T tiveram inicialmente muito melhor desempenho do que os alunos C, e assim o resultado maior do pósteste apenas mostra uma maior melhoria relativa nas atitudes dos alunos C.
No pós-teste da BP-III, as médias coincidem, como era de prever, pois a pergunta refere-se aos hábitos de
alimentação. Contudo, na BP-IV e V de Matemática, os alunos T apresentam aumentos relativamente maiores
do que os alunos C. Podemos então concluir que:
Conclusão 13: É possível identiﬁcar mudanças mensuráveis maiores, relacionadas com
atitudes em função das BP, e estas são superiores nos alunos T.
As perguntas do tipo Likert são uma boa medida das mudanças de atitude dos alunos e
a implementação das BP revela maiores efeitos nos alunos T.
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Tabela 4: Respostas médias a perguntas de opinião nos pós-testes para alunos T e C, com uma escala de Likert de 4
pontos: 1 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente). Os projetos de BP são: I-Comparar Folhas. II-Consumo de
energia – Que podemos fazer? III-Biocatalisadores. IV-Show de Matemática. V- Construção de triângulos com GeoGebra.
GP

<Q>T <Q>C Pergunta

I

4.0

3.9

Achas que a presença das árvores é importante para a humanidade?

II

3.1

3.4

Se tomarmos algumas medidas simples, reduziremos a quantidade de energia consumida.

III

3.4

3.4

Com que frequência comes fruta e legumes frescos por semana?

IV

3.3

3.7

É importante usar um vocabulário preciso em Geometria?

V

3.1

2.6

Gosto de construir ﬁguras geométricas.

2.8

2.2

Foi-me útil construir triângulos com o GeoGebra.

4.9 Diferenças nacionais
Na aplicação de uma determinada BP, foram envolvidos vários países com diferentes culturas educativas. Por
exemplo, na BP Corpo Humano, participou um número maior do que o habitual de grupos C e T. Os países (e os 7
professores) envolvidos foram: Portugal (1), República Checa (2), Lituânia (2) e Áustria (2). Os resultados globais
(sem separar os contributos por país) desta BP são apresentados na Figura 9a para cada pergunta. Na Figura 9b,
mostramos igualmente os resultados da BP Comparar Folhas, testada por um professor em cada um dos seguintes
países: Portugal, Eslovénia, Áustria e República Checa.

Q10
Q9
Q8
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1

Q11
Q9
Q7

Q5
Q3
Q1
0

20

40
C



60
T

80

100

0

20

40
C

60

80

100

T

Figura 9: Percentagem média de respostas corretas a cada pergunta para os resultados dos póstestes relativos a a) 10 perguntas na BP Corpo Humano, b) 12 perguntas na BP Comparar Folhas,
para os alunos T e C

