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Sumário 
 

Este relatório apresenta as principais descobertas de uma investigação feita pelo consórcio do projeto 
Erasmus+ KA2 EDMUSE de forma a estudar o cenário atual nos países participantes – Itália, Grécia e 
Portugal – relativo ao uso dos recursos fornecidos por museus para o ensino das ciências. A investigação 
debruçou-se particularmente na disponibilização de recursos digitais pelos museus para o ensino das 
ciências  a crianças entre os 8 e os 12 anos de idade. 
Vários aspetos semelhantes foram encontrados. Agrupámo-los de acordo com 7 pontos: 
1. Diferentes Sistemas de Ensino 

Em cada um dos países estudados o grupo alvo pertence aos mesmos dois ciclos, mas o ano de viragem 
difere entre países (4º, 5º ou 6º). Isto pode ter um impacto nos objetivos de aprendizagem e indicações 
no currículo, uma vez que os alunos da mesma idade em países diferentes podem ser considerados mais 
ou menos maduros e capazes de compreender um nível de complexidade mais elevado. 

2. (Mas) Ausência de indicações específicas 
Não foram oferecidas indicações específicas ou referencias sobre a utilização do património cultural 
e/ou das TIC para o ensino das ciências nos países parceiros. 

3. (Apenas) Iniciativas Isoladas 
Existem muitas iniciativas interessantes que promovem a criação de unidades didáticas 
interdisciplinares nos países alvos. Têm dois aspetos em comum: 1) as iniciativas variam de robótica a 
exibições, i.e., são muito diversas nos tópicos que abordam e na abordagem que adotam; 2) são todas 
isoladas, i.e., não se integram no sistema educativo. 

4. (Existem) Questões Estruturais 
A formação de professores (as competências dos professores em geral) e a disponibilidade dos recursos 
foram identificados como sendo os principais obstáculos que impedem ou limitam a adoção do 
património cultural e/ou as TIC para o ensino das ciências  nos países parceiros. As diretrizes políticas 
também podem ter algum impacto. 

5. (E) Questões Infraestruturais 
Aqui encontra-se um paradoxo comum em muitos processos de inovação: utilizar TIC para o ensino das 
ciências  sem TIC pode ser muito complicado. Poderia resolver-se este dilema adotando-se uma 
abordagem BYOD (Bring Your Own Device – traz o teu próprio aparelho), mas esta abordagem não é 
permitida em muitas escolas. Mais uma vez, é um problema relacionado com investimento financeiro e 
diretrizes políticas. 

6. (E) Questões Organizacionais 
A disponibilidade de tempo, dentro ou fora do calendário curricular das aulas é uma das questões de 
organização mais importantes aquando da decisão de se adotar TIC no ensino das ciências  – e isto não 
está incluído no currículo/programa oficial. Esta questão está ligada a outras questões já mencionadas, 
tal como ao enquadramento político.  

7. Mas mesmo assim… Vale a Pena 
Inovar no ensino é sempre uma tarefa complexa devido à combinação de vários fatores. Contudo, vale a 
pena uma vez que pode ter um impacto positivo nos resultados da aprendizagem e de facto, melhorar a 
qualidade do ensino das ciências  para os jovens. O EDMUSE é uma boa ocasião para o fazer.  

 
Editado por Vincenza Ferrara e Annamaria Cacchione 
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Introdução 
 

Este relatório representa o Resultado Intelectual nº 1 do projeto EdMuse, financiado pelo programa 

Erasmus Plus Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships, School Sector (agreement number: 2015-1-

IT02-KA201-015013).  O relatório contém as principais descobertas retiradas dos relatórios nacionais 

conduzidos pelos parceiros e não pode ser considerado um estudo exaustivo sobre o tópico em questão. 

Em vez disso, representa um sumário crítico de toda a informação e das descobertas recolhidas. 

 

Para uma melhor compreensão das secções seguintes um esclarecimento lexical poderá ser útil. 

O tempo património aqui utilizado, mesmo que utilizado sem qualquer outro adjetivo, refere-se a várias 

categorias principais de objetos. Podemos adotar a seguinte definição da UNESCO 

 (http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-

of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/) : 

 

 

Para a nossa finalidade, o primeiro e o segundo significado (património cultural e natural) são relevantes. 

Este esclarecimento é útil uma vez que a maioria das iniciativas e dos projetos que pretendem inovar o 

ensino das ciências  através da exploração do património dos museus focam-se em recursos modernos, 

O que significa “Património Cultural”? 
 

O termo património cultural engloba várias categorias de património: 
 

 Património cultural 

 Património cultural material: 

 património cultural móvel (quadros, esculturas, moedas, manuscritos) 

 património cultural imóvel (monumentos, locais arqueológicos, etc.) 

 património cultural subaquático (naufrágios, ruínas e cidades 
submarinas). 

