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Introdução

O Projeto Creative Little Scientists consiste num estudo comparativo, financiado pela União Europeia (UE) com a duração de 30 
meses, em nove países participantes: Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Malta, Portugal, Roménia e Reino Unido. O pro-
jeto Creative Little Scientists procurou retratar as políticas e as práticas na educação em ciências e matemática, em crianças entre 
os 3 e os 8 anos de idade, bem como o potencial para fomentar a criatividade e o ensino/aprendizagem baseado em investigação/
inquirição/experimentação.

O projeto teve como objetivo adicionar a anteriores relatórios em educação nas ciências e na matemática da UE, o seu contributo 
sobre a natureza da educação em ciências e matemática nos primeiros anos de ensino e caracterizar e investigar oportunidades 
para a criatividade no ensino e na aprendizagem, nos contextos específicos das ciências e da matemática. Uma vertente importan-
te do projeto consistiu no desenvolvimento de diretrizes para a política de formação de professores com base nas conclusões das 
diferentes fases do estudo e em colaboração contínua e diálogo com os participantes e parceiros. O estudo teve como objetivo 
enaltecer as boas práticas, propondo mudanças na formação de professores e nas salas de aula, nos currículos abrangentes, na 
pedagogia e na avaliação. 

Princípios Orientadores do Creative Little Scientists

O projeto foi orientado por, pelo menos, quatro fatores-chave que definiram o contexto, cujo maior foco de investigação incidiu 
sobre a educação em ciências e matemática e a criatividade na sala de aula, nos primeiros anos:

O papel de um imperativo económico no âmbito da educação, •	 que exige cientistas capazes e pensadores criativos, numa 
economia globalizada cada vez mais baseada no conhecimento, o que requer certas capacidades na sala de aula, incluindo a 
capacidade de raciocínio, pensamento inovador e atitudes positivas.
O papel da ciência, da matemática e da criatividade no desenvolvimento das crianças e dos cidadãos.•	
O papel da educação nos primeiros anos de escolaridade para a construção das primeiras experiências das crianças e na •	
promoção de competências e atitudes positivas.
O papel do imperativo digital ou tecnológico no âmbito da educação.•	

Paralelamente a estas questões sociais mais amplas, o projeto foi instruído pela mudança de perspetivas sobre as crianças e o 
aumento da consciência da criança como um construtor competente e ativo de significados. Há um crescente reconhecimento 
das capacidades das crianças para serem responsáveis pelas suas aprendizagens e para participarem na tomada de decisões em 
assuntos que afetam as suas vidas no presente.

Contribuição da Enquadramento Conceptual

Reunindo uma revisão teórica relacionada com as políticas e com a literatura de investigação, onde se incluem a educação em 
ciências e na matemática nos anos primeiros anos, a criatividade na educação, a criatividade como uma competência ao longo da 
vida, o ensino e as abordagens de formação de professores, bem como a psicologia cognitiva e da educação, o enquadramento 
conceptual do projeto forneceu um quadro teórico sustentado para o desenvolvimento do estudo.

Duas características particulares do enquadramento conceptual, desempenharam papéis-chave na promoção da coerência e con-
sistência na abordagem ao longo do projeto e em si mesmas e tiveram o potencial de contribuir para o trabalho de campo. A defi-
nição de criatividade em ciência e matemática nos primeiros anos de ensino utilizada em todo o projeto e as sinergias identificadas 
entre o ensino baseado em investigação/inquirição/experimentação e abordagens criativas para o ensino/aprendizagem, foram 
elaboradas a partir da literatura da educação em ciências e matemática e da criatividade na educação. 

A definição de criatividade em ciências e na matemática, nos primeiros anos de ensino, desenvolvida no enquadramento concep-
tual e posteriormente aperfeiçoada através da discussão com os parceiros consiste na geração de ideias alternativas e estratégias 
de um indivíduo ou de uma comunidade, discutidas criticamente entre estes e produção de explicações plausíveis e estratégias 
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Figura 1: Defi nição de criati vidade no ensino de ciências e matemáti ca nos primeiros anos, de acordo com o “Creati ve Litt le Scienti sts”.

A professora observou que a sua turma de crianças de 5 anos 
de idade gostava de brincar com blocos de construção em 
madeira. Para prolongar a sua aprendizagem forneceu às crian-
ças um livro com fotografi as de edifí cios. Inspirados por estas 
fotografi as as crianças decidiram construir a “Torre de Pisa”, 
mostrando criati vidade no seu senti do de iniciati va e imagina-
ção no desenvolvimento de estratégias para um novo projeto 
de construção. 
Uma criança começou com uma estratégia, mas a torre caiu. 
O professor incenti vou a criança a refl eti r sobre a origem 
do problema e, em seguida afastou-se, enquanto a criança 
trabalhava com outra criança para encontrar uma solução. As 
crianças observaram, previram e comunicaram as suas ideias 
demonstrando disposições criati vas, como fazer conexões entre 
observações e uti lizaram competências de raciocínio por forma 
a chegarem a uma solução.

Episódio “Blocos de Construção” 
(5 anos) (Alemanha):
A construção da “Torre de Pisa”

consistentes com as evidências disponíveis. Isto precisa ser compreendido juntamente com a defi nição de criati vidade (litt le c 
creati vity) (Craft , 2001), como se mostra na fi gura abaixo (Figura 1), na medida em que este esforço em direção à originalidade 
e valor através da ati vidade imaginati va, impulsiona a criati vidade em outros domínios, incluindo a matemáti ca e as ciências nos 
primeiros anos.
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Figura 2: Diagrama representati vo das sinergias pedagógicas entre criati vidade, ciências e matemáti ca nos primeiros anos de educação. 
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O projeto identi fi cou as sinergias e as diferenças entre o ensino das ciências baseado na investi gação/inquirição/experimentação 
e as abordagens criati vas (Figura 2). A defi nição de criati vidade anteriormente referida, as sinergias entre o ensino por investi ga-
ção/inquirição/experimentação e as abordagens criati vas, foram empiricamente testadas em diversos contextos de sala de aula 
por toda a Europa ao longo do projeto e foram destacadas por serem apropriadas e válidas em diferentes contextos geográfi cos e 
em idades compreendidas entre 3-8 anos. Também se mostraram produti vas e de interesse de ampla divulgação do trabalho do 

projeto com variadas partes interessadas na, e fora da Europa, onde se incluem investi gadores, professores e responsáveis pela 
formação de professores. O enquadramento conceptual divide-se em três eixos mais amplos que podem ser abordados ao longo 
das fases do projeto, a saber: metas, objeti vos e prioridades; ensino, aprendizagem e avaliação; e fatores contextuais. Estes foram 
ainda aprofundados com base nas dimensões do currículo associados ao “radar curricular” (Figura 3), que identi fi ca as questões-
chave sobre os aspetos da aprendizagem nas escolas (van den Akker, 2007). A ideia central (rati onale) no centro da teia de aranha 
refere-se ao objeti vo central do currículo. É o principal ponto de orientação para a elaboração dos currículos, e os outros nove 
componentes estão idealmente ligados a esta ideia central e, de preferência consistentes uns com os outros. A teia de aranha ilus-
tra as muitas interações e interdependência das partes, mas também a sua vulnerabilidade. Se se esti car ou concentrar muito em 
apenas alguns componentes da teia de aranha, ela poderá romper-se (van den Akker, 2007, p41).
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A análise dos resultados da investi gação relacionados com a criati vidade no ensino/aprendizagem foi uti lizada para desenvolver 
uma lista de fatores ligados a essas diferentes dimensões que ti nham sido associadas à criati vidade nas ciências e matemáti ca nos 
primeiros anos de ensino. As dimensões curriculares e lista de fatores associada, fornecem um quadro comum essencial entre as 
diferentes fases da investi gação capturando uma imagem empírica das conceptualizações, práti cas e resultados relacionados com 
as oportunidades para a criati vidade na ciência e matemáti ca.

