
CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 1 | 25/01/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Fatores Bióticos (professora cooperante). 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelos alunos Recursos Avaliação e Recolha de Dados 

 
Explicitação da tarefa de 

pesquisa e distribuição dos 
documentos da tarefa 

(10’) 
 

A professora entrega os 
documentos da tarefa aos 
alunos e explica a mesma, 
advertindo para o prazo de 

entrega do texto resultante da 
pesquisa. 

Compreender os 
objetivos da tarefa de 
pesquisa e conhecer o 
prazo de realização da 

tarefa; 

 
A tarefa de pesquisa e construção do texto visa o desenvolvimento das seguintes competências:  

 
Construir conhecimento substantivo sobre poluição; 

 
Selecionar informação, em função de objetivos, a partir de fontes diversificadas com distinção entre o 

essencial e o acessório 
 

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em função de objetivos 
 

Produzir um texto escrito que evidencie apropriação da informação (“estar escrito por palavras suas”) 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada 
 

Comunicar, com clareza e objetividade 
 

Assumir a responsabilidade de realizar a tarefa 
 

Empenhar-se na realização da tarefa 
 

Gerir bem o tempo durante a realização da tarefa 
 
 

Documentos da tarefa 
de pesquisa: 4 

domínios para cada 
um dos 4 subtipos de 

poluição (exceto 
poluição do solo) = 15 

documentos 
diferentes. 

Observação descritiva (registo 
posterior em notas de campo) 

OBSERVAÇÕES: Em virtude dos constrangimentos de tempo não foi possível introduzir o projeto previamente à entrega da tarefa de pesquisa – a professora cooperante não pôde disponibilizar esta aula para esse efeito. No entanto não foi 
possível adiar o início desta etapa dado que os alunos começam as aulas de TIC a 15 de fevereiro, devendo já ter esta etapa concluída (com a criação dos textos síntese) até essa data. 

REFLEXÕES: Foi claramente insuficiente o tempo disponibilizado para explicitar a tarefa de pesquisa aos alunos. Como resultado, este momento decorreu de forma um pouco apressada. A opção de intervir no final da aula não foi a melhor – foi 
muito difícil captar a atenção necessária dos alunos a apenas dez minutos da conclusão da aula (especialmente por se tratar da última aula de sexta-feira). Ainda assim consegui ler as informações constantes da folha da tarefa – dando 
especial relevo ao prazo da mesma e ao facto de querer dos alunos um texto que não fosse apenas uma cópia dos textos originais. Senti-me um pouco frustrada pelo modo como a tarefa teve que ser introduzida, especialmente depois do 
esforço investido na preparação da mesma. No final da aula estava convicta que teria que me esforçar duplamente na aula em que fosse feita a introdução ao projeto de modo a conseguir que os alunos compreendessem a importância da 
tarefa de pesquisa e lhe dessem relevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 2 | 01/02/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Realização do teste de diagnóstico sobre poluição. Apresentação do projeto de ativismo ambiental. 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações  Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos/Conceitos 
chave 

Recursos Avaliação e Recolha de Dados 

Recolha dos textos produzidos 
pelos alunos na tarefa de 

pesquisa (textos iniciais) (5’) 

A professora relembra a tarefa de pesquisa e recolhe os textos 
produzidos pelos alunos, anotando quem não o entregou e 

procurando saber o motivo. 

Entregar os textos resultantes 
da pesquisa; 

- - - 

Anotação em caderno de campo dos 
alunos que não cumpriram a tarefa; 

Análise posterior dos textos 
produzidos pelos alunos com base na 

Escala de Classificação Descritiva – 
produção de um feedback escrito, 

individualizado, que oriente a 
reformulação posterior dos textos; 

Distribuição e preenchimento do 
Questionário sobre Ativismo 

(momento I) (10’) 

A professora distribui aos alunos o questionário sobre ativismo 
explicando o objetivo do mesmo: procede à leitura das questões de 
modo a esclarecer os alunos. Os alunos preenchem o questionário e 

a professora vai recolhendo à medida que terminem. 

Compreender o que lhes é 
solicitado no questionário; 

 
Responder ao questionário; 

- - 

Questionário 
sobre 

Ativismo (We 
Act) 

Análise estatística das respostas ao 
questionário; 

 
Distribuição e realização do Teste 

de Diagnóstico sobre poluição 
(momento I) 

(20’) 

 
A professora, invocando o tema da tarefa de pesquisa – poluição – 
solicita que os alunos respondam ao teste, explicando que devem 
ler com atenção cada afirmação e decidir se a mesma é verdadeira 

ou falsa. Informa que têm 15 minutos para responder. Os testes são 
depois recolhidos. 

 
Compreender o que lhes é 

solicitado no teste; 
 

Responder ao teste indicando 
o valor lógico de cada uma das 

40 afirmações; 

- 

Poluição do Ar; do 
Solo; da Água doce; 

dos Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Teste de 
diagnóstico 

sobre 
poluição. 

Análise quantitativa do teste de 
diagnóstico (grelha de avaliação); 

Apresentação do Projeto de 
Ativismo Ambiental 

(50’) 

A partir da tarefa de pesquisa realizada a professora apresenta o 
projeto aos alunos, recordando-os da vontade manifestada 

anteriormente em poderem produzir um vídeo utilizando as TIC; 
Todos os slides do powerpoint devem ser explorados permitindo 
que os alunos manifestem a sua opinião sobre o que neles está 

incluído; 
 

Na apresentação das imagens sobre poluição a professora deve 
demorar algum tempo, pedindo para que os alunos comentem o 

que estão a ver (o que sentem, que conhecimentos têm sobre 
aquele assunto); 

 
É importante que os vídeos a apresentar sejam contextualizados – 
resultaram de ações levadas a cabo por organizações ativistas e/ou 

por alunos de outras escolas – é importante que a professora 
apresente os vídeos pedindo aos alunos que se deixem inspirar por 

eles. 
Os alunos devem passar para o caderno os prazos e as respetivas 

etapas. 
 

