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1-Introdução:
O ensino informal em Clubes de Ciência apresenta grandes potencialidades de
ensino e de aprendizagem através de processos investigativos continuados em que o
aluno vai procurando construir conhecimento com base em observações que realiza.
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver a motivação para as
aprendizagens e a capacidade investigativa dos jovens e foi realizado com alunos de
2º e 3º ciclos da Escola Básica Augusto Gil (Porto), em contexto de Clube de Ciência,
tendo proporcionado condições para o conhecimento do ciclo de vida do bicho-daseda e para a colocação de questões de partida para novas investigações.

2-Investigação realizada com alunos:
• Título: Transmissão de caraterísticas físicas à descendência, em populações de
bichos-da-seda (Bombyx mori).
• Questão-problema: Como são transmitidas à descendência as caraterísticas
físicas observáveis em populações de bichos-da-seda (Bombyx mori)?
• Material e métodos:
Material: - Ovos de Bombyx-mori, de uma população aleatória; Caixas de
cartão; Folhas de Amoreira (Morus alba).
Métodos: -As larvas foram alimentadas com folhas de Amoreira (Morus alba),
até atingirem cerca de 3cm de comprimento.
- As larvas foram então separadas, de acordo com a semelhança das
suas caraterísticas observáveis (Castanhas, Riscadas e Brancas), em três caixas
diferentes identificadas.
- As larvas foram alimentadas até à construção de casulos.
- Após o nascimento das borboletas, as caixas foram mantidas
separadas de modo a só ocorreram cruzamentos entre borboletas resultantes de
larvas com padrão semelhante.
- Foi observado e registado o aspeto das larvas adultas em três
gerações sucessivas, entre março e julho de 2011, tendo os ovos das 2ª e 3ª
gerações eclodido sem ocorrência de diapausa.
• Resultados observados:
1ª Geração

Escola Básica Augusto Gil
(1/3/2011)

Escola Parceira (mesma população de
origem, 03/2011)

Efectivos

%

Efectivos

%

Castanhas

42

67,7

133

63,3

Brancas

8

12,9

36

17,1

Riscadas

12

19,4

41

19,6

TOTAL

62

100

210

100, 0

2ª Geração

Castanhas
Brancas
Riscadas
TOTAL

3ª Geração
Castanhas
Brancas
Riscadas
TOTAL
3ª Geração
Castanhas
Brancas
Riscadas
TOTAL
3ª Geração
Castanhas
Brancas
Riscadas
TOTAL

Geração nascida em 26 de Maio de 2011, de um cruzamento conhecido
Castanhas x Riscadas:
Efectivos
%
17
50,0
6
17,6
11
32,4
34
100,0
Geração nascida em 31/7/ 2011,
de um cruzamento Riscadas x Riscadas:
Efectivos
%
0
0,0
12
12,2
86
87,6
98
100,0
Geração nascida em 31/7/2011,
de um cruzamento Brancas x Brancas:
Efectivos
%
0
0,0
43
97,7
1
2,3
44
100,0
Geração nascida em 31/7/ 2011,
de um cruzamento CxC::
Efectivos
%
11
78,6
0
0,0
3
21,4
34
100,0

No ciclo de vida de Bombyx mori ocorrem
metamorfoses.

As
Bombyxmori
mori podem
podemapresentar
apresentar
As larvas
larvas de Bombyx
diferentes
diferentes fenótipos.
aspetos.

De acordo com os resultados observados,
os alunos :
- concluíram haver três padrões distintos
de larvas, na população de Bombyx mori, que
são transmitidos aos descendentes de acordo
com as caraterísticas dos progenitores.
- concluíram haver dominância do padrão
“Castanho”, relativamente a “Riscado” e a
“Branco”.
- colocaram novas questões: “Porque há
diferenças tão grandes entre o número de
indivíduos de cada padrão, na descendência dos
diferentes cruzamentos?” e “Porque não ocorreu
a habitual diapausa entre a postura e a eclosão
dos ovos?”

3-Conclusões:
No final da atividade, para além de terem
compreendido como decorre o ciclo de vida dos
bichos-da-seda, os alunos revelaram ter adquirido
estruturas
mentais
favoráveis
a
novas
aprendizagens.
Ficou assim evidente que, em contexto de
Clube de Ciência, os alunos podem evoluir numa
progressiva
construção
do
conhecimento,
questionando-se e buscando respostas no
processo investigativo, com enquadramento na
metodologia de Aprendizagem Baseada na
Resolução de Problemas (ABRP), podendo as
competências assim adquiridas proporcionar uma
maior motivação para o conhecimento e para a
melhoria do processo de ensino/aprendizagem.
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O Universo perdido…
José Gonçalves – Professor do Ensino Secundário e NUCLIO
Poluição Luminosa é um tipo de poluição em que os cidadãos pensam que não tem
consequências sobre o ser humano.
Neste cenário, mais de 200 alunos do ensino básico de diferentes anos de escolaridade
juntaram-se, num trabalho colaborativo, para o estudo deste tipo de poluição. Cada equipa
observou, recolheu e tratou de seus dados, de acordo com seu grau de escolaridade, tipo de
grupo e rua a estudar. Cada grupo de alunos teve um mínimo de um aluno do 7º ano, um do 8º
ano e um do 9º ano.
Os alunos do sétimo ano estudaram as estrelas, constelações (com apoio de Stellarium) e
contaram as estrelas observadas numa constelação no céu noturno.
Os alunos do oitavo ano estudaram a luz e cor (com suporte de uma atividade experimental e
uma simulação do PhET), o espectro (com espectroscópios construídos a mão) e observaram o

producção de
energia
usando fontes
poluentes

Economia
Ambiente

flora, habitats, fauna,
...

insomnia,
stress,

nas nossas
casas

Saúde

Por meio de uma palestra geral dada a todos os alunos, mostrando imagens
ou vídeos (http://vimeo.com/channels/eufisicatv/24551969) sobre a
problemática.
As perguntas que os alunos levantaram foram:
1) O que causa a poluição luminosa?
2) Qual é o desperdício?
3) Quantas estrelas podemos ver?
4) Qual a relação entre o gasto energético e …?
5) Como podemos reduzir esse desperdício?
6) Como influencia nos animais e vegetais?
7) Em que aspeto afeta o ser humano?

Aquecimento
global

invasão da luz

Social

tipo de fontes de luz existentes na sua rua.
Os alunos do nono ano estudaram a energia, os custos (cálculo realizados colaborativamente
com o Google Spreadsheet) e observaram para as fontes de luz e tipo de luminárias na sua rua.
Os pais apoiaram alguns grupos para localizar geograficamente, as observações realizadas pelos
alunos, no Google Maps, Google Earth ou por GPS.
Mediante a inserção destes dados num formulário do Google e após a sua importação para o
Google Fusion Table, foi possível criar o mapa da Poluição Luminosa na região de Amarante. Os
alunos concluíram que menos estrelas podem ser vistas à noite devido ao aumento de número
de luminárias por rua, pela sua desadequada potência e orientação. Eles concluíram que
precisamos de orientar melhor a luz, substituir as lâmpadas por LEDs, de modo a minimizar o
gasto de energia, evitando desperdício económico e diminuindo a nossa pegada de carbono.

2. Implementação

Cidade /
Campo

Cada equipa era formada por…

Auditoria à Iluminação Pública

Luz Artificial

Trabalho
colaborativo

Nº Estrelas

Tipo de
Lâmpada

Nº Estrelas

7º ano

Potência

9º ano
Nº Estrelas

Efeito Glow

1. Provocar a curiosidade

Constelações

Despesa

Energia

Tipo de
Luminária

LED vs Otras

Aluno do 9º ano

Aluno do 8º ano

Aluno do 7º ano

•
•
•
•

• Observação
• Registo de dados
• Fotografia

• Registo de dados,
nomeadamente:
• Contagem de estrelas
em diferentes direções
• Contagem de estrelas
na Constelação de
Orion

Coordenador
Medição
Registos
Cálculos

8º ano
Spectro

Importante: Geolocalização das observações feitas
Colaboração entre alunos, alunos e professors, professors e encarregados de
educação.

Cor da Luz

3. Evidências desde a observação

Informação
obtida
recorrendo
ao Google
Fusion
Tables

4. Explicação desde as evidências

Estrelas
Observadas

Potência

Energia

Constelações

5. Comunicação dos resultados

Cor da
Lâmpada

Despesa e
Desperdício

Tempo

Recursos
 7º ano – Poluição Luminosa http://portal.discoverthecosmos.eu/en/node/195700 (Portal Discover the Cosmos)
 8º ano – As Cores… http://www.profiles.org.pt/?page_id=156 (Portal PROFILES), espectrómetro para telemóvel http://publiclab.org/wiki/foldable-spec e
http://spectralworkbench.org/. Análise de imagens usando o SalsaJ http://portal.discoverthecosmos.eu/en/search/repository/educon/results/spectrum.
9º ano – Auditoria à Iluminação Pública http://dsr.nuclio.pt/recursos/ (Dark Skies Rangers website)
 Outros - http://www.noao.edu/education/, http://www.darksky.org/, http://www.cleveland.com/nation/index.ssf/2008/11/bigcity_light_pollution_may_go.html,
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/11/light-pollution/klinkenborg-text
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História e argumentação na aula de matemática
Paulo Gil – Escola Básica e Secundária de Pinheiro
Maria Helena Martinho – Instituto de Educação, Universidade do Minho

Introdução
A integração da história da matemática nas aulas de matemática e o seu papel no ensino e aprendizagem da própria matemática tem despertado o interesse tanto de investigadores como de
professores (Fauvel & van Maanen, 2000; Fasanelli, 2000; Jankvist, 2009). Os diferentes pontos de vista que surgem no contexto histórico constituem uma oportunidade para os alunos não só
observarem a evolução histórica dos conceitos, mas também de realizarem atividades de raciocínio e comparação de estratégias de resolução, promovendo o confronto de ideias e raciocínios
(Lakoma, 2000), o que permite o desenvolvimento de situações de argumentação matemática.

Experiência

Metodologia

Tendo como ponto de partida este princípio, pretendeu-se evidenciar o modo como a
integração de tarefas do âmbito da história da matemática, em contexto de sala de aula de
uma turma de 8.º ano, pode fomentar o desenvolvimento da argumentação matemática,
influenciando a capacidade de argumentação dos alunos. Numa primeira fase, foi pedido aos
alunos que resolvessem, em pequeno grupo, o seguinte problema: duas aves estão em cima
de duas torres, uma torre tem 30 metros de altura, a outra 40, e distam entre si apenas 50
metros; entre as torres está uma fonte. A um determinado instante as duas aves descem
voando a partir das duas torres à mesma velocidade chegando ao mesmo tempo ao centro da
fonte. A que distância se encontra a fonte das duas torres? Posteriormente, foi solicitado a
leitura e análise das estratégias de resolução apresentadas por dois matemáticos,
respetivamente, um italiano e um português, dos séculos XIII e XVI, Fibonacci e Gaspar Nicolas,
com o objetivo de os alunos confrontarem estas resoluções com as suas próprias estratégias
de resolução.

Esta experiência, integrada num estudo mais amplo de investigação, seguiu uma metodologia
qualitativa. No âmbito da investigação qualitativa que se propôs realizar, optou-se ainda pelo
estudo de caso, uma vez que se pretendia analisar o modo como a integração de tarefas do
âmbito da história da matemática, em contexto de sala de aula, influenciava a capacidade de
raciocínio e argumentação dos alunos de uma turma.
O estudo teve várias fases: organização da tarefa; concretização e recolha dos dados; análise dos
argumentos produzidos pelos alunos, análise local e global presentes nas diferentes interações
discursivas, dificuldades manifestadas pelos alunos e avaliação realizada pelos mesmos. A análise
dos argumentos produzidos pelos alunos foi feita recorrendo ao modelo de análise local dos
argumentos proposto por Toulmin (2008) e à classificação de argumentos proposta por Reid e
Knipping (2010). A avaliação realizada pelos alunos baseou-se nos cinco domínio apontados por
Tzanakis e Arcavi (2000).

Resultados
Embora todos os grupos tentassem, na primeira fase, resolver o problema proposto de forma aritmética, foi possível observar diferentes tipos de argumentos. Recorrendo a exemplos não
representativos, os argumentos produzidos pelos alunos não se restringiram a uma simples enumeração. Através dos vários tipos de argumentos apresentados para resolver o problema, foi
possível proceder a uma reconstrução funcional das diferentes afirmações produzidas nos diferentes grupos (Figura 1.). No final desta primeira fase, nenhum grupo tinha descoberto o problema
proposto. Os alunos são, assim, confrontadas com três resoluções (duas de Fibonacci – uma aritmética e outra geométrica – e uma outra de Gaspar Nicolas). Foi pedido aos alunos que lessem,
analisassem e discutissem, em grupo, cada uma dessas resoluções e, posteriormente, não só as comparassem entre si, mas as comparassem também com as suas próprias resoluções. Através dos
diferentes documentos produzidos pelos alunos procedeu-se não só a uma análise local dos argumentos presentes nas suas resoluções, mas também se procurou identificar quais as dificuldades
evidenciadas pelos mesmos e a avaliação que estes fizeram do trabalho desenvolvido, nomeadamente, na confrontação das diferentes resoluções. Quanto à análise local dos argumentos
produzidos pelos alunos, a partir da análise das fontes primárias, observa-se que os argumentos são apresentados de forma sequencial, o que não aconteceu quando os alunos tentaram resolver,
inicialmente, o problema. É ainda de referir que há, por parte dos alunos, uma preocupação na procura de garantias e, por vezes, fundamentos, que permitam legitimar a inferência na passagem
de um dado a uma conclusão (Figura 2.).

Legenda:
D: dado; C: conclusão; G: garantia; R: refutação
Figura 1. Representação esquemática da reconstrução funcional dos argumentos
presentes no raciocínio apresentado pelo grupo G1

Conclusões
Através desta experiência, constatou-se que, na realização das diferentes tarefas
propostas, foram diversos os tipos de argumentos produzidos pelos vários grupos de
alunos. É possível observar que muitos dos argumentos apresentados não são
desenvolvidos sequencialmente, ou seja, de forma dedutiva, durante a argumentação.
O facto de a argumentação envolver a partilha de ideias e a troca de opiniões entre os
alunos e o professor permitiu o aparecimento não só de argumentos paralelos, como
Figura 2. Análise escrita da resolução apresentada pro Fibonacci realizada pelo grupo G2
de novos dados ou conclusões que iam sendo inseridos na cadeia argumentativa.
No que diz respeito aos argumentos presentes durante a leitura e análise das estratégias de resolução de Fibonacci e Gaspar Nicolas, verificou-se que há uma preocupação, por parte dos alunos, de
encontrar garantias e/ou fundamentos que legitimem determinados passos de inferência que não se encontram explícitos na resolução apresentada.
A análise das formas de argumentação utilizadas mostra que os alunos não só foram capazes de expressar as suas ideias, mas também de interpretar e compreender as ideias que lhes foram
apresentadas, participando de forma construtiva em discussões sobre conceitos, processos e resultados matemáticos. Na avaliação da experiência, os alunos destacaram a importância de resolver o
mesmo problema por diferentes processos e a possibilidade de compararem diferentes estratégias de resolução. Os alunos sublinharam ainda que a realização desta tarefa contribuiu para a sua
aprendizagem matemática, influenciando a predisposição para esta disciplina e proporcionando uma visão mais ampla da sua natureza.
A experiência mostrou as potencialidades da integração da história da matemática em contexto de sala de aula, o que nos poderá ajudar não só a refletir sobre a importância desta problemática, mas
também a delinear algumas orientações que promovam e possibilitem a concretização dessa integração, nomeadamente, no desenvolvimento da argumentação matemática. A partir do descrito,
observa-se que o desenvolvimento da argumentação, em aula de matemática, é um processo complexo. Não só exige uma escolha e seleção cuidada da tarefa a propor (no pressente com recurso à
história da matemática), como condiciona a criação de um ambiente propício à sua implementação, tendo por objetivo a promoção de um espaço de partilha e discussão de ideias, em que o interesse
central é o pensamento e o raciocínio matemático dos alunos.
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EVOLUÇÃO
HUMANA

UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
ENTRE BIOLOGIA E GEOLOGIA
COM BASE NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Autor correspondente: mariaslemos@gmail.com

Contextualização

CASO 1: Em busca de fósseis de hominíneos no grande vale do Rift!

Sugestão: A0 – 841 x 1189 mm

A evolução humana é uma área do conhecimento que conjuga evidências de
várias disciplinas para abordar questões essenciais acerca de quem somos
e de como nos tornámos o que somos. Apesar do tema ser um excelente
estudo de caso para ensinar evolução no sentido mais lato (Nickels, 1987), é
frequentemente negligenciado nos currículos e persistem várias conceções
erróneas entre a população (Alters & Nelson, 2002).
Conceções erróneas

Coimbra

O cenário desenrola-se numa campanha de escavação no grande vale do Rift africano para procurar fósseis de
hominíneos. Após conhecerem bem os esqueletos dos humanos e dos chimpanzés, os alunos tentam descobrir se
um esqueleto do Pliocénico que foi encontrado pela equipa de investigadores (a “Lucy”) é um antepassado nosso.