Nas Figuras 10a e 10b, mostramos os resultados pormenorizados para cada país, unicamente para os alunos T.
Ocorrem grandes ﬂutuações em alguns países em relação a uma dada pergunta que são diluídas nas médias globais
das Figuras 9a e 9b. De igual modo, os dados dos pré-testes (não apresentados) indicaram que alguns países
tiveram um desempenho completamente diferente nos pré-testes e nos pós-testes. As razões para as diferenças
entre os países (por exemplo, entre os resultados muito positivos na Áustria e na Lituânia, comparados com Portugal
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e a República Checa) necessitariam da compilação de mais dados. Assim, os dados do SPICE fornecem um ponto
de partida para a análise por país que deverá ser completada com mais estudos. Podemos, pois, aﬁrmar que:
Conclusão 14 do SPICE: Os dados do SPICE iniciaram uma análise profunda (por país,
por turma). É possível realizar estudos iniciais por país e turma a turma com os dados do SPICE,
os quais revelam margem para melhorar as propostas de ensino e de aprendizagem.
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Figura 10a: Percentagem média dos resultados das respostas corretas nos pós-testes para cada
pergunta na BP Corpo Humano, separados por país. Apenas se apresentam os resultados para os
alunos T. Quando se ponderam os dados pelo número de alunos, os valores médios para os dados de
todos os países são: T: 75,7 e C: 72,8..
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Figura 10b: Percentagem média dos resultados das respostas corretas nos pós-testes para cada
pergunta na BP Comparar Folhas, separados por país. Apenas se apresentam os resultados para os
alunos T. Quando se ponderam os dados pelo número de alunos, os valores médios para os dados de
todos os países são T: 66,0 e C: 64,2.
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4.10 Reflexões globais dos professores
Os dados pré- e pós-implementação da BP
dos professores reﬂetem vários factos interessantes: durante as aulas, os alunos trabalham
em grupo pelo menos em metade dos casos,
assim como com computadores. O quadro interativo é usado por poucos professores e, em
geral, os professores procuram sempre ligações do tópico correspondente com problemas
da vida real. O número de aulas normalmente
dedicado à BP é bastante diverso, indo de 1
a 5 ou mais, dependendo do professor, e o número de aulas sugerido na BP nem sempre foi
suﬁciente. São necessários alguns ajustes mínimos à implementação da BP em determinadas escolas.
Por outro lado, a percentagem de professores
ou grupos que usam a metodologia de apresentar o tópico (ou seja, um discurso de
transmissão tradicional) é idêntica para os
professores T e C. Além disso, os professores
mencionaram que, embora a investigação
seja crucial, isto é, descobrir algo de especial
em coisas simples da vida normal, a motivação é igualmente importante e, nessa perspetiva, o SPICE presta um contributo de
relevo pela proposta de experiências práticas, pelas apresentações dos alunos, pelo uso de computadores na aula
de Física, pelo debate das observações e pelo trabalho de equipa. Trata-se de competências sociais e intelectuais
valiosas.
Na Tabela 5, apresentamos alguns valores especíﬁcos relacionados com os factos supramencionados.
Tabela 5: Percentagem de respostas positivas dos professores aos pós-questionários.
Pergunta

Sim (%)

Descreveu o tópico e os respectivos problemas aos alunos?

52

Os alunos tiveram de descobrir o tópico por meio de pesquisa independente?

55

Os alunos tiveram de trabalhar em grupo?

85

Os alunos tiveram de fazer apresentações no ﬁnal do tópico?

57

Pediu aos alunos que trabalhassem com computadores durante as aulas?
(por exemplo, usando simulações)

56

Usou o quadro interativo para implementar esta BP?

18

Os alunos sentiram-se motivados?

95

Tentou ensinar aos alunos as ligações entre a vida real e este tópico?

96

Veriﬁcaram-se alguns dados muito interessantes apresentados pelos professores com respeito à motivação e interesse
dos alunos pela implementação da BP, assim como ao desenvolvimento de competências. A Tabela 6 contém uma
amostragem das observações dos professores.
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Tabela 6: Observações dos professores relativamente ao interesse dos alunos pela BP e ao desenvolvimento das
suas competências.
Que motiva os alunos ou os leva a gostar de uma BP especíﬁca
 Todos os meus alunos se sentiram motivados porque os temas apresentados são interessantes, bem
apresentados e úteis para a aprendizagem das ciências na escola
 Astronomia – tópico interessante para os alunos e trabalho com software interessante (Stellarium)
 Construção de triângulos com o geogebra, porque era trabalho direcionado mas com espaço para
a criatividade e tomada de decisão pelos alunos.
 Difusão, porque lhes deu prazer criar pequenos ﬁlmes, registar as suas experiências práticas com as suas
próprias câmaras e, ﬁnalmente, ﬁzeram uma apresentação em powerpoint que foi mostrada a todos os
colegas.
 Raio da Terra. Combina experimentação real com as TIC.
 Motor elétrico – experiência real. Criaram o seu próprio equipamento.
 Consumo de energia - sentem que é algo que são capazes de fazer e produz resultados.
 Extrair ADN. Os alunos ﬁcaram entusiasmados ao ver a substância que os torna únicos.
 Moedas de ouro, porque ﬁcaram espantados ao ver a moeda transformada em prata e depois em ouro.
 As experiências práticas e o uso das TIC tornou as aulas de Física mais atrativas.
 Os meus alunos sentiram-se motivados porque tiveram de criar experiências reais e pequenos ﬁlmes e
apresentações sobre as suas observações. Trabalharam em equipa e também aprenderam a comunicar
uns com os outros sobre um tópico comum.
 Uma abordagem não-tradicional ao ensino-aprendizagem.
 Os alunos gostam de atividades ao ar livre. Muitas tarefas diferentes e resultados concretos fora da escola
e do ambiente familiar.
Os pré-questionários e os pós-questionários dos professores oferecem uma vasta quantidade de dados adicionais
que não temos espaço para discutir aqui. Os interessados encontrarão toda a informação nos produtos do projeto
em http://spice.eun.org, que poderão servir de referência para análise, e comparações suplementares. A conclusão
global a retirar dos dados anteriores sobre os contributos dos professores é, pois, como segue:
Conclusão 15: Os professores e os alunos sentem a validade das BP.
As opiniões dos professores reﬂetem o facto de os professores participantes num projeto da UE,
como o SPICE, partilharem características semelhantes à partida em termos de motivação,
capacidade para comunicar com os seus pares, desejo de inovar, etc. E os alunos recebem as
propostas de ensino com entusiasmo por várias razões (inovação, natureza prática, motivação,
problemas da vida real, ferramentas TIC, trabalho ativo).