Compreender que a tarefa de 
pesquisa é uma componente 
importante do trabalho de 

projeto; 
 

Compreender em que consiste 
um projeto de ativismo 

ambiental; 
 

Conhecer e compreender as 
etapas do projeto – temas e 

subtemas, atividades a 
realizar, prazos e critérios de 

avaliação; 
 

Sentir-se motivado para 
realizar o projeto, 

considerando-o pertinente e 
interessante; 

Reconhecer a importância e o dever de 
participar e desenvolver iniciativas que 

contribuam para a resolução de problemas 
sociais; 

 
Reconhecer possuir as capacidades para 

desenvolver iniciativas que contribuam para a 
resolução de problemas sociais; 

 
Revelar conhecer meios/formas através dos 

quais pode desenvolver iniciativas que 
contribuam para a resolução de problemas 

sociais; 
 

Trabalho de Projeto; 
 

Ativismo Ambiental; 
 

Poluição; 
 

Powerpoint 
de 

apresentação 
do projeto; 

 
Computador 
com colunas; 

 
Datashow; 

Observação descritiva (registo 
posterior em notas de campo) 

OBSERVAÇÕES: O plano da aula foi cumprido, mas não foi possível mostrar os vídeos um a um – por uma questão de tempo os três vídeos foram visualizados continuamente e só no final se discutiu acerca dos mesmos. Teria sido melhor se a 
discussão pudesse ter acontecido no final da visualização de cada um dos vídeos. 

REFLEXÕES: Esta aula correu muito bem; os alunos demonstraram-se quase sempre atentos e interessados – o powerpoint construído pareceu cativá-los. A maioria dos alunos participou de forma voluntária aquando da apresentação das 
imagens sobre poluição: pareceram gostar de ter a palavra e de poderem expressar os seus conhecimentos e sentimentos face às situações apresentadas. Procurei imprimir algum dinamismo e uma entoação entusiástica quando apresentei as 
etapas do projeto. Os alunos gostaram particularmente de ver o seu nome aparecer! Os alunos gostaram de ver os vídeos – o som alto ajudou – e pareceram ficar entusiasmados por poderem, também eles, construir um vídeo de sensibilização. 
Alguns alunos (poucos) não entregaram o texto da pesquisa: ficou acordado que o fariam na próxima aula. Fiquei bastante satisfeita por ver que a maioria havia realizado a tarefa – no entanto, ao passar os olhos pelos textos imediatamente 
me apercebi que alguns alunos haviam feito copy-paste dos textos originais. 

  



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 3 | 05/02/2013 | 3º FEIRA | 45+45 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Reformulação dos textos produzidos pelos alunos após a pesquisa. 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações  Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos/Conceitos  
chave 

Recursos Avaliação e Recolha  
de Dados 

Entrega dos textos iniciais 
aos alunos contendo um 

feedback escrito 
individualizado. 

(15’) 

 
A professora introduz a tarefa da aula explicando que após a leitura e 
correção dos textos verificou que muitos alunos não conseguiram dar 

resposta às questões orientadoras da tarefa de pesquisa e/ou não 
conseguiram produzir um texto que estivesse escrito por palavras suas; por 

esse motivo, teriam a oportunidade de reformular os textos – para os ajudar 
nessa tarefa a professora revela que anotou, em cada texto, comentários que 

ajudam a essa reformulação – que aspetos estão bem, que aspetos devem 
melhorar. Entrega então os textos aos alunos. 

 
A professora solicita aos alunos que não entregaram o texto na aula anterior 

que o façam – anotando, uma vez mais, quem não cumprir a tarefa. Os alunos 
que entregarem o texto nesta aula irão trabalhar com o colega ajudando-o a 

reformular o seu texto. 
 

Conhecer os pontos fortes e 
fracos do texto construído 

através da leitura do 
comentário produzido pela 

professora; 
 
 

Aceitar as críticas perante o erro e 
reformular o seu trabalho; 

 
Construir e utilizar conhecimento 

substantivo sobre poluição; 
 

 (Re)selecionar informação, em função de 
objetivos, a partir de fontes diversificadas 

com distinção entre o essencial e o 
acessório 

 
(Re)organizar a informação, de forma 

lógica e coerente, em função de objetivos 
 

Produzir um texto escrito que evidencie 
apropriação da informação (“estar escrito 

por palavras suas”) 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada 
 

Comunicar, com clareza e objetividade 
 

Assumir a responsabilidade de realizar a 
tarefa 

 
Empenhar-se na realização da tarefa 

 
Ser autónomo na realização da tarefa 

 
Gerir bem o tempo durante a realização da 

tarefa 

- 

 
 
 
 

Textos dos alunos; 
 

Documento orientador 
da reformulação do 

texto (produzido pela 
professora) – contendo 

os comentários aos 
textos dos alunos tendo 

em conta os aspetos 
que estão bem 

conseguidos e os que 
precisam de melhoria, 
e alguns excertos dos 
textos dos websites 
pesquisados – cada 
aluno recebe o seu 

documento orientador 
da reformulação; 

Anotação em 
caderno de campo 
dos alunos que não 
cumprirem a tarefa; 

 
 

Observação 
descritiva (registo 

posterior em notas 
de campo) 

Reformulação dos textos 
pelos alunos. 