“Descendemos dos macacos.”
“As várias espécies seguiram-se
umas às outras numa evolução
linear até ao Homem atual.”
“A evolução acontece como
resultado da necessidade
ou do desejo.”

Objetivos
Como problema de investigação, pretende-se verificar se é possível construir
recursos educativos de elevada qualidade científica e educacional sobre
evolução humana para alunos do ensino secundário do curso de Ciências
e Tecnologias, recorrendo à Aprendizagem Baseada na Resolução de
Problemas (ABRP). Pretende-se também que estes recursos integrem a
natureza da ciência e apostem na interdisciplinaridade.

Fig. 1: Árvore filogenética dos hominóides. Crédito: Ana Lemos, 2015. Autoria das
fotografias: Matthias Kabel (Gibão), Zyance (orangotango), Thomas Lersch (chimpanzé).

CASO 2: Outros humanos diferentes de nós

Uma notíca de jornal sobre a sequenciação de ADN dos Denisovianos, um grupo humano que viveu há 50-30 mil
anos e que coexistiu e se reproduziu com algumas populações de humanos modernos, é o mote para a
descoberta das várias espécies de hominíneos e para a sua contextualização geográfica e Cronograma	
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Fig. 3: Cartão de Homo erectus.

Homo

painéis de especialistas:
• Doze estudantes do Mestrado em Ensino da Biologia e da
Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário;
• Duas alunas do 11º ano de escolaridade de Ciências de
Tecnologias;
• Dois professores universitários especialistas em Evolução
Humana;
• Um professor universitário especialista em ABRP;
• Dois professores do ensino secundário.

Paranthropus

Australopithecus	
  sediba

1. Elaboração de 3 casos problemáticos, cada um sobre um assunto
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Fig. 2: Grande vale do Rift africano. Crédito:
José dos Santos, 2015.

(200	
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  presente)

Fig. 4: Cronograma da evolução dos hominíneos. Crédito: Maria Lemos, 2015.

CASO 3: Porque temos diferentes cores de pele?

Imaginando que trabalham na Organização Mundial de Saúde, os alunos redigem um documento com
recomendações relativas à exposição solar. Para tal, compreendem os seus riscos e benefícios, as diferentes
características das várias cores de pele, o seu padrão de distribuição geográfica e as razões para a sua evolução.

Resultados e discussão
Os vários painéis de especialistas validaram os materiais educativos e
emitiram sugestões, críticas e comentários, tanto do campo educativo
como científico, que foram utilizados para a sua revisão e melhoramento. A
avaliação formativa dos materiais revelou que estes:
• Estão em conformidade com os princípios da ABRP e da perspetiva de
ensino por investigação;
• Abordam temas relavantes para a literacia científica acerca da evolução
humana;
• Permitem a alteração de conceções erróneas frequentes;
• Promovem uma visão adequada acerca da natureza da ciênica;
• Promovem articulações disciplinares com Biologia e/ou Geologia;
• São motivadores e adequados ao público alvo.

Conclusão
Espera-se que estes materiais, devidamente divulgados, se tornem
instrumentos úteis, passíveis de serem mobilizados quer em contextos não
formais de ensino, quer em contextos de sala de aula, nomeadamente nas
disciplinas de Biologia e Geologia do 11º ano e de Geologia do 12º ano.

Fig. 5: Níveis médios anuais de radiação ultra-violeta (UVR) recebidos
à superfície da Terra, com base em dados recolhidos pelos satélites
TOMS da NASA (versão 7). Adaptado de (Jablonski, 2013).

Fig. 6: Cor de pele estimada para os humanos modernos. Adaptado
de (Jablonski, 2013). Crédito: George Chaplin, 2005
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O PROCESSO

A Ilustração Científica (IC) é fundamental na comunicação entre pares, no ensino e na divulgação do conhecimento científico ao público em geral. É uma ferramenta
comummente usada em diferentes Ciências (p. ex. Zoologia, Botânica, Paleontologia e Arqueologia), e pode ser mais ou menos especulativa e assumir diferentes
formatos (p. ex. desenho e fotografia). Ao ser apelativa e impactante, gera memórias que persistem no tempo, convidando à reflexão e à discussão das temáticas
sobre as quais versa. Adicionalmente, a sua capacidade de sintetizar e sistematizar informação favorece a rápida assimilação de uma grande quantidade de dados.
Mas, como decorre todo o processo?

Informação descritiva
Tradução em código gráfico – IC –,
adaptada ao público-alvo

Permite ficar
com uma noção
exata e integrada
de formas, cores,
padrões e
texturas e
caraterísticas
particulares

(Cavaleiro, 2013; Cavaleiro et al., 2013)

Carateriza expressões

Facilita comparações

Dá a conhecer…

Possibilita uma
visão integrada e
abrangente (no
exemplo, um
crânio em cinco
vistas)

a vida no passado

Que outras vantagens?

IC – A narrativa gráfica

as antigas civilizações
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O PROCESSO

Uma Ilustração Científica (IC) é uma narrativa gráfica credível que sintetiza e sistematiza um determinado conjunto de dados, e que tem como último intuito,
comunicar Ciência a um determinado público-alvo. Para cumprir tal função de uma forma efetiva necessita, contudo, de preencher vários requisitos: ser apelativa, por
forma a convidar à sua análise; ser impactante, por forma a gerar memória de longa duração; e estar adaptada ao grau de literacia do público-alvo. Considerem-se os
casos do Resumo Gráfico (RG) e da Estampa Científica (EC).

Seleção da informação mais relevante obtida no
estudo
Tradução em código gráfico – IC
Compilação num todo harmonioso – RG/EC

O Resumo Gráfico
Quadro Teórico 1

Objetivo do estudo: Caraterização do esforço
reprodutivo de um copépode parasita do polvo
comum
Criou-se um RG que teve por objetivos principais,
apresentar o estudo realizado e motivar o público-alvo
para a leitura do artigo (aquisição de produto)
• Etapa 1. Usaram-se diferentes modalidade de IC
(desenho e gráfico) para reportar o enquadramento
e principais resultados do estudo
• Etapa 2. Como o RG não segue uma norma de
representação estabelecida, é permitida total
liberdade criativa (i.e., o ilustrador científico pode
fazer pleno uso do seu sentido estético). Assim, as
ilustrações foram fundidas de forma a criar uma IC
harmoniosa (que fizesse um uso adequado do
espaço disponível) e apelativa
(Cavaleiro, 2013; Cavaleiro & Santos, 2014)

Quadros Teóricos 2 e 3

A Estampa Científica
Objetivo do estudo: Descrição de uma nova espécie
de copépode parasita da solha Europeia
Criaram-se várias EC’s, com o objetivo de sistematizar
dados morfológicos e morfométricos
Objetivo do estudo: Caraterização de uma fase larvar
de um digenético isolado da solha Europeia
Criaram-se várias EC’s, com o objetivo de sistematizar
dados morfológicos, morfométricos e de ultraestrutura

EC
Pode surgir em diferentes formatos (desenho e
fotografia) e segue uma norma de representação
estabelecida.
• Etapa 1. As IC’s são trabalhadas individualmente
• Etapa 2. As IC’s são fundidas num todo harmonioso
(Cavaleiro et al., 2010)

(Cavaleiro et al., 2012)
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Lipids on the run!
Paula Castelhano (paulacastelhano@gmail.com); Carolina Matos (carol.matos98@gmail.com); Dora Mendes (doramendes98@hotmail.com); Laura Serralheiro (laura_serralheiro@hotmail.com)

AIMS

Externato Cooperativo da Benedita – Concelho de Alcobaça

Analyze lipids retention capacity on a diet using organic substances as
agar-agar, chitosan, the prawn exoskeletons (crustaceans) and

METHODOLOGY

capsules with Orlistat.

• Repeat the process for the NaOH solvents (Treatment B) and pH 7 buffer (Treatment C).
• Weigh in a balance 2 g of:

• Carry out the controls, considered in the following table as the D treatments (D1 to D7).

• - Crushed dry exoskeletons;
• - Chitosan;
• - Xenical capsules
• - Agar powder.
• Add HCl (Treatment A) and olive oil in exoskeletons, chitosan,
Xenical capsules and agar in the respective Erlenmeyer flasks.
• Place a magnet in each Erlenmeyer flask.
• Place each Erlenmeyer flask on a heating plate with a temperature
of 37 ° C and turn the stirrer on.
• After 40 minutes, put the solutions in different funnels preassembled and leave filtering.

RESULTS ANALYSIS

The results show the high lipid retention capacity by the test substances, emphasizing the agar-agar (stomach conditions),
retaining 100%. Under the same conditions, is also possible to emphasize the Xenical capsules, which retain 99%, constituting a
minimum difference of amount of lipids absorbed by agar. It is noteworthy, under intestinal conditions (small intestine), Xenical
and agar, retain, both 100%.
The remaining test substances, chitosan and exoskeletons, obtained inferior results absorbing, respectively, 90% and 75% (in
the stomach conditions) and 82% to 97% (under the conditions of the small intestine).

CONCLUSION
Therefore, it’s easily verified that the agar-agar is the best option for a healthy diet with effective results. As opposed to Xenical, agar is a natural product and the price is
much more accessible.
Another point in favor of agar is its benefits, since the red alga, of the Rodophyta class, has in its cellular composition agar-agar, it regulates the intestinal function and
improves skin texture, increasing its elasticity. In addition, there is also another aspect in which this substance is highlighted, its quality.
The ratio quality / price is very positive when compared with prawn exoskeletons and chitosan. The agar retains a large amount of lipids (> 95%), demonstrating a larger
efficiency by absorb ingested lipids. It is much cheaper than chitosan, but with a similar price to the exoskeletons. The exoskeletons retained an average of 95% lipid under
alkaline conditions (simulating the small intestine).

REFERENCES
Assis, O.B.G. (2003) Edible films of chitosan: action on sliced fruit. Biotechnology: Science and Development. N.30, p.33-38.
Assis, O.B.G. (2004) Effect of purification step on wetting properties of chitosan thinfilms. In the 6th International Conference of the
European Chitin Society (EUCHIS ’04), Poznan, Poland.
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Ciência na nossa escola
Pinto, A*; Cunha, L*; Leite, I* e Rei, M*
*Professor no Externato Infante D. Henrique (EIDH)
Resumo
Este projeto tem como objetivos sensibilizar a comunidade para a ciência, estimulando o interesse e a curiosidade pelos fenómenos naturais, relevando a
importância da escola como um local de divulgação científica. No âmbito do mesmo, organizam-se diversas atividades concretamente sessões de leitura, de
experimentação e de discussão de ideias ou projetos. Desta forma, servindo-se dos meios disponíveis, o “Ciência na nossa escola” atinge públicos variados e
contribui para aumentar a literacia científica da comunidade escolar.
•

As tertúlias e as palestras dinamizadas, para divulgar o trabalho de investigadores, atualizam os conhecimentos e levam a comunidade a refletir sobre
fenómenos do quotidiano.

•

As atividades experimentais, associadas à leitura, ampliam a literacia de alunos do 2º ciclo e do 3º ciclo e de alunos com Necessidade Educativas
Especiais.

•

As exposições e a divulgação de livros científicos permitem que, de uma forma autónoma, a comunidade contacte com materiais lúdico-científicos e
retire dos mesmos a resposta às suas dúvidas.

•

As caminhadas, e outras ações de sensibilização ambiental, estimulam a adoção de atitudes mais responsáveis para com o Ambiente.

Estas atividades são realizadas em parceria com vários projetos, concretamente:
> “A Minha Escola de Ciências” da Universidade do Minho, que tem como foco uma melhoria no desempenho dos alunos do Ensino Secundário,
estimulando o espírito científico, criativo e a capacidade de raciocínio abstrato, mas é ampliado a toda a comunidade;
> “Projeto Rios”, que, ao envolver a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, possibilita, para além da sensibilização, uma intervenção direta
na melhoria das condições ambientais da área envolvente da escola;
> “Projeto SOBE”, Saúde Oral Bibliotecas Escolares, que visa melhorar a saúde oral dos alunos.

Nos exames nacionais, avalia-se a interpretação de textos
científicos e de experiências que se encontram publicados em
revistas científicas às quais os alunos, e os docentes, nem sempre
têm acesso. A apresentação do trabalho de cientistas, bem como a
divulgação de livros e a realização de exposições de âmbito
científico, são uma mais-valia para a escola e para os alunos, pois
permite a difusão do conhecimento científico para além do que
consta na literatura habitual da comunidade educativa, que muitas
vezes se resume aos manuais escolares e a pesquisas na internet.
As atividades implementadas são criteriosamente selecionadas de
forma a ir ao encontro das necessidades manifestadas pelos
professores. O nosso objetivo não é só chegar aos alunos, mas
também aos docentes, atualizando e ampliando os seus
conhecimentos, tornando-os mais eficientes na formação integral
dos alunos. Estas atividades são alargadas a docentes de outras
áreas do conhecimento, o que facilita o uso de estratégias de
interdisciplinaridade. Se os professores estiverem devidamente
preparados e atualizados, os alunos mais facilmente atingirão os
seus objetivos.
A ligação da Ciência à leitura, integrando-a nas estratégias de
ensino-aprendizagem, permite diversificar o leque de abordagens
aos conteúdos a lecionar, disponibilizando novas ferramentas aos
professores. Segundo Sabino (2008), a leitura tem uma importância
vital como estratégia de melhoria do processo ensino–
aprendizagem, contribuindo assim, para o desenvolvimento, nas
crianças e jovens, de capacidades de análise crítica e de síntese.

Conclusão
Tem-se vindo a notar, no conjunto de alunos das 8 turmas de
ensino
secundário
envolvidas
no
projeto:
(1)
maior
desenvolvimento do sentido crítico dos alunos; (2) maior
compreensão de conceitos, como variáveis dependentes e
independentes; (3) maior habilidade na aplicação do método
científico; (4) melhor capacidade de discutir e tirar conclusões
adequadas. Esta melhoria de competências foi avaliada na
realização dos testes e relatórios de atividades experimentais e, de
acordo com os professores envolvidos, representa cerca de 30%.
A realização de atividades experimentais relacionando-as com
leituras científicas, levou cerca de 30 alunos, de cada uma das 15
turmas envolvidas no projeto, a ler as histórias selecionadas, a
levantar hipóteses acerca dos fenómenos descritos, a manipular os
materiais laboratoriais utilizados e a responder às questões
inicialmente levantadas.
No que se refere ao “Projeto SOBE” e “Projeto Rios”, tendo em
conta que são projetos de sensibilização, a avaliação do seu
impacto do só poderá ser quantificada nos próximos anos.

Bibliografia
Sabino, M. M. D. C. (2008). Importância educacional da leitura e estratégias para a sua
promoção. Revista iberoamericana de educación, 45(5), 10.

Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências

Vivências, diálogos e interações para o incentivo de
novos talentos da Educação Básica
ç

Novos Talentos:

Avaliação:

O projeto financiado pela CAPES, teve
objetivo de estabelecer uma relação entre
as universidades brasileiras e a educação
básica. Neste subprojeto em espaços não
formais de educação, atividades lúdicas e
interdisciplinares de ciências (Física,
química e geografia) foram implementadas
estimulando
a
aprendizagem
em
estudantes destaques em escolas públicas .

•
•
•
•

Questionários
Roteiros interativos
Atividades para casa
Avaliação reflexiva das
atividades

Resultados :
Diversas atividades
 Experimentos lúdicos
 Visitas a espaços
interessantes.
 Resultados positivos nos
relatórios
 Maior interesse destes
alunos nas escolas de
origem.
 Estímulo pela busca de
conhecimento
 Aprendizagem dos
estudantes, professores e
tutores envolvidos .
 Aperfeiçoamento das
atividades existentes e
adequação ao público do
ensino básico.
 Socialização do
conhecimento .


Atividades :
• Muitas Experiências
em laboratórios.
• Simulações em salas
de multimídia.
• Vídeos instrutivos.
• Passeios
orientados
nos Parques.
• Atividades esportivas
nas quadras.
• Observações
com
telescópios e visita ao
planetário

Conclusão :
Atividades culturais e recreativas
Divulgação e atividades nas redes sociais:
https://www.facebook.com/pages/
Novos-Talentos-PensandoCi%C3%AAncias/303834623091165

Os resultados indicam que as
atividades trouxeram grande
ganho em conhecimento de
todos os envolvidos e sugere
a continuidade de projetos
semelhantes no futuro.
Agradecimentos :
À
•
•
•
À

é
Á

ó
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A Divulgação Científica Na Escola a partir dos Desenhos
Animados da TV
Jhonatan Luan de Almeida Xavier; Carolina Brandão Gonçalves –
Universidade do Estado do Amazonas - Brasil
Introdução
Este trabalho diz respeito à um estudo de divulgação da ciência na escola, a partir o uso dos desenhos
animados da TV, visa colaborar para Educação Científica das crianças. A investigação está em desenvolvimento, os
resultados são ainda parciais.