Questões de pesquisa e abordagem

O projeto Creati ve Litt le Scienti sts teve como objeti vo identi fi car e caracterizar como a criati vidade é evidenciada no ensino das 
ciências e da matemáti ca (tanto em relação à aprendizagem das crianças como à pedagogia dos professores). Como consequência, 
o estudo procurou produzir uma descrição ou mapa da experiência vivida nos primeiros anos do ensino das ciências e da matemá-
ti ca e a sua arti culação com a defi nição inicial de criati vidade em ciências e na matemáti ca. 

Para refl eti r o foco conceptual e de pesquisa e o enquadramento metodológico desenvolvido no enquadramento conceptual, as 
questões de pesquisa foram enquadradas em torno de: 

Captura de conceptualizações• 
Evidências das práticas • 
Desenvolvimento de práticas • 

e foram as seguintes:

Questão 1: 
De que forma o ensino, a aprendizagem e a avaliação das Ciências e da Matemáti ca é percecionada pelos professores, e qual o 
papel que a criati vidade tem (se algum)?

Questão 2: 
Que abordagens são usadas no ensino, na aprendizagem, e na avaliação nos primeiros anos de ensino das ciências e matemáti ca 

Figura 3: Radar curricular em forma de teia de aranha (van den Akker, 2007, p. 41).
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e que papel desempenha a criati vidade?
Questão 3: 
De que forma essas abordagens procuram fomentar a aprendizagem das crianças, o interesse e a moti vação em ciências e mate-
máti ca, e como os professores percecionam o seu papel ao fazê-lo?

Questão 4: 
De que forma as conclusões resultantes da análise das questões 1 a 3 informam sobre o desenvolvimento das práti cas dos profes-
sores e sobre a sua formação (inicial e contí nua)?

Estas questões foram analisadas em relação às dimensões do currículo e associadas à lista de fatores associados à criati vidade 
em ciências e matemáti ca. Além disso, neste estudo, estas dimensões foram agrupadas de modo a refl eti r os dois principais focos 
do trabalho de campo, defi nida no modelo pedagógico desenvolvido por Siraj-Blatchford et al (2002) como mostra a Figura 4, ou 
seja: 

Intervenções pedagógicas •	 (ou interações) documentadas através da observação da práti ca de sala de aula e das refl exões das 
crianças; e 
Enquadramento pedagógico •	 documentado através de refl exões sobre a práti ca do professor em sala de aula e informações 
mais abrangentes sobre o professor, escola, currículo e avaliação.

O estudo também se baseou em informações contextuais mais abrangentes sobre os professores, as escolas e os níveis de ensino 
que parti ciparam no trabalho de campo, currículos e avaliação, para identi fi car todos os fatores que permitem ou inibem ao nível 
contextual e que podem ter infl uência ao nível das oportunidades para a criati vidade e para o ensino baseado em investi gação/
inquirição/experimentação, nas ciências e na matemáti ca.

O projeto Creati ve Litt le Scienti sts desenvolveu-se em diferentes fases, cada uma das quais, dando origem a publicações públicas 
(Figura 5), que se encontram disponíveis no website do projeto. 

Figura 4: Contextualização das intervenções pedagógicas (Siraj-Blatchford et al, 2002)
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Para considerar os objetivos do projeto e as questões de pesquisa, foram usados métodos mistos, combinando métodos quan-
titativos utilizados nos questionários sobre os pontos de vista dos professores com base numa lista de fatores, juntamente com 
abordagens qualitativas utilizadas nos estudos de caso observados na prática de sala de aula e ainda os processos associados com 
o currículo de formação de professores (Figura 6). Também foi reconhecido que parece necessário que as políticas e as práticas se-
jam interpretadas dentro de contextos nacionais particulares dos parceiros do consórcio, especialmente quando se fazem análises 
comparativas. Como resultado, todas as fases da pesquisa foram realizadas por investigadores locais e reportadas em relatórios 
nacionais separados. Estes foram sintetizados para formar relatórios globais do projeto Creative Little Scientists, que estão dispo-
níveis no website.

Fieldwork in 
schools (48 sites 
across the 
partner countries, 
resulting in 71 
case studies and 
218 episodes) On-line focus group in 

each country
(79 participants) 
Face to face focus groups 
in each country
(57 participants)
International focus group 
of partners

Desk Research (134 policy 
documents)
Survey Questionnaire (815 teachers 
from 605 schools: 238 preschools 
and 367 primary)
Each resulting in 13 country reports 

Report on 
Practices and 
Implications

Teacher 
Education 

Curriculum 
Design 

Principles

Comparative 
Reports

Figura 6: Interação entre as diferentes fases da investigação. 

Figura 5: Principais itens disponíveis no website.
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Questões e desafi os metodológicos

Registaram-se uma série de desafi os metodológicos e problemas associados com a colaboração através de uma parceria tão diver-
sa, a recolha de uma ampla gama de dados para abordar os objeti vos do projeto e questões de pesquisa e a produção de relatórios 
do projeto dentro de prazos muito apertados. Mostra-se abaixo algumas indicações desses desafi os e o rumo tomado pelo projeto 
para enfrentá-los.

Desde o início que a língua foi um desafi o comum em estudos comparati vos entre os países. Termos como “Inquiry” ou “Creati vi-
ty” não se traduzem facilmente entre os países; mesmo que os termos pareçam comparáveis, podem diferir no senti do atribuído. 
Portanto, fazer comparações, através do uso, ou da ausência, de termos específi cos é problemáti co. Além disso, é bastante possível 
que as políti cas ou práti cas de ensino num país incorporem muito do que é representado por uma palavra sem usar esta palavra de 
forma explícita. Isto é altamente relevante para a análise do termo “criati vidade”, onde o seu papel não pode ser refl eti do através 
do uso explícito do termo. Foi, portanto, importante para o projeto dar atenção a referências explícitas, bem como implícitas à 
criati vidade, para a construção do enquadramento conceptual. 