 

 Património cultural imaterial: tradições orais, representação de artes, 
rituais 

 

 Património Natural: locais naturais com aspetos culturais tais como 
paisagens, formações físicas, biológica ou geológicas 
 

 Património no evento de um conflito armado 

 
 

  

 
   

 

 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/)
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/)
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frequentemente já digitalizados. Oferecem recursos didáticos que foram criados apenas para propósitos 

educativos e não recursos provenientes de objetos (património cultural) criados para propósitos não- 

 

didáticos (como achados arqueológicos). O EDMUSE, construído na experiência anterior da plataforma 

MUSED, dá uma nova vida ao património cultural e fornece aos jovens estudantes a fantástica 

oportunidade de experienciar o património dos museus de uma forma ativa, baseada em Inquiry. Isto 

implica uma total alteração da perspetiva e abordagem, e mobiliza um conjunto complexo de competências 

e habilidades nos professores, investigadores e tutores. 

 

Nas páginas que se seguem iremos resumir os dados recolhidos pelos parceiros do projeto EDMUSE sobre 

as boas práticas que conhecem no âmbito da utilização das TIC e do património dos museus no ensino das 

ciências, de forma a identificar as suas principais forças e fraquezas e selecionar os pontos chaves a 

considerar no desenvolvimento de resultados subsequentes. 

 

Este relatório está organizado da seguinte forma: 

- a primeira secção descreve a metodologia geral utilizada na recolha e processamento dos dados 

(relatório geral e relatórios nacionais) ; 

- a segunda secção está dividida em sete parágrafos, cada um ilustrando um ponto chave que 

emergiu da análise dos relatórios nacionais; 

- a terceira secção oferece algumas conclusões e recomendações; 

- de seguida encontram-se cinco tabelas comparativas que mostram, em paralelo, conteúdos chave 

de três relatórios nacionais. 

- para finalizar o relatório encontram-se três referencias de estudos e dados mencionados ao longo 

do relatório. 
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Abordagem Metodológica utilizada na realização da Investigação Preliminar.  
 

A abordagem metodológica (O1-A1) utilizada nesta análise baseou-se numa investigação preliminar (desk 

research) e uma vasta exploração de artigos, documentos e websites com um duplo foco: 

1: na disponibilidade de recursos digitais por parte dos museus; 

2: no ensino das ciências  nos primeiros ciclos escolares. 

  

O estado da arte ilustrado na próxima secção pretende criar um retrato do cenário atual nos países 

parceiros relativo aos recursos dos museus disponibilizados para o ensino da ciência, considerando que os 

grupos alvo são compostos de crianças entre os 8 e os 12 anos de idade. 

A abordagem metodológica geral aplicada foi discutida com os parceiros durante a reunião de lançamento 

do projeto em Roma. 

 

De forma a facilitar a recolha de informação, os parceiros receberam o seguinte esquema desenvolvido 

pelo DigiLab Sapienza (coordenador do projeto e coordenador desta ação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada parceiro deve recolher experiências e/ou recomendações do seu país sobre 
os seguintes pontos – por favor tenha em mente que todos os conteúdos devem 
estar relacionados com  alunos com idades entre os 8 e os 12 anos.  
 
1) Descrição do sistema de ensino de cada país e correspondente nível de 
ensino dos 8 aos 12 anos de idade (Eurydice) e currículo escolar correspondente 
(Max. 1 pág.); 
2) Recomendações nacionais e orientações para a preparação e implementação 
dos materiais curriculares (max. 2 pág.); 
3) Experiências ou recomendações relativas ao uso do património cultural, 
principalmente se forem emitidas por museus científicos, e sobre a utilização das 
TIC pelos professores de ciências (max. 1 pág.);  
4) Experiências e materiais para a realização de unidades didáticas 
interdisciplinares (max. 1 pág.); 
5) Experiências de práticas inovadoras no ensino das ciências  e na avaliação do 
impacto para melhorias futuras;  
6) Possíveis questões e preocupações; 
7) Conhece alguma experiência concreta de museus utilizarem/partilharem o 
seu património, mesmo que online, para ajudar os professores a ensinar ciência? 
Se sim, por favor descreva e apresente referências.  
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Todos os parceiros realizaram uma pesquisa preliminar dentro do espectro do seu país. Os dados foram 

assim recolhidos para Itália, Grécia e Portugal, respetivamente por: 

 

1. ITÁLIA – DIGILAB Università La Sapienza di Roma, Val Maggia School, Museu Galileo: Vincenza 

Ferrara, Sonia Sapia, Fiorentino Sarro, Marco Berni; 

2. GRÉCIA - Directorate of Primary Education, Department of Cultural Education, 46th Primary School: 

Andreanna Koufou, Maria Gotsopoulou; 

3. PORTUGAL – Agrupamento de Escolas Coimbra Centro, Universidade de Coimbra, NUCLIO: Manuela 

Carvalho, Piedade Vaz-Rebelo e Rosa Doran. 