4.11 Lições globais aprendidas pelos professores
A experiência do trabalho conjunto neste projeto foi extremamente motivadora, interessante e frutífera para todos
os envolvidos, mas especialmente para os professores, que puderam implementar aulas dos seus colegas europeus
e trocar, assim, experiência e conhecimento.
Um aspecto que muitos professores mencionaram, o qual aumentou a motivação dos alunos, foi o facto de os
alunos apreciarem, na generalidade, a realização de experiências em que eles próprios produzem algo que é
funcional, que podem levar para casa para mostrar à família e aos amigos ou que podem repetir em casa.
Registaram igualmente que os alunos aprendem mais se constatarem que os conhecimentos são relevantes para
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a sua vida quotidiana. A este respeito, a professora italiana aﬁrmou: “Penso que o seu sucesso depende de levar
os alunos a reﬂetir sobre objetos perfeitamente normais e descobrir as leis da Natureza: é bom ver a surpresa ou
até o espanto nas suas expressões quando olham para objetos comuns, como se estivessem a vê-los pela primeira
vez” (Maria Guida, Itália).
Conclusão 16: Resultados muito positivos na aprendizagem dos tópicos e
desenvolvimento de competências nos alunos T.
Os contributos dos professores revelam que os contributos formais e informais e as opiniões
extraídas dos alunos participantes são extremamente positivos, em termos de atitudes,
aprendizagem veriﬁcada e desenvolvimento de competências gerais e básicas (trabalho de equipa,
debate em termos cientíﬁcos, recolha de dados e preparação de apresentações para a turma, etc.).
Além disso, o facto de os alunos praticarem modos de trabalho cientíﬁcos, combinados com exercícios lúdicos, aumenta a capacidade de aprendizagem potencial dos alunos e é a melhor forma de eles recordarem os tópicos. Um
professor português aﬁrmou que “depois de algumas experiências, quando sentiram que estavam a realizar as atividades sozinhos, os alunos começaram a sentir-se conﬁantes e empenhados. Quer isto dizer que o questionamento
e a curiosidade passam a fazer parte da aula. Para mim foi o grande momento, [quando] eles começaram a fazer
perguntas, o que indica que estavam a pensar no trabalho que tínhamos estado a fazer.”
Alguns professores referiram que, graças à sua experiência com as BP, alteraram alguns aspetos importantes no seu estilo de ensino: introduziram mais
processos de aprendizagem indutiva no seu trabalho diário. O professor espanhol, Daniel Aguirre, aﬁrmou que “as BP não só foram úteis para melhorar
os meus métodos de ensino das ciências, mas também para introduzir tarefas de comunicação e reﬂexão junto dos meus alunos”. Outros professores
mencionaram que descobriram o trabalho transcurricular ao colaborar com colegas e, como foi um
grande sucesso, vão continuar a lecionar alguns tópicos em conjunto.
Todo o processo de aprendizagem do método utilizado nas BP para as lecionar e subsequentemente
reﬂetir sobre elas levou às seguintes conclusões
dos professores, como o professor espanhol sintetiza bem:
“Aprendi com colegas de muitos outros países diferentes e com estilos de ensino muito diferentes.
No ano passado, segui as instruções muito cuidadosamente, mas agora possuo conhecimentos para
adaptar as BP às minhas necessidades e aos meus
alunos. E agora posso aplicar o meu novo ponto de
vista sobre o ensino a outras atividades e módulos. Com efeito, neste ano letivo, estou a praticar novos métodos
noutros tópicos. E estou a tentar envolver mais colegas do meu meio mais imediato para que melhorem a educação
em ciências. Este ano, se usar as BP, terei o cuidado de aplicar as principais qualidades de um processo indutivo.
Levantar questões mais do que dar respostas, tentar reforçar a reﬂexão dos meus alunos, dotá-los de boas estruturas
de apoio, preparar melhores ﬁchas de trabalho para os alunos, procurar um equilíbrio entre as simulações de laboratório e de computador” (Daniel Aguirre, Espanha).
Todos os professores chegaram a conclusões relativamente semelhantes. Um dos professores checos avançou
a seguinte conclusão deste projeto: “Estou satisfeito por ter podido experimentar três tipos de aula – a aula com
computadores, a aula de apresentação e a aula de construção. Cada um dos métodos tem a sua beleza própria. As
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reações dos meus alunos mostraram-me que a melhor maneira é combinar os diferentes tipos de aulas e métodos”
(Vaclav Piskac, República Checa). O mesmo professor notou que, quando pedia aos alunos que trabalhassem demasiado com o computador, a sua motivação diminuía. Perguntou-lhes porquê e ﬁcou surpreendido ao ouvir que
não gostavam de trabalhar com computadores o tempo todo. Os alunos disseram que estão “cansados dos computadores”, pois já os usam imenso em casa para fazer os trabalhos de casa e se distraírem. Assim, preferem uma
certa variedade na escola.
Um aspeto importante que foi referido pelos professores foi que os alunos pareciam aprender mais quando comunicavam as suas ideias e se envolviam em debate e argumentação uns com os outros. Assim, as discussões e
o trabalho de grupo são enriquecedores e cruciais para fomentar o processo de aprendizagem dos alunos.
Finalmente, os professores manifestam um elevado interesse em continuar a usar as BP, como mostra a Figura 11:
quase 60% dos professores têm a certeza de que continuarão a usar as BP no futuro.