Metodologia
A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, uma vez que, os
sujeitos precisam ser levados em consideração, e, se tratando de crianças, não
podemos descartar a sua subjetividade no processo da investigação. A
pesquisa é caracterizada como Observação Participante, que, de acordo com
PERUZZO (2003, p.02), consiste na inserção do pesquisador no ambiente
natural de ocorrência do fenômeno, e de sua interação com a situação
investigada.

Resultados e discussões
GONÇALVES (2012), BUENO (2010), ESPERANÇA, FILOMENO e LAGE
(2014), são autores que contribuem para os estudos na área. Em relação ao
uso de desenhos animados para divulgar a Ciência na Escola, SIQUEIRA
(2002, p.107) diz que as crianças e os adolescentes são públicos muito
visados pelos temas da ciência, grande parte da programação televisiva
que discute o assunto volta-se para eles.
O processo que nos levará a tal resposta consiste no desenvolvimento
de aulas a partir de desenhos animados em turmas do 1º ano do ensino
fundamental em uma escola pública do Estado do Amazonas, Brasil. Em
uma das aulas foi utilizada a animação “Sid, o Cientista” do grupo
Discovery Networks, com episódios sobre a força do vento e o sistema
digestório, temas que instigaram a curiosidade das crianças em relação aos
alimentos e aos fenômenos da natureza, posteriormente foram
organizadas pequenas experiências, de acordo com os temas abordados na
aula.
Nossos estudos vêm revelando que a divulgação científica, no contexto
escolar, exerce um papel importante para a democratização do ensino de
ciências, e que os meios de comunicação (TV, rádio, internet) contribuem
para expansão da ciência na sociedade.

Conclusão
Acreditamos que a popularização da ciência tornou-se importante para a formação do cidadão
contemporâneo, que sente a necessidade de buscar o conhecimento. Firma-se o desafio de ampliar a divulgação
científica mediante os diversos meios de comunicação e da escola.
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A utilização de momentos e espaços não-formais
para o desenvolvimento de novos talentos
Emerich Sousa1, Daniel Ventura1
1Universidade do Porto, Porto, Portugal. emerich.sousa@ufv.br
Palavras-chaves: ensino de ciências, educação não-formal, ensino por investigação

Introdução
O Programa Novos Talentos, que ocorre com apoio de órgão
financiador brasileiro, tem como objetivo apoiar propostas para
realização de atividades extracurriculares para professores e alunos
da educação básica, visando à disseminação do conhecimento
científico e à melhoria do ensino de ciências nas escolas públicas do
país.
A Universidade Federal de Viçosa (UFV), Minas Gerais, Brasil, foi
selecionada para implementar um projeto com 4 subprojetos. Um
deles, chamado Pensando Ciências, é o alvo desse relato.
O subprojeto se guiou no ensino de Ciências por investigação,
permitindo aos estudantes participarem de algumas práticas dos
cientistas, vivenciando o contexto de produção do conhecimento
científico. Essa estratégia combinou conceitos e teorias científicas com
processos, tais como observação, inferência, experimentação. Os
aprendizes foram estimulados a comunicarem e justificarem suas
explicações [1]. O projeto se enquadrou como modalidade de
educação não-formal devido à flexibilidade na estrutura, conteúdos,
finalidades, além de se basear em necessidades do público-alvo [2].

Resultados e Discussão
A avaliação se deu através da análise dos relatos das atividades,
entrevista com os estudantes, contato com os responsáveis das
escolas e também por questionário avaliativo. Os alunos aproveitaram
as atividades de experimentação em Química, tendo apresentado
interesse e motivação para a realização das propostas de trabalho,
com assiduidade e envolvimento. Para a universidade, foi um momento
especial de se abrir à comunidade, permitindo a participação de
diferentes atores.

Objetivo
Este trabalho relata um projeto de aproximação entre alunos da
educação básica e o ambiente universitário, propiciando vivências e
aprendizagem em momentos e espaços não-formais.

Metodologia
Foram realizados 10 encontros com intervalo mensal e contou com a
participação de 31 alunos, provenientes de 3 escolas públicas
localizadas no município de Viçosa, estado de Minas Gerais. Os
participantes foram selecionados pelas próprias escolas e o critério
escolhido foi o de desempenho escolar. Os alunos eram levados em
transporte específico para a universidade, onde participavam de
atividades em laboratórios (química, física, anatomia, informática),
espaços esportivos e de lazer. Cada encontro tinha duração de 4
horas e apresentava 2 eventos, com intervalo para lanche fornecido
pelo próprio projeto. Participaram professores, técnicos, tutores e
estudantes voluntários da universidade.

Esses resultados sinalizam que mais projetos de fortalecimento da
educação básica, em parceria com as universidades, poderiam ser
incentivados.

Agradecimentos
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(CAPES) e escolas participantes (Pe. Álvaro, Effie Rolfs, José
Lourenço)
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ExSciT: Explorando a Ciência em tenra idade
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INTRODUÇÃO: Este trabalho apresenta um novo modelo que tem vindo a ser implementado como um método para levar as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico a
descobrir a natureza através da ciência. A curiosidade é uma ferramenta inata e usada pelas crianças para descobrir a natureza, uma forma de o fazerem é através da ciência, olhando o
mundo com outros olhos! Este modelo foi desenvolvido tendo como base a prática dos seus autores e a investigação desenvolvida no campo da comunicação e da educação informal de
ciência, áreas cujo distanciamento tem vindo a ser reduzido (Lewenstein, 2015).
O objetivo geral do ExSciT (Exploring Science in Tender ages) é explorar a ciência através de actividades experimentais simples, mas extensamente preparadas e acompanhadas. Esta é a
ferramenta escolhida para atingir dois objetivos específicos: promover a literacia científica em toda comunidade, a começar pelas crianças e expandindo ao seu meio familiar; e integrar na
interpretação da realidade, o raciocínio científico como um ato reflexo, em vez de uma construção voluntária. Apesar de não ser exclusivo do ambiente escolar, a implementação do modelo
tem, nesta fase, como melhores candidatos, as escolas, uma vez que são estruturas onde é fácil seguir os progressos das crianças.
O modelo está bem estabelecido, não obstante dever ser continuamente adaptado e aperfeiçoado. Esta atualização constante é feita a partir dos resultados do trabalho de campo,
pretendendo aliar os discursos desenvolvidos nas áreas da educação e da comunicação de ciência.
EXSCIT - MODELO E IMPLEMENTAÇÂO: O modelo está bem estabelecido, não obstante ser continuamente adaptado e aperfeiçoado. Esta atualização constante é feita a partir dos
resultados do trabalho de campo, pretendendo aliar os discursos desenvolvidos nas áreas da educação e da comunicação de ciência.
Cada passo do modelo ExSciT foi testado em sessões-piloto em crianças dos 4 aos 10 anos de idade, por um período de um ano lectivo, que compreendeu três sessões com diferentes
atividades científicas práticas. A análise dos indicadores de impacto inferiu sempre no planeamento das sessões seguintes. Uma breve descrição pode ser orientada em nove passos:
1: A formulação da questão.
Deve ser trazida pela criança ou proposta
pelo dinamizador.

Figura 1: Apresentação da questão
“Os músculos são todos iguais?”

2: Partilha do tema com os pares.
Em grupos pequenos e de forma autónoma,
devem procurar respostas à questão.

3: Actividade experimental

a)

b)

c)

d)

Figura 2: A discussão é feita em ambiente informal e
autónomo

4: Resultados e confrontação;
explicação

5: Expressão.
Devem registar a
atividade em duas
formas: uma
“científica” e outra
para apresentar a
não-pares

Figura 3: a) e b) Atividade “Coluna de densidades” c) Atividade “Electricidade”
d) Atividade “Os Músculos são todos iguais?” Esquema de funcionamento no quadro e coração real.

6: Ideia louca. Propõe-se que imaginem algo impossível sobre o
tema e explorem as consequências.
Figura 4: Explicação da atividade
“Electricidade.”.

7: Consolidação. Sob a forma
de jogos, e oralmente as
crianças partilham os resultados
com os pares.

Figura 7: O jogo do ciclo da água.
Cada criança é uma gotícula de água,
passando por todas as fases do ciclo.

Figura 5: Registo continuado da experiência “as plantas”
n’ “O meu primeiro caderno de cientista”

8: Partilha com os familiares.

Figura 8: “Nuvem” de palavras formada
a partir das opiniões dos Pais com
recurso a composições feitas pelas
crianças. Ficha de perguntas para casa.

9: Seguimento. A mesma pergunta
é apresentada meses depois.

Figura 9: Confronto com a mesma
questão “Os músculos são todos iguais?”
É feito o registo das respostas.

CONCLUSÕES: Ainda que nesta fase seja qualitativo, o resultado é francamente positivo. O programa sofreu
evoluções significativas no modo de implementação dos vários passos, consequência do decorrer das sessões. Foi
notória a evolução das crianças na atitude, na organização e na abordagem às questões. O nível de conhecimento
dos temas aumentou muito e de forma perene, O envolvimentos dos Pais foi crescente. São imensos os dados
quantitativos disponíveis para análise, será esse o próximo passo.
TRABALHO FUTURO: O ExSciT prevê duas fases subsequentes. Uma que compreenderá um plano de treino,
ainda em desenvolvimento, de educadores/professores, que apresentará o modelo a voluntários e dar-lhe-á
ferramentas para desenhar e planear, de forma autónoma, uma atividade prática e implementá-la, tanto em
ambiente controlado, como em aula. Na última fase, acompanhará o trabalho dos novos "Exscitors", criando uma
rede de atividades, recursos e uma lista de boas práticas, baseada em resultados.

Figura 6. Desenhos livres feitos pelas crianças propondo alternativas para o
transporte de electricidade para outros planetas.
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O ensino da Química introdutória numa Escola Waldorf
Fernanda L. De Faria; Ivoni Freitas-Reis
*fernanda.ldefaria@gmail.com

Departamento de Química, Universidade Federal de Juiz de Fora - Brasil

Disciplinar

Descontextualizado

Inicia apenas no 9° ano

Acrítico

Focado na memorização

O Ensino de Química introdutória no Brasil

A Pedagogia Waldorf
Estrutura na autonomia das metas
de educação, do método
pedagógico e do currículo

a Química é lecionada
desde o 7º ano do
ensino básico

Apresenta uma
Pedagogia Diferenciada

Apresenta o ensino por
épocas

No contexto da pedagogia Waldorf, este estudo visa investigar como a química é abordada no ensino básico em uma
turma do 8º ano de uma escola brasileira.

• Sujeitos: Turma de 12 alunos;

• Duração da pesquisa de campo: 12 aulas com duração de 2 horas cada;

• Caminho de Investigação:

a) Observação das Aulas

b) Gravação em áudio

CATEGORIA

c) Registro em diário de Campo

RESULTADOS

Categoria 1

Currículo

Estruturado em 4 eixos temáticos: Carboidratos, Gorduras, Proteínas e Açúcares.

Categoria 2

Propostas de ensino

Ênfase na experimentação e observação do fenómeno, e estímulo dos sentidos.

Categoria 3

Abordagem do conteúdo

Contextualização; Interdisciplinaridade; Ausência de fórmulas e equações químicas.

A pedagogia Waldorf traz aspectos relevantes para
um ensino de ciência com real significado para a vida
dos alunos. As noções de ciências que se
aprofundam quando a criança tem nove ou dez anos,
iniciando pela botânica, mineralogia, física e química
acontece de modo integrado dando a cada uma
destas ciências uma certa relevância nas series em
que são abordadas, mas sempre tratando-as como
parte de um todo, que é a ciência integrada a vida.

ALVES, M. J. P.B. Uma experiência física de um estudo emocional no ensino regular.
Dissertação via ensino: artes visuais. Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes de
Lisboa, 2011.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental.
Brasília, 1998.
LANZ, R. A pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais humano. São Paulo:
Antroposófica, 2003.

SANTOS, L. Diferenciação pedagógica: Um desafio a enfrentar. Noesis, 1, 52-57, 2009.
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AS POSSIBILIDADES DE DIVULGAR A CIÊNCIA
UTILIZANDO INFOGRÁFICOS EM SALA DE AULA
Daniel Luiz dos Santos Batista
Carolina Brandão Gonçalves
Resumo: O presente artigo é parte de um estudo
feito na disciplina Comunicação Medialógica e
Divulgação Cientifica do Programa de PósGraduação em Educação e Ensino de Ciências na
Amazônia da Universidade Estadual do Amazonas
- UEA, objetiva-se neste trabalho apresentar as
possibilidades de divulgar a ciência por meio dos
infográficos em sala de aula.
Destacamos no texto o Infográfico, como um
recurso da Comunicação aliada ao design que traz
um
arsenal
imagético
com
potenciais
contribuições para a divulgação.

Imagem : origem do universo
Fonte:http://www.rac.com.br/_midias/jpg/2013/03/25/origem_u
niveso-449948-51503ad25d8e7.jpg

Caixeta (2005) trata como um meio para
representar informações técnicas, mecanismos
e/ou
estatísticas,
que
são
aplicados
principalmente em cadernos de saúde ou
ciência e tecnologia, devido à quantidade de
informações técnicas.
A Divulgação Cientifica surge com a intenção
de estreitar a distância entre a ciência e a
sociedade, procuramos compreender os
conceitos sobre DC na ótica de alguns autores e
estudiosos da área como Bueno (2009)
Hernando (2006) entre outros apontando os
benefícios e as amplitudes junto aos meios de
comunicação.
Com os avanços da ciência e de novas
tecnologias, uma nova geração de leitores está
sendo formada, onde as imagens tem tido uma
força essencial na educação e na Divulgação do
conhecimento relacionando-o a uma nova
perspectiva local, o ensino de ciências na
Amazônia. Por fim, propomos uma reflexão
acerca do uso do infográfico, apontando
caminhos a serem explorados pelos
comunicadores, jornalistas e principalmente
pelos professores em sua prática de ensino nas
escolas.
Daniel Luiz dos Santos Batista - Mestrando do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Ensino de Ciência da UEA – Universidade do Estado do Amazonas,
Professor do IFAM, Brasil, danlubah@gmail.com.
Carolina Brandão Gonçalves - Professora Doutora do Programa de PósGraduação em Educação e Ensino de Ciências da UEA – Universidade do Estado
do Amazonas, Brasil, krolina_2@hotmail.com.

Referencial
BUENO, W. da C. B. Jornalismo cientifico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; CALDAS, G.; BORTOLIERO,
S. (Org.). Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável. São Paulo: All Print, 2009. p.157-78.
CAIXETA, Rodrigo. A arte de informar. (Associação Brasileira de Imprensa) 2005. Disponível em:
www.abi.org.br/paginaindividual.asp?id=556. Acesso em: 30 de maio de 2014.
MORAES, A infografia: historia e projeto. São Paulo: Blucher 2013

Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências

Evolução dos modelos na investigação em geologia:
Algumas notas históricas
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A

B

C

Figura 1: A e B- Primeiros modelos, documentados,foram construídos por
James Hall. C- Modelo de simulação construídos por James Hall com uso
de argilas para simulação dos estratos (Extraído de: Sabouraud, Brunet,
Dick & Rotaru , s/d.)

Figura 2. Modelo de Favre para a simulação da formação de dobras.
Com a contração de uma borracha previamente esticada, que por
contração empurra os estratos de argila com que foi revestida,
formando dobras. (Extraído de: Sabouraud et al., s/d.

Figura 3. Caixa de compressão de
Auguste Daubrée. A compressão de
placas de metal produz dobras simétricas
simples (Extraído de: Daubrée, 1879, p.
293).

Figura 4. Caixa de compressão de
Auguste Daubrée. A compressão de
placas de metal produz dobras simétricas
simples (Extraído de: Daubrée, 1879, p.
293).

Figura 5. Resultados obtidos por Daubrée
(Extraído de: Paulcke, 1912, p. 51).

Figura 6. Modelo desenvolvido por Friedrich Pfaff'. a) representa a
argila no topo da caixa e b) e c) as folhas de papel machê. (Extraído
de: Pfaff, 1880, 23).

Figura 7. Movimento da argila e do papel machê
quando se movimenta o parafuso que se encontra no
lado direito (Extraído de: Pfaff, 1880, 23).

Figura 8. Compressor circular de Thomas Reade,
elaborado para simular os efeitos da contração (Extraído
de: de Oreskes, 2009, p. 101).

Figura 9. Fotografia de Cadell (1888) demostrando
o seu modelo, usado para deformar camadas de
argila, e assim compreender a formação de
estruturas de compressão. (Extraído de: Cadell,
1888, p. 340).

Figura 10. Modelo de B. Willis. As camadas de argila são
uniformemente empilhadas verticalmente e comprimidas por uma carga
de chumbo. A compressão lateral é exercida pelo êmbolo da direita
(Extraído de: Willis, 1893, p. 259)

Figura 14. Resultados obtidos por Paulke
(Extraído de: Paulke, 1912, p.83).

