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Dado que os aiUnt16, antes do ensino formal da ct~da, desenvolvem 
Concept;Oes Alternativas, determinaram·se essas concepr;3es em 15 alunas do 5ll 
ano de e.rolaridade ante. de preceder a explora~ao do tern. A Importanci. da 
Agua para 05 Seres Vivos. 
A .plic.~ao de urn pre-teste (diagn6slico) permitiu const.t.r • exi.tencia de 
varias Concep93es Altemativas nestes alunos, tais como: e para ficarem fortes 
que os seres vivos necessitam de 'gua; 08 alimentos, quer de origem animal, 
quer de origem vegetal, tern reduzida percentagem em agua; •• actividades 
industriais (como a produ~o de m6veis, vestuario .. ,) nao necessitam de agua 
para ocorrerem, etc. 
Com base nos resultados do teste diagn6stico concebemo, (e implementamos) 
Urn conjunto variado de esb'ategias educativa5, em que predominava a 
re.Uza~iio de trabalhos praticos e experimentais, mas que tambem consideroo 
debate. e pesquisas, para promover • mudan~. conceplu.1 de .. jad •. 
Com os recursos implementados conseguiu-se a evolu~io de muitos dos 
conceitos dos alunos, mas tambem se verificou a per8ist~da de algumas 
roncep~Oes originais. 
Com este trabalho pretendemos conlribuir para a reflexio sobre a necessidade (e 
importancis) de determinar as Con~6es A1temativas dos aJunos antes do 
ensino formal dos temas de Cienda, nomeadamente se esses temas se 
re1acionam com asaunt06 que fazem parte do quotidiano dos alunos, pois essas 
concep~s, se n.io forem tidas em considera~io durante 0 procease de 
ensino/aprendizagem, podem ser urn entrave a aprendizagem dos &lunas. 
Esperamos t.mbem que 0 trabalho sirva p.r. sensibillzar os professore., 
nomeadamente, de Gencias eta Natureza, para estudos no campo das 
Concep95es Alternatives, na procura das melhores condi~5e8 para a 
.prendlzagem dos a1unos. 