 

Os relatórios nacionais foram posteriormente recolhidos pelo coordenador, que processou os dados e 

escreveu este relatório geral comparativo, que foi posteriormente examinado e validado pelo consórcio e 

publicado na página do projeto.  
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Sete Pontos para Perceber o Cenário 

1. Sistemas de Ensino Diferentes 

 

Tendo consciência das diferenças entre os estados membros, relativamente à organização dos sistemas 

educativos (faixas etárias e agrupamento dos alunos), o primeiro ponto em questão foi o contexto 

educativo do grupo alvo (crianças entre os 8 e os 12 anos) nos países parceiros. 

 

A situação difere ligeiramente entre os países considerados: em cada um dos países estudados o grupo alvo 

pertence aos mesmos dois ciclos, mas o ano de viragem é diferente. O primeiro ciclo – referente ao ensino 

primário ou ao primeiro ciclo do ensino básico – pode durar 4 anos como em Portugal, 5 anos como em 

Itália ou 6 anos como na Grécia. Contudo, o primeiro ano deste ciclo corresponde aos 6 anos de idade nos 

três países. 

A seguinte tabela representa as diferenças e as semelhanças entre os países: 

 

País Ciclos Ano de Escolaridade Idade 

PORTUGAL 1º ciclo 1º – 4º 6 – 10 Anos 

ITÁLIA 1º ciclo 1º – 5º 6 – 11 Anos 

GRÉCIA 1º ciclo 1º – 6º 6 – 12 Anos 

 
   

PORTUGAL 
2º ciclo 5º – 6º 

2º Ciclo do Ensino Básico 
10 – 12 Anos 

ITÁLIA 
2º ciclo 6º – 8º 

Scuola secondaria di primo 
grado 
11 – 13 Anos 

GRÉCIA 
2º ciclo 7º – 9º 

Gymnasium  
12 – 15 Anos 

 

Esta diferença relativa ao ano final do ciclo principal pode ter um impacto nos objetivos de ensino e nas 

indicações do currículo escolar relativamente aos tópicos em questão, uma vez que os alunos podem ser 

considerados mais ou menos maduros e capazes de perceber um maior nível de complexidade. Para além 

disto, saber as indicações do currículo poder ajudar a identificar a forma como os tópicos em questão são 
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tratados nos diferentes contextos. É por esta razão que a segunda questão direcionou-se para os conteúdos 

curriculares.   

 

Tal como mostra a Tabela 1 (no final do relatório), a abordagem dos conteúdos didáticos pode diferir nos 

sistemas nacionais, variando de uma abordagem mais geral, como na Itália, focando-se em indicações 

gerais sobre a necessidade de desenvolver uma atitude científica nos alunos, a uma abordagem mais 

focada, identificando os assuntos e temas de forma detalhada. Contudo, esta diferença não reflete a 

diferença na articulação dos ciclos de ensino, como descrito anteriormente.  

Em todos os três casos, as disciplinas abordadas incluem Física, Química, Biologia, e Geografia/Ciências da 

Terra. 
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2. Ausência de Indicações Específicas 

 

Este ponto foi um dos mais relevantes de todo o estudo. Foi pedido a cada país para identificar as 

indicações oficiais fornecidas pelos currículos nacionais sobre a utilização do património cultural e/ou das 

TIC para o ensino da ciência. Os três países afirmaram que não existe qualquer indicação ou referência 

específica sobre estes pontos. Apesar de existirem algumas indicações em Itália sobre competências digitais 

neste contexto, assim como várias declarações sobre a relevância do património nacional, não são 

fornecidas quaisquer indicações específicas, concretas sobre um ou ambos os componentes 

relativamente ao ensino da ciência.   

 

O mesmo acontece com os exemplos de iniciativas-chave conduzidas nesta área: abordam apenas um dos 

tópicos em questão – tal como o projeto português PATRIMÓNIO no qual apenas o património cultural é 

abordado. Neste contexto, tanto quanto conseguimos saber através deste estudo, a experiência do projeto 

italiano MUSED parece ser única, uma vez que é a única que integra estritamente o património dos museus 

com as TIC para o ensino das ciências. Para além disto, diferenciando-se da maioria dos museus que 

oferecem apoio ao ensino das ciências, o MUSED oferece acesso a objetos locais não digitais, tais como 

achados arqueológicos, digitalizados ad hoc e disponibilizados para o tratamento e exploração didáticos. 

Esta foi, por outro lado, a razão pela qual a experiência do MUSED deu origem ao projeto EDMUSE EU. 

As principais descobertas sobre este tópico estão sumarizadas na tabela 2. 
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3. Iniciativas Isoladas 

 

Outro tópico que se destacou refere-se a iniciativas que promovem a criação de unidades didáticas 

interdisciplinares nos países alvo. Os parceiros forneceram dados sobre várias iniciativas (sumarizadas nas 

tabelas 3 e 4), mas muito poucas podem ser consideradas relevantes para os propósitos do estudo, sendo 

que o foco da maioria relaciona-se apenas de forma bastante alargada com os objetivos do projeto. 

 O parceiro português, por exemplo, referiu um projeto relacionado com robótica e outro que promove 

atividades ao ar livre para a investigação científica (projeto INQUIRY). Este último criou a oportunidade para 

se mencionar explicitamente o método de aprendizagem  baseado em Inquiry (IBSE – Inquiry Based Science  

Education), que pode ser considerado uma estratégia para a abordagem geral do EDMUSE. 