Continuarei a usar as BP no futuro
As BP aumentaram o meu interesse e motivação
para lecionar este tópico

4

As BP foram fáceis de implementar.

2

3

1

A preparação das BP foi morosa.
0%



25%

50%

75%

100%

Figura 11: Características e interesse das BP, segundo os professores. A escala de Likert varia entre 1:
Absolutamente nenhum, e 4: Sem dúvida.

Conclusão 17: Elevada satisfação dos professores com as BP e desejo de continuar
a usá-las.
A maioria dos professores expressou satisfação com o desenvolvimento global do projeto e
demonstrou um grande interesse em continuar a usar e aperfeiçoar os materiais das BP no futuro.
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5

Conclusões

Apesar das limitações do projeto em termos de dimensão, com apenas cerca de 40
professores e 2000 alunos participantes, os esforços destes professores e os ambientes
propícios criados demonstraram os resultados extraordinários que podem ser obtidos quando
os professores se envolvem em todas as etapas de um projeto (criando questionários,
selecionando práticas, contribuindo para os critérios de boas práticas, disponibilizando-se
para adaptar as práticas aos seus estilos e situações culturais, etc.).
Concretamente, se olharmos para as hipóteses deste projeto, que foram apresentadas na secção 1 e são aqui
reproduzidas por uma questão de conveniência, e com base nas principais conclusões que foram retiradas do
projeto SPICE e comentadas ao longo do texto (coligidas na Tabela 7), destacando a relevância de cada conclusão
com as correspondentes hipóteses do projeto, podemos constatar que, em maior ou menor grau, todas as hipóteses
foram conﬁrmadas.
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H1.

