
HISTORIAL 

O Laboratório de Investigação em Ensino das Ciências e Tecnologia (LInECT), 

inicialmente denominado "Laboratório Didáctico-Pedagógico de Ciências", foi criado no 

ano lectivo de 2002/2003 para dar apoio à implementação de um modelo de formação em 

rede desenvolvido na Universidade dos Açores. Em simultâneo, devido ao contacto 

próximo que o Departamento de Ciências da Educação tem com Educadores(as) de 

Infância e Professores(as) do 1º Ciclo do Ensino Básico, começaram a surgir por parte 

destes pedidos de apoio para o desenvolvimento de actividades experimentais com os seus 

alunos. Para dar resposta a tais pedidos, iniciou-se a realização de actividades 

experimentais que decorriam no "Laboratório Didáctico-Pedagógico de Ciências" ou nas 

escolas, tendo sido construídos instrumentos de trabalho preparados para o efeito 

(cadernos de apoio para os professores e fichas de trabalho para os alunos). 

Desde o ano lectivo de 2005/2006, com o apoio do Programa Estagiar L, promovido pela 

Região Autónoma dos Açores, o LInECT passou a contar com um estagiário. Desde 

então, tem sido possível dar um apoio mais regular aos pedidos dos educadores e das 

instituições que nos procuram. 

O LInECT tem tido uma aceitação muito positiva por parte dos visitantes, como 

demonstram os estudos por nós efectuados. Por outro lado, a afluência de alunos e 

professores tem sido elevada, como se pode contactar através do livro de visitas do 

Laboratório. Estes dados permitem inferir da necessidade de um espaço onde 

a investigação e a divulgação da ciência se faça de forma transversal a todas as temáticas 

e onde se valorize a formação de todos, fundamentalmente, desde os primeiros anos de 

ensino. É um espaço privilegiado para a investigação do ensino das ciências e das 

tecnologias, que contribui para a divulgação da ciência aos alunos e aos cidadãos em 

geral, e apoia os professores e alunos numa área ainda deficitária, como é o ensino das 

ciências nos primeiros anos de escolaridade na nossa região. 

Através das suas diversas actividades, desde a sua criação, o LInECT pretende ser um 

factor de articulação entre a investigação em educação em ciências e tecnologia e a 

formação inicial e contínua de professores e educadores. 
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