Figura 13. Modelo de Paulke
(Extraído de: Paulke, 1912, p.81).

Figura 11. Primeiro modelo para estudar as dobras de
Stanislas Meunier (Extraído de: Meunier, 1899, p.
279).

Figura 15. Modelo usado por Malavieille no
primeiro trabalho publicado com recurso à
modelação análoga como metodologia de
investigação (Extraído de: Malavieille, 1984,
p.131).

Os autores agradecem o apoio financeiro do Instituto de Ciências da Terra (ICT) no âmbito do financiamento FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Figura 16. Corte geológico de Taiwan
(imagem superior) e modelo análogo de
contextos compressivos (imagem inferior)
com fenómenos de erosão associados
(Extraído de: Malavieille et al., 2008,
p.239).

Figura 12. Aparelho, utilizado por A. Favre (1878), para a
formação de dobras pela contração da borracha distendida
(Extraído de: Meunier, 1899, p. 281).

Figura 17. Modelo experimental. A) Dispositivo de
deformação, sistema de simulação de chuvas, banco ótico
de medição, câmeras acopladas a um interferômetro laser.
B) Procedimento de técnica de correlação para medição
cinemática da atividade de falhas. C) Procedimento de
medição topográfica (Extraído de: Graveleau et al., 2008,
p.23).
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LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA
UFV: PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SURDEZ
Cristiane aparecida Baquim; Michelle Nave Valadão
Universidade Federal de Viçosa
Espaço organizado pela Universidade Federal de Viçosa, com recursos
provenientes da CAPES, direcionado a oportunizar aos licenciandos uma
formação abrangente, que inclua novas linguagens e tecnologias compatíveis
com a sociedade contemporânea e a instrumentalização para a construção de
projetos interdisciplinares nos quais poderão ser agentes multiplicadores,
quando atuarem em sua profissão, valorizando-a.

Estudos Interdisciplinares e
Construção de Oficinas (EICO)

Definição do tema, público alvo e
metodologias

Oficinas interdisciplinares
supervisionadas (teoria e prática)

Um dos grupos de EICO foi formado por onze (11)
licenciandos de diferentes
cursos: Letras,
Pedagogia, História, Química, Física e Matemática;
com a supervisão de uma docente do
Departamento de Letras que atua na área de Língua
Brasileira de Sinais. O referencial dos estudos foi o
tema transversal “Pluralidade Cultural”.

CONSIDERAÇÕES
As ações desenvolvidas no LIFE permitiram aos licenciandos a possibilidade de um espaço para
atuação interdisciplinar na perspectiva da educação inclusiva de surdos, considerando as
especificidades linguísticas e culturais desse público. O desenvolvimento de metodologias de
ensino que contemplassem a LIBRAS, o uso de recursos concretos e visuais e de novas tecnologias
possibilitou tanto aos surdos, quanto aos alunos da rede básica de ensino, experimentar um
aprendizado efetivo e prazeroso. As atividades foram desenvolvidas de acordo com os interesses
dos grupos, motivando o aprendizado. As oficinas realizadas foram fundamentais ao processo de
formação dos licenciandos, uma vez que possibilitou a eles experiências de atuação
interdisciplinar em uma proposta de ensino que contemplasse e respeitasse as diferenças.
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INTERAÇÃO BIOSFERA E GEOSFERA
NUMA SAÍDA DE CAMPO A LAVADORES
Joana Costa1, Luis Calafate2, Rosa Costa3, Ana Gonçalves1 & Clara Vasconcelos4
1Faculdade

de Ciências da Universidade do Porto, Unidade de Ensino das Ciências/ Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas.
2Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, DB/Unidade de Ensino das Ciências.
3Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas.
4Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, DGAOT/Unidade de Ensino das Ciências, ICT.

INTRODUÇÃO
Em pleno século XXI, urge dotar os alunos de competências sociais e científicas que lhes permitam ser cidadãos ativos, conhecedores e críticos na sociedade
atual (Orion & Ault, 2007). Para tal, os alunos devem aprender ciência numa perspetiva de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Aliar esta
necessidade aos benefícios pedagógicos e didáticos das saídas de campo, é um desafio para os professores. Orion refere num estudo em 1993 que estas saídas
são benéficas e providenciam aos alunos experiências concretas de aprendizagem que lhes permite atingir níveis cognitivos superiores. Por este motivo, realizouse uma saída de campo à praia de Lavadores (tabela I), num ambiente litoral, onde se procurou promover a interação entre dois subsistemas terrestres em estudo:
biosfera e geosfera. Na aula pós-saída de campo recorreu-se a atividades de modelação (tabela I), que auxiliam na compreensão de fenómenos em sala de aula, e
permitem o desenvolvimento de conceitos teóricos acerca das ciências (Justi, 2006).
Tabela I. Materiais didáticos produzidos para a Saída de Campo e modelo utilizado na Pós-saída de Campo.

Saída de Campo
 Guião de Campo para os alunos
 Guião de Campo para os
professores
 Miniposters para os alunos

PROBLEMA

Pós-saída de Campo

DE

INVESTIGAÇÃO

Verificar se as atividades de modelação na pós-saída de campo auxiliam a

Manipulação do organismo

promoção do sucesso do trabalho de campo segundo as orientações do modelo

modelo: copépodes.

organizativo de Nir Orion (1993).

METODOLOGIA

DE

INVESTIGAÇÃO

Desenvolvida segundo uma perspetiva de Investigação & Desenvolvimento, mais precisamente, referente à fase de avaliação. A amostra é de conveniência,
composta por 48 alunos com idades compreendidas entre os 16 e 17 anos que frequentam o 11º ano de escolaridade.

RESULTADOS
Teste Wilcoxon 1
H0: A média das classificações obtidas na ficha da componente de Biologia é igual à média
das classificações na ficha da componente de Geologia;
H1: A média das classificações obtidas na ficha da componente de Biologia é diferente da
média das classificações na ficha da componente de Geologia.
Teste de Wilcoxon 2
H0: A média das classificações obtidas na ficha da componente de Biologia é igual à média
das classificações gerais nas duas componentes;
H2: A média das classificações obtidas na ficha da componente de Biologia é diferente da
média das classificações gerais nas duas componentes.
Teste de Wilcoxon 3
H0: A média das classificações obtidas na ficha da componente de Geologia é igual à média
das classificações gerais nas duas componentes;
H3: A média das classificações obtidas na ficha da componente de Geologia é diferente da
média das classificações gerais nas duas componentes.
Tabela II. Resultados dos três testes de Wilcoxon aplicados.

Parâmetros

Teste Wilcoxon 1

Teste Wilcoxon 2

Teste Wilcoxon 3

Z

-5,991

-6,031

-6,031

p-value

0,000

0,000

0,000

Figura I. Média das classificações obtidas em cada uma das turmas para cada componente da ficha de trabalho.

CONCLUSÃO
Os resultados demonstram que nas duas turmas os

R E F E R Ê N C I AS
alunos atingiram

resultados positivos, embora com um nível significativamente superior no
domínio conceptual da Biologia, onde foi aplicado o organismo modelo. A
diferença entre as médias dos resultados foi significativa. Pode-se concluir

BIBLIOGRÁFICAS
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quanto à necessidade de apostar em saídas de campo com maior teor
geológico. A aposta na vertente da interdisciplinaridade entre as duas áreas
disciplinares, pode ser um caminho a desenvolver.
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os média são
importante fonte de informação

influenciam

sobre alterações climáticas

a) o nível de preocupação;
b) a participação no debate público/político;
c) a adoção de comportamentos.

criam

necessidade de literacia mediática
e cientíﬁca

justifica o projeto

- Universidade do Porto
- Universidade da Islândia
- 30 escolas

uso dos média no ensino e
aprendizagem das
alterações climáticas

Ações realizadas/
em preparação

permite

investigação

Formação

Formação

(para alunos)

(para professores)

Objetivos:

MOOC: As alterações
climáticas nos média escolares

-sensibilizar para as
alterações climáticas;

Objetivos:

-capacitar para a análise
crítica dos média;

-capacitar para o uso dos média no
ensino das alterações climáticas;

-capacitar para a criação de
produtos mediáticos.

Resultados obtidos/
esperados

intervenção

inovação e
transdisciplinaridade

-Alunos motivados para
aprender sobre alterações
climáticas.
-Produção de materiais de
divulgação.

Concurso
(para escolas)

Questões:
Objetivo:
-promover propostas
inovadoras de adaptação
e/ou mitigação para a
escolas.

-Inovação no ensino das
alterações climáticas.

-Literacias mediática
e científica: o que são?
como promover?
-Modalidades de formação
de professores: MOOC?
…

-divulgar propostas de estratégias de
ensino;

-Participação de professores.

?

-Implementação de 3
propostas;
-Sensibilização para as
alterações climáticas.

Envolvimento do público com as problemáticas das alterações climáticas: mobilização para a adaptação e mitigação.

Projeto ﬁnanciado por:

Resumo
O Planetário do Porto - Centro Ciência Viva - disponibiliza às escolas um conjunto de oficinas pedagógicas que abrangem vários temas da astronomia. Nestas oficinas os alunos realizam várias experiências que, de outra
forma, seriam aprendidas exclusivamente por via teórica.
A oficina “À Descoberta do Sistema Solar” destina-se a alunos do 3º ao 7º ano de escolaridade e apresenta uma visão geral do Sistema Solar, com destaque para o Sol e para os planetas. Ao realizá-la os alunos podem
compreender melhor as particularidades de cada astro mas também a interação que constantemente ocorre entre eles e a impossibilidade de dissociarmos o estudo da Terra do estudo do contexto astronómico em que
ela se encontra.
Adicionalmente, estas oficinas apresentam ainda as aplicações à astronomia de vários dos conceitos abordados nos programas curriculares do ensino em Portugal - principalmente de física, química e matemática.
Esta oficina é composta por um modelo do Sistema Solar, com os planetas representados à escala, com a Terra do tamanho de uma bola de ping-pong. Os alunos e o monitor que os acompanha vão percorrendo esse
modelo com paragem em cada um dos astros, onde, após uma breve discussão das suas principais caraterísticas, realizam uma experiência demonstrativa de um fenómeno ou caraterística que lhe está associado.
A atividade completa é tipicamente realizada em cerca de 1h 30m e inclui uma atividade para cada um dos principais objetos do Sistema Solar (incluindo Plutão). Cada sessão pode ser realizada por um máximo de 30
alunos simultâneamente.
Neste poster serão apresentadas as atividades práticas que os alunos desenvolvem nesta oficina pedagógica e algumas variações, implementadas de acordo com a escolaridade dos participantes, com o tempo
disponível para a realização, e com o espaço disponibilizado quando a oficina se realiza nas escolas.

Figura 1: Formação de uma cratera na experiência de Mercúrio. Crédito: Ricardo Reis/CAUP.

Sol

Urano

O Sol é o primeiro objeto do Sistema Solar abordado nesta oficina. A atividade tem início com a
observação do Sol com telescópio, sendo destacadas as principais estruturas que se podem observar na
sua superfície. Quando as condições meteorológicas não permitem a observação com telescópio,
recorre-se à página do satélite Solar and Heliospheric Observatory (SoHo), que disponibiliza imagens do
Sol quase em tempo real. Dependendo do ano de escolaridade dos alunos, utilizando as imagens que o
SoHo disponibiliza em 8 frequências distintas, faz-se uma abordagem ao espectro eletromagnético.

O modelo do planeta Urano é usado para ilustrar a forma peculiar como este orbita em torno do Sol praticamente “deitado” sobre a sua órbita, uma vez que a inclinação do seu eixo é próxima de 90º. A
partir deste facto, os alunos tentam perceber como será a sucessão dos dias e noites e as estações do
ano neste planeta, comparando depois com o que acontece com a Terra.

Neptuno
Mercúrio
Depois do Sol, o monitor discute com os alunos o facto do modelo do Sistema Solar que se encontra
disperso pelo átrio do Planetário do Porto estar elaborado à escala, notando as diferenças relativas de
tamanho entre os vários planetas. De seguida, em Mercúrio, os alunos utilizam pequenas pedras para
simular o impacto de meteoritos numa superfície de farinha coberta por canela. Este modelo permite
ilustrar algumas caraterísticas das crateras (como a ejeção de material a partir do interior da crosta,
representada na Fig. 1) e verificar que a velocidade, ângulo de impacto e massa do meteorito influenciam
o tamanho e a forma da cratera.

Vénus

Aqui, os alunos usam uma fita métrica para determinarem o perímetro de Neptuno e da Terra e, a partir
deles, chegarem à relação entre os raios deste dois planetas.

Plutão
O foco da atividade de Plutão é a sua classificação como planeta anão, em 2006. Assim, são dispostos
vários chumbos de pesca de diferentes tamanhos para ilustrar alguns dos astros da cintura de Kuiper,
incluindo Plutão. Os alunos usam depois uma balança de precisão para pesar o chumbo que representa
Plutão e os restantes chumbos, percebendo que Plutão, mesmo sendo o maior astro atualmente
conhecido na cintura de Kuiper, tem uma massa muito menor do que a massa conjunta dos outros astros
desta região. Assim, é feita a analogia com o facto de Plutão não ser o astro dominante na sua órbita.

A experiência de Vénus consiste na verificação do efeito de estufa. Uma vez que a verificação rigorosa
deste efeito exigiria equipamento elaborado, recorre-se a uma simplificação, usando dois frascos
transparentes com um termómetro no interior. Ambos os frascos são colocados ao Sol (ou sob a luz de
um holofote, se o Sol estiver encoberto), sendo um deles fechado com uma tampa e o outro mantido
aberto. Os alunos registam a temperatura em ambos os frascos no início da experiência e após a
realização de todas as outras atividades desta oficina pedagógica. Tipicamente, a diferença do aumento
de temperatura entre os dois termómetros é superior a 10º C, permitindo assim fazer uma analogia com
o efeito de estufa em Vénus e também na Terra.

Terra
A atividade na Terra consiste na construção de um relógio de Sol - a partir de um modelo em cartão que cada aluno leva para casa no final da experiência, após saberem como pode ser utilizado. No caso
de alunos mais velhos, a construção do relógio de Sol é substituída por um exercício de geolocalização,
com um globo ou usando recursos online, aproveitando assim para abordar as coordenadas terrestres.

Marte
Em Marte recorre-se a uma balança calibrada para a gravidade deste planeta para discutir com os
alunos os conceitos de massa, peso e gravidade. Após estimarem quanto pesariam em Marte, com
algumas dicas do monitor, cada aluno pesa-se na balança calibrada para Marte e compara a sua
estimativa com o seu peso real em Marte.

Figura 2: Preenchimento do modelo de Júpiter com bolas do tamanho da Terra. Crédito:
Ricardo Reis/CAUP.

Júpiter

Discussão

O modelo de Júpiter é oco e contém uma abertura por onde podem ser introduzidas bolas de ténis de
mesa, que têm o mesmo tamanho que o modelo da Terra usado nesta oficina. Assim, a experiência
começa com o monitor a referir que o diâmetro de Júpiter é cerca de 11 vezes maior que o da Terra e a
pedir aos alunos que estimem quantas Terras seriam necessárias para preencher Júpiter. De seguida, os
alunos vão preenchendo Júpiter (Fig. 2) até concluírem que são necessárias cerca de 1300 Terras. Este
resultado serve para abordar os conceitos de diâmetro, área e volume e a sua dependência no raio do
planeta.

Esta oficina pedagógica tem uma duração típica de 1h30 mas algumas escolas apenas conseguem
disponibilizar blocos de 1h para a sua realização, uma vez que pretendem articula-la com a realização de
outras atividades. Nestes casos, é disponibilizada às escolas uma versão reduzida da oficina, com
omissão das experiências nos planetas Saturno, Urano e Neptuno.

Saturno
A experiência de Saturno foca-se no conceito de densidade. É usado um balde com água, uma pedra e
uma laranja, tendo os alunos que tentar perceber porque é que a pedra afunda enquanto a laranja (que,
tal como Saturno, tem uma densidade inferior à da água) flutua.

A oficina é realizada no átrio do Planetário do Porto. No entanto, está também disponível para ser
realizada nas escolas, desde que seja assegurada a existência de um espaço suficientemente amplo
para a distribuição dos modelos. Em alguns casos, por forma a se adaptar ao espaço disponível, é
necessário alterar a escala padrão de distribuição dos vários modelos dos astros do Sistema Solar.
Este conjunto de experiências permite aos alunos que realizam esta oficina pedagógica compreender,
recorrendo a atividades práticas, alguns conceitos mais teóricos que, por vezes, lhes causam algumas
dificuldades. Para além disso, esta oficina permite também que os alunos verifiquem algumas das
principais caraterísticas dos astros do Sistema Solar.

Atividades Laboratoriais de Física 10º ano Novos Programas

Fernanda Neri - Escola Secundária de Amares

AL 1.1 - Movimento num plano inclinado: variação da energia
cinética e distância percorrida

AL 1.2 - Movimento vertical de queda e ressalto de uma bola: transformações e transferências de energia.

