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Zürich, November 2018 
 
Estudo ETH para a otimização do ensino das ciências naturais 
 
 
Caros Pais, 
 
Gostaríamos de contar com a vossa participação num estudo longitudinal para a otimização do 
ensino das ciências naturais. Este estudo é apoiado pela Fundação Jacobs (Jacobs Foundation) que 
está particularmente empenhada nas boas possibilidades de desenvolvimento dos jovens 
(www.jacobsfoundation.org). 
 
Como deve ser concebido o ensino das ciências naturais a fim de transmitir aos estudantes um 
conhecimento inteligente, que lhes permita uma aplicação diferente e lhes facilite a compreensão 
de contextos abstratos? E como se poderá promover o interesse estável das crianças e jovens por 
temas da área das ciências, que se mantenha em situações em que se vejam confrontados com 
tarefas exigentes? 
 
Estes são apenas dois exemplos de questões em aberto da área da pesquisa, que são analisadas no 
nosso estudo longitudinal levado a cabo na ETH Zürich sob a direção do Prof. Dr. Elsbeth Stern e 
do Dr. Ralph Schumacher. O objetivo deste estudo consiste na otimização do ensino das ciências 
naturais com base na pesquisa do ensino e da aprendizagem. 
 
Este estudo longitudinal debruça-se sobre o efeito a longo prazo do ensino otimizado das ciências 
naturais — ou seja, em que áreas as crianças que participam no ensino otimizado a partir do nível 
de escolaridade primária, também mais tarde ainda superam outras crianças que frequentaram o 
ensino convencional. 
 
Para estarmos em posição de acompanhar cada uma das crianças e respectivamente cada um dos 
jovens durante o seu período escolar e de lhes oferecer um ensino otimizado contínuo, solicitamos 
o vosso consentimento relativamente a dois pontos: (1) para determinar o progresso da aprendi-
zagem das crianças, gostaríamos de avaliar o seu conhecimento sobre ciências naturais antes e 
depois da frequência do ensino otimizado. Os testes de conhecimento aplicados para o efeito são 



comparáveis a testes escolares normais. (2) Para podermos acompanhar a longo prazo os partici-
pantes no estudo nas suas mudanças de turmas e escola, gostaríamos de registar os respectivos 
nomes e endereços. 
 
Em consonância com as rigorosas disposições em matéria de proteção de dados da ETH Zürich, 
asseguramos que não iremos transmitir a ninguém os nomes e endereços. Os dados serão arqui-
vados de modo a que apenas os colaboradores estreitamente envolvidos no projeto tenham aces-
so aos mesmos. Além disso, o nome do seu filho será guardado separadamente dos dados que 
iremos recolher. Adicionalmente, salientamos de forma perentória que não serão fornecidas 
quaisquer informações a pessoas que tenham um papel relevante na passagem para o ginásio (en-
sino secundário) ou para qualquer outra escola de transição para o ensino secundário. Até o seu 
filho atingir a maioridade, será informado, no primeiro mês de cada ano letivo, acerca das investi-
gações e atividades planeadas para esse mesmo ano. Os Senhores terão em qualquer momento, a 
possibilidade de levantar objeções e podem exigir sem prestar justificativa, a eliminação de todos 
os dados recolhidos sobre o seu filho. 
 
Por agora, ficaríamos muito contentes se assinasse e nos enviasse de volta a declaração de con-
sentimento anexa. 
 
Poderá obter informação adicional sobre o nosso estudo no texto informativo em anexo. Muito 
obrigada pelo seu interesse e cooperação! 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

                                                                    
Prof. Dr. Elsbeth Stern      Dr. Ralph Schumacher 
 