Em relação à realização de uma pesquisa internacional comparati va sobre políti cas, um problema inicial é identi fi car o que se 
entende por políti cas nacionais. É importante começar por aclarar as diferentes legislações de todos os países parti cipantes. Dada 
a grande variedade de legislação e de regulamentação, os investi gadores precisaram de analisar os documentos que melhor se 
adequavam ao foco do estudo. Para o projeto, estes documentos incluíam o currículo, a avaliação e a pedagogia no ensino das 
ciências e da matemáti ca, por exemplo, documentação legal geral e mais específi ca.

A legislação em alguns países encontrava-se em fase de transição, pelo que foi necessário rever os normati vos legais anteriores 
e futuros que pudessem estar na eminência de entrar em vigor durante o trabalho de campo. A codifi cação e a classifi cação dos 
documentos de acordo com as ferramentas de pesquisa também não foram simples, em parti cular, no que respeita à classifi cação 

A professora pediu às crianças (5-6 anos) para ajudá-la a fa-
zer as medições para dar ao carpinteiro, para que constru-
ísse mesas de trabalho novas para a sala de aula, idênti cas 
às atuais. As crianças colaboraram em pequenos grupos de 
forma a gerarem as suas próprias estratégias para a reso-
lução do problema, por exemplo, escolher as ferramentas 
de medição, que medições eram necessárias e como tomar 
notas das medições nos seus cadernos diários. Os alunos 
apresentaram e explicaram as suas conclusões a toda a 
turma, incluindo as ferramentas que uti lizaram e as medi-
ções que efetuaram. Finalmente, as crianças refl eti ram e 
avaliaram a ati vidade: quais os problemas que enfrenta-
ram, o que senti ram diante do problema e o que fi zeram 
para superá-lo. A forma como as crianças se envolveram 
com esta ati vidade de resolução de problemas demonstrou 
uma série de disposições associadas à criati vidade incluin-
do imaginação no senti do de valorizar o que o carpinteiro 
poderia precisar. O pensamento criati vo esteve presente 
nas abordagens alternati vas para a medição e registo e 
nas competências de raciocínio presentes na avaliação das 
diferentes abordagens e nos resultados relatados.

Episode ‘Measuring Tables’ (5-6 years old) (Greece): 
Taking measurements to give the carpenter for their new tables
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A professora contou uma história à sua turma consti tuída por crianças, 
com idades entre os 5 e os 6 anos, sobre uma formiga que caiu no rio. 
Uma pomba que estava a voar queria ajudar a formiga. Ao fornecer um 
problema baseado na investi gação/ inquirição/experimentação que ti nha 
mais do que uma solução e ao dar às crianças autonomia para gerar as 
suas próprias ideias, as crianças foram capazes de planear as suas investi -
gações e mostrarem criati vidade na geração das suas próprias ideias so-
bre quais os materiais a uti lizar e como testá-los, usando a sua imagina-
ção e estabelecendo conexões com experiências anteriores. As crianças 
discuti ram os materiais naturais na fl oresta que a pomba poderia usar 
para ajudar a manter a formiga à tona. Foi disponibilizada uma variedade 
de materiais, incluindo nozes, penas, pedaços de madeira, folhas, pedras 
pequenas, bolotas, pedaços de casca de árvore e galhos de madeira. 
Cada grupo discuti u as suas próprias previsões sobre os materiais que 
eles achavam mais adequados para salvar a formiga. Foram-lhes forne-
cidos pequenos recipientes com água para testar as suas ideias sobre 
quais os materiais da fl oresta que poderiam ser usados como pequenos 
“barcos” para a formiga. As crianças foram capazes de registar e comuni-
car os resultados pelas suas próprias palavras. As crianças parti lharam e 
avaliaram as suas descobertas, com base nas evidências reti radas a parti r 
das suas observações, para justi fi car as conclusões sobre se esse objeto 
seria apropriado para ajudar a salvar a formiga.

Episódio “Flutua ou afunda” (5-6 anos) (Roménia): 
Como pode a pomba resgatar a formiguinha que caiu no rio?

da importância dada à criati vidade no enquadramento conceptual do 
projeto, no qual o diálogo entre os parceiros forneceu apoio crucial. 
Os parceiros foram convidados a fornecer referências legislati vas e co-
mentários de forma a apoiarem as suas avaliações.

Em relação ao inquérito para os professores, encontrar professores 
moti vados para parti cipar por vezes não foi fácil. Os parceiros do pro-
jeto indicaram uma série de fatores que puderam ter contribuído para 
tal, incluindo o momento da investi gação coincidir com o período es-
colar, as ati tudes para a parti cipação na investi gação, as pressões so-
bre os professores em determinados contextos políti cos, e a extensão 
das redes de parceiros e contatos anteriores com as escolas.

O trabalho de campo foi ambicioso na tentati va de obter informações 
sobre a escola e a sala de aula, os contextos de aprendizagem e pro-
cessos de ensino nas salas de aula e as perspeti vas das crianças e dos 
professores. O projeto adotou um quadro comum de exigências éti cas, 
incluindo o consenti mento informado (funcionários, pais e fi lhos), a 
confi dencialidade e anonimato, e protocolos em matéria de proteção 
de dados, armazenamento e publicação. O uso de fotografi as foi parti -
cularmente sensível. Em todos os casos existi u a aprovação necessária 
para serem obti das fotografi as nas insti tuições dos países parceiros e 

Observação com notas de campo e •	
cronologia 
Fotografi as digitais sequenciais •	
ti radas durante a observação 
Gravações áudio •	
Mapa de sala de aula•	
Entrevistas individuais com os pro-•	
fessores
Entrevistas em grupo com os alu-•	
nos 
Caminhadas de aprendizagem com •	
os alunos
Artefactos (assim como o trabalho •	
das crianças)

Instrumentos de pesquisa para 
o trabalho de campo:
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em alguns casos, das autoridades locais ou nacionais da educação. Foram uti lizados instrumentos fundamentais, que necessaria-
mente pudessem ser aplicados no contexto de cada país; em parti cular, uma das principais preocupações foi a de elaborar formas 
de obter informações sobre as capacidades e competências das crianças, aplicadas em todos os níveis de ensino. Para assegurar a 
uniformidade, foi realizada uma Ofi cina de Formação que incluiu uma visita de trabalho de campo organizada para todos os investi -
gadores envolvidos. De forma a introduzir e selecionar métodos e abordagens para análise de dados, existi u um manual detalhado 
de trabalho de campo com as informações básicas sobre cada um dos instrumentos de pesquisa que pudessem ser uti lizados. 
Neste workshop foram criados pequenos grupos de trabalho com o respeti vo tutor, com o intuito de tratar toda a informação 
resultante da recolha de dados, análise e interpretação das diferentes fases do estudo. Os tutores de cada equipa conferenciaram 
com a sua equipa e com os restantes tutores no senti do de garanti r consistência entre o trabalho dos vários investi gadores.

