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DESCRIÇÃO 
 

O programa Pequenos Exploradores privilegia que as crianças sejam, naturalmente, crianças. Que 

brinquem, questionem o mundo que as rodeia, recolham dados, testem as suas hipóteses e cheguem 

a novas e brilhantes ideias.  

 

Objetiva desenvolver a curiosidade das crianças acerca do mundo natural que as rodeia, promovendo 

o interesse pela atividade científica e fomentando o desenvolvimento do sentido crítico.  

 

Pretende-se que as atividades práticas, experimentais e laboratoriais propostas não sejam 

exploradas isoladamente, ao invés, devem fazer parte de um projeto maior, integrador e 

multifacetado. Preconiza-se que a intervenção educativa favoreça e privilegie um ambiente 

acolhedor, estimulante e desafiador. Como tal, as estratégias e atividades selecionadas serão 

adequadas às idades e características das crianças, proporcionando-lhes não só a consolidação das 

aprendizagens realizadas na escola, bem como, a aquisição de novos conhecimentos e competências 

(emocionais, sociais, cognitivas e físicas), essenciais para o seu sucesso, tendo sempre como 

referência a identidade social, afetiva e cultural de cada uma delas. 

 

Preconiza-se que sejam pequenos cientistas e não apenas consumidores de ciências, logo as 

atividades apresentadas constituem-se como meros indicativos e não esgotam as possibilidades que 

se colocam aos mentores, às escolas e às comunidades. 

 

Todas as atividades estarão centradas na exploração de diversos temas do conhecimento do mundo, 

através da metodologia trabalho de projeto, de modo a permitir que as crianças cresçam de uma 

forma equilibrada num ambiente onde existe respeito pela diferença, cooperação e aprendizagem.   



 
Síntese Programática 

Pequenos Exploradores 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS  
 

O programa da AEC de Pequenos Exploradores visa: 
 

 Potenciar o desenvolvimento de atitudes positivas face ao Estudo do Meio; 

 Enriquecer o prescrito no programa de Estudo do Meio; 

 Despertar a curiosidade acerca do mundo natural que nos rodeia, promovendo o interesse e 

admiração pela atividade científica; 

 Promover a utilização e desenvolvimento de vários processos e atitudes científicas, contribuindo 

assim para formação individual e social das crianças; 

 Promover a aquisição e desenvolvimento da literacia científica; 

 Providenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento e a reestruturação das conceções 

prévias; 

 Desenvolver a capacidade de resolver problemas. 

 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 

O programa Pequenos Exploradores visa desenvolver atividades relacionadas com: 
 
Atividades práticas, experimentais e laboratoriais no âmbito de:  

 A Natureza dos exploradores (De onde somos? E como somos?) 

 Os exploradores, as plantas, as rochas e os bicharocos (As plantas, os animais e as rochas) 

 Onde estão os exploradores? (Os astros, o planeta terra e os fenómenos naturais) 

 Os exploradores descobrem a matéria e a energia (A água, o ar e a luz) 

 Os exploradores fora da sala de aula (atividades outdoor)  

 Elaboração de projetos, planeamento e distribuição de tarefas (trabalho autónomo, individual 

ou em grupo); 

 Debates, assembleias de turma, entrevistas a convidados (envolvimento da comunidade e 

tomada de decisão comum).  
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