Demonstração com o CBR e TI Nspire-CX.
A imediata visualização dos gráficos
posição – tempo e velocidade - tempo
ajuda os alunos a compreender o tipo
de movimento.
Na página de listas os dados recolhidos são trabalhados para calcular a Ec
introduzindo a expressão
a velocidade já está armazenada nas variáveis.

Com base em considerações energéticas (transformações e
transferências de energia) pretende-se investigar o movimento vertical de queda e de ressalto de uma bola. Para isso o professor pode começar por apresentar aos alunos
uma simulação de modo a que estes entendam melhor em
cada momento o que fazem e porque o fazem. Nas simulações nós podemos
alterar algumas variáveis e visualizar rapidamente os acontecimentos.
Com o CBR ligado à TI—Nspire, quando largamos a bola podemos ter os dois conjuntos de gráficos posição–tempo e velocidade –tempo (fig.A e B).
Para esta experiência o gráfico da figura B é
de mais fácil entendimento para os alunos,
para isso só necessitamos dar a instrução
de fazer as leituras das posições invertidas.

Na página de dados e estatística obtemos o gráfico de
Energia Cinética em função da distância percorrida pelo
objeto ao longo de um plano inclinado.
Fazendo a regressão podemos estabelecer a relação entre a variação da energia cinética e a distância percorrida pelo carrinho.
Para responder completamente ao objetivo deste trabalho cumprindo integralmente as metas específicas
para este trabalho o aluno terá de efetuar com um aparelho que lhe permita medir o tempo mais do que uma
vez para uma posição específica da calha, aqui o aluno
mede tempos e calcula a incerteza relativa percentual associada à medição
do intervalo de tempo registado no
Photogate, construindo logo tabelas
na sua calculadora gráfica.

AL 3.1. Radiação e potência elétrica de um painel fotovoltaico
Fazendo a lâmpada a incidir sobre a
célula perpendicularmente ou com
uma determinada inclinação, tendo
sempre o cuidado de manter a distância da fonte de luz à célula, a utilização de sensores de corrente e d.d.p.
acoplados ao Lab Cradle registamos os
valores de corrente (I) e de voltagem
(U ) para cada valor de resistência.

Na figura A temos a leitura da distância do sensor à bola
(quando cai afasta-se do sensor, aumentando a distância). A
figura B regista a leitura da distância da bola ao solo.

Para construir o gráfico da altura de ressalto em função da altura de queda e traçar a reta que melhor se ajusta aos dados
experimentais e obter a sua equação. Teremos de fazer uma
tabela com as alturas de queda e alturas de ressalto da bola.
A partir da equação da reta de regressão podemos por ex.
prever a altura do primeiro ressalto para uma altura de queda
não medida.

AL 2.1 – Características de uma pilha
Com a ajuda de uma simples simulação o aluno pode começar por montar o circuito virtual e ler valores de
corrente e diferença de potencial.
Note-se que a simulação não substitui a prática mas ajuda a ultrapassar
alguns constrangimentos em manusear material. O aluno sabe
o que se pretende e como poderá fazê-lo na realidade.
Uma pilha oferece resistência ao fluxo de eletrões, originando por isso alguma perda
de energia por Efeito Joule. Pelo que a energia que chega a um reóstato ligado ao gerador não é igual à que é medida na pilha em circuito aberto. A diferença de potencial
relaciona-se com a corrente pela expressão
Onde (r) é resistência interna na pilha, U é a diferença de potencial, I é a corrente
elétrica e é a força electromotriz.
Para determinar as características de uma pilha a
partir da sua curva característica necessitamos apenas de abrir a página de dados e estatística e fazer a
regressão linear, uma vez que os valores de corrente e diferença de potencial foram registados com
sensores de corrente e d.d.p. associados ao Lab
Cradle.

AL 3.2. - Capacidade térmica mássica
Na exploração desta atividade consideramos que não há dissipação de
energia e assim calculamos a capacidade térmica mássica.
Efornecida = Eútil podemos escrever
Pelo gráfico da figura ao lado
obtido com um sensor de
temperatura associado ao Lab Cradle,
temos

Os dados recolhidos com o sensor de corrente e de voltagem ficam armazenados podendo assim os alunos fazer o tratamento de dados na sua calculadora para determinar a Potência e a resistência.
Com o tecnologia TI – Navigator o professor pode optar por projetar os dados
existentes na calculadora do aluno ou recolher todos os trabalhos e divulgálos a toda a turma. A comparação dos gráficos obtidos pelos diferentes grupos para cada inclinação, permitirá inferir que para maximizar o rendimento
de um painel fotovoltaico os raios devem incidir perpendicularmente.

Para rentabilizar o tempo, cada grupo de alunos recolhe a evolução da temperatura com o tempo de aquecimento. O uso deste sensor controla em simultâneo estas duas grandezas.
Com a tecnologia TI-Navigator os diferentes gráficos são analisados concluindo-se assim sobre o valor da capacidade térmica para diferentes materiais,
bem como o registo do valor médio para o mesmo material e a comparação
com os valores tabelados para os materiais usados.

As figuras mostram as curvas características de duas pilhas diferentes.

AL 3.3 – Balanço energético num sistema termodinâmico
Quando se fornece ou retira energia a uma
substância verifica-se normalmente uma variação de temperatura. Se fornecermos energia a
uma certa massa de substância, esta poderá aumentar a sua temperatura ou poderá ocorrer
uma mudança de estado dependendo da temperatura e pressão a que a substância se encontre, nesta atividade ocorre uma grande dissipação de energia que é difícil evitar, o registo
usando um sensor de temperatura com a representação gráfica permite a visualização imediata
de quando é atingida a temperatura mais baixa
e assim poder calcular o calor cedido pela água
quente.
Os resultados dos diferentes grupos podem ser
analisados em conjunto e calcular o erro percentual do calor de fusão do gelo, discutindo em
plenário as razões das discrepâncias existentes
por vezes ocorridas nalgum grupo.
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O sistema TI–Nspire Navigator-CX, liga em rede e por wireless todas as unidades portáteis (calculadoras) TI-Nspire-CX a um computador fazendo a comunicação entre o computador do professor e as
unidades portáteis dos alunos e vice-versa, trabalhando todos num ambiente comum e partilhado.

Quando a má qualidade do material disponível no laboratório ou a má planificação da ativi-

É possível ir seguindo o que os di-

dade ou outra contingência não permite a obtenção de resultados passíveis de tratamento

versos alunos estão a fazer em cada

de modo a atingir as metas propostas para a atividade, o docente pode enviar para as unida-

instante, acompanhando individual-

des portáteis dos alunos ou de um grupo de alunos, via TI-Navigator, resultados obtidos por

mente as suas aprendizagens. Em

si em momentos anteriores à aula para que estes os possam analisar e discutir.

qualquer momento pode ser incen-

Também a discussão dos resultados é muito facilitada com o recurso ao sistema TI-

tivada a participação dos alunos

Navigator. O docente pode mostrar os resultados de cada grupo a toda a turma, pode esco-

com o recurso à potencialidade

lher os resultados de um certo grupo que lhe permitam discutir alguma situação em concre-

Apresentador ao Vivo.

to e pode também mostrar em simultâneo os resultados de todos os grupos quando tal é
necessário para se compararem situações distintas, etc.
A utilização do sistema TI-Navigator no processo de ensino é também uma ferramenta muito útil em termos de avaliação. Com ela podemos testar os conhecimentos dos alunos com frequência, motivando-os para estarem a par das matérias lecionadas. Dando o feedback do processo de

Esta aplicação permite projetar o ecrã da unidade portátil do aluno para
toda a turma, fazendo assim com que o aluno partilhe o seu trabalho ou
passos da resolução de um problema com os colegas.

ensino/ aprendizagem tão útil para o professor como para o aluno.

TI–Nspire Navigator como ferramenta de avaliação permite:

-que o professor faça, em qualquer momento, questões rápidas aos

- mostrar os resultados dos questionários, indicado qual a resposta de
cada aluno

- é também uma tecnologia apreciada pelos alunos

alunos para discussão e reflexão.

- mostrar uma avaliação sequencial dos resultados dos questionários
para a turma e para cada aluno

- mostrar as questões com mais taxa de sucesso ou de insucesso

Referências Bibliográficas:
Neri, F. 2013, “O Ensino e a Aprendizagem da Física Experimental do 10º ano de escolaridade: Uma abordagem tecnológica”, Dissertação de Mestrado
em Física (Ensino), Universidade do Minho, Departamento de Física, outubro,
Ministério da Educação e Ciência Programa de Física e Química A 10º e 11º anos http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/
programa_fqa_10_11.pdf (consultada maio 2015)

Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências
“O Museu da Ciência da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas”
Beatriz Marques da Costa, Ana Bela Saraiva, Maria José Ferreira – Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas
!

O Conceito

O Projeto

O Acervo

Aproveitando as sinergias da requalificação do edifício, apresentamos um

O projeto “Museu da Ciência” tem por principais objetivos:

A Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas possuía, desde os anos 80

projeto mais alinhado pelas modernas tendências da museologia da ciência.

•

Divulgar a Ciência

do século passado, um Museu de Ciência que alojava um acervo importante.

A sala nobre, onde todo o acervo do Museu estava exposto em austeros

•

Motivar os jovens alunos para a ciência, despertando interesse e
curiosidade

Esse período de tempo decorre entre meados do Sec. XIX, data da criação do

Revalorizar as peças do seu acervo, provocando novos olhares e novos
interesses

Este acervo ronda as 3000 peças relacionadas com áreas da ciência tais como

Gerar uma nova dinâmica junto da comunidade escolar e da
comunidade envolvente

grande maioria primorosa e exemplarmente conservadas. Deste acervo

Constituir uma ferramenta pedagógica multidisciplinar, acessível a todos
os professores da escola

portuenses ilustres: Júlio Dinis, médico, escritor e aluno deste liceu e Augusto

armários que forravam quase integralmente as paredes de pé direito generoso,
deu lugar a um espaço moderno, elegante e acolhedor, que se tem vindo a

•

configurar como via de aproximação dos jovens à ciência.
A sala de exposições é espacialmente dividida em dois anéis: o anel exterior,
anel da memória, é o local onde decorrem as exposições temáticas temporárias;
o anel interior, anel do conhecimento, pode acolher eventos tais como aulas,
palestras, sessões solenes, apresentação de trabalhos, representações teatrais
e outras.
anel da memória

anel do conhecimento

•
•
•

Assumir-se como um espaço privilegiado para acolher uma grande
variedade de ações e iniciativas, principalmente no âmbito da ciência

•

Constituir um espaço agradável, diferente, moderno e apelativo, onde
as memórias do passado e as perspetivas do futuro da ciência,
dialoguem harmoniosamente

•

Acolher exposições temporárias relacionadas com a ciência

•

Comemorar ou assinalar efemérides relacionadas com a ciência,
determinantes para a cultura científica dos nossos alunos e da
comunidade escolar em geral

Lyceu Nacional do Porto, até aos nossos dias.

a Física, a Zoologia, a Botânica, a Química, a Geologia e a Geografia, na sua
destacam-se pela sua exclusividade, dois herbários, da autoria de dois
Luso, naturalista e professor também neste liceu.

As Exposições

1

2

3

4

1. “Darwin – Tudo Muda”, Out. 2008/Dez 2009 ................................................................................... 684 visitantes
2. “Os Dias da Física”, Jan./Dez. 2010 .................................................................................................. 527 visitantes
3. “Ainda a Biodiversidade”, Jan./Out. 2011 ...................................................................................... 619 visitantes
4. “Os Herbários de Júlio Dinis e Augusto Luso”, Nov. 2011/Fev. 2012 ................................... 782 visitantes
5. “Ossos”, Abr./Nov. 2012 ......................................................................................................................... 933 visitantes
6. “Das Entranhas da Terra – Fósseis e Minerais”, Dez. 2012/Abr. 2013.................................. 833 visitantes
7. “Tudo tem uma Química”, Mai. 2013/Jan. 2014 ............................................................................. 844 visitantes
8. “Arrumando a Bicharada”, Fev./Nov. 2014 ..................................................................................... 739 visitantes
9

8

9. “Ciência e Cientistas no Tempo de Rodrigues de Freitas”, Jan 2015/ ...................................... em curso

7

7

5

6

As outras atividades: Palestras, Conferências, Sessões solenes, Lançamento de Livros, Oficinas, Atividades para alunos cegos
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A	
  COR	
  DA	
  PELE	
  como	
  instrumento	
  didá6co	
  em	
  aulas	
  de	
  Biologia	
  

1
2
3,4
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  Rodrigues ,	
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  Xana	
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  Luso-‐Francês	
  

2-‐	
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  -‐	
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  de	
  Ecologia,	
  Evolução	
  e	
  Alterações	
  Ambientais,	
  Universidade	
  de	
  Lisboa	
  
3-‐	
  Centro	
  de	
  InvesIgação	
  em	
  Biodiversidade	
  e	
  Recursos	
  GenéIcos	
  –	
  U.P.,	
  Vairão,	
  Portugal	
  
4-‐	
  Centro	
  de	
  InvesIgação	
  DidáIca	
  e	
  Tecnologia	
  na	
  Formação	
  de	
  Formadores	
  

Introdução	
  e	
  objecIvos	
  
A	
  cor	
  da	
  pele	
  é	
  uma	
  das	
  caracterísIcas	
  humanas	
  mais	
  variáveis,	
  mas	
  que	
  tende	
  a	
  ser	
  raramente	
  abordada	
  em	
  sala	
  de	
  aula,	
  talvez	
  por	
  estar	
  associada	
  a	
  preconceitos	
  e	
  controvérsias.	
  No	
  entanto,	
  
esta	
   é	
   uma	
   das	
   caracterísIcas	
   humanas	
   mais	
   interessantes	
   do	
   ponto	
   de	
   vista	
   didáIco	
   permiIndo	
   abordar	
   temas	
   como	
   a	
   hereditariedade,	
   a	
   expressão	
   génica,	
   a	
   evolução	
   e	
   a	
   adaptação	
   a	
  
diferentes	
  ambientes,	
  a	
  história	
  humana	
  e/ou	
  a	
  estrutura	
  e	
  funções	
  da	
  pele.	
  A	
  cor	
  da	
  pele	
  tem	
  ainda	
  importantes	
  implicações	
  na	
  saúde	
  dos	
  indivíduos	
  e	
  nos	
  cuidados	
  que	
  estes	
  devem	
  ter	
  no	
  
<	
  
seu	
  dia	
  a	
  dia,	
  por	
  exemplo,	
  a	
  nível	
  da	
  exposição	
  à	
  radiação	
  solar	
  e	
  da	
  alimentação.	
  Com	
  o	
  presente	
  trabalho	
  pretendemos	
  testar	
  se	
  o	
  tema	
  da	
  cor	
  da	
  pele,	
  explorado	
  segundo	
  a	
  metodologia	
  de	
  
Project	
  Based	
  Learning,	
  permite	
  abordar	
  os	
  descritores	
  constantes	
  nas	
  novas	
  metas	
  curriculares	
  recentemente	
  aprovadas	
  para	
  o	
  nono	
  ano	
  de	
  escolaridade	
  e	
  idenIﬁcar	
  possíveis	
  diﬁculdades	
  
associadas	
  à	
  implementação	
  deste	
  recurso	
  didáIco.	
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FIGURA	
  1	
  –	
  Algumas	
  hipóteses	
  para	
  explicar	
  distribuição	
  mundial	
  da	
  cor	
  da	
  pele	
  
e	
  que	
  resultaram	
  em	
  questões	
  registadas	
  na	
  tabela	
  de	
  quesIonamento.	
  

FIGURA	
  2	
  –	
  Panﬂeto	
  de	
  sensibilização	
  planiﬁcado,	
  executado	
  e	
  distribuído	
  pelos	
  alunos.	
  

FIGURA	
  3	
  -‐	
  Imagem	
  da	
  apresentação	
  animada	
  	
  planiﬁcada	
  e	
  	
  executada	
  pelos	
  alunos.	
  

Metodologia	
  
-‐ Recurso	
  didáIco	
  desenhado	
  para	
  abordar	
  diversas	
  metas	
  curriculares	
  aprovadas	
  para	
  o	
  
9º	
   ano	
  (ver	
   Tabela	
   1)	
   	
  e	
   trabalhar	
   diversas	
   competências	
   e	
   testado	
   com	
   um	
   grupo	
   de	
   11	
  
alunos	
   do	
   Colégio	
   Luso-‐Francês	
   em	
   contexto	
   não	
   leIvo,	
   no	
   âmbito	
   do	
   programa	
   de	
  
enriquecimento	
  curricular	
  ConheSer+.	
  
