
II Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
62 

O GOOGLE SITES NA APRESENTAÇÃO DO V DE GOWIN DE UMA 

INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 Berta Bemhaja, Elizabeth Ashall, Inês Tavares, Sara Barroca, Zara Baltazar 
Escola Secundária, com 3º ciclo, da Lousã 

bbhaja@oniduo.pt; bessashall@gmail.com; inestavares00@gmail.com; 
saraftbarroca@gmail.com; zarabaltazar@hotmail.com  

 
 

Resumo 
Apresenta-se neste artigo a exploração do Google Sites, como ferramenta educativa, numa 
investigação em grupo de alunos que frequentam no oitavo ano de escolaridade a disciplina de 
Ciências Naturais. O trabalho, resultado de uma estratégia pedagógica desenvolvida durante os 
segundo e terceiro períodos, consiste na utilização do Google Sites para a criação de repositórios 
de conteúdo online, referentes aos trabalhos experimentais realizados com utilização do V de 
Gowin. Além da análise de conteúdo do site desenvolvido, para a recolha de dados será utilizado 
um questionário concebido para avaliar as opiniões dos alunos sobre o potencial daquela 
ferramenta para ser utilizada em contextos educativos em alternativa ao relatório, em suporte 
de papel, vulgarmente apresentado quando da realização de atividades práticas e experimentais 
em ciências. 
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INTRODUÇÃO 

O conceito web2.0, ao propor que os utilizadores da web não sejam meros 

“consumidores” e sejam ativos e participativos no processo de acesso e atualização da 

informação, associa-se cada vez mais às metodologias de ensino que apontam para um 

paradigma educacional centrado no aluno, como elemento ativo e central na sua 

aprendizagem (Silva & Gomes, 2003). 

No âmbito dos diagramas e no contexto particular do ensino das ciências, têm sido 

usados diagramas V ou V de Gowin, também designado por V do conhecimento, 

epistemológico ou heurístico, como ferramenta para a promoção do trabalho 

experimental no ensino das ciências, numa perspetiva de Ensino por Mudança Concetual 

(Vieira & Vieira, 2005). 

Apresenta-se a justificativa e a proposta para uma abordagem sócio-cognitiva para o 

ensino experimental das ciências, com a utilização do Google Sites, como ferramenta 

online para a organização e apresentação do V heurístico de Gowin de um trabalho 

experimental das ciências, no 8º ano de escolaridade, numa Investigação em Grupo.  
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2. O GOOGLE SITES 
O Google Sites permite a criação de sites por qualquer utilizador que não tenha grandes 

conhecimentos de programação. Oferece ao utilizador: i) um ambiente simples para a 

criação e edição de páginas; ii) um conjunto de temas e sequência de cores e fundos pré-

definidos; iii) a possibilidade de inserção de vídeos, imagens, músicas, hiperligações, 

apresentações PowerPoint, tabelas e arquivos em formato Word e Excel. Em termos de 

funcionalidade, é possível compartilhar a gestão do site com outros utilizadores, bem 

com a possibilidade de um visitante poder fazer comentários a cada uma das páginas, 

potenciando interações e trocas de informação entre autores e visitantes. Todos estes 

atributos conferem a esta ferramenta particular interesse para fins pedagógicos e daí o 

nosso interesse em testar a sua eficácia no desenvolvimento de atividades pedagógicas 

da aprendizagem das ciências, que exigem o desenvolvimento de competências ao nível 

da pesquisa de informação, desenvolvimento de escrita individual/colaborativa e da 

possibilidade de inserir a metacognição e a autoavaliação. Sobre a utilização das TIC na 

aprendizagem das ciências, Cox et al. (2003:3) referem: “Through the use of ICT, pupils 

have improved their understanding of scientific concepts, developed problem-solving 

skills, been helped to hypothesise scientific relationships and processes, and improved 

their scientific reasoning and scientific explanations”.  