O parceiro Italiano mencionou três principais repositórios online, que apesar de serem úteis na criação de 

unidades didáticas interdisciplinares, não se focam diretamente nem se relacionam de forma próxima com 

a utilização do património nem das TIC no ensino das ciências. 

O parceiro grego referiu uma rede local de escolas que pretende criar unidades didáticas interdisciplinares, 

baseadas nas várias exibições de museus. Esta iniciativa parece enquadrar-se nos critérios estabelecidos – 

interdisciplinaridade, património, TIC – mas são necessários  mais detalhes. 

 

Considerando a avaliação do impacto relativo à melhoria da aprendizagem, apenas o parceiro português 

conseguiu fornecer alguma informação sobre uma iniciativa nacional denominada “Gestão curricular: 

Ensino Experimental das Ciências” que pretende monitorizar o desenvolvimento do ensino experimental 

das ciências na sala de aula e avaliar o impacto nos alunos. Durante a escrita do relatório nacional este 

estudo ainda se encontrava em progresso, pelo que não existem ainda dados disponíveis sobre os seus 

resultados. 

 

Concluindo, podemos argumentar que existem de facto projetos e iniciativas nesta área, mas estes 

representam casos isolados, i.e., existem de uma forma não-integrada e não-sistemática e, mais 

importante, abrangem apenas parcialmente os tópicos em questão.  
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4. Questões Estruturais 

 

Referindo-se aos aspetos mais importantes relativamente ao tópico em questão (veja a tabela comparativa 

nº 5), os parceiros português e italiano convergiram, considerando a formação de professores como 

estratégica e crucial. 

Vale a pena ler as suas palavras, uma vez que representam efetivamente a situação, realçando ao mesmo 

tempo aspetos chave. O parceiro italiano focou-se na falta de uniformidade de competências digitais por 

parte dos professores: 

 

Nem todas as escolas estão equipadas com tecnologias e laboratórios de multimédia e se estão, nem todos 
os professores têm competências para gerir as TIC. Até à data, existe uma séria falta de uniformidade nas 
competências dos professores na gestão do uso das novas tecnologias (relatório italiano, pág.8) 

 

Como principal razão para esta lacuna, o parceiro português apontou para a escassez de recursos: devido 

principalmente à redução de investimentos, mas também à redução do tempo disponível pelos professores 

como consequência de escolhas políticas que privilegiarem outros assuntos. 

 

[…] vale a pena referir também que a formação de professores, inicial e contínua, oferece poucos cursos de 

especialização e de contexto escolar, especialmente para as ciências sociais, e os recursos computacionais 

disponíveis nas escolas do primeiro ciclo da AECC (e de outras escolas e agrupamentos) não são suficientes 

para garantir um uso sistemático pelos alunos 

[…] em suma, durante a última década, o processo de ensino no primeiro ciclo tem-se focado cada vez mais 

na aprendizagem do Português e da Matemática, especialmente devido à pressão dos exames, o que leva à 

redução do investimento noutras disciplinas, nomeadamente na formação, no tempo disponibilizado e nos 

recursos materiais. Por exemplo, as visitas de estudo a museus e outros locais culturais diminuíram. 

Atualmente, cada turma visita um local cultural uma vez por ano. (Relatório português, pág.5) 

 

Em contrapartida, o parceiro grego destaca que os professores do ensino primário na Grécia são 

sistematicamente formados para as TIC, tendo ainda inicialmente disciplinas neste âmbito durante os seus 

estudos em todas as universidades gregas. Para além disto, o ministério da educação tem organizado 

seminários anuais sobre as TIC, nível A e nível B, durante os últimos 15 anos. 
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De qualquer forma, ao considerar que toda a informação recolhida sobre este aspeto específico, dois de 

três parceiros afirmam que esta é uma questão crítica. Estas observações entram em conflito com a 

conceção geral de que as TIC e as competências digitais são fundamentais. 

 

A formação de professores relativamente às ferramentas das TIC (veja os resultados de um estudo europeu 
apresentado por Sílvia Costa na Conferencia da Educação na Era Digital  
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-
conference-now-online): 70% dos professores considerou importante a utilização de ferramentas digitais 
nas suas aulas mas apenas 20% dos alunos são ensinados por professores confiantes na utilização de 
materiais digitais (pág.12) 
 
 

  

http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
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5. Questões infraestruturais 

 

As citações que leu no capítulo anterior – dos relatórios dos parceiros português e grego – referem-se 

também a outro aspeto do problema: a falta de equipamento nas escolas – em particular, de 

computadores. Está claro que estes dois aspetos estão fortemente relacionados, uma vez que a falta de 

investimento reflete-se numa formação de professores insuficiente e em equipamentos TIC insuficientes 

e/ou antiquados. Contudo, como já referimos, isto pode ser atribuído a dois tipos de razões: a alocação 

insuficiente de recursos pode ser a consequência de uma orientação política precisa, mas também de uma 

insuficiência de fundos que por si só não pode suportar uma escolha política positiva. Desta forma, temos 

que saber distinguir os dois aspetos dentro de cada situação que temos que analisar. Contudo, de acordo 

com os dados recolhidos ficou claro que a situação pode ser bastante mais complicada, uma vez que uma 

afirmação geral sobre a importância das TIC, competências digitais e inovação no ensino da ciência, entra 

em conflito com a falta de indicações específicas e com uma escassez geral de recursos. Isto pode significar 

também um fraco compromisso político nesta área.  