(30’) 

 
Com o auxílio da professora e com base no feedback escrito, os alunos 

reformulam os textos iniciais, produzindo um novo texto numa folha à parte – 
a qual será entregue à professora no final da aula com os restantes 

elementos. A professora deve clarificar quaisquer aspetos do feedback que os 
alunos não compreendam.  

 
Este é um trabalho a ser realizado individualmente. 

 

 
Com base no feedback 

reformular o texto através de 
uma melhor seleção da 

informação e/ou compreensão 
da informação, e da 

organização dos elementos no 
texto; 

Poluição do Ar; do Solo; 
da Água doce; dos 

Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

OBSERVAÇÕES: Como já havia previsto, a maioria dos alunos não conseguiu terminar a tarefa de reformulação, pelo que a sua conclusão ficou reservada para a aula seguinte. Foi necessário explicar aos alunos que por causa da reformulação 
dos textos o plano do projeto teria que ser alterado – essas alterações seriam comunicadas na aula seguinte. 

REFLEXÕES: Os alunos não estavam à espera de receber feedback acerca do texto que entregaram; a maioria revelou-se surpreendida e bastante interessada nos comentários que escrevi. Notei empenho dos alunos na reformulação dos textos – 
a início estava apreensiva por achar que a aula seria confusa, com todos os alunos a solicitar a minha ajuda. O facto de a turma estar divida em turnos facilitou a minha orientação. A aula correu bastante bem, apesar da maioria dos alunos não 
ter concluído a reformulação dos textos. Foi, no entanto, um desafio ajudar os alunos a escrever um texto por palavras suas - expliquei-lhes que para tal teriam que tentar compreender muito bem os assuntos, e só depois de terem a certeza que 
os haviam compreendido deveriam começar a escrever o texto. Sugeri que, para perceberem se já compreendiam ou não os assuntos, os tentassem explicar ao colega. Se o conseguissem, então deveriam começar a escrever o texto! Senti-me 
muito satisfeita pelo modo como a aula decorreu em ambos os turnos. 

  



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 4 | 08/02/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Ficha de trabalho sobre fatores bióticos (professora cooperante). 

Conclusão da reformulação dos textos produzidos pelos alunos após a pesquisa. 
Momentos  

(tempo em minutos) 
Ações (professor/alunos) Objetivos para o 

aluno 
Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos/Conceitos 

chave 
Recursos Avaliação e Recolha de 

Dados 

Informar acerca das 
alterações ao plano 
inicial do projeto; 

 
Conclusão da 

reformulação dos 
textos pelos alunos. 

(40’) 

A professora recorda os alunos da tarefa iniciada na aula anterior – a reformulação 
dos textos. Explica aos alunos que por causa dessa reformulação o plano do projeto 

apresentado na sexta passada teve que ser alterado: os textos síntese sobre cada tipo 
de poluição já não serão construídos pelos alunos mas pela professora, que os 

distribuirá na aula seguinte. Informa, contudo, que a construção desses textos será 
feita a partir dos textos dos alunos. 

 
Entrega em seguida os materiais para que os alunos continuem a tarefa de 

reformulação (textos originais, folha com feedback e orientações e folha com texto 
reformulado para ser concluído). Aos alunos que apenas entregaram os textos na 

aula anterior a professora informa que só terão esta aula para proceder à 
reformulação dos seus textos; 

 
Os alunos concluem a reformulação do texto – individualmente – e a professora 

auxilia-os e orienta-os; mesmo que os alunos não solicitem ajuda, é importante que a 
professora circule pela sala e observe o que os alunos estão a fazer. 

 
No final a professora recolhe todos os materiais para posterior avaliação, recordando 

os alunos que na aula seguinte os devolverá com a avaliação final comparativa. 

Conhecer as 
alterações ao plano 

do projeto de 
ativismo ambiental; 

 
Concluir a 

reformulação do 
texto iniciada na 

aula anterior; 

Aceitar as críticas perante o erro e reformular o seu trabalho; 
 

Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

(Re)selecionar informação, em função de objetivos, a partir de 
fontes diversificadas com distinção entre o essencial e o 

acessório; 
 

(Re)organizar a informação, de forma lógica e coerente, em 
função de objetivos; 

 
Produzir um texto escrito que evidencie apropriação da 

informação (“estar escrito por palavras suas”); 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada; 
 

Comunicar, com clareza e objetividade; 
 

Assumir a responsabilidade de realizar a tarefa 
 

Empenhar-se na realização da tarefa 
 

Ser autónomo na realização da tarefa 
 

Gerir bem o tempo durante a realização da tarefa 

Poluição do Ar; do 
Solo; da Água doce; 

dos Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Textos iniciais 
dos alunos 

 
Documento 

orientador da 
reformulação 

 
Textos 

reformulados 
(iniciados na 
aula anterior) 

Anotação em caderno 
de campo dos alunos 

em falta que não 
entregaram o texto; 

 
 
 

Observação descritiva 
(registo posterior em 

notas de campo); 
 

Análise posterior dos 
novos textos 

produzidos pelos 
alunos com base na 

Escala de Classificação 

Descritiva; análise da 
evolução das 

classificações dos 
alunos em cada um dos 

domínios avaliados 
(atendendo ao texto 

inicial e ao texto 
reformulado); 

Entrega do 
questionário final 
sobre a etapa de 

pesquisa. 
(10’) 

A professora explica aos alunos que lhe vai distribuir um questionário sobre a etapa 
de pesquisa que tem a finalidade de perceber que dificuldades tiveram, o que 
pensam que correu melhor. Explica que o devem preencher em casa depois de 
refletir um pouco – não interessa responder à pressa! Depois de distribuir lê as 
questões do questionário pedindo que os alunos a acompanhem; esclarece as 

dúvidas que surgirem. A professora deve tornar explícita aos alunos a importância de 
obter da parte deles respostas sinceras pois isso ajuda a perceber como está o 

projeto a decorrer! 