 

3. A CRIAÇÃO DE UM SITE PARA UMA INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS 
3.1 Enquadramento teórico da intervenção  
O “V” de Gowin, como um instrumento heurístico para análise da estrutura e do 

processo do conhecimento, contribui para que as atividades experimentais, nos 

processos investigativos, sejam concetualmente mais positivas, mais práticas e 

proporcionem maiores desafios na resolução de problemas (Fonseca et al., 2005). Surge 

como um instrumento útil para colocar os alunos a pensar sobre o pensar 

(metacognição) e, desta forma, entenderem a estrutura do conhecimento e o seu 

processo de construção. Uma estratégia de ensino e aprendizagem organizada com base 

no V de Gowin é uma estratégia em que o aluno assume a investigação, individual ou em 

trabalho cooperativo, como resposta para problemas científicos traduzidos por 

questões-problema. A estrutura cognitiva do aluno constituída por crenças ou visões do 

mundo, pressupostos acerca do conhecimento ou «filosofias», teorias, princípios e 
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conceitos pessoais, vai interagir com o trabalho em desenvolvimento e “desta interação 

com os objetos a conhecer resultarão registos, transformações de registos e juízos de 

conhecimento e de valor dependentes da maior ou menor «riqueza» da estrutura 

cognitiva, mas que também a vão enriquecer” (Valadares, 2005).  

As atividades experimentais realizadas pelos alunos podem ser avaliadas através da 

elaboração de um relatório em V de Gowin, onde são apresentados os processos, os 

resultados e esquematiza toda a atividade experimental.  

 

3.2 Apresentação do projeto 
3.2.1 Objetivos gerais  

Pretende-se que a criação de um Google Site, pelos alunos, para apresentação do V de 

Gowin, lhes permita: 

- adquirir e  desenvolver competências,  para que mais tarde sejam capazes de realizar 

de forma eficaz relatórios mais completos; 

- desenvolver a capacidade de raciocínio e organização de conceitos de uma forma 

integrada; 

- superar as dificuldades que vulgarmente revelam em relacionar a teórica com a prática, 

na utilização da linguagem científica e da estruturação dos relatórios. 

3.2.2 Participantes e metodologia genérica 

 Intervenientes: 26 alunos da turma C, do oitavo ano de escolaridade da Escola 
Secundária, com 3º ciclo, da Lousã e docente da disciplina de Ciências Naturais. 

 Metodologia: seleção e apresentação de materiais de apoio ao trabalho a 
desenvolver (a utilizar pelos grupos nas diferentes fases do processo de 
investigação), preparação da apresentação dos objetivos e da atividade a 
desenvolver; definição dos critérios de avaliação do processo e produtos da 
atividade- apresentados na Plataforma Moodle. 

 Organização da aprendizagem: Modelo de Investigação em Grupo /Organização 
do ensino. 

 Criação dos site pelos grupos de alunos (apresentados na Figura 1). 

 Avaliação do processo e dos produtos. 
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 Figura 1 – Sites dos alunos para apresentação do  seu projecto de investigação. 

  

  

  

                                                                          

 

 
3.2.3 Resultados esperados 

A utilização das ferramentas web 2.0 têm demonstrado que, ao publicarem online, os 

alunos desenvolvem o gosto pela escrita e revelam mais cuidado na qualidade dos textos 

publicados pois sabem que ficam acessíveis à análise crítica dos colegas, do professor e 

outros visitantes. Mesmo que se assuma que as tecnologias não garantem a 

aprendizagem efetiva, sendo fundamental que a sua utilização vise amplos objetivos 

promotores de interação e de construção conjunta do conhecimento o que, por si só, 

gera uma nova cultura de aprendizagem (Cox et al., 2003), associadas à promoção da 
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aprendizagem das ciências, podem, contribuir para o aumento de literacia científica e 

desta forma, além de contribuir para a aquisição de conhecimento científico, permitir a 

aplicação desse conhecimento em situações do mundo real, mesmo que diferentes das 

aprendidas em situações escolares. 
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