 

Existe ainda outro aspeto a ter em consideração, levantado pelo parceiro português, que destacou o facto 

das metodologias BYOD (Build your own device – Traga o seu próprio equipamento não serem permitidas 

nas escolas. Não temos dados semelhantes dos outros dois parceiros, mas podemos argumentar que a 

situação é semelhante em todos os países da EU: a metodologia BYOD é permitida em muitos poucos 

casos, por exemplo, apenas para projetos ou iniciativas específicas. Como consequência, os professores não 

podem depender dos aparelhos pessoais para superar a falta de equipamento. 

De uma perspetiva metodológica, a metodologia BYOD implica uma revisão global da didática e da 

motivação para ultrapassar a “obsessão de plágio”. Por outro lado, a oportunidade de utilizar as TIC de uma 

forma tão extensa pelos alunos mais novos pode ser questionada de diversas formas.  
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6. Questões Organizacionais 

 

Podemos referir-nos a questões organizacionais na consideração de problemas, já mencionados, sobre a 

alocação do tempo – e da subsequente calendarização da aula – e sobre a política educacional, ambos a um 

nível geral ou local. 

Podemos também ter em consideração outros tipos de problemas, como os identificados pelo parceiro 

grego: questões legais relacionadas com os direitos de autor e possíveis problemas relacionados com o 

tratamento dos conteúdos. 

A questão dos direitos de autor tem que ser sempre considerada quando se decide utilizar objetos digitais 

da internet. É por isto que uma plataforma como a base de dados DIA italiana foi criada (veja a tabela 3). 

Geralmente, quando uma instituição disponibiliza o acesso à sua propriedade para fins didáticos, também 

garante a possibilidade de se utilizar os seus conteúdos livres de direitos de autor, mas os termos de 

utilização têm que ser considerados com precaução de qualquer forma. 

A seguinte citação ilustra o que o parceiro grego salientou como sendo uma questão relacionada com o 

tratamento dos conteúdos: 

 
Poderão as várias disciplinas que tendemos a integrar numa unidade didática ser contraditórias? Ex. Ao 
ensinar alunos de 8 anos sobre a fermentação, um procedimento químico que transforma o mosto (das 
uvas) em vinho, a referência à mitologia e ao Dionísios poderá desvia-los do objetivo de ultrapassar as 
explicações míticas e focar-se nas científicas? 
(fonte http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html) (Relatório grego, 
pág.6) 
 
Esta questão refere-se ao possível conflito e consequente mal entendimento de alguns conteúdos quando 

se decide utilizar o património para fins didáticos. No caso mencionado, as explicações mitológicas podem 

desorientar os alunos e impedi-los de ter um entendimento baseado em factos científicos. 

Mesmo que casos como este possam de facto ocorrer, especialmente quando se lida com património 

antigo, uma abordagem metodológica sólida e global poderá garantir um tratamento adequado dos 

conteúdos, permitindo por sua vez aos alunos uma experiência mais rica fomentando uma mente-aberta e 

tornando-os capazes de compreender a diversidade temporal, espacial e cultural. 

 
  

http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html
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7. Mas mesmo assim... Vale a Pena 

 
Nas secções anteriores foi fornecido um resumo com as considerações chave sobre os tópicos em 

questão. A maioria das observações referem-se a questões e preocupações que tendem a reduzir 

os possíveis impactos positivos das iniciativas como as que foram propostas. Existe, sobretudo o 

problema do financiamento e o problema da política, que não dependem necessariamente um do 

outro. 

Mas, não suportando os pontos negativos realçados, a certeza e sentimento comum é de que 

manter o investimento – se não for o dinheiro, pelo menos tempo e dedicação – na experiência de 

novos métodos e abordagens no ensino da ciência, integrado as TIC e o património dos museus, 

ainda vale muito a pena, pois pode realmente contribuir na inovação geral do ensino das ciências  

e ter um impacto positivo forte nos resultados de aprendizagem. É assim que o parceiro italiano 

descreve os impactos positivos da abordagem MUSED na comunidade de professores e nos 

alunos: 

A abordagem proposta possibilita contrabalançar o declínio das disciplinas didáticas e o empobrecimento 
das posições disponíveis para professores com o aumento do profissionalismo. Ao mesmo tempo, visa 
fornecer aos alunos uma proposta cultural mais apropriada aos nossos tempos, num contexto Europeu. 
Apoia uma aprendizagem mais eficaz e ampliada na complexidade da empresa, numa perspetiva de grande 
responsabilidade dos que estão envolvidos. (Relatório italiano, pág. 8) 
 
Esta conclusão não nega os problemas. Em particular, existe a necessidade de aumentar o impacto das 

iniciativas conduzidas ao nível local, elevando-as para o nível nacional e internacional. Nesta perspetiva, o 

estudo confirmou uma tendência comum entre os países do sul da Europa que sofrem de uma maior 

redução de recursos. 
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Algumas Observações e Recomendações Conclusivas 
 

Dos dados recolhidos e da sua discussão, podemos propor algumas conclusões e recomendações para 

iniciativas e políticas futuras. 