Conhecer a tarefa 
que terão como TPC 
– a qual tem como 

finalidade a reflexão 
acerca da etapa de 
pesquisa através da 

resposta ao 
questionário de fim 

de etapa. 

Refletir criticamente sobre o seu desempenho, o processo e/ou o 
produto do mesmo 

 
- 

Questionário 
de fim de 

etapa – Etapa 
de Pesquisa 

- 

OBSERVAÇÕES: Todos os alunos conseguiram concluir a reformulação dos textos, inclusive os que apenas os entregaram na aula anterior. Para que assim fosse tive que dedicar mais tempo a orientar esses alunos. 

REFLEXÕES: Esta aula não correu tão bem como a anterior. O facto de os alunos terem feito, na primeira parte, uma ficha de trabalho (com caráter sumativo) tê-los-á deixado com pouca vontade de realizar a tarefa a seguir – como se já 
tivessem feito o que lhes competia e agora queriam descontrair. Não foi fácil controlar a turma nesta aula. Tive que constantemente advertir um grupo de alunos para que trabalhassem! Casos houve em que percebi que alguns alunos estavam 
a querer despachar a tarefa para ficarem com o resto da aula liberta. Nesses casos questionava os alunos sobre a tarefa, lia o que tinham feito e apontava aspetos que não estavam bem – por exemplo, frases copiadas dos textos da folha de 
feedback; alguns destes alunos ficaram aborrecidos por ter que continuar a trabalhar. Foi uma aula desgastante – foi um desafio muito grande conseguir orientar todos os alunos e conseguir que tivessem o texto pronto no final da aula para me 
ser entregue. Houve momentos em que tive mesmo que ser mais brusca e mostrar que estava aborrecida com o comportamento dos alunos – o que não me deixou nada confortável. A autonomia que revelaram na aula anterior praticamente 
desapareceu nesta aula!  

  



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 5 | 15/02/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  

Entrega dos textos síntese sobre cada subtipo de poluição. Poluição do ar da água e do solo. 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o 
aluno 

Competências a 
desenvolver pelo 

aluno 

Conteúdos Recursos Avaliação e 
Recolha de 

Dados 

Recolha dos questionários finais sobre 
etapa de pesquisa. (5’) 

A professora recorda os alunos sobre o questionário que levaram para casa sobre a tarefa de pesquisa e pede a 
um aluno que os recolha e os entregue a si. Anota os alunos em falta, questiona-os sobre o motivo e reforça 

que devem entregar na aula seguinte. 

Entregar os 
questionários; 

- - - 

Análise 
posterior de 

conteúdo das 
respostas 

dadas pelos 
alunos nos 

questionários; 

Entrega dos textos dos alunos (iniciais 
e reformulados) com indicação da 

avaliação (inicial e final). 
(5’) 

A professora informa os alunos que analisou os textos que reformularam na semana anterior e os avaliou – 
informa que vai entregar os dois textos com a evolução da avaliação entre o texto inicial e os texto final para 
que os alunos possam perceber se conseguiram melhorar e em que ponto. Comunica aos alunos a evolução 

global da turma – conseguiram melhorar os textos mas mesmo assim há alunos com dificuldades em escrever 
um texto seu, sinal que não conseguiram compreender completamente a informação. Os alunos têm alguns 

momentos para analisar a avaliação. Informa que se existirem dúvidas no final poderão esclarecê-las. 

Conhecer a evolução 
nas classificações – a 

evolução do seu 
desempenho na 
construção dos 

textos. 

Refletir sobre o seu 
desempenho, o 
processo e/ou o 

produto do mesmo 

 

- 

Textos produzidos pelos 
alunos (iniciais e 

reformulados) com avaliação 
comparativa. 

Observação 
descritiva 
(registo 

posterior em 
notas de 
campo); 

 

Distribuição dos textos síntese 
construídos pela professora com base 
nos textos reformulados dos alunos. 

(5’) 

A professora recorda os alunos que por causa da tarefa de reformulação dos textos o plano do projeto foi 
alterado – foi ela quem construiu os textos síntese. Distribui-os em função dos subtipos de poluição e dos 

alunos que os trabalharam. Explica aos alunos que esses textos são muito importantes, sendo o resultado da 
etapa de pesquisa. Para a etapa seguinte – sessão de perguntas e respostas – devem utilizá-los como elemento 

de estudo. 

Reconhecer o seu 
contributo e o dos 

colegas na 
construção dos 
textos síntese; 

- - 

Textos síntese compilados 
pela professora a partir dos 
textos dos alunos: 4 textos 

síntese (um para cada subtipo 
de poluição) – poluição do ar, 
do solo, da água doce e dos 

oceanos. 

Exposição em powerpoint sobre 
Poluição 

(75’) 

A professora explica aos alunos que com base nos textos que cada um construiu e reformulou construiu a 
apresentação em powerpoint sobre poluição que lhes vai mostrar em seguida – sem o trabalho deles esta 

apresentação não seria possível. 
 

Inicia a apresentação introduzindo a tarefa que ficará como TPC – formulação de uma questão a ser utilizada 
pela professora na sessão de perguntas e respostas (o slide indica os temas e grupos). Explica que se devem 

inspirar na apresentação que vão ver para pensarem numa questão. 
 

Na introdução do powerpoint deve explicar aos alunos que, apesar de terem feito a pesquisa sobre poluição de 
modo separado – poluição do ar, da água e do solo – na verdade estes subtipos de poluição estão relacionados 
entre si. A animação que irá apresentar em seguida mostra isso mesmo – tenta cativar os alunos dizendo que 

foi ela quem a construiu de propósito para a aula! 
 