Os resultados do trabalho de campo nas salas de aula informaram sobre o desenvolvimento dos princípios orientadores dos cur-
rículos de formação de professores. Os dados selecionados e análise do trabalho de campo também serviram como base para o 
desenvolvimento dos materiais de formação de professores. Os investi gadores selecionaram episódios específi cos, que poderiam 
ser usados como materiais para o desenvolvimento de programas de formação inicial de professores ou no contexto da formação 
contí nua de professores. Um dos maiores desafi os a este respeito foi no senti do de garanti r que os episódios poderiam ser compre-
endidos fora do contexto do ambiente em que ti veram lugar. Além disso, como as fi nalidades da formação inicial de professores e 
da formação contí nua de professores são diferentes, pareceu importante que os materiais de formação de professores pudessem 
efeti vamente ser uti lizados em ambas as situações. Foi posteriormente desenvolvida uma seleção de modelos que dizem respeito 
a aspetos específi cos dos resultados, associados com o conteúdo dos currículos (ver Figura 7). Estes episódios e modelos estão dis-
poníveis no website do projeto Creati ve Litt le Scienti sts, juntamente com o relatório sobre materiais exemplares para a formação 
de professores, no qual se explica como usar esses materiais.

O modelo de pesquisa curricular representado na Figura 8, mostra as diferentes fases - análise, protóti po e avaliação - do processo 
de pesquisa em design curricular, bem como as formas como o trabalho de pesquisa e os resultados do projeto contribuíram para 
estes.

Figura 7: Exemplo de um modelo de atividade.
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Foi apresentado um problema a crianças com idade en-
tre 4 e 5 anos, sobre como classifi car, contar e registar 
o número de “insetos” de plásti co que se encontravam 
dentro de um balde. Algumas crianças trabalharam em 
pares e outros individualmente numa área acarpetada 
da sala de aula. As crianças ti veram tempo para gerar 
as suas próprias estratégias, para contar os insetos, 
bem como espaço para estabelecer e representar 
processos de classifi cação e contagem de diferentes 
maneiras. Foram capazes de colocar os seus diferentes 
insetos em diferentes áreas do tapete, sem terem que 
arrumar o seu espaço de trabalho de cada vez que 
terminassem a contagem. Isto permiti u que as crianças 
aprendessem a parti r das abordagens uns dos outros, 
e que o professor analisasse o trabalho de todos, em 
qualquer ponto durante a ati vidade. A imaginação e as 
competências de pensamento criati vo das crianças fo-
ram demonstradas na variedade das abordagens ado-
tadas. Por exemplo, uma criança contava as aranhas e 

as moscas, colocando-as cuidadosamente em fi las de cinco (como mostra a fotografi a), enquanto outro par de crianças 
colocou todas as moscas numa linha - semicírculo (mais tarde essas crianças organizaram em fi las de cinco as lagartas e 
os bichos da madeira). As crianças foram incenti vadas a discuti r e refl eti r sobre as suas diferentes estratégias, no fi nal da 
aula. A criança, cujo trabalho é mostrado na fotografi a foi ouvida a dizer ao seu colega “Quando estás a alinhar as peças... 
Porque tu sabes como estás a organizar, mas sobra uma… não sei onde colocá-la”. Olhando para o seu trabalho, a criança 
tem quatro fi las com cinco moscas (e aranhas) e as moscas que sobram são colocadas na extremidade de duas linhas. A 
criança parecia estar indecisa na forma de colocar as peças sobrantes.

Episódio: “Contar insetos” (4-5 anos) (Inglaterra): As crianças 
e os seus métodos de contagem Children designing their own 
methods of counti ng

Figura 8: Design curricular do modelo de pesquisa do Creative Little Scientists.
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Resultados Chave

Questão 1: 
De que forma o ensino, a aprendizagem e a avaliação das Ciências e da Matemáti ca é percecionada pelos professo-
res, e qual o papel que a criati vidade tem (se algum)?

O objeti vo central explícito nos currículos para a educação em ciências em quase todos os países parti cipantes estava focado no 
papel das crianças como cidadãos e destaca a ciência e a consciência ambiental como uma parte da sua vida em geral; Isto também 
se refl eti u no que os professores disseram. No entanto, os resultados da pesquisa revelaram que os pontos de vista dos professores 
para a aprendizagem das ciências eram na práti ca mais holísti cos do que o que se ti nha encontrado nos documentos legais dos 
países parceiros. As metas e os objeti vos de aprendizagem foram conceptualizadas pelos professores como contribuindo princi-
palmente para os aspetos afeti vos e sociais da aprendizagem, tais como o aumento do interesse e ati tudes positi vas em relação 
às ciências e à aprendizagem das ciências. Estes pontos de vista contrastam com a ênfase presente nos documentos ofi ciais sobre 
o desenvolvimento do conhecimento e compreensão das ciências e da matemáti ca e nas competências de processo associadas à 
investi gação cientí fi ca, especialmente no primeiro ciclo do ensino básico.

Em termos de ati vidades de aprendizagem, as característi cas específi cas do ensino por investi gação/inquirição/experimentação 
foram conceptualizados tanto nos pontos de vista dos professores como nos documentos legais. Os professores do pré-escolar 
e do primeiro ciclo do ensino básico fi zeram referência ao ensino por investi gação/inquirição/experimentação como uma parte 
fundamental para a elaboração de políti cas educati vas em todos os países parti cipantes, em parti cular, através de ati vidades de 
aprendizagem associadas à observação, inquirição, comunicação e uso de ferramentas simples. No entanto, apesar dessa concep-

Nesta escola foram planeadas todas as semanas visitas a 
uma área de vida selvagem local, para permiti r às crian-
ças oportunidades de explorarem o ambiente natural e 
observarem as mudanças ao longo do tempo, por exemplo, 
nos ciclos de vida dos seres vivos. Estas saídas de campo 
também são projetadas para promover o interesse e a 
explorações por parte das crianças, bem como, encorajar 
um vasto leque de competências de investi gação, em par-
ti cular, observar e explorar, fazer perguntas, e desenvolver 
competências associadas ao raciocínio e fazer conexões. A 
escola organiza a roupa e os recursos com cuidado de modo 
a permiti r visitas em todas as condições atmosféricas, tais 
como cobertores, roupas térmicas, bebidas quentes e sna-
cks. É usada uma variedade de equipamentos para apoiar as 
ati vidades, incluindo lonas e cordas para fazer um abrigo, lu-
pas, binóculos e uma máquina fotográfi ca para apoiar as ob-
servações. As explorações de uma criança, Ian, ilustram as 

oportunidades para a promoção de disposições criati vas, em parti cular, a moti vação, a curiosidade e o espírito de iniciati va 
na busca ati va dos seus próprios interesses e observações. Primeiro, passou muito tempo na lagoa que estava coberta com 
gelo. Ele notou as bolhas e começou a parti r o gelo para que eles (os sapos) pudessem respirar. A seguir foi ti rar fotografi as 
dos diferentes fungos para adicionar à sua coleção. No fi nal do dia, ao refl eti r sobre a sua visita, Ian, destacou estas duas 
ati vidades (quebrar o gelo e fotografar fungos), estabelecendo conexões com visitas anteriores. “Eu acho que vi sapos no 
verão - e antes ti nha visto ovos de sapo… Era uma espécie de geleia - com girinos dentro da dessa esfera… Não é o ti po de 
geleia para comer e tem girinos lá dentro”.