A conceção do projeto SPICE é tecnicamente
correta e resultará em dados válidos.

H2.

Os alunos que são ensinados com recurso às
novas metodologias e ferramentas que são
usadas nas BP virão a compreender, a integrar e
a recordar melhor o tópico.

H3.

As BP são eﬁcazes para os professores: não são
de preparação morosa; não tomam demasiado
tempo a lecionar; são motivadoras e adaptáveis
a outros tópicos.

H4.

As BP são eﬁcazes para os alunos: estes gostam
do tema, compreendem-no melhor, veem
a relação com a vida real, podem usá-lo na sua
vida quotidiana, podem reforçar uma série de
competências (competências de comunicação,
trabalho autónomo, competências de
investigação, etc.).

H5.

O projeto fornecerá dados para sustentar
critérios para a conceção de BP na Europa que
permitam aos professores ensinar os seus
alunos usando métodos de ensino inovadores
dentro do conceito de aprendizagem indutiva.
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Tabela 7: Conclusões do projeto SPICE em relação às hipóteses do projeto.
Conclusão, principalmente relacionada com as hipóteses...

H1

1: Está disponível uma vasta quantidade de dados úteis.

X

2: Reação muito positiva e alargada ao projeto SPICE.

X

3: Ótimos antecedentes dos professores participantes.

X

H2 H3

X

H4

X

H5

X

X

4: Os professores estão conscientes das preferências de aprendizagem dos alunos. X
5: Participação homogénea dos alunos por país.

X

6: População estudantil imparcial relativamente à simpatia/antipatia
por disciplinas de estudo.

X

7: Estão presentes na população estudantil todos os tipos de aprendente.

X

8: Um ponto de partida idêntico para os grupos T e C assegura
a validade do projeto.

X

9: A implementação das BP produz melhores resultados
nos testes com os alunos T.

X

X

10: Efeitos positivos das BP individuais sobre os grupos T de alunos.

X

X

11: As perguntas individuais dos testes revelam maiores ganhos
de aprendizagem nos alunos T.

X

X

12: Observam-se efeitos interessantes em termos dos dados dos tópicos,
com os alunos T a revelar melhor desempenho.
13: É possível identiﬁcar mudanças mensuráveis maiores, relacionadas com
atitudes em função das BP, e estas são superiores nos alunos T.
14: Os dados do SPICE iniciaram uma análise profunda (por país, por turma).
15: Os professores e os alunos sentem a validade das BP.

X

X

X

X

X

X
X

16: Resultados muito positivos na aprendizagem dos tópicos
e desenvolvimento de competências nos alunos T.
17: Elevada satisfação dos professores com as BP e desejo de continuar a usá-las.