A professora apresenta o powerpoint que cruza os resultados do teste de diagnóstico com excertos dos textos 
dos alunos – a cada questão que surja deve questionar os alunos sobre que resposta dariam, se concordam com 

o resultado global da turma, que comentários têm a fazer aos mesmos. Deve conduzir esta discussão 
questionando os alunos sobre se aquilo que pesquisaram lhes permite ter agora uma outra opinião sobre as 

questões do teste. 

Conhecer a tarefa 
que terão como TPC 
e responsabilizar-se 
pela sua realização; 

 
Valorizar a pesquisa 

efetuada e 
confrontar os 

conhecimentos 
adquiridos  com os 
iniciais (através dos 
resultados do teste 

de diagnóstico); 
 

 

Construir e utilizar 
conhecimento 

substantivo sobre 
poluição 

 
 

Poluição do 
Ar; do Solo; da 

Água doce; 
dos Oceanos: 

 
Causas 

Consequências 
Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Apresentação em powerpoint 
construída pela professora 

com base nos resultados dos 
testes de diagnóstico e na 

pesquisa dos alunos; 
 

Computador; 
 

Datashow; 

OBSERVAÇÕES: O plano de aula previsto foi cumprido. 

REFLEXÕES: A estratégia de utilizar excertos dos textos dos alunos e identificá-los através da fotografia do autor revelou-se muito positiva – os alunos mantiveram a atenção até ao final da aula e percebi que gostaram e sentiram valorizado o 
seu trabalho, essa foi uma das finalidades! O facto de ter retomado as questões do teste de diagnóstico – e especialmente, de ter revelado os resultados globais da turma em cada questão – levou a que a aula se transformar-se quase num 
jogo: os alunos queriam rever as questões e tentar responder. Quando os resultados eram revelados muitos reagiam como se estivessem admirados por tantos alunos terem errado – houve casos em que os alunos revelaram ter respondido de 
forma errada mas que agora já sabiam a resposta correta. Esta parte da aula correu muito bem – não senti que os alunos dispersaram, mesmo aproximando-se o final – talvez porque quisessem ver a fotografia dos colegas que ainda não 
tinham aparecido. Estava consciente que isso poderia acontecer, e que este modo de captar a sua atenção podia ser apenas com o intuito de verem as fotografias - mas mesmo que fosse por esse motivo, o que me interessava era manter os 
alunos atentos. O resto teria que ser esforço meu de manter o seu interesse durante a apresentação dos excertos que confirmavam a resposta à questão. A entrega e recolha de materiais revela-se sempre uma situação um pouco confusa – são 
muitos alunos e por vezes não é fácil circular na sala. Sem dúvida que pedir a ajuda dos alunos nessa tarefa facilita o meu trabalho.  

 

 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 1 | 15/02/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Comunicação aos alunos das características gerais do vídeo a construir no âmbito do projeto de ativismo ambiental: visualização de três vídeos exemplificativos. 

Introdução à disciplina e a dois softwares de construção e edição de vídeos (professor de TIC). 
Momentos  
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Recursos Avaliação e Recolha de Dados 

Comunicação das 
características dos 
vídeos a construir 

(5’) 

A professora recorda os alunos do projeto de ativismo ambiental e da escolha do vídeo como produto que terá o objetivo de 
alertar e sensibilizar os outros para a temática da poluição; é importante que faça a ponte entre a pesquisa que os alunos 

realizaram e a construção do vídeo – questionando os alunos sobre a necessidade da pesquisa para a etapa de construção do 
vídeo; 

 
A professora comunica aos alunos as características gerais dos vídeos – realçando que os alunos terão liberdade para ser 
criativos, desde que respeitem aquelas características. O vídeo deve ter no mínimo dois minutos, incluir narração de pelo 
menos um dos elementos do par; deve ser claro e o objetivo na mensagem a transmitir, deve causar impacto nos outros 

(chocar os outros). Alerta os alunos para a importância de escolher uma boa música ou músicas, que façam sentido com a 
mensagem; não devem colocar demasiada informação no vídeo, mas se o fizerem, devem garantir que quem o vê consegue 
ter tempo para compreender tudo; o vídeo deve ser correto do ponto de vista científico – foi por esse motivo que a etapa de 

pesquisa se realizou – e deve permitir que qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada de poluição e ciências naturais, 
consiga compreender o que está no vídeo. 

 
Compreender a importância da pesquisa e do 

conhecimento obtido para sustentar a 
produção do vídeo; 

 
 

Conhecer os critérios de avaliação do vídeo a 
construir; 

 

 

- 

Observação descritiva (registo 
posterior em notas de campo); 

 

Visualização de três 
vídeos 

exemplificativos; 
(10’) 

A professora apresenta aos alunos três vídeos com características diferentes e pede que o comentem – foi fácil compreender 
a mensagem? Os vídeos estavam claros? Causaram impacto? Chocaram? 

Identificar pontos fortes e fracos nos vídeos de 
modo a facilitar a compreensão dos critérios 

de realização e avaliação dos vídeos a 
construir; 

Computador; 
Datashow; 

Vídeos de sensibilização 
ambiental extraídos da internet; 

 

OBSERVAÇÕES: Nesta aula os alunos trabalham a pares – havendo, para cada dois alunos, um computador disponível; a organização dos alunos atendeu aos pares de trabalho formulados pela professora investigadora em parceria com a 
professora cooperante tendo em conta os turnos (dado que na aula seguinte de turnos os alunos vão construir o guião, pelo que irão trabalhar já com o par). O professor de TIC não se opôs a esta organização. 