Episódio “Escola fl oresta” (3-5 anos) (Escócia): 
Observar as mudanças no ambiente natural ao longo do tempo
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tualização geral do ensino por investi gação/inquirição/experimentação, as respostas dos professores, raramente referem que as 
ati vidades por investi gação/inquirição/experimentação se relacionam com investi gações práti cas e uti lização de evidências para a 
construção de explicações.

Em termos de conceptualizações dos professores sobre pedagogia, em todos os países parceiros e de forma consistente e unifor-
me, existe um grande apreço por todas as abordagens pedagógicas que promovem o diálogo e a colaboração entre as crianças nas 
ciências, embora os professores muitas vezes não conseguissem ver o potencial dessas abordagens para o fomento da criati vidade 
nas crianças. Isto foi consistente com os normati vos legais que colocam pouca ênfase à importância da criati vidade incluindo ape-
nas referências muito limitadas que esta pode ser promovida por meio do diálogo e da colaboração, e ainda orientações escassas 
para apoiar os professores no fomento da criati vidade uti lizando as discussões em sala de aula e o trabalho colaborati vo.

Registou-se um tratamento desigual tanto ao nível das políti cas, como nos relatos das práti cas das abordagens em relação às si-
nergias entre a moti vação e os afetos. As abordagens de aprendizagem baseadas na construção das experiências anteriores das 
crianças ou relacionadas com as ciências e a matemáti ca quoti diana foram relatadas como as mais uti lizadas pelos professores e 
referenciadas nas políti cas, embora estas não fossem destacadas como “potenciadoras da criati vidade”, quer pelos professores 
quer na documentação legal. Além disso, as abordagens que fazem uso do drama ou história para ensinar ciências e matemáti ca 
foram promovidas com menor frequência, tanto por parte dos professores como nos currículos, onde também não existe referên-
cia ao seu potencial para a criati vidade.

Registou-se também um tratamento desigual das abordagens com referência às sinergias entre o jogo e a exploração. Os educa-
dores (pré-escolar) relatam que uti lizam signifi cati vamente mais formas abertas de jogo do que os professores do primeiro ciclo 

A professora ti nha colocado materiais na caixa de areia para os alunos 
realizarem construções, incluindo ti jolos e outras ferramentas espe-
cializadas para os ajudar com o processo de construção, tais como, 
gesso, espátulas e níveis de bolha, e ainda baldes e pás.
A ati vidade apresentou às crianças vários problemas. Foi fornecido 
tempo e espaço para os alunos formularem as suas próprias soluções. 
Houve oportunidades de colaboração entre as crianças à medida que 
experimentavam e observavam o que os outros realizavam. Os alunos 
tomaram decisões com base nas suas observações e na avaliação das 
evidências do impacto das suas ações, o que demonstra criati vidade 
em fazer conexões e nas suas competências de raciocínio. 
No início as crianças trabalhavam separadamente para construírem 
as suas próprias paredes. No entanto, após algum tempo, começaram 
a trabalhar juntos para construírem uma parede, dividindo as tarefas 
necessárias para a preparação dos seus materiais. 
Uma criança estava a misturar água com areia quando percebeu que 
a areia não se estava misturar o sufi ciente com a grande quanti dade 
de água. Assim ela misturou a areia com um pouco da água do seu 
balde. Esta ação sugere criati vidade no senti do em que modifi cou a 
sua abordagem com base nas observações.
A outra criança observou este efeito e só colocou um pouco de água 
sobre a areia no seu balde, o que indica que ele uti lizou as evidên-
cias da mistura da sua colega e tomou decisões sobre a sua própria 
mistura.

Episódio “Caixa de Areia” (3 anos) 
(Bélgica): Fazer uma parede
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do ensino básico, e uma grande parte dos professores da educação pré-escolar também consideram o jogo como “potenciador da 
criati vidade”. Isto também se refl ete nos currículos da educação pré-escolar de todos os países parceiros, na maioria deles por se 
promover mais a exploração lúdica na educação pré-escolar do que no primeiro ciclo. Por outro lado, quer os professores quer os 
currículos estavam de acordo com a promoção da exploração fí sica de materiais por parte das crianças, uma abordagem também 
conceptualizada como “potenciadora da criati vidade”, principalmente, no primeiro ciclo do ensino básico.

Os professores, assim como os documentos orientadores, enfati zam abordagens baseadas na resolução de problemas e na au-
tonomia, em ambos os ciclos de educação dos primeiros anos de escolaridade. Estas abordagens também foram muitas vezes 
sugeridas para esti mular a criati vidade das crianças, especialmente na educação pré-escolar.

As abordagens de ensino associadas com o questi onamento e a curiosidade e sua importância para a promoção da criati vidade 
foram igualmente conceptualizadas pelos professores e nas orientações curriculares. Práti cas que incenti vam as crianças a fazer 
perguntas e esti mulam a sua imaginação foram relatadas como frequentemente uti lizadas pelos professores, foram enfati zadas 
nos currículos e foram entendidas por ambos como “potenciadoras de criati vidade”. Por outro lado, foi menos reconhecido o papel 
do professor enquanto questi onador e o valor das várias abordagens uti lizadas para os alunos sustentarem as suas aprendizagens 
criati vas. 

As abordagens de ensino relacionadas com a promoção da refl exão e do raciocínio foram entendidas, pelos professores e pelos 
currículos, como tendo um alcance limitado na promoção da criati vidade das crianças, contudo os professores relatam que as 
usam com relati va frequência. 

Nesta ati vidade crianças de 4-5 anos de idade estavam a fazer e a explo-
rar uma mistura “pegajosa” - mistura de água e farinha de milho num 
tabuleiro de plásti co grande que ti nha sido colocado sobre uma mesa. 
As crianças eram livres para parti cipar ou deixar a ati vidade quando qui-
sessem. Depois de um curto período de tempo, o auxiliar do professor 
colocou uma série de ferramentas diferentes no tabuleiro, de forma a 
fomentar ainda mais o interesse e exploração da ati vidade - por exem-
plo, espátulas de diferentes tamanhos, pincéis de borracha e um funil.
Uma criança em parti cular envolveu-se na ati vidade durante um longo 
período. Observou a mistura, e experimentou diferentes formas de 
usar as ferramentas e os seus efeitos, por exemplo, pegou na “mistura 
pegajosa” com espátulas ou desenhou com os pincéis de borracha. A 
criati vidade foi evidente na sua curiosidade e no senti do de iniciati va, 
bem como, nas questões implícitas às suas ações “O que posso fazer 
com isto?” Isto foi parti cularmente evidente quando se analisa a forma 
como o Ryan observa e posteriormente uti liza as ferramentas no tabu-
leiro. Em alguns momentos, estava a mexer a “mistura pegajosa” com a 
mão direita por todo o tabuleiro, e em seguida, tentava parar o fl uxo de 
retorno no tabuleiro com um pincel de borracha na mão esquerda. Nou-
tros momentos, pegava na mistura de farinha de milho com a espátula 
e lentamente despejava-a no braço e na mão. Este desenvolvimento de 
estratégias alternati vas e formas de uti lizar as ferramentas disponíveis 
geram muitas vezes resultados novos e inesperados.

