
Nota: Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto SFRH/BD/143370/2019

Patrícia Christine Silva1,2; Ana V. Rodrigues1,2 & Paulo Nuno Vicente3

1Universidade de Aveiro - Departamento de Educação e Psicologia; 2Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores; 
3 Departamento de Ciência da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa - iNOVA Media Lab

Programa de Ensino Experimental das Ciências (PEEC) no 1º CEB: 
da organização curricular à avaliação de aprendizagens

Problemática 

Desenvolvimento do PEEC - curricular

Desenvolvimento do PEEC - didático

Desenvolvimento do PEEC - avaliação

Implementação do PEEC

Redesenho do PEEC

Design-Based Research

(re)desenho

validação

implementação

avaliação

Metodologia

Caracterização das práticas ensino e avaliação 
das Ciências dos professores em Portugal no 1º 

CEB

Análise de 121 relatórios da Gestão Curricular da 
Inspeção-Geral da Educação e Ciência  

Avaliação do Projeto “Experimenta + Ciência” do 
CIEC 

Avaliação interna e externa na área das ciências (CIEC)
Opinião dos professores sobre o projeto (CIEC)

Opinião das crianças sobre as aulas de ciências (CIEC)  

Análise de cinco currículos do 1.º CEB de ciências 
• Estados Unidos;
• Austrália;
• Singapura;
• Inglaterra; e
• Portugal.

Seleção e sistematização das orientações 
curriculares 

Conceção e validação de uma proposta curricular 

Composto por:

• Conhecimentos;

• Capacidades; e

• Atitudes e valores

Com áreas: 

• Ciências Biológicas;

• Ciências Físicas;

• Ciências da Terra; e

• Natureza da Ciência. 

A componente didática do PEEC contém:

Ø Planificação;

Ø Vídeo de contextualização;

Ø Folhas de registo;

Ø Kit didáticos.

Conceção, validação e produção de recursos 
didáticos de apoio à utilização do PEEC com a 

equipa do CIEC

108 folhas 
de registo

100 
vídeos 

108 
planificações 

Desenvolvimento de serious games (jogos digitais) 
como atividade de avaliação 

Planificação, validação e produção de 
serious games

Conceção, validação e produção de instrumentos de 
registo de avaliação

8
Serious games

108
instrumentos de 

avaliação

Implementação do PEEC nas turmas do 1º CEB total de 
12 turmas no ano letivo 2020/2012

Reformulação final do PEEC

Disponibilização do PEEC online

Avaliação do PEEC e redesenho

Desenvolvimento de um site para disponibilizar as três 
componentes do PEEC 

108 
questionários

8 
focus group

Focus group

Compilação 
documental

Compilação 
documental

Compilação 
documental

Compilação 
documental

Compilação 
documental

Focus group

Questionários

Observação

Questionário

Como promover o ensino experimental das ciências 
de forma sistemática, contextualizada, com 

orientação CTSA & IBSE no 1º CEB?

Como desenvolver um projeto de avaliação de e para as 
aprendizagens das crianças do 1º CEB, coerente com o 

programa de ensino experimental das ciências que se propõe?

Questões de investigação

Design-Based Research
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