REFLEXÕES: Os alunos pareceram entusiasmados pelo facto de começarem a ter a disciplina de TIC; esta aula foi importante para mim já que me permitiu ver como é que o professor lidou com os alunos num primeiro contacto. Senti que a 
minha presença na aula foi importante para que a ponte entre CN e o trabalho em TIC se pudesse estabelecer. Por outro lado era uma cara conhecida dos alunos, mas num contexto diferente. Isso deixou-me entusiasmada, pois percebi que 
talvez fosse possível estabelecer com eles uma relação mais próxima e cúmplice pelo facto de estarem a trabalhar de um modo menos formal e mais descontraído. Foi um pouco difícil, contudo, gerir a minha presença na sala de aula – não me 
queria sobrepor ao professor da disciplina. Mas depressa ele me colocou à vontade e percebi que o facto de estar na sala e poder ajudar os alunos nas suas dúvidas seria também uma ajuda para o próprio professor.  

 

 

 

 

 

  



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 6| 19/02/2013 | 3º FEIRA | 45+45 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Entrega e explicitação dos critérios de avaliação da sessão de perguntas e respostas. Construção, a pares, do guião do vídeo a produzir em TIC. 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos Avaliação e Recolha 
de Dados 

Recolha das questões 
para a Sessão de 

Perguntas e Respostas 
(<5’) 

Recordando a tarefa que havia sido atribuída como TPC a professora recolhe as questões construídas pelos 
alunos (devidamente identificadas e em folha à parte); 

Entregar a questão formulada sobre 
poluição; 

- - 

Anotação em 
caderno de campo 
dos alunos em falta 
que não entregaram 

a questão; 
 

Entrega e explicitação 
dos critérios de 

avaliação da Sessão de 
Perguntas e Respostas 

(10’) 

A professora introduz a etapa seguinte distribuindo os critérios de avaliação da sessão e explicitando aos 
alunos o modo como a mesma vai decorrer: uma questão a cada aluno que não será sobre o assunto 

pesquisado mas sobre qualquer outro, do mesmo subtipo de poluição; o documento do texto síntese é 
muito importante e deve ser estudado; 

Os critérios são lidos em voz alta e discutidos – se necessário recorrendo a exemplos práticos para melhor 
compreensão; a professora avisa os alunos que devem trazer a grelha na sessão da aula seguinte pois no 
final da mesma irão proceder à sua autoavaliação – anotando-a na grelha e devolvendo-a à professora; 

Conhecer e compreender os critérios 
de avaliação da sessão de perguntas e 

respostas; 
 

Conhecer de que modo vai decorrer a 
sessão; 

 

- 

Grelha de 
Autoavaliação da 

Sessão de Perguntas e 
Respostas; 

Observação 
descritiva (registo 

posterior em notas 
de campo); 

 
Construção do Guião do 

vídeo 
(30’) 

Os pares de trabalho já estabelecidos na aula de TIC colaboram na construção do guião do vídeo: a 
professora explica aos alunos em que consiste um guião; para a sua construção devem recorrer ao 

documento do texto síntese e fazer nele as anotações, ou podem utilizar um novo documento; a professora 
informa ainda os alunos que devem, em conjunto com o par de trabalho – que será a pessoa com quem irão 

construir o vídeo durante a etapa seguinte – pensar no assunto do filme, na mensagem que querem 
transmitir, nos elementos que querem utilizar – som, imagens, vídeos. Devem pensar antecipadamente 

para poderem começar logo a trabalhar e a saber o que querem fazer na próxima aula de TIC. A professora 
deve circular na sala apoiando os grupos e certificando-se de que estão a trabalhar na tarefa; no final da 

aula a professora recolhe os guiões; 

Planear, com o par de trabalho, o 
vídeo a construir em TIC – refletindo 

acerca do tema, mensagem a 
transmitir e elementos a recolher para 

o filme; 

Organizar a informação, de forma lógica e 
coerente, em função de objetivos; 

 
Empenhar-se na realização da tarefa; 

 
Ser autónomo na realização da tarefa; 

 
Gerir bem o tempo durante a realização 

da tarefa; 

- 

OBSERVAÇÕES: Muito pouco tempo para a construção do guião, especialmente no segundo turno. O planeamento do vídeo terá que ser realizado já em TIC. 

REFLEXÕES: Fiquei admirada pela positiva pelo facto da grande maioria dos alunos ter realizado a tarefa destinada a TPC – tinha algum receio que não se fossem lembrar já que podiam não estar a dar muita importância ao projeto.Houve 
inclusive alunos que me lembraram logo dessa tarefa, ainda antes de lhes ter pedido as questões. Os alunos pareceram apreciar o facto de lhes ter entregue os critérios de avaliação da sessão – ficaram inicialmente admirados, mas quando lhes 
expliquei a finalidade da comunicação antecipada dos mesmos, pareceram valorizar esse gesto. Foi importante ler os critérios e os indicadores de desempenho – e mais ainda, dar exemplos concretos para que os alunos percebessem o seu 
significado. Percebi que se tivesse apenas entregue os critérios sem os discutir eles não os teriam lido e/ou compreendido o seu significado! A etapa de construção do guião decorreu de forma um pouco atribulado – houve pouco tempo para 
realizar a tarefa e percebi que não conseguiriam produzir algo para me entregar no final. Assim decidi que esta etapa deixaria de ter o peso que estava previsto inicialmente – não haveria tempo para os alunos construírem um guião, por isso o 
melhor seria planearem o vídeo já em TIC. Comuniquei esta situação ao professor de TIC que não se importou que tal acontecesse, pelo que a primeira aula de construção do vídeo serviria para isso mesmo. Foi difícil explicar aos alunos qual a 
finalidade da construção do guião – especialmente por não haver muito tempo para me demorar nessa explicação. Alguns grupos conseguiram perceber e começaram de imediato a trabalhar, trocando ideias sobre o vídeo a construir; mas 
outros grupos tiveram mais dificuldade, e foi necessária uma orientação mais persistente de minha parte. O meu receio de que 30 minutos seria pouco tempo para realizarem esta tarefa veio mesmo a concretizar-se. 