Episódio “Pegajoso” (4-5 anos) 
(Irlanda do Norte): Explorando as 
propriedades de uma mistura pegajosa, 
uti lizando diferentes materiais
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As crianças passaram algum tempo na fl oresta com 
o professor a observarem o ambiente. O objeti vo 
era aproveitar as oportunidades para efetuarem me-
dições. As crianças mediram as alturas de diferen-
tes plantas diferentes e fi zeram comparações, por 
exemplo, uti lizando os conceitos de menor, maior 
e igual. Elas também mediram a temperatura no 
interior da neve e na neve, bem como a temperatu-
ra da água. 
O professor, em seguida, apresentou o desafi o de 
“tentar encontrar uma planta que fosse menor do 
que eles”. Esta ati vidade proporcionou oportunida-
des para a resolução de problemas e para a autono-
mia, e as crianças geraram as suas próprias soluções 
criati vas. Uma criança, por exemplo, adicionou um 
pouco de neve, com o intuito de “criar” uma planta 
com a altura correta. As crianças foram convida-
das a explicar e a justi fi car as suas soluções. Isto 
proporcionou oportunidades para o uso criati vo de 
competências de raciocínio na avaliação.

Episódio “Medições no exterior” (6 anos) (Finlândia): 
Tentando encontrar uma planta com o tamanho certo

As crianças passaram algum tempo na fl oresta com 

Em termos de conceptualizações dos professores sobre o seu papel na construção dos conhecimentos dos alunos, os professores 
consideram-se facilitadores do processo de investi gação/inquirição/experimentação das crianças, protelando orientações até que 
os alunos tenham a oportunidade de investi gar por conta própria ou com outros colegas. Os professores foram mais reti centes no 
que diz respeito a permiti r que as crianças encontrassem as soluções por conta própria, embora rejeitassem fortemente a sugestão 
de que deveriam primeiro apresentar a solução correta, antes das crianças investi garem por si próprias.

A avaliação, especialmente a avaliação formati va, foi amplamente destacada como uma área importante para o desenvolvimento 
dos currículos e das práti cas em ambos ciclos de ensino (pré-escolar e primeiro ciclo). No entanto, as orientações legais em termos 
dos métodos e critérios de avaliação mostraram-se frequentemente insufi cientes, o que se refl ete na considerável variabilidade da 
avaliação, entre os países parceiros.

Uma tendência comum do processo de avaliação para se concentrar no produto, em vez do processo, aliado com as pressões 
dos processos de avaliação sumati va em alguns países parceiros, revelou uma série de desafi os relacionados com a avaliação do 
ensino por investi gação/inquirição/experimentação e a criati vidade. Apesar da avaliação em ciências e na matemáti ca serem am-
plamente enfati zadas nas políti cas educati vas, é dada menos atenção à avaliação dos processos de investi gação e compreensão, e 
muito menos às dimensões sociais e afeti vas da aprendizagem na maioria dos países parceiros. Estas dimensões eram muitas vezes 
destacadas nos objeti vos consignados para a educação em ciências e matemáti ca nos primeiros anos. Por outro lado, as respostas 
dos professores sobre as suas prioridades para a avaliação cientí fi ca, foram consistentes com a frequência com que indicaram a 
prossecução dos objeti vos e metas correspondentes ao ensino das ciências.

Finalmente, existem evidências muito limitadas nos documentos legais referentes ao papel da criati vidade, seja nas prioridades, 
seja nos métodos de avaliação preconizados. Em parti cular, foi dada pouca importância a formas multi modais ou ao envolvimento 
das crianças nos processos de avaliação muitas vezes associados às abordagens criati vas no ensino/aprendizagem. Mais uma vez 
foi registado o contraste entre a legislação e os questi onários aos professores, que reportaram que levam em conta as expressões 
multi modais das crianças para fi ns de avaliação, em especial na educação pré-escolar.
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Questão 2: 
Que abordagens são usadas no ensino, na aprendizagem, e na avaliação nos primeiros anos de ensino das ciências 
e matemáti ca e que papel desempenha a criati vidade?

Os resultados indicaram que existe um potencial considerável para o ensino por investi gação/inquirição/experimentação e para a 
criati vidade, nas oportunidades oferecidas pelos professores para a “geração e avaliação de ideias e estratégias”, tanto na educa-
ção pré-escolar e como no primeiro ciclo. As oportunidades para a geração de ideias, foram promovidas por contextos ricos para 
o jogo e para a exploração, enquanto fi ns de investi gação estavam ligados a experiências quoti dianas das crianças e não havia 
margem considerável para a tomada de decisão das crianças.

O diálogo e a colaboração, promovido pela generalização do trabalho de grupo e pelo questi onamento do professor, desempe-
nharam papéis importantes no senti do de incenti var os processos de refl exão e explicação associados à avaliação de ideias e 
estratégias.

O potencial do professor na construção do conhecimento dos alunos, quer para apoiar a autonomia, quer para alongar o processo 
de investi gação/inquirição/experimentação foi realçado, parti cularmente em relação a quando intervir ou simplesmente ouvir e 
apoiar o envolvimento criati vo das crianças no desenvolvimento das suas ideias e questões.

A professora forneceu espaço e tempo às crianças para trabalharem livremente em grupos e explorarem o ambiente como 
quisessem. Esta liberdade resultou nas crianças envolvidas em discussões onde se questi onavam espontaneamente e dis-
cuti am o ambiente que as circundava. 
As crianças observaram diferentes insetos e estavam bastante interessadas, envolvidas e moti vadas para registar e discuti r 
as suas observações. 
As crianças demonstraram disposições criati vas na sua curiosidade, nas questões que levantaram e no estabelecimento de 
conexões com as experiências anteriores: 
C1: Olha o que é isto... 
C2: Isso é uma pupa… era uma lagarta da outra vez. 
C1: Sim, ti vemos uma no nosso jardim… e depois transformou-se numa borboleta. 
C2: Olha como está preso à árvore. Será que vai cair? 
C1: Quanto tempo demora para se formar uma borboleta? 

Episódio “Insetos” (6-7 anos) (Malta): 
Observar e estabelecer conexões com experiências anteriores 
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As crianças exploraram se os objetos foram atraídos por um íman ou não. Os objetos incluíam, tesouras metálicas com 
cabo de plásti co, de modo que uma parte da tesoura fosse atraída pelo íman e outra parte (cabo) não. As crianças testa-
ram os materiais e geraram as suas próprias categorias, nas quais agruparam os diferentes materiais. No fi nal, os alunos 
juntaram-se e tentaram agrupar coleti vamente os materiais. A categoria na qual se coloca a tesoura é um problema para 
a turma, uma vez que os resultados foram diferentes. No fi nal da aula uma menina mostrou criati vidade ao fornecer 
oferecer uma solução para o problema, ao sugerir que a tesoura fosse colocada “na linha” entre ambas as categorias, 
criando um novo entendimento ao considerar que um objeto pode pertencer a mais do que uma categoria, dependendo 
dos diferentes materiais de que é feito.