Em primeiro lugar, existe uma falta geral de uniformidade na alocação dos recursos, regulações e 

indicações. Existem muitas iniciativas ao nível local, mas tendem a permanecer isoladas e não integradas 

numa estrutura comum. Esta questão afeta negativamente a formação de professores e o seu 

desenvolvimento profissional, uma vez que os processos de inovação tendem a ser confiados a iniciativas 

singulares, locais e à boa vontade dos indivíduos. 

Como consequência, as indicações comuns, transnacionais e nacionais a ser integradas nos currículos 

nacionais deverão ser promovidas.  

Existe uma falta geral de sistemas de monitorização e avaliação tanto ao nível nacional como internacional, 

o que dificulta a medição do impacto atual dos projetos e iniciativas e a avaliação da sua eficácia.  

Um conjunto comum de indicadores, assim como uma base de dados comum e segura, deverão ser 

criados e disseminados entre os decisores políticos, professores e outros envolvidos. Esta base de dados 

poderá ser integrada de forma útil com a base de dados PISA.  
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Objetivos de Aprendizagem do Ensino das ciências  – Tabela Comparativa nº 1  

 Princípios Básicos do Ensino da Ciência Grupo 1: idade 6 ou 8-10 Groupo 2: idade 10-12 Disciplinas 
(G2) 

ITÁLIA Método de pesquisa baseado em investigação, 
observação e interpretação de factos (geral, para 
alunos de todas as idades) 

 Desenvolver a curiosidade 

 Explorar fenómenos com 
abordagem científica (observação e 
descrição dos factos) 

 Implementar pequenas 
experiências 

 Identificar aspetos quantitativos e 
qualitativos no fenómeno 

 Reconhecer as principais 
características da vida dos animais 
e das plantas  

 Conhecer a estrutura do corpo 
humano 

 Cuidar do corpo e do ambiente 

 Utilizar linguagem adequada para 
descrever o que foi experienciado. 

 Encontrar informação e explicações 
de várias fontes.  

 Explorar, experimentar fenómenos e verificar as 
causas 

 Desenvolver esquemas e modelos simples dos 
factos.   

 Reconhecer estruturas e operações nos seus 
corpos.  

 Ter uma visão da complexidade da natureza. 

 Relacionar o desenvolvimento da ciência com a 
evolução da história humana.  

 Curiosidade e interesse relativamente aos 
principais problemas relacionados com o uso da 
ciência no campo do desenvolvimento científico 
e tecnológico.  

 Física 

 Química 

 Biologia 

 Astronomia 

 Ciências da 

Terra 

 

GRÉCIA G1: observação, investigação, interpretação de vários 
fenómenos utilizando uma abordagem multidisciplinar;  
 
G2: conhecimento básico e apreciar o papel das 
ciências naturais na civilização humana. 
 

“Estudo Ambiental” 
 

 Plantas e animais 

 O movimento do sol e da lua. 

 Funcionamento do corpo humano  

 A energia 

 As misturas 

 A luz 

 O solo 

 A geografia grega, utilização de 

“Investigar o Mundo Natural” 
 
Idade 10 aos 11: 

 Propriedades do material 

 Soluções 

 Átomos e moléculas  

 Células 

 Movimento e Forças 

 Geologia 

 Peso e Massa 

 Física,  

 Química 

 Biologia 

 Geografia 
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mapas e ecossistemas gregos.   Corpo Humano 

 Energia 

 Luz 

 Som 
 
Idade 11 to 12: 

 Ácidos, Bases, Sais 

 Energia e as suas formas 

 Carbonos minerais e gás natural  

 Energia nas plantas e ecossistemas 

 Sistema Respiratório e visão 

 Eletromagnetismo 

PORTUGAL G1:  
[…] contribuir para o entendimento progressivo da 
interligação entre a Sociedade e a Natureza.  
 
Relativamente aos estudos ambientais:  
[…] experiências de aprendizagem diversificadas e com 
significado para garantir o contacto direto com o 
ambiente.  
 
G2:  
[…] uma abordagem de aprender a fazer:  
As diretrizes curriculares relativas às Ciências naturais, 
mencionam especificamente a apreciação de tarefas 
experimentais de diversos tipos.  

Estudos Ambientais 

 A autodescoberta 

 Descobrir os Outros e Instituições  

 Descobrir o Ambiente Natural  

 Descobrir a Interligação entre os 
Espaços.  