 

 

  



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 2 | 22/02/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Início da construção do vídeo: pesquisa de elementos. 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos Avaliação e Recolha 
de Dados 

Construção do vídeo 
(90’) 

Os professores informam os alunos dos objetivos 
da aula: pesquisar na internet e recolher 

elementos para constar do vídeo (som, imagem, 
vídeo) – os quais serão convertidos, caso haja 

necessidade, e armazenados numa pasta própria 
que cada par criará no computador; o segundo 

objetivo da aula é o de construir o primeiro slide 
do vídeo – contendo o título e o grafismo que os 
alunos entenderem; o terceiro objetivo, a ficar 
concluído na aula seguinte, é a construção do 

texto para a narração. 
 

Uma vez que os alunos apenas contactaram com o 
software na aula anterior e por pouco tempo, os 

professores devem ajudá-los a incorporar os 
elementos na linha do tempo. Devem também 

ajudar a extrair e converter os elementos se 
houver necessidade – som e vídeos.  

 
É fundamental que os professores circulem pela 
sala de modo a observar os pares de trabalho e 

respetivas dinâmicas. 
 

No final os professores devem advertir para a 
necessidade de tudo ficar guardado na pasta 

criada para o projeto; 

Conhecer os objetivos da aula e o que se espera 
do trabalho dos pares; 

 
A pares, pesquisar na internet os elementos a 
constar do vídeo: som, imagem, vídeo; fazer o 
download desses elementos para a pasta do 

trabalho e começar a incorporá-los na linha do 
tempo do vídeo; 

 
A pares, decidir acerca do slide inicial do vídeo – o 

título a colocar e o grafismo – e construí-lo; 
 

A partir dos textos síntese, iniciar a construção do 
texto a ser incluído no vídeo como narração; 

 
 
 
 

Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz; 
 

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em função de objetivos; 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada; 
 

Comunicar, com clareza e objetividade; 
 

Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias; 
 

Comunicar de forma criativa; 
 

Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 
 

Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu trabalho); 
 

Empenhar-se na realização das tarefas; 
 

Ser autónomo na realização das tarefas;  
 

Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 
 

Selecionar informação, em função de objetivos, a partir de fontes diversificadas com 
distinção entre o essencial e o acessório  

 

Um computador 
com acesso à 

internet por cada 
dois alunos (par 

de trabalho); 
 

Textos síntese 
sobre cada 
subtipo de 

poluição (na posse 
dos alunos); 

 
Guião construído 
na aula de CN (na 
posse dos alunos); 

Observação guiada 
(registo posterior na 

grelha de 
observação com 
base na escala de 

classificação 
descritiva construída 
para monitorizar o 

trabalho a pares 
nestas aulas); 

 
Feedback dado no 

momento acerca do 
desempenho dos 
alunos e das suas 

opções de trabalho; 
 

REFLEXÕES: Notei alguns conflitos entre grupos – particularmente entre o grupo da Ana Lima/Beatriz e Amélia/Marta; procurei intervir junto das alunas – julgo que terei sido mais bem sucedida com o grupo da Ana e da Beatriz; tentei brincar 
um pouco com a situação à medida que ia pedindo às alunas que me dissessem em que é que não concordavam; não sei até que ponto estes grupos conseguirão resolver brevemente os conflitos entre si. Foi uma aula muito cansativa – fui 
constantemente solicitada (tal como o professor). Os alunos têm muito pouca autonomia, e estão constantemente a precisar de ajuda. É possível que já não se recordem da aula anterior e dos passos iniciais demonstrados pelo professor. Foi 
necessário interromper várias vezes a aula para os relembrar aos alunos. Alguns grupos avançaram mais depressa que outros – julgo que os computadores também não facilitam: houve grupos com constantes problemas no seu computador, 
que os obrigou a reiniciar o mesmo! Nesta aula ainda procurei encontrar o meu lugar e papel - é difícil sentir-me “de igual para igual” com o professor, muito embora ele me coloque completamente à vontade para intervir! É fulcral preencher a 
grelha assim que a aula termina – a hora de almoço ajuda a que haja oportunidade para isso; são muitos acontecimentos e depressa alguns se esquecem. 

 

 

 

 

  



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 7| 22/02/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Sessão de Perguntas e Respostas. 

Momentos  
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos/Conceitos 
chave 

Recursos Avaliação e 
Recolha de Dados 

Organização da sala de 
aula 

A professora deve chegar mais cedo à sala e organizar as mesas e cadeiras de modo a formar um círculo – garantindo que todos os alunos estabelecem contacto visual entre si. 

Organização dos alunos 
(5’) 

Os alunos sentam-se de modo a que todos os que trataram o mesmo subtipo de poluição 
estejam próximos; 

- - - - - 

Introdução à Sessão 
(10’) 

A professora explica uma vez mais qual o objetivo da sessão e o modo como a mesma vai 
decorrer; 

Fazendo um paralelismo entre a sessão e a atividade dos cientistas, a professora questiona 
os alunos sobre a importância de sessões desta natureza para os cientistas – será 

importante que existam? Porquê e para quê? Conhecem meios através dos quais os 
cientistas partilhem as suas descobertas e conhecimentos? 