Episódio “Atração magnéti ca ou não” (3-4 e 5-6 anos) (França): 
Desenvolvendo uma conceptualização coleti va através da exploração 
e do diálogo 

As oportunidades para o jogo foram limitadas a ambientes de mais tenra idade. O valor do jogo e exploração nos primeiros anos de 
educação poderia ser mais amplamente apreciado, por exemplo na geração de ideias e questões e na promoção da sensibilidade 
para os fenómenos.

Os resultados sugeriram que o uso de variadas formas de representação e os processos de representação (não apenas o produto) 
no desenvolvimento de pensamento das crianças, necessita de um maior reconhecimento, e isso incluía o papel das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC), especialmente em ambientes pré-escolares.

As abordagens observadas referentes à avaliação foram geralmente informais e formati vas, baseadas na observação e no questi o-

namento do professor. Existi ram evidências limitadas sobre o envolvimento das crianças na avaliação, embora as entrevistas com 
as crianças, durante o trabalho de campo, indicassem a sua capacidade de refl eti r sobre a sua aprendizagem e forneceram novas 
perspeti vas sobre os processos de aprendizagem.

Existi ram alguns exemplos de episódios que envolveram o uso de recursos ao ar livre ou contextos não-formais de aprendizagem, 
nomeadamente em museus ou na comunidade local. Aqui observaram-se diferenças entre a educação pré-escolar e o primeiro 
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ciclo do ensino básico. Num determinado número de pré-escolas observadas, as crianças ti veram acesso a áreas ao ar livre e a 
espaços fí sicos mais ricos e diversifi cados para a exploração práti ca. 

Os objeti vos das ati vidades estavam muitas das vezes implícitos. Quando os objeti vos estavam explícitos, raramente incluíam o 
foco explícito na criati vidade, embora a promoção de disposições criati vas fosse evidente na maioria dos episódios observados. 
Em ambos, educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, houve forte incidência em fatores sociais e afeti vos da apren-
dizagem e no desenvolvimento de conceitos cientí fi cos e matemáti cos e as competências dos processos foram uma característi ca 
comum aos episódios observados. Evidências explícitas sobre a natureza da ciência eram limitadas.

Foram fornecidos às crianças uma variedade de materiais com o intuito de os tornarem em “instrumentos musicais”. A 
ati vidade esti mulou disposições criati vas de várias formas. Por exemplo, as crianças foram moti vadas para construírem 
instrumentos musicais de maneiras diferentes. Mostraram curiosidade em explorar os sons feitos pelos seus instrumen-
tos e como poderiam ser alterados, estabelecendo conexões entre os sons produzidos e as suas ações. Por exemplo, uma 
menina desenvolveu a sua própria investi gação sistemáti ca. Ela calmamente e com muito cuidado colocou ervilhas secas, 
uma a uma no seu frasco. De cada vez que adicionou uma ervilha, ela agitou o frasco, ouviu o som produzido e acrescen-
tou mais uma ervilha. Ela conti nuou durante algum tempo. A pergunta implícita nas suas ações foi “o que acontece com 
o som, se eu adicionar outra ervilha?”. A criança explorou as relações entre o número de ervilhas e os sons produzidos.

Episódio “Construir instrumentos musicais” (4-5 anos) (País de Gales): 
Recursos que suportam a investi gação das crianças

Os resultados sublinharam a importante infl uência das perspeti vas mais amplas dos professores sobre o ensino e a aprendizagem, 
e as suas opiniões sobre a natureza da ciência e da matemáti ca e compreensão da criati vidade nos objeti vos e abordagens, explíci-
tas ou implícitas nas ati vidades observadas. Os professores na maioria das escolas observadas projetaram as suas próprias experi-
ências de aprendizagem, nas quais apenas uma pequena porção dos episódios contou com livros didáti cos ou outras publicações. 
Estas foram mais comuns no ensino da matemáti ca. 
Os parceiros consideram que existe uma maior possibilidade para ati vidades iniciadas pelas crianças e disposição criati vas nos 
ambientes da educação pré-escolar, pese embora, isso nem sempre tenha sido reconhecido pelos professores. Acerca das pres-
sões relacionadas com tempo e exigências curriculares estas parecem limitar as oportunidades para a criati vidade das crianças no 
primeiro ciclo do ensino básico.

Questão 3: 
De que forma essas abordagens procuram fomentar a aprendizagem das crianças, o interesse e a moti vação em 
ciências e matemáti ca, e como os professores percecionam o seu papel ao fazê-lo?

Ao longo dos episódios registaram-se muitos exemplos de crianças a observar e a fazer conexões, por exemplo, com base em 
aprendizagens anteriores ou nas suas próprias experiências anteriores. Oportunidades para o questi onamento das crianças tam-
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bém estiveram presentes, mas nem sempre reconhecidas ou construídas. 
Houve maior evidência do envolvimento das crianças nas dimensões sociais do processo de investigação/inquirição/experimenta-
ção, “explicando as evidências e comunicando as descobertas”, do que se poderia expectar dos resultados dos questionários aos 
professores. Este facto foi muitas vezes evidenciado no diálogo entre os colegas e os adultos.

Questão 4: 
De que forma as conclusões resultantes da análise das questões 1 a 3 informam sobre o desenvolvimento das práti-
cas dos professores e sobre a sua formação (inicial e contínua)?

Os resultados sugeriram uma série de áreas de atuação na formação de professores, por forma a apoiar o ensino por investigação/
inquirição/experimentação e a criatividade no ensino das ciências e da matemática. Onde se incluem:

Perspetivas sobre a natureza da ciência e da matemática e os propósitos da educação em ciências e na matemática nos pri-•	
meiros anos.
As características e os papéis da criatividade no ensino/aprendizagem das ciências e da matemática nos primeiros anos de •	
ensino.
Utilização do ambiente escolar ao ar livre ou de um ambiente escolar mais amplo para a aprendizagem em ciências e mate-•	
mática.
Planeamento ao nível de escola e ao nível da turma para maximizar a abrangência e flexibilidade de forma a fomentar o pro-•	
cesso de investigação/inquirição/experimentação nas crianças e proporcionar oportunidades para o jogo e para a exploração 
(na educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico).
Meios através dos quais as atividades de aprendizagem do quotidiano possam expandir-se de modo a dar espaço para a auto-•	
nomia e para a criatividade das crianças.
O papel do questionamento no apoio ao ensino e à criatividade; diferentes formas de questionamento pelos professores; •	
formas de apoiar o questionamento das crianças; reconhecimento de questões implícitas no processo de exploração das 
crianças.
Importância de variadas formas de registo, incluindo a utilização das TIC, no apoio aos processos de aprendizagem das crian-•	
ças.
As estratégias de avaliação e formas de evidências que possam ser utilizadas para apoiar o ensino/aprendizagem em ciências •	
e na matemática nos primeiros anos, os papéis de pares e autoavaliação.