X

X
X

X

X

Estes factos conduzem a melhorias nas propostas de ensino e de aprendizagem das BP. Podemos ainda referir que,
embora os efeitos a curto prazo da IBSME nem sempre sejam signiﬁcativos, os dados que estão agora disponíveis
constituem uma excelente base de dados e ponto de partida para futuros projetos. Em particular, a colaboração e
intercâmbio entre os professores redunda em efeitos positivos em termos de inovação de metodologias e
desenvolvimento de materiais curriculares.
Devemos realçar a importância dos métodos de avaliação na IBSME. Em particular, as etapas de avaliação e análise
no desenvolvimento dos projetos estão intimamente ligadas à conceção de materiais didáticos e questionários. Por
exemplo, devemos ter em conta o chamado efeito de Hawthorne, pelo qual os sujeitos melhoram ou alteram um
aspeto do seu comportamento que está a ser experimentalmente medido simplesmente como reação ao facto de
saberem que estão a ser estudados e não como reação a qualquer manipulação experimental em particular
(Hawthorne, 2011), especialmente nos casos, no projeto SPICE, em que o mesmo professor esteve envolvido com
as turmas pertencentes aos grupos de teste e controlo. No entanto, a quantiﬁcação deste efeito é uma tarefa
complexa que deve ser investigada em pormenor.
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Como referido na introdução, o projeto SPICE gerou uma grande quantidade de dados diversos que podem ser
usados num conjunto de análises parciais e comparativas. Os dados podem ainda servir de referência para estudos
futuros com objetivos semelhantes, em que o estabelecimento de horizontes temporais é uma condição necessária
(PISA, 2011).
O projeto SPICE constituiu um exemplo de sucesso de como os professores europeus podem trabalhar em conjunto
e aprender uns com os outros. As atitudes dos alunos para com as ciências continuam a ser, muitas vezes, bastante
negativas, pois consideram as disciplinas cientíﬁcas enfadonhas ou áridas; no entanto, estas BP baseadas na
aprendizagem indutiva procuram dinamizar o interesse dos alunos por várias disciplinas cientíﬁcas, para que possam
ver a relação entre as ciências e a vida real e investigar e pesquisar os tópicos por si mesmos. Estas BP, que foram
criadas pelos professores SPICE, representam um enorme passo na direção certa, mas é evidente que as atitudes
dos alunos não vão mudar de um dia para o outro, mas antes no decurso de um processo a longo prazo. Assim, é
importante que os professores continuem a estimular os alunos, oferecendo-lhes aulas interessantes, inovadoras
e motivantes. Contudo, não é necessário nem produtivo que os professores tenham de reinventar a roda
repetidamente. Neste aspecto, o valor de projetos como o SPICE é claro, pois permitem que os professores colaborem
e se aperfeiçoem em conjunto.
Malgorzata Zajaczkowska, a professora polaca, aﬁrmou que para ela a importância deste projeto podia constatarse no facto de “todos os alunos precisarem de materiais criativos que prendam o seu interesse e melhorem as
suas capacidades, mas, hoje em dia, na maioria dos casos, as ciências ainda são ensinadas como um processo de
inculcar informação na cabeça dos alunos e esperar que eles assimilem sozinhos essa informação. Os currículos
escolares pouco atrativos e sobrecarregados não oferecem mais do que uma abordagem superﬁcial à ciência e
aos métodos cientíﬁcos.” Assim, quando participou neste projeto e escolheu as suas BP, “sabia que tinha encontrado
materiais úteis e autênticos que desaﬁariam não apenas o entendimento dos alunos, mas também a sua capacidade
de raciocínio e associação”.
O professor espanhol, Daniel Aguirre, referiu que, desde a sua participação no SPICE, se sente “mais conﬁante para
aplicar práticas inovadoras com os [seus] alunos”. Os professores não devem ter receio de experimentar novos
métodos, pois estes ajudarão a reforçar as suas capacidades de ensino e manter ainda os alunos mais interessados,
pois é-lhes proposta uma maior variedade. Segundo o professor português, desde o projeto SPICE que “foi
introduzida uma certa inovação na nossa forma de ensino “tradicional” na escola” (Carlos Cunha, Portugal). Outros
professores da escola manifestaram interesse em adoptar determinadas BP. Maria Guida, a professora italiana,
registou “um certo interesse e curiosidade em vários colegas, que observaram com um sorriso as nossas
experiências, e espero envolvê-los em projetos futuros em prol da renovação do ensino das ciências.” Aﬁrmou
igualmente que “muitos pais expressaram o seu apreço nas reuniões de pais.” Estes resultados demonstram que
os professores envolvidos em projetos atuarão como multiplicadores das lições aprendidas e continuarão a trabalhar
para além da duração do projeto, provando a sustentabilidade do exercício.
Todo este feedback positivo conﬁrma a necessidade de projetos colaborativos, pois estes não só permitem que os
professores aprendam com as experiências uns dos outros, como representam igualmente uma oportunidade
importante de desenvolvimento proﬁssional, porque obrigam os professores a reﬂetir sobre os seus próprios métodos
de ensino e de avaliação.
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