-‐ Análise	
  dos	
  materiais	
  produzidos	
  pelos	
  alunos:	
  i)	
  a	
  tabela	
  de	
  quesIonamento	
  (Figura	
  1),	
  
ii)	
   informação	
   obIda	
   pelos	
   grupos	
   por	
   pesquisa	
   autónoma	
   e	
   apresentada	
   à	
   turma,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
iii)	
   tabela	
   de	
   discussão	
   das	
   vantagens	
   e	
   desvantagens	
   dos	
   diferentes	
   formatos	
   de	
  
divulgação,	
  construída	
  pela	
  turma,	
  iv)	
  panﬂetos	
  de	
  sensibilização	
  (Figura	
  2)	
  e	
  v)	
  guião	
  da	
  
apresentação	
   animada	
   em	
   formato	
   Powtoon	
   (Figura	
   3).	
   Conteúdos	
   do	
   site	
   não	
  
analisados	
  por	
  estarem	
  em	
  desenvolvimento.	
  
-‐ IdenIﬁcação	
   das	
   diversas	
   metas	
   curriculares	
   nos	
   vários	
   documentos	
   produzidos	
   pelos	
  
alunos.	
   Esta	
   análise	
   de	
   conteúdos	
   foi	
   realizada	
   pelos	
   orientadores	
   (docente	
   e	
   bióloga	
  
evoluIva)	
  de	
  forma	
  independente.	
  
-‐ Resultados	
  ﬁnais	
  obIdos	
  por	
  consenso	
  entre	
  as	
  duas	
  análises	
  de	
  conteúdo.	
  

Resultados	
  
-‐ À	
   exceção	
   do	
  	
   descritor	
   15.4,	
   todas	
   as	
   metas	
   curriculares	
   idenIﬁcadas	
   inicialmente	
   foram	
  
trabalhadas	
  pelos	
  alunos	
  no	
  âmbito	
  deste	
  projecto	
  (ver	
  Tabela	
  1).	
  
-‐ Descritor	
   15.4	
   não	
   abordado,	
   possivelmente	
   por	
   não	
   ter	
   sido	
   considerado	
   pelos	
   alunos	
  
como	
  fundamental	
  para	
  promover	
  hábitos	
  saudáveis	
  na	
  população	
  escolar.	
  
-‐ Trabalhadas	
  várias	
  competências	
  importantes	
  para	
  o	
  desenvolvimento	
  dos	
  alunos:	
  	
  
-‐ i)	
  capacidade	
  de	
  quesIonar	
  e	
  deﬁnir	
  problemas;	
  
-‐ ii)	
  capacidade	
  de	
  pesquisa	
  e	
  seleção	
  de	
  informação	
  signiﬁcaIva;	
  	
  
-‐ iii)	
  capacidade	
  de	
  mobilizar	
  e	
  interligar	
  conhecimentos	
  de	
  diferentes	
  áreas	
  ciensﬁcas	
  
para	
  resolução	
  de	
  problemas;	
  	
  
-‐ iv)	
  capacidade	
  de	
  tomada	
  de	
  decisões,	
  individualmente	
  e	
  em	
  grupo;	
  	
  
-‐ v)	
   capacidade	
   de	
   comunicar	
   para	
   grandes	
   públicos	
   de	
   forma	
   objeIva,	
   clara	
   e	
  
moIvante;	
  
-‐ vi)	
  capacidade	
  de	
  discuIr	
  e	
  integrar	
  as	
  opiniões	
  e	
  sugestões	
  dos	
  pares;	
  
-‐ vii)	
  respeito	
  pelas	
  diferenças	
  individuais.	
  

TABELA	
  1-‐	
  Resultado	
  da	
  análise	
  de	
  conteúdos	
  dos	
  documentos	
  produzidos	
  pelos	
  alunos	
  para	
  idenIﬁcação	
  de	
  evidências	
  da	
  exploração	
  
das	
  metas	
  curriculares	
  do	
  nono	
  ano,	
  idenIﬁcadas	
  inicialmente	
  como	
  passíveis	
  de	
  serem	
  trabalhadas	
  no	
  âmbito	
  deste	
  projeto.	
  

D e s c r i t o r e s	
   d a s	
   m e t a s	
   Exemplos	
   de	
   evidências	
   ob6das	
   na	
   análise	
   de	
  
curriculares	
  do	
  9º	
  ano	
  
conteúdos	
  
1.7	
   -‐	
   Caraterizar,	
   sumariamente,	
   as	
   principais	
  
"Com	
   10	
   exposições	
   ao	
   solário	
   por	
   ano,	
   os	
   uIlizadores	
   desenvolvem	
   oito	
   vezes	
   mais	
  
doenças	
   não	
   transmissíveis,	
   com	
   indicação	
   da	
  
possibilidades	
  de	
  vir	
  a	
  ter	
  cancro	
  de	
  pele”.	
  Ap	
  
	
  
	
  
prevalência	
  dos	
  fatores	
  de	
  risco	
  associados.
“Devemos	
   privilegiar	
   informação	
   que	
   cause	
   mais	
   impacto	
   nos	
   comportamentos	
   do	
  
2.3	
  -‐	
  Explicitar	
  o	
  modo	
  como	
  a	
  implementação	
  
público-‐alvo.”FQ	
  
de	
  medidas	
  de	
  capacitação	
  das	
  pessoas	
  podem	
  
	
  
contribuir	
  para	
  a	
  promoção	
  da	
  saúde.	
  	
  
“Descobre	
   o	
   teu	
   tom	
   de	
   pele	
   (…)	
   e	
   os	
   cuidados	
   a	
   ele	
   associados.	
   Em	
   apenas	
   alguns	
  
	
  
segundos,	
  poderás	
  aprender	
  a	
  evitar	
  problemas	
  que	
  prejudicarão	
  o	
  teu	
  futuro!”PA	
  
2.4	
   -‐	
   Descrever	
   exemplos	
   de	
   atuação	
   na	
  
promoção	
   da	
   saúde	
   individual,	
   familiar	
   e	
   Discussão	
  sobre	
  quais	
  as	
  melhores	
  formas	
  de	
  divulgação	
  de	
  hábitos	
  saudáveis.Td	
  
comunitária.	
  	
  
	
   2.5-‐	
   Compreender	
   de	
   que	
   forma	
   a	
   saúde	
   e	
   a	
  
sobrevivência	
   de	
   um	
   indivíduo	
   dependem	
   da	
  
interação	
   entre	
   a	
   sua	
   informação	
   genéIca,	
   o	
  
meio	
  ambiente	
  e	
  os	
  esIlos	
  de	
  vida	
  que	
  praIca.	
  	
  

“Pessoas	
  de	
  pele	
  mais	
  escura	
  precisam	
  de	
  ﬁcar	
  mais	
  tempo	
  ao	
  sol	
  para	
  que	
  a	
  sua	
  pele	
  
produza	
   a	
   mesma	
   quanIdade	
   de	
   vitamina	
   D	
   que	
   pessoas	
   mais	
   brancas.	
   A	
   falta	
   de	
  
vitamina	
   D	
   em	
   negros	
   é	
   muito	
   comum,	
   principalmente	
   naqueles	
   que	
   vivem	
   em	
   países	
  
com	
  baixa	
  incidência	
  de	
  radiação	
  solar.”PG	
  

4.7	
  -‐	
  Relacionar	
  a	
  alimentação	
  saudável	
  com	
  a	
  
prevenção	
   das	
   principais	
   doenças	
   da	
  
contemporaneidade,	
   enquadrando-‐as	
   num	
  
contexto	
   histórico	
   da	
   evolução	
   humana	
  
recente.	
  	
  

“Voz-‐oﬀ:	
  O	
  ácido	
  fólico,	
  também	
  conhecido	
  como	
  folato,	
  é	
  uma	
  substância	
  presente	
  em	
  
certos	
  alimentos.	
  É	
  destruído	
  pela	
  radiação	
  solar	
  e	
  o	
  seu	
  déﬁce	
  pode	
  causar	
  inferIlidade	
  
masculina	
  e	
  feminina.	
  Amigo	
  1:	
  Ou	
  seja,	
  eu,	
  como	
  tenho	
  menos	
  melanina	
  na	
  pele,	
  tenho	
  
maior	
  probabilidade	
  de	
  ter	
  déﬁce	
  de	
  ácido	
  fólico	
  se	
  não	
  ingerir	
  certos	
  alimentos…	
  mas	
  
quais	
  são?”Ap	
  

“A	
   pele	
   é	
   o	
   maior	
   órgão	
   do	
   corpo	
   humano	
   (…).	
   Entre	
   as	
   diversas	
   camadas	
   encontram-‐se	
  
a	
   epiderme	
   (camada	
   mais	
   superﬁcial)	
   e	
   a	
   derme.	
   A	
   epiderme	
   funciona	
   como	
   barreira,	
  
11.	
   8	
   	
   -‐	
   Descrever	
   a	
   pele	
   e	
   as	
   suas	
   estruturas	
  
enquanto	
  que	
  a	
  derme	
  é	
  a	
  camada	
  que	
  contém	
  todo	
  o	
  “equipamento”	
  (…).	
  É	
  aqui	
  que	
  se	
  
anexas.	
  	
  
encontram	
   as	
   terminações	
   nervosas,	
   glândulas	
   sudoríparas,	
   folículos	
   pilosos,	
   entre	
  
	
  
outros.	
   A	
   epiderme,	
   (…)	
   possui	
   duas	
   camadas	
   principais	
   (…).	
   Esta	
   camada	
   está	
   em	
  
contacto	
  direto	
  com	
  a	
  derme,	
  que	
  a	
  alimenta	
  e	
  suporta.”PG	
  
11.9	
  -‐	
  Compreender	
  as	
  funções	
  da	
  pele.	
  	
  
	
  

"A	
   melanina	
   é	
   uma	
   substância	
   produzida	
   a	
   parIr	
   da	
   Irosina	
   por	
   células	
   especializadas	
  
denominadas	
   melanócitos.	
   Este	
   pigmento	
   serve	
   como	
   protetor	
   natural	
   contra	
   as	
  
radiações	
  solares.”PG	
  
"A	
  exposição	
  solar	
  é	
  importante	
  para	
  a	
  síntese	
  de	
  vitamina	
  D	
  na	
  pele”.PG,	
  FO,	
  Ap	
  

15.4	
  -‐	
  Explicar	
  a	
  relação	
  existente	
  entre	
  os	
  
fatores	
  hereditários	
  e	
  a	
  informação	
  genéIca.	
  	
  

Não	
  abordado	
  pelos	
  alunos	
  

Legenda:	
  Ap-‐	
  apresentação	
  animada	
  em	
  formato	
  powtoon,	
  PA-‐	
  Panﬂeto,	
  FQ	
  -‐	
  Ficha	
  de	
  quesIonamento,	
  Td-‐	
  Tabela	
  de	
  discussão	
  de	
  
vantagens	
  e	
  desvantagens	
  de	
  cada	
  formato	
  de	
  divulgação,	
  PG-‐	
  Informação	
  obIda	
  pelos	
  grupos	
  por	
  pesquisa	
  autónoma	
  e	
  apresentada	
  à	
  
turma.	
  	
  

TABELA	
  2-‐	
  Diﬁculdades	
  encontradas	
  aquando	
  da	
  execução	
  do	
  projecto	
  e	
  possíveis	
  soluções.	
  	
  
	
  

Diﬁculdade	
  	
  

Possíveis	
  soluções	
  	
  

Comunicação	
  eﬁcaz	
  e	
  clara	
  entre	
  alunos	
   	
  -‐	
  aumento	
  da	
  frequência	
  de	
  encontros	
  presenciais;	
  
e	
   orientadores,	
   entre	
   sessões,	
   para	
   	
   -‐	
   maior	
   uIlização	
   por	
   parte	
   dos	
   orientadores	
   de	
   plataformas	
   de	
   comunicação	
   mais	
  
apoio	
  ao	
  trabalho	
  autónomo.	
  	
  
familiares	
  aos	
  alunos,	
  como	
  Facebook	
  ou	
  outra	
  rede	
  social,	
  em	
  vez	
  de	
  correio	
  eletrónico.	
  

Reﬂexão	
  críIca	
  

-‐	
  discuIr	
  com	
  o	
  grupo,	
  em	
  sessão	
  prévia,	
  como	
  fazer	
  sugestões	
  para	
  melhorar	
  o	
  trabalho	
  
dos	
  colegas	
  de	
  forma	
  posiIva	
  e	
  construIva;	
  
Trabalho	
   em	
   equipa	
   e	
   uIlização	
   de	
  
-‐	
   reﬂeIr	
   em	
   grupo,	
   em	
   sessão	
   prévia,	
   sobre	
   as	
   vantagens	
   de	
   integrar	
   criIcamente	
   opiniões	
  
feedback	
  formaIvo	
  	
  
e	
   sugestões	
   dos	
   pares	
   e	
   dos	
   orientadores,	
   idenIﬁcando	
   e	
   salientando	
   periodicamente	
   a	
  
melhoria	
  dos	
  trabalhos	
  alcançada	
  com	
  estas	
  alterações.	
  	
  

No	
   decorrer	
   do	
   projeto,	
   tornou-‐se	
   evidente	
   que	
   este	
   consItuiu	
   um	
   desaﬁo	
   adequado	
   e	
  
moIvante	
   para	
   os	
   alunos,	
   que	
   revelaram	
   envolvimento	
   e	
   esforço	
   na	
   concreIzação	
   do	
  
mesmo.	
   Os	
   produtos	
   desenvolvidos	
   evidenciam	
   aprendizagens	
   relacionadas	
   com	
   as	
   metas	
  
curriculares	
   deﬁnidas	
   para	
   o	
   9º	
   ano	
   de	
   escolaridade	
   (Tabela	
   1)	
   tendo	
   permiIdo	
   trabalhar	
  
várias	
   competências.	
   As	
   decisões	
   foram	
   maioritariamente	
   assumidas	
   pelo	
   grupo	
   e	
   não	
  
impostas	
   pelos	
   orientadores	
   e,	
   no	
   ﬁnal,	
   os	
   alunos	
   Iveram	
   oportunidade	
   de	
   apresentar	
   o	
   seu	
  
trabalho	
   publicamente	
   e	
   para	
   além	
   da	
   sala	
   de	
   aula.	
   Durante	
   a	
   execução	
   do	
   projeto	
   foram	
  
idenIﬁcadas	
   algumas	
   diﬁculdades	
   associadas	
   à	
   execução	
   de	
   trabalhos	
   por	
   projeto	
   e	
  
trabalhos	
   em	
   grupo,	
   as	
   quais,	
   embora	
   não	
   sendo	
   especíﬁcas	
   deste	
   projeto,	
   foram	
  
trabalhadas	
   com	
   os	
   alunos.	
   Na	
   Tabela	
   2	
   apresentam-‐se	
   algumas	
   das	
   diﬁculdades	
  
encontradas	
  e	
  possíveis	
  soluções	
  para	
  as	
  evitar	
  ou	
  ultrapassar.	
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-‐	
   realizar	
   uma	
   sessão	
   no	
   início	
   do	
   projecto	
   	
   sobre	
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  exequíveis;	
  
-‐	
  trabalhar	
  de	
  forma	
  conInuada	
  estas	
  competências	
  no	
  âmbito	
  deste	
  e	
  de	
  outros	
  projetos.	
  	
  

Os	
  autores	
  deste	
  trabalho	
  gostariam	
  de	
  agradecer	
  à	
  Associação	
  de	
  Pais	
  do	
  Colégio	
  Luso-‐Francês	
  pelo	
  apoio	
  na	
  impressão	
  dos	
  
folhetos.	
  O	
  trabalho	
  de	
  Xana	
  Sá	
  Pinto	
  foi	
  desenvolvido	
  no	
  âmbito	
  das	
  bolsas	
  de	
  InvesIgação	
  da	
  FCT	
  com	
  as	
  referências	
  SFRH/BPD/
48750/2008	
  e	
  SFRH/BPD/103613/2014.	
  	
  

	
  
Bonito,	
  J.,	
  Morgado,	
  M.,	
  Silva,	
  M.,	
  Figueira,	
  D.,	
  Serrano,	
  M.,	
  Mesquita,	
  J.,	
  Rebelo,	
  H.	
  (2014).	
  Metas	
  Curriculares	
  Ensino	
  Básico	
  Ciências	
  Naturais	
  9ºano.	
  Governo	
  de	
  Portugal,	
  Ministério	
  da	
  Educação	
  e	
  Ciência.	
  	
  
Buck	
  InsItute	
  of	
  EducaIon	
  (2015).	
  What	
  is	
  Project	
  Based	
  Learning.	
  Web	
  site.	
  Acedido	
  Junho	
  28,	
  2015,	
  em	
  h~p://bie.org/about/what_pbl.	
  
Jablonskin	
  and	
  Chaplin	
  (2004).	
  The	
  evoluIon	
  of	
  Human	
  skin	
  and	
  skin	
  color.	
  Annu.	
  Rev.	
  Anthropol.	
  33:585–623	
  
NaIonal	
  Research	
  Council	
  (2012).	
  A	
  Framework	
  for	
  K-‐12	
  Science	
  EducaOon:	
  PracOces,	
  CrosscuQng	
  Concepts,	
  and	
  Core	
  Ideas.	
  Washington,	
  DC:	
  The	
  NaIonal	
  Academies	
  Press.	
  

Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências
Avaliação da Verdura de Atividades Laboratoriais Propostas em Manuais do
Ensino Básico
A. D. F. F. Salgado, M. C. M. Pereira, M. G. T. C. Ribeiro
LAQV/REQUIMTE, Dep. de Química e Bioquímica, Fac. de Ciências da Universidade do Porto

ENQUADRAMENTO DO TRABALHO
A introdução da QV e seus princípios no ensino poderá passar pelas atividades laboratoriais e anseia por uma maior
consciencialização ambiental e sustentável por parte dos docentes (e posteriormente dos/das estudantes) evidenciando a
importância de reduzir, ou mesmo eliminar, o uso e produção de substâncias com perigos para a saúde humana e ambiente.
No Ensino Básico não existe nas atuais orientações e metas curriculares uma especificação das atividades a desenvolver (nem
protocolos experimentais nem indicação de substâncias a utilizar), ao nível das Ciências Físico-Químicas. Assim, esta escolha,
fica ao critério do próprio docente; no entanto, verifica-se que este critério pessoal é muitas vezes substituído pela “imposição”
dos projetos adotados (concretizados nos manuais escolares) que já incluem um determinado número de atividades, definindo,
à partida, as substâncias/materiais a serem utilizados e qual o procedimento a seguir.

OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivo avaliar a verdura de atividades laboratoriais de Química propostas em manuais do ensino
básico de 7 editoras, utilizando a métrica Estrela verde (EV) [1-3], para apoiar os docentes na seleção de atividades mais
“verdes”.

METODOLOGIA
Foram avaliadas 221 atividades experimentais, 118 do 7º ano (de 13 projetos) envolvendo 191 substâncias e 103 do 8º ano (de
9 projetos) envolvendo 186 substâncias. Os resultados desta avaliação estão disponíveis no “Catálogo digital de verdura de
atividades laboratoriais para o ensino da Química Verde” [4].

RESULTADOS
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Figura 1 . Distribuição de atividades em função da verdura para atividades do: (A) 7º ano e (B) 8º ano
de escolaridade. A verdura é expressa pelo Índice de Preenchimento da Estrela (IPE). [1-3]

18
5,3

0

3

0
17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100

80

76,7

0,8
1

0

100

20

8

% DE SUBSTÂNCIAS

25

Número de atividades

Número de atividades

A análise mostrou que (i) 44 das 109 atividades do 7º ano, e 43 das 103 atividades do 8º ano apresentam uma verdura limitada
(IPE inferior a 50 % ) (Figura 1); (ii) 14 do 7º ano têm verdura máxima (IPE = 100%) enquanto no 8ºano apenas 3 têm verdura
máxima (Figura 1); e (iii) 33 e 38% das substâncias usadas nos 7º e 8º anos, respetivamente, apresentam perigo moderado ou
elevado para a saúde, 23 e 19% para o ambiente e 23 e 22 % físico (Figura 2)..
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Figura 2 . Percentagem de substâncias em função dos perigos , : (A) 7º
ano e (B) 8º ano de escolaridade, para a saúde humana, ambiente e
físico: Perigo elevado, Perigo moderado e sem indicação de perigo

Os resultados do estudo sugerem que, globalmente, as atividades apresentadas nos manuais do ensino básico ainda não
incorporam uma perspetiva de Química Verde. Nesta perspetiva, seria aconselhável que os professores optassem pelas
atividades que contemplem, na globalidade, substâncias menos perigosas (a consulta das fichas de dados de segurança (SDS)
é fundamental antes da escolha e/ou utilização dos reagentes prescritos nas atividades). Seria também de atender ao facto de
que em algumas atividades se formam resíduos tão ou mais perigosos que os reagentes/matérias-primas, devendo este ser um
fator relevante na escolha das mesmas.
AGRADECIMENTOS:
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A educação e a promoção de ciência no
Museu Nacional de História Natural e da Ciência
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Os museus de História Natural e de Ciência são instituições dedicadas à
investigação científica, gestão e conservação de coleções e divulgação
científica. A investigação própria permite que essa divulgação possa ser
feita, frequentemente, na primeira pessoa pelo que estes museus
constituem um veículo fundamental de transmissão de conhecimento
junto de todos os públicos com enfâse para o público escolar. Deste modo
são, por excelência, espaços lúdicos e de educação não-formal e
informal, capazes de estabelecer pontes entre a comunidade científica e a
sociedade.
O MUHNAC (Museu Nacional de História Natural e da Ciência) é herdeiro de uma longa sucessão de instituições, algumas ligadas ao ensino formal e
outras também ligadas à educação em contextos não formais.
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Jardim Botânico

“Metodologia de aprendizagem ativa no ensino
das Ciências” (IBSE - Inquiry-based Science
Education).

2013

2014

2015

Borboletário

A equipa do SEAC (Serviço de Educação e Animação Cultural),
designação formalizada em 2011, é uma equipa multidisciplinar que cria
e gere uma vasta oferta programática, dirigida a todos os níveis de
ensino, do pré-escolar ao universitário, e também aos outros públicos.
Muitas das atividades propostas procuram seguir os princípios da
“Metodologia de aprendizagem ativa no ensino das Ciências” (IBSE Inquiry-based Science Education). Há sempre uma intenção de simular
ou reproduzir as metodologias científicas de modo a proporcionar
experiências realistas aos participantes. A oferta contempla visitas livres
e orientadas, atividades exploratórias e sessões de planetário que
decorrem no edifício principal do museu e no Jardim Botânico (que
inclui um Borboletário com borboletas nativas) e ainda saídas de campo
e atividades inseridas em eventos de promoção de ciência dentro e fora
do museu.

Entre 2011 e 2014 o MUHNAC recebeu
598742 visitantes tendo o SEAC sido
responsável por 157311.
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Ensino em Coadjuvância
Práticas na sala de aula de matemática
Mestre Fernanda de Vasconcelos – Pof. Escola Básica Secundária de Barroselas - Viana Castelo
mariafernandadevasconcelos@gmail.com

Ana Rita Nunes - Universidade do Minho. Escola de Psicologia
ananunes_92@hotmail.com

Palavras chave:
Coadjuvância; equipa pedagógica de continuidade; feedback
individualizado
Objetivos
Averiguar o contributo da coadjuvância numa perspetiva de:
I.Rentabilizar o papel do professor sénior na sala de aula.
II.Potenciar sinergias entre docentes a fim de promover um clima
propício à aprendizagem e à avaliação.
Metodologia
Analisámos as aulas de duas turmas, ao longo de dois anos, e
outras duas, ao longo de um ano. Cada turma era composta por
alunos com adequações e sem adequações curriculares, de forma
arbitrária. Cada aula, foi acompanhada pela mesma equipa: a
professora titular e a coadjuvante. Considerámos dois grupos de
alunos, com e sem adequações curriculares:

Conclusões:
Serem acompanhados durante dois anos evidenciou melhores
resultados do que os alunos acompanhados menos tempo.
Vários fatores inerentes ao contexto de sala de aula poderão
condicionar a capacidade dos professores em fornecer feedback
instrutivo e imediato aos alunos (Pelle%er,	
   Séguin-‐Lévesque,	
   &	
   Legault,	
  
2002).
Um professor complementar na sala de aula potencia a igualdade de
oportunidades dos alunos.

Grupos de alunos com ou sem adequações curriculares
Grupos

1.º sem adequações

2.º com adequações

Período observado

2013/15

2014/15

2013/15

2014/15

Nº de alunos

20

15

11

16

Média de idades

12,2

11,7

12,9

12,2

Aulas dadas

300

150

300

150

Resultados do 1º grupo com 300 aulas
observadas

alunos
sem
evolução
positiva
40%

alunos	
  
sem	
  
evolução	
  
posi/va	
  
28%	
  

alunos
com
evolução
positiva
60%

Resultados do 1º grupo com 150
aulas observadas

alunos	
  
com	
  
evolução	
  
posi/va	
  
60%	
  

alunos	
  
sem	
  
evolução	
  
posi/va	
  
40%	
  

Resultados do 2º grupo com
150 aulas observadas

Resultado do 2º grupo com
300 aulas observadas

alunos	
  
com	
  
evolução	
  
posi/va	
  
72%	
  

alunos	
  
com	
  
evolução	
  
posi/va	
  
31%	
  
alunos	
  
sem	
  
evolução	
  
posi/va	
  
69%	
  

Resultados:
Acompanhamento personalizado aos alunos, atendendo aos seus
ritmos e capacidades diferenciadas. Desta forma, a presença de
duas docentes facilitou o acompanhamento na correção dos
trabalhos individuais realizados na aula e possibilitou, também, a
atribuição de notas e de comentários escritos ao trabalho de casa,
focados essencialmente nos erros, conceções mal formuladas e os
pontos fortes evidenciados pelos alunos na sua resolução.
Efeito positivo especialmente nos alunos de baixo rendimento (com
adequações curriculares).

Referência:
Pelletier, LG, Séguin-Lévesque, C., & Legault, L. (2002).
Pressure from above and pressure from below the
determinants of teachers' motivation and teaching behaviors.
Journal of Educational Psychology, 94(1), 186
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Observações Astronómicas - Divulgação/Educação
Pedro Borges Silva , Paula Lima
1

1

1

+Ciência - Atividades Educativas

OBSERVAÇÃO SOLAR

INTRODUÇÃO
O +Ciência é um centro de atividades educativas especializado na divulgação de astronomia e no ensino da matemática e física e química.

Tema

As nossas atividades educativas relacionadas com a Astronomia apostam em duas vertentes distintas:
A Educação e o Turismo. Resolvemos apresentar este poster para demonstrar a potencialidade das
observações astronómicas quando contextualizadas no programa letivo escolar, portanto a vertente da
Educação.

O Que é uma Estrela?

Com uma forte preparação quer em divulgação de astronomia quer no programa letivo português, os
nossos monitores falam sobre os temas fundamentais referentes à observação que os alunos irão fazer focando essencialmente as partes programáticas dos programas letivos.
Aqui apresentamos a ligação entre a Astronomia e o programa das disciplinas de Física e Química e
Matemática.

AS ATIVIDADES
Temos dois tipos de atividades de observação para escolas, as Observações do Sol e as Observações
Noturnas. Ambas são desenhadas do mesmo modo e com objetivos comuns. Dar a conhecer a Astronomia como uma ciência multidisciplinar e contextualizar o programa letivo nas nossas sessões.

Escolaridade

Contextualização Letiva

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo E. Sec.

- Reações Nucleares
- Tamanhos

V

V

O
V

V
V

- Localização
- Sistema Solar
- Galáxia

V
V

V
V

V
V

V
V

- Movimentos
- Rotação
- Translação

V
V

V
V

V
V

V
V

- Interior do Sol

O

O

O

V

As atividades de observação são desenhadas tendo duas partes distintas:
- Apresentação
- Observação
É na apresentação que expomos todos os conteúdos que queremos explorar durante o período de observação. Para isso utilizamos uma apresentação feita em Prezi para oferecer uma maior dinâmica em
termos visuais e temos preparadas 4 apresentações distintas consoante a escolaridade dos alunos intervenientes. A duração desta palestra oscila entre os 30 e os 45 minutos dependendo em muito das
questões levantadas pelos alunos no final.
Segue-se a observação propriamente dita onde um por um e com o auxílio dos telescópios previamente montados, os alunos vão observando os objetos propostos enquanto o monitor responde às
questões suscitadas.

CONCLUSÃO
O interesse demonstrado pela maioria dos alunos é notoriamente maior quando a observação é antecedida de uma breve explicação sobre aquilo que irão observar.
As atividades de Observação Astronómica são bastante enriquecedoras quanto à exposição prática
dos conteúdos que são lecionados na sala de aula.
As observações astronómicas servem como instrumento de consolidação dos conceitos adquiridos e
oferece novas perspetivas sobre a sua utilização.

- Evolução Estelar
- Diagramas HR
- Ciclo de Vida

-

O

O
V

V
V

- O Sol
- Ciclo de Atividade
- Exterior
- Estruturas
- Magnetismo

V
O
V
-

V
O
V
-

V
V
V
O

V
V
V
V

- Observação
- Cuidados
- Os Telescópios
- Filtros
- Espetros

V
O
O
-		

V
O
O
O

V
V
O
O

V
V
V
V

•
•
•
•
•

Reações Nucleares vs Reações Químicas
Formação de Hélio (Cadeias PP)
Decaimentos Nucleares
Cores e sua relação com a Temperatura
Relação E∝(λ)-1

•
•
•
•
•

Distância ao Centro Galático
Unidades de Distância (Ano Luz e UA)
Paralaxe
Definição Matemática de Parsec
Gravitação Universal - Grupos e Enxames
de Galáxias

•
•
•
•
•

Movimentos de Rotação e Translação
Movimentos de Precessão e Nutação
Conceito de órbita
Movimento Circular
Relações entre distância e período e distância e velocidade

• Relação da Evolução da Temperatura com
o raio
• Densidade com o raio
• Tipos diferentes de transferência de Energia no interior do Sol (Condução e Radiação)
• Sequência Principal (Diagrama de Hertzprung-Russel)
• Evolução de uma estrela tipo o Sol
• Morte do Sol

• Ciclo de Atividade Solar
• Criação de Campo Magnético por movimento de Cargas
• Evolução da Temperatura no exterior do Sol
e comparação com o que ocorre na Terra.
• Estruturas no Sol (Granulação, Manchas,
Loops, Protuberâncias, Flairs)
• Átomo de Hidrogénio e série de Balmer relacionado com a emissão de luz das protuberências
•
•
•
•

Ótica (Telescópios Refratores e Refletores)
Espetro Eletromagnético
Espetros visíveis
Relação entre comprimento de onda observado e camada interior do Sol.

OBSERVAÇÃO NOTURNA

Tema
Tema

Escolaridade

Contextualização Letiva

Contextualização Letiva

1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo E. Sec.

O Sistema Solar
- O Sol

- Planetas
- Outros Corpos

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Formação e Evolução
Estelar
- GMCs
- Estrelas
- Morte Estelar
LEGENDA
• - Tema não Abordado
• O Abordagem a título de Curiosidade
• V Tema Explicado

O
O
O

O
O
O

V
V
V

V
V
V

Gravidade
- Sistemas Múltiplos
- Buracos Negros

O
O

O
O

V
V

V
V

Observação
+Ciência - Atividades Educativas
Rua Soares dos Reis, nº 15 1º Andar
4400-315 Vila Nova de Gaia
Email: geral@maisciencia.pt
Tlm: 919241786
Web: www.maisciencia.pt

- Magnitude
- Telescópios
- Limitações
Humanas

O
V

O
V

O
V
V

V
V
V

• Constituição do Sistema Solar
• Natureza dos Planetas e outros corpos do
Sistema Solar
• Movimentos
• Órbitas
• Formação Gravitação Universal - Grupos e
Enxames de Galáxias
• Formação Estelar
• Balanço de Forças Gravíticas e Pressão
Radiativa
• Morte das Estrelas
• Formação de Elementos
•
•
•
•

Centros de Massa
Gravidade Newtoniana
Velocidade de Escape
Efeito de Doppler

•
•
•
•
•

Ótica (Telescópios Refratores e Refletores)
Magnitude (Escalas Logarítmicas)
Capacidade Visual Humana
Espetro Eletromagnético
Radiação Visível
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Introdução

Trabalho realizado por alunos
do ensino pré-escolar.

Abordar a ciência em geral, e a química em particular, utilizando histórias, segundo
alguns investigadores[1,2], pode promover uma melhor aprendizagem dos alunos,
cativá-los para a disciplina e promover o desenvolvimento de competências e

Discussão dos resultados

capacidades linguísticas e científicas. Entre os 4 e 5 anos, as crianças ainda não
desenvolveram o pensamento científico e a literatura sugere que tal pode ser
otimizado introduzindo atividades de ciência que sejam implementadas nestas
turmas[3,4]. Assim, a utilização de histórias pode ser ponto comum na construção de
estratégias para abordar a ciência, com alunos de diferentes níveis.

Professora

• A utilização de histórias para o ensino da química foi uma
estratégia que motivou os alunos do 8º ano para a
aprendizagem dos conceitos subjacentes ao tema ácido-base
e que os levou a quer desenvolver histórias para ensinar
alunos mais novos.

Objetivo
Neste trabalho pretendeu-se avaliar o impacto de uma metodologia de ensino e de

• As histórias realizadas pelos alunos do 8º ano são na sua
maioria composições simples o que tendendo ao público-alvo
é uma mais-valia.

aprendizagem que estabelecesse uma ponte entre o conhecimento científico e o
entretenimento (leitura de histórias) com o objetivo de potenciar a aprendizagem de

conceitos científicos e promover o interesse por uma disciplina com níveis de

8º Ano

aproveitamento baixos, como é o caso da química no nosso país.

• Da análise dos questionários de autoavaliação verificou-se
uma tendência para considerar que o projeto foi positivo tanto
para a sua aprendizagem enquanto alunos como para os
alunos do pré-escolar.

• Os alunos do pré-escolar demonstraram sempre interesse e
atenção no desenrolar do projeto.