O trabalho de campo forneceu exemplos de sala de aula para utilização em programas de formação de professores, por forma a 
ilustrar e discutir o potencial para a criatividade e para o ensino baseado em investigação/inquirição/experimentação nas práticas 
de sala de aula de ciências e de matemática nos anos iniciais.

Implicações e orientações para futuras investigações 

Os resultados do projeto contribuem com novos dados para oportunidades de ensino baseado em investigação/inquirição/experi-
mentação e criatividade, em políticas educativas e práticas, nos primeiros anos do ensino das ciências e da matemática. 

Os normativos legais e questionários realizados aos professores, nos variados contextos dos países parceiros, indicaram um po-
tencial para o ensino baseado em investigação/inquirição/experimentação e para a criatividade, por exemplo, na ênfase comum 
da importância do jogo, da exploração e da investigação, da promoção da curiosidade ou competências de pensamento e na prio-
ridade dada pelos professores à importância dos fatores sociais e afetivos na aprendizagem. No entanto, embora a legislação em 
muitos dos países parceiros defenda abordagens baseadas em investigação/inquirição/experimentação, há relativamente poucas 
referências explícitas à criatividade na aprendizagem. 

Embora as disposições criativas (por exemplo, curiosidade ou competências de pensamento) sejam mencionadas, estas não estão 
enquadradas dentro dos objetivos notórios para fomentar a criatividade no ensino e na aprendizagem. Além disso, embora em 
alguns casos, as referências gerais à criatividade e ao ensino baseado em investigação/inquirição/experimentação sejam expressos 
nos normativos legais, estes muitas vezes não são refletidos nas exigências curriculares ou na avaliação específica. Isto é indis-
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A professora planeou uma série de ati vidades para promover a compreensão das 
crianças sobre os tamanhos relati vos do Sol e da Terra e as distâncias entre eles, 
fornecendo uma variedade de materiais para representar o Sol e a Terra e a distân-
cia entre eles, dando-lhes tempo para levantar questões e discuti r ideias e expli-
cações. Por exemplo, a professora defi niu o problema: “Se o Sol for representado 
por uma bola, qual será o tamanho da Terra e qual será a distância entre eles?”. As 
crianças mostraram imaginação ao sugerir que a Terra poderia ser representada 
por um grão, e que “as pessoas seriam do tamanho de micróbios”, estabelecendo 
conexões com conhecimentos anteriores.
As crianças foram convidadas a usar as mãos para mostrar o diâmetro da bola (o 
Sol) e questi onadas sobre quantos diâmetros representaria a distância entre o Sol 
e a Terra. Quando as crianças aprenderam que seriam precisos cerca de uma cen-
tena, fi caram fascinadas. A professora, então, forneceu às crianças cem pedaços de 
papel, cada um com o comprimento do diâmetro, de forma a modelar a distância 
entre o Sol e a Terra no corredor da escola.
Através das suas próprias observações, as crianças notaram que o grão, que elas 
ti nham escolhido para representar a Terra, não poderia ser visto a parti r da posição 
da bola que representava o sol. Posteriormente, elas argumentaram que a dis-
tância entre o Sol e a Terra era muito grande e que o tamanho da Terra era muito 
pequeno para poder ser visto a parti r do sol. A curiosidade das crianças foi esti mu-
lada, trouxeram livros sobre o tema, conversaram com os pais e levantaram mais 

questões. Por exemplo, trouxeram desenhos onde tentaram responder a sua própria pergunta: “Como é que Copérnico 
descobriu que é a Terra que se move em torno do Sol?”.

Episódio “Distância ao Sol” (5 anos) (Portugal): 
Desenvolver a compreensão sobre os tamanhos relati vos e a distância 
entre a Terra e o Sol 

cuti velmente confl ituante e incoerente para os professores e escolas. Além disso, geralmente é dada mais ênfase à geração das 
ideias, e indicações mais limitadas para a criati vidade na avaliação e no desenvolvimento de ideias e estratégias ou de formas de 
envolvimento das crianças na avaliação que possam contribuir para esses processos de avaliação.

Os episódios relatados nos Relatórios Nacionais do trabalho de campo de cada país fornecem evidências ricas das capacidades das 
crianças para a investi gação/inquirição/experimentação e para a criati vidade. Ilustram característi cas da pedagogia relacionadas 
com as sinergias entre o ensino baseado em investi gação/inquirição/experimentação e as abordagens criati vas identi fi cadas no 
Enquadramento Conceptual, por exemplo através da importância dada à moti vação, aos afetos, à refl exão e raciocínio, às oportu-
nidades para a resolução de problemas e à autonomia e encorajamento ao diálogo e à colaboração. Os episódios também indicam 
o potencial para a sensibilidade do papel dos professores para auxiliarem a construção do conhecimento dos alunos através da 
capacidade de observar e escutar ati vamente e/ou intervir de forma a ampliar a compreensão das crianças de diversas maneiras. 
No entanto, os resultados dos vários países parceiros sugeriram áreas para o futuro desenvolvimento e análise, por exemplo, em 
relação às oportunidades mais limitadas para o jogo e para questi onamento, no primeiro ciclo do ensino básico. Seria úti l para 
exemplifi car formas de criar essas oportunidades no primeiro ciclo apesar das maiores limitações de tempo e exigências curricula-
res. Finalmente, das experiências vividas durante o trabalho de campo, destacam-se o valor da parti lha dos métodos de trabalho 
de campo e dos resultados dos seus parti cipantes e o potencial para a uti lização dos resultados do projeto aumentar o reconheci-
mento das oportunidades de investi gação/inquirição/experimentação e para criati vidade. Isso proporcionou um feedback impor-
tante para o desenvolvimento dos materiais de formação de professores.

Os resultados sugerem uma série de implicações para futuras investi gações, principalmente em relação a fatores que não foram 
fortemente representados nos dados, tais como: 



Criatividade no Ensino das Ciências e da Matemática na Educação 
Pré-escolar e no Primeiro Ciclo do Ensino Básico: Sumário Executivo

23

Oportunidades para a aprendizagem ao ar livre no ambiente escolar mais amplo;•	
O potencial de uso das TIC pelas crianças para melhorar a investigação e a criatividade; •	
Papel da representação das mais variadas formas, na promoção da reflexão e raciocínio das crianças; •	
Oportunidades para explorar a natureza da ciência com crianças mais pequenas. •	
Ou aspetos da prática que eram mais difíceis de observar, com as limitações de pessoal e de tempo, incluindo: •	
Papel do jogo livre na promoção da investigação e da criatividade ao longo do tempo; •	
Contribuição de abordagens informais e não-formais de aprendizagem das crianças em ciências e na matemática; •	
A contribuição dos pares e da autoavaliação para o desenvolvimento de disposições criativos nas ciências e na matemática •	
nestas idades. 
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