 Descobrir materiais e objetos.  

 Descobrir a interligação entre a 
Natureza e a Sociedade.  

 

  Física 

 Química 

 Biologia 

 Astronomia 

 Ciências da 

Terra 

 História 

 Cidadania 
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Experiências e Recomendações sobre o Património Cultural e as TIC para o ensino das ciências  – Tabela Comparativa nº 2 

 Património 
Cultural 

TIC Observações Chave EXPERIÊNCIAS CHAVE 

ITÁLIA Sem indicações 
 
MUSED 

Indicações gerais 
sobre 
competências 
digitais 

- Aprendizagem mútua 
- Para lá das paredes 
- Novos meios de comunicação 
-  Caminhos criativos 

MUSED 
A plataforma permite pesquisar o catálogo do museu da 
Universidade de Sapienza e produzir hipermídia relacionada 
com o património científico.  

GRÉCIA Sem indicações 
 

Sem indicações 
específicas 
 

Vários projetos são mencionados, mas 
nenhum se foca estritamente no 
património cultural ou nas TIC para o 
ensino da ciência. 

 

PORTUGAL 
 
 

Sem indicações 
específicas 
 
O projeto 
HERITAGE 
(Património) ao 
nível nacional 

Indicações gerais 
sobre 
competências 
digitais 

Apesar de várias iniciativas, projetos e 
atividades em torno da educação para a 
ciência e património cultural, não existem 
ainda ações sistemáticas. 
 

PATRIMÓNIO 
visa promover a educação para o património cultural ao 
conduzir uma série de atividades interligadas, 
nomeadamente o concurso escolar “A minha escola adota  
um museu, palácio, monumento…”, o kit coleção do 
património imaterial e a disseminação da informação sobre 
Os Tesouros Nacionais dos Museus da DGPC  para a 
comunidade educativa 

 

 

 

  



Educação e Museus: Património cultural para a aprendizagem da ciência 
 

 

 
      EDMUSE 

21 
 

 

Iniciativas que promovem unidades didáticas interdisciplinares – Tabela Comparativa nº3  

 Iniciativa 1 Iniciativa 2 Observações Chave 

ITÁLIA Projeto   A DIA é uma base de dados de imagens que podem ser utilizadas em 
diversas atividades para as escolas e universidades, para investigação 
multidisciplinar e finalmente, como um recurso específico para o 
ensino com multimédia. http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php 
 
CulturaItalia oferece acesso integrado ao mundo da cultura italiana. 
São fornecidos recursos digitais diretamente pelos que possuem e 
gerem os conteúdos culturais. Os utilizadores consultam uma base de 
“metadata” atrpvazvés de um Portal que agrega e organiza a 
informação de todos os fornecedores afiliados com a CulturalItalia. 
http://www.culturaitalia.it/ 
 
O website RAI permite a criação de aulas utilizando televisão 
audiovisual. http://www.raiscuola.rai.it  

GREECE Projeto FIBONACCI sobre as TIC para o 
ensino das ciências  no Jardim de Infância. 

 O Departamento da Educação Cultural de Achaia, em cooperação com 
o Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade de Patras, 
organizaram uma rede de escolas para criar unidades didáticas 
interdisciplinares, baseadas em várias exibições de museus.  
Muitos aspetos de ciência e tecnologia foram abordados através da 
arte, teatro e musica, tal como a função de um computador, a função 
de um telefone e de um rádio. 

PORTUGAL 
 
 

Projeto INQUIRY 
O Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra desenvolveu manuais, recursos 
educacionais e um curso de formação de 

Projeto CLOHE 

Utiliza brinquedos 
mecânicos que se movem 
(autómatas) como 

 

http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php
http://www.culturaitalia.it/
http://www.raiscuola.rai.it/
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professores sobre o método IBSE (Inquiry 
Based Science Education – Aprendizagem 
das ciências  baseado em Inquiry), 
promovido num espaço exterior à sala de 
aula, tal como os jardins botânicos, que se 
intitulou de “projeto Inquire: formação em 
biodiversidade e sustentabilidade”. Estes 
recursos podem ser utilizados em diversas 
disciplinas como biologia, geografia, 
geologia… 

ferramenta de ensino 
para alunos do ensino 
primário desenvolverem 
competências chave 
transversais 
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Práticas inovadoras no ensino das ciências  e na avaliação do impacto para melhorar a aprendizagem – Tabela comparativa nº 4 

 ENSINO 
DA 
CIÊNCIA 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO Observações Chave 

ITÁLIA  . Não há iniciativas específicas, apenas projetos e recursos 
transversais que incluem ferramentas para o ensino e/ou 
avaliação do ensino das ciências. 

GRÉCIA Veja  
tabela 
anterior 

Espaço @wiki (http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/) 
professores do ensino primário de Achaia partilham materiais 
didáticos e práticas educacionais na área da Metodologia e 
Didática na Física (apenas disponível em Grego). 