Metodologia
A preparação dos materiais necessários e a aplicação das estratégias pedagógicas
idealizadas envolveu diversas etapas com diferentes intervenientes e destinatários.
Assim, é possível dividir o projeto em dois momentos chave:

Pré-escolar

• Nas ilustrações feitas pelos alunos do pré escolar, foram
capazes de retratar pelo menos um elemento relacionado com
o conteúdo científico de uma das histórias ou atividades.
Verificou-se no entanto uma tendência para retratarem
sempre as personagens das histórias.

1º
Elaboração e implementação de uma história, “O
silêncio de um acusado”, e de uma atividade prática
para lecionar o tema ácido-base no 8ºano de
escolaridade.

Conclusão

2º
Desenvolvimento, pelos alunos do 8º ano através de
modelagem, de um conjunto de histórias e atividades
práticas, sobre temas que integram as metas de
aprendizagem do ensino pré-escolar.

As intervenções realizadas tanto no ensino básico como no ensino pré-escolar
permitiram obter indicadores positivos sobre o impacto da utilização das histórias para
o ensino do tema ácido-base a alunos do 8º ano e da apropriação de alguns conteúdos
de ciência por parte dos alunos do ensino pré-escolar.

Procedimentos de análise de dados
Para avaliar o impacto da implementação da estratégia pedagógica recolheram-se

dados para análise em três momentos distintos.
Avaliação das histórias criadas pelos alunos do 8º ano de acordo com o
rigor técnico-científico, criatividade e empenho demonstrado.

Referências
1. Folino, D, 2001. Stories and Anecdotes in the Chemistry Classroom, J. Chem. Edu., 78 (12) 16151618.
2. Wally, M., 2005. Employing Popular Children’s Literature To Teach Elementary School Chemistry. J.

Análise dos questionários de autoavaliação distribuídos aos alunos do 8º
ano relativos à estratégia pedagógica adotada.
Reflexão crítica sobre os desenhos representativos dos conhecimentos
adquiridos pelos alunos da pré-primária.

Chem. Edu., 82 (10), 1489-1495.
3.Doğru, M., Şeker, F., 2012.The Effect of Science Activities on Concept Acquisition of Age 5-6 Children
Groups, Educational sciences, 3012-3024.
4. Skamp, K., 2011. Teaching chemistry in primary science: What does the research suggest?, Teaching
science, 57(4), 37-43.
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Exposição "Terra; Um Planeta dinâmico";
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Transversal à compreensão dos processos geológicos, encontra-se
a noção de TEMPO GEOLÓGICO, um conceito difícil
de perceber pelos alunos, sobretudo em idades mais jovens.
(Bonito et al., 2010). Para ajudar os alunos e outros participantes
a compreender este conceito, o Centro Ciência Viva de Estremoz
(CCVE), apresenta um módulo inicial na sua exposição
permanente "Terra; Um Planeta dinâmico": a

Ampulheta

dos Milhões.
Ao clicarmos no botão vermelho

Escala do Tempo Geológico… Concentrada NUM ANO (meses)… E NUM DIA (horas)

1 000 000 anos – 1 minuto e 42 segundos
4 600 000 000 anos ~ 5 dias e 8 horas

, fazemos girar a ampulheta.

Ao girar a ampulheta, assiste-se à passagem de cerca de um
milhão de objetos (1 000 000). A partir daqui iniciam-se jogos
matemáticos simples, através de uma interação pergunta-resposta
com os alunos, com intuito de compreender as diferentes escalas
associadas aos processos geológicos.

Se imaginarmos que cada grão da ampulheta equivale a 1 ano... E se, ao girar a ampulheta, em vez de avançarmos no
tempo, recuarmos… Quando seria o teu nascimento? E dos teus avós? Quando seria a Idade Média? E a
Antiguidade Clássica? E quantas vezes seria necessário clicar no botão para…
… Recuar ao tempo da extinção dos dinossauros

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 × 𝟔𝟓

… Recuar ao tempo do aparecimento das Trilobites

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 × 𝟓𝟐𝟏

… Recuar ao “ao primeiro dia” de formação da
Terra

𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 × 𝟒𝟔𝟎𝟎
Por outro lado, a Geologia lida com números pequenos, no que respeita à velocidade da
maioria dos processos geológicos. Se pensarmos num processo lento, que vejamos no
dia a dia, muitas vezes lembramo-nos do deslocamento do caracol.

𝟓𝒎 × 𝟐𝟒𝒉 = 𝟏𝟐𝟎 𝒎
𝟏𝟐𝟎 𝒎 × 𝟑𝟔𝟓 𝒅𝒊𝒂𝒔 = 𝟒𝟑 𝟖𝟎𝟎 𝒎
Será que, em Geologia, as rochas se deslocam a esta velocidade? Qual a velocidade da maioria dos processos
geológicos? No CCVE existe um contador da abertura do Oceano Atlântico, em centímetros, a funcionar desde
27 de maio de 2005 (data da inauguração do centro):
𝟐𝟎 𝒄𝒎
= 𝟐𝒄𝒎 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒏𝒐
𝟏𝟎 𝒂𝒏𝒐𝒔
Em 2015, o CCVE celebrou 10 anos. A 30 de junho do mesmo ano, o contador marcava cerca de 20,198
centímetros. Ou seja, em 10 anos, o Oceano Atlântico abriu, aproximadamente, 20 centímetros. Como tal, a
velocidade de alastramento deste oceano, à latitude de Portugal, é, em média, 2 centímetros por ano, sendo, por
isso, consideravelmente mais lento que o caracol. O Oceano é de tal maneira lento, que não é percetível aos
nossos olhos, tal como o crescimento das nossas unhas, por exemplo, que crescem, em média, à mesma
velocidade.
Processos tão lentos como estes, apenas adquirem significado quando multiplicados por escalas temporais muito
grandes, como milhões de anos. Interligando as diferentes escalas, é então possível concetualizar a Terra como
um planeta dinâmico, e não estático, como muitas vezes dizem os nossos olhos, à escala de vida humana.
Referências
Bonito, J., Marques, L., Morgado, M., Rebelo, D., Medina, J., McDade, G., Martins, L. (2010). A importância do tempo geológico
percebida pelos alunos de 12-13 anos: um estudo realizado em escolas nas zonas Centro e Norte de Portugal. Anais do 45.º
Congresso Brasileiro de Geologia. Belém
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O ensino não-formal das Ciências da Terra através de um
Laboratório no Campo;
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Enquadramento geral

Praia do Norte Sines - à abertura do Oceano Atlântico
Na Praia do Norte Sines é possível observar várias características das rochas Mesozóicas. As rochas
sedimentares (Jurássicas) estão geneticamente associadas às fases iniciais da abertura do Atlântico, com
precipitação de calcários em bacias geradas durante as fases de rifting continental. A sequência encontra-se
afetada pela intrusão do Complexo Ígneo de Sines, constituído por rochas de natureza diversa.

O quê e Porquê?
Adotar alternativas metodológicas de aprendizagem não-formal
Necessidade de exportar os conteúdos lecionados para fora da sala de aula
Multiplicidade de estratégias de ensino e de aprendizagem
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consolidar os
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adquiridos pelos
alunos do ensino
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Gabros e dioritos

Alto do
Chãos

Sines

Sienitos

Filões ácidos

Praia de
Vasco da Gama

Esteveira
Filões básicos

Brecha eruptiva

Corneanas (metamorfismo de
contacto)

Falha
Falha Provável
Paragens

1 Km
Praia de S. Torpes

Praia de Almograve - Da génese da Pangeia
A praia de Almograve (SW Alentejano) apresenta excepcional qualidade de
afloramento do ponto de vista didático. Uma sequência turbidítica (intercalação de
pelitos e grauvaques) Paleozóica deformada permite uma viagem desde um oceano
Paleozóico até a uma Cadeia de Montanhas associada à génese da Pangeia.
Esta sequência meta-sedimentar deformada possibilita abordar vários conteúdos
curriculares em cada um dos pontos da visita. O metamorfismo regional e a sua
relação com a deformação apresenta-se como um dos pontos chaves do percurso.
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A presença de diversos litótipos permite também a
consolidação de critérios conducentes à
classificação da diversidade litológica desta tipologia
de rochas.
No percurso pela Praia do Norte é possível observar uma sequência
sedimentar carbonatada, de origem marinha. A mesma apresenta
evidências de deformação. Tendo em conta os princípios
Formação científica estratigráficos é possivel correlacionar esta deformação com a
transdisciplinar, intrusão do Complexo Ígneo de Sines.
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- Rochas sedimentares
cenozóicas

>65%

Oportunidade de observação in situ
de conceitos teóricos
lecionados em contexto formal

52-65%

SAÍDAS DE CAMPO

43-52%

Como?

<43%

A presença de diversas relações de corte e inclusão
permite aos alunos observar e escalonar
temporalmente uma sequência de eventos
relacionados com a intrusão magmática e a sua
relação com as rochas sedimentares encaixantes.

Aumento do teor em Ferro, Magnésio e Cálcio

Fornecer aos alunos
diferentes abordagens de um mesmo conteúdo,
em contextos diversificados

Aumento do teor em Sódio, Potássio e Alumínio

Incrementar
a motivação, o interesse e o conhecimento
adquirido pelos alunos

Mesocrata

APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS

Teor em Sílica

3,3

Um simples gráfico ou uma análise integrada
das rochas magmáticas
O gráfico da Série de Bowen serve de ponto de
partida para a discussão sobre as rochas
magmáticas observadas.

Leucocrata

Para quê?

Modelação Análoga
Inclusão de instrumentos que permitem dar visibilidade ao domínio das aprendizagens das
Ciências da Terra (e.g. cartas geológicas, bússolas e prensas de modelação) - consecução
das metas curriculares.
A experiência de modelação analógica realizada permite aos participantes, uma ligação entre
as características observadas durante a saída de campo e a sua interligação com os Ciclos das
Rochas e Tectónico, mas a uma escala temporal passível de compreensão pelo Homem.

As excelentes condições de afloramento permitem a
visualização, à escala do afloramento, de uma série de
estruturas geológicas.
Estas estruturas, muitas vezes apenas visualizadas nas
páginas dos manuais escolares, permitem a construção
de cadeias e teias mentais que possibilitam aos
participantes conceptualizar a história geológica local e
posteriormente a evolução geológica de Portugal
Continental.

Do Ciclo das Rochas ao Ciclo Tectónico;
uma associação inevitável

D. Arenito /
siltito laminado
C. Arenito com estratificação
entrecruzada (ripples)
B. Arenito laminado
A. Arenito maciço

A existência de uma sequência turbidítica
na região de Almograve, ostentando
metamorfismo de muito baixo grau,
permite a visualização de estruturas
primárias (sedimentares).
Uma das estruturas mais comuns na
identificação da polaridade da sequência é
a granotriagem, sendo a mesma visível
em algumas das bancadas de grauvaque.
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A noção de polaridade de uma sequência
sedimentar é essencial para classificar
uma dobra em Anticlinal ou Sinclinal.

E. Argila laminada

Um dos pontos-chave da saída aqui exposta é a associação entre os processos associados ao
Ciclo Tectónico e a génese das diversas tipologias de rochas que se encontram organizadas no
Ciclo das Rochas. A associação entre os dois ciclos não só é inevitável como é essencial para a
real compreensão dos processos e da história geológica de um qualquer local.

Rochas metamórficas
- metamorfismo regional

Argila
pelágica

A sistemática de dobras quanto à
polaridade e quanto à sua forma é uma das
várias temáticas abordadas na saída.

Fases extensivas

Sequência de
Bouma

Fases compressivas

Argila

tempo

Areia

Aumento de Pressão e temperatura

Calhau

Silte

Antiforma ou Anticlinal?! Sinforma ou Sinclinal?
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Caricatura elaborada pelos alunos.

Introdução
Explorar a química através de poesia, pode facilitar a aprendizagem dos alunos, aumentar o
seu interesse pela disciplina e promover o desenvolvimento de competências estruturantes de
escrita, leitura, interpretação e argumentação, bem como, de forma específica, a compreensão

Exemplos de poemas e
caricaturas elaborados
pelos alunos

Discussão dos resultados
Poemas

• Propriedades
químicas e físicas
do elemento (ou de
substâncias
elementares)

O Hélio e a sua família*

dos conteúdos químicos abordados [1]. Apesar de tudo, o potencial pedagógico resultante
desta fusão, entre a química e a poesia, ainda não é muito explorado nas

aulas[2]

mas,

investigações neste sentido [3], sugerem que desta fusão tendem a resultar fortes indicadores
sobre o envolvimento dos alunos na aprendizagem da ciência química.

Objetivos
•Desenvolver uma estratégia de intervenção pedagógica centrada na utilização de um poema
que permitisse alicerçar o estudo do raio atómico e da energia de ionização na disciplina de
Física e Química A no 10º ano de escolaridade.
•Compreender se é possível utilizar um poema enquanto modelo e estímulo para a produção
de outros conteúdos de natureza artística centrados na química.

Metodologia
Preparação e implementação da estratégia pedagógica
Dos poemas sobre química encontrados, selecionou-se o poema “The atoms’ family”[4] que,
após uma interpretação química do poema, permitiu elaborar a estratégia de exploração
pedagógica dos conceitos de raio atómico e de energia de ionização.
• Leitura individual do poema.

1º

• Análise dos conceitos químicos presentes.

• Orientação da interpretação química do poema.
• Inferência sobre a variação do raio atómico e da energia de ionização

2º

Eu sou o Hélio, um gás nobre.
Da família sou o pequenino
Sou o que tem menos amigos eletrões
Mas sou o mais divertido.
Ponho as vozes fininhas
E os balões no ar
Os meninos ficam felizes
Vendo-os levitar.

nos metais alcalinos.
• Desenvolvimento de capacidades interpretativas e criativas:

Caricaturas

Características
•
•
•
•

Originais
Criativos
Bem construídos
Cientificamente
corretos
• Introdução de
conteúdos novos

Foco temático
• Representação de
um elemento
químico
• Propriedades
elementares
• Relação entre
elementos químicos

Características
•
•
•
•

Originais
Criativos
Baixo cuidado estético
Mais incorreções
científicas
• Introdução de
conteúdos novos

Indicadores de que esta atividade levou os alunos a desenvolverem um estudo e
pesquisa complementares sobre outros elementos químicos.

Os meus irmãos são o Néon, o Árgon
e o Crípton
E conseguem bem chamar-vos a
atenção.
Se virem uma publicidade luminosa
Com certeza eles lá estarão.

Conclusão

Os meus pais são o Xénon e a Rádon
Bem maiores do que nós eles são.
Não partilham os seus eletrões com
ninguém
Os seus filhos a eles saíram.

na exploração do conteúdo do poema pela maioria dos alunos, refletindo-se nos produtos por

O meu avô desaparecido é o ununóctio
Apesar da sua existência pensarmos
conhecer
Apenas agora o estamos prestes a
encontrar
E as suas histórias vamos escutar.

química teve um contributo positivo na aprendizagem dos alunos. Este impacto pode ser

O ensino da química com recurso à poesia foi uma experiência de aprendizagem nova para os
alunos participantes, o que se refletiu numa estranheza natural aquando da sua
implementação. No entanto, observou-se progressivamente um crescente empenho e gosto

eles desenvolvidos bem como, nos resultados dos inquéritos respondidos.
No geral, considerarmos que a implementação desta estratégia pedagógica nas aulas de

avaliado, por exemplo, na diversidade de elementos químicos e das suas propriedades
retratados nos trabalhos dos alunos bem como no rigor científico, na criatividade e na
originalidade que apresentam.
A implementação desta estratégia de intervenção pedagógica – alicerçada no desafio de

• Elaboração de caricaturas e poemas sobre elementos químicos

3º

• Aplicações no
quotidiano

A minha família é muito solitária
Não gostamos de conviver.
Aos outros elementos não nos
juntamos
Estáveis o suficiente somos para
sobreviver.
Somos raros neste mundo
Por sermos gases passamos
despercebidos
Talvez por sermos tão estáveis
Entre os outros elementos somos
desconhecidos.

Foco temático

utilizar um poema enquanto modelo e estímulo para a produção de outros conteúdos de

evidenciando as suas propriedades químicas e físicas.

natureza artística centrados na química – relevou-se muito aliciante, especialmente quando os
indicadores encontrados mostram que poderá ser uma via potenciadora de aprendizagens
significativas e motivadoras, para os alunos, e fonte para um ensino mais dinâmico e

Procedimentos de análise de dados

enriquecedor para os professores.

Poemas
Caricaturas

Questionário

Análise de conteúdo

Tratamento estatístico descritivo

Referências
[1] Marcum-Dietich, N., Byrne, E. & O’Hern, B., 2009. Marrying the muse and the Thinker –
Poetry as Scientific Writing. Science Activities. 45(4), 14-18.

Foco temático
Sensibilidade estética
Originalidade
Rigor técnico-científico
Adequação aos objetivos

[2] Paiva, J., Morais, C. & Moreira, L., 2013. Specialization, Chemistry, and Poetry: Challenging
Avaliação feita pelos alunos da
estratégia pedagógica implementada

Este elemento é incógnito
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