Vários projetos são mencionados, mas nenhum se foca 
estritamente no património cultural ou nas TIC para o ensino 
da ciência 

PORTUGAL 
 
 

 Projeto INQUIRE  
 
 
 
 

Ainda não existem dados sistemáticos para o sistema educativo 
de Portugal sobre o impacto dos diferentes métodos e 
abordagens do ensino das ciências. Contudo, a inspeção-geral 
está a realizar uma atividade de monitorização chamada 
“Gestão Curricular: Ensino experimental das ciências” que visa 
promover e monitorizar o desenvolvimento do ensino das 
ciências  experimental na sala de aula, promover a melhoria 
das práticas educativas e contribuir para uma gestão eficaz do 
currículo com um impacto positivo nos resultados dos alunos. 
 

 

 

http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/
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Questões e Preocupações – Tabela Comparativa nº 5 

ITÁLIA Existem questões organizacionais e infraestruturais.  
Nem todas as escolas estão equipadas com tecnologias e laboratórios de multimédia e nem tem todos os professores têm 
competências para gerir as TIC.  

GRÉCIA Nem sempre é possível a partilha dos conteúdos dos museus nas plataformas digitais, devido a questões de direitos de 
autor.  
 
Poderão as várias disciplinas que tendemos a integrar numa unidade didática ser contraditórias? Ex. Ao ensinar alunos de 8 anos 
sobre a fermentação, um procedimento químico que transforma o mosto (das uvas) em vinho, a referência à mitologia e ao Dionísios 
poderá desvia-los do objetivo de ultrapassar as explicações míticas e focar-se nas científicas? 

(fonte http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html) 
PORTUGAL Não há computadores suficientes.  

Geralmente a metodologia BYOD não é permitida. 
Outro problema é o constrangimento de tempo, devido à necessidade de se focar no currículo denso e no sistema 
orientado para os exames.  
A formação de professores nas ferramentas de TIC (veja os resultados de um estudo europeu apresentado por Sílvia Costa 
na Conferencia da Educação na Era Digital http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-
materials-education-digital-era-conference-now-online): 70% dos professores considerou importante a utilização de 
ferramentas digitais nas suas aulas mas apenas 20% dos alunos são ensinados por professores confiantes na utilização de 
materiais digitais) 

 

http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
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Plataformas e Websites 

ITÁLIA 

ASSODIDATTICA MUSEALE http://www.assodidatticamuseale.it/ADM/default.aspx  

CULTURAITALIA http://www.culturaitalia.it/ 

DIA – INDIRE http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php 

MINISTERO dei BENI CULTURALI http://spmn.beniculturali.it/didattica.html  

MUSEO DIFFUSO di TORINO http://didattica.museodiffusotorino.it/ 

MUSEO GALILEO http://www.museogalileo.it/en/explore/onlinedidactic/scienceplay.html 

MUSED http://mused.uniroma1.it 

POLO MUSEALE di FIRENZE http://www.polomuseale.firenze.it/didattica/  

RAI SCUOLA  http://www.raiscuola.rai.it 

 

GRÉCIA 

DISCOVER THE COSMOS http://portal.discoverthecosmos.eu/ 

EUGENIDES FOUNDATION http://www.eugenfound.edu.gr 

INSPIRING SCIENCE EDUCATION http://www.inspiringscience.eu/project 

OPEN DISCOVERY SPACE http://opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers 

THE SCIENCE CENTER AND TECHNOLOGY MUSEUM “NOESIS” http://www.noesis.edu.gr/ 

WIKI SPACE OF THE PRIMARY TEACHERS OF ACHAIA http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/ 

 

http://www.assodidatticamuseale.it/ADM/default.aspx
http://www.culturaitalia.it/
http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php
http://spmn.beniculturali.it/didattica.html
http://didattica.museodiffusotorino.it/
http://www.museogalileo.it/en/explore/onlinedidactic/scienceplay.html
http://mused.uniroma1.it/
http://www.polomuseale.firenze.it/didattica/
http://www.raiscuola.rai.it/
http://portal.discoverthecosmos.eu/
http://www.eugenfound.edu.gr/
http://www.inspiringscience.eu/project
http://opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers
http://www.noesis.edu.gr/
http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/
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PORTUGAL 

CLOHE PROJECT http://www.clohe-movingtoys.eu/www/Home_EN/Home.htm 

ELEVATE (FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) PROJECT  

https://sites.google.com/site/elevategrundtvig/  

HERITAGE (PATRIMÓNIO)PROJECT  http://www.dge.mec.pt/patrimonio-cultural 

INQUIRE (COIMBRA BOTANIC GARDEN) PROJECT  http://www.inquirebotany.org/ 

MOCHO PORTAL http://www.mocho.pt/ 

PORTAL OF VIRTUAL CHEMISTRY LABS 

 http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

SCIENCE MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF COIMBRA 

 http://www.museudaciencia.pt/index.php?module=content&option=museum  

SOCIENTIZE http://www.socientize.eu/.  

SUN FOR ALL PROJECT http://www.mat.uc.pt/sun4all/index.php/en/ 
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