 

Relembrar o objetivo da aula e o modo 
como vai decorrer; 

Valorizar a partilha de conhecimentos 
na construção da ciência: dar relevo e 

atribuir importância à sessão de 
perguntas e respostas – partilha de 
conhecimento – comparando-a à 

atividade científica: 

Valorizar a atividade de pesquisa e partilha de 
conhecimento na construção da ciência; 

A comunicação e a 
partilha de 

conhecimento em 
ciência; 

- 

Observação 
descritiva (registo 

posterior em notas 
de campo); 

 

Desenvolvimento da 
Sessão 
(70’) 

Previamente ao início da sessão, a professora relembra os alunos que no final da mesma 
farão a sua autoavaliação pelo que é importante que tenham trazido a grelha distribuída 

na aula passada – os alunos que se esqueceram devem sinalizar para que a professora 
distribua novas grelhas; 

 
A dinâmica da sessão será a seguinte: no powerpoint surge uma questão, que é lida pela 
professora e pelos alunos e em seguida a professora indica o aluno que deve responder à 

mesma; caso o aluno tenha dificuldade a professora deve colocar a questão de outro 
modo, ou fornecer algumas pistas; Na eventualidade do aluno não conseguir responder, a 
professora pede ajuda aos colegas que, de forma organizada, contribuem para a resposta. 

No final de cada resposta a professora deve fazer uma síntese da mesma. 

Mobilizar o conhecimento adquirido na 
etapa anterior para responder à 

questão colocada; 
 

Construir conhecimento a partir das 
respostas dos colegas e da discussão 

que as questões gerem; 
 
 
 

 

Construir e utilizar conhecimento substantivo 
sobre poluição; 

 
Utilizar uma linguagem científica adequada; 

 
Comunicar, com clareza e objetividade; 

 
Empenhar-se na realização da tarefa; 

 
Ser autónomo na realização da tarefa; 

 
Gerir bem o tempo durante a realização da 

tarefa; 

Poluição do Ar; do 
Solo; da Água doce; 

dos Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Computador; 
 

Datashow; 
 

Apresentação 
em powerpoint 
construída pela 

professora; 

Observação guiada 
(registo posterior 

na grelha de 
observação com 
base na escala de 

classificação 
descritiva 

construída); 
 

Autoavaliação 
(5’) 

No final da sessão os alunos avaliam o seu desempenho preenchendo a grelha de 
autoavaliação que será depois recolhida pela professora. 

Avaliar o seu desempenho através do 
preenchimento da grelha de 

autoavaliação tendo em conta os 
critérios e indicadores e o seu 

desempenho; 

Refletir criticamente sobre o seu 
desempenho, o processo e/ou o produto do 

mesmo, avaliando-o. 
 

- 

Grelha de 
autoavaliação 
(na posse dos 

alunos); 

Análise posterior 
das grelhas de 

autoavaliação dos 
alunos; 

REFLEXÕES:  
 
Estava apreensiva em relação a esta aula e a este momento de avaliação. Ao fim e ao cabo, serviria para perceber se a atividade de pesquisa, se a reformulação dos textos e se a entrega antecipada dos textos síntese – bem como se a aula mais 
expositiva dada por mim sobre poluição, com base nas questões e resultados do teste de diagnóstico, e com base nas pesquisas dos alunos, surtira efeito, e se os alunos tinham, de facto, aprendido alguma coisa sobre poluição. A opção por lhes 
fazer questões sobre temas que os alunos não pesquisaram – mas sim, pesquisados pelos colegas – foi intencional, e teve como objetivo levar a que os alunos estudassem os textos síntese na íntegra, e que não se ficassem apenas pelo que já 
sabiam. Sei que esta pequena nuance pode ter feito toda a diferença – até que ponto estavam os alunos dispostos a estudar um texto e assuntos “novos” (ainda que relacionados com os assuntos que haviam pesquisado) quando, mais facilmente, 
poderiam responder a algo que eles pesquisaram, e que, por isso, certamente saberiam explicar melhor? Na realidade, a minha intenção inicial era levar os alunos a responder a questões sobre os assuntos que os próprios pesquisaram – contudo, 
em virtude de ter alterado o que havia planeado, deixei de ter disponível a aula em que os alunos iriam construir em grupo, o texto síntese sobre o tipo de poluição estudado. Ora, deixando de ter essas aulas, perdi a oportunidade de criar um 
momento em que os alunos ficassem a par das pesquisas dos colegas. Tentei compensar um pouco na aula mais expositiva, e por isso mesmo tornei explícitos os contributos individuais para a construção daquela apresentação (através, também, 
das fotografias dos alunos) – contudo, receei que tal não fosse suficiente. Assim, optei por pedir aos alunos que se preparassem para a sessão estudando a totalidade do subtipo de poluição, e avisei-os atempadamente que lhes colocaria uma 
questão precisamente sobre aquilo que não haviam pesquisado. Deste modo tentei garantir que os alunos estudavam para além daquilo que já sabiam.  
 
No dia da sessão tive, com eles, aula de TIC – de manhã. E fui questionando os alunos sobre se estavam preparados para a aula de Ciências. O meu receio tornou-se mais real – apercebi-me que muitos alunos, pelo que me foram dizendo e pelas 
reações que demonstravam – ou não tinham estudado de todo, ou tinham estudado muito pouco. Uma vez que depois de TIC têm a disciplina de OE – Orientação no Estudo – e sabendo que, muitas vezes, utilizam este tempo para estudar para 
testes, percebi que iriam estudar para a sessão nesse tempo.  
 
Um dos aspetos a que prestei algum cuidado e atenção foi à disposição da sala de aula – pretendia que essa aula fosse marcadamente diferente, e que os alunos não estivessem dispostos como normalmente estão, voltados para a frente, dois a 
dois. Pretendi que todos se pudessem observar, de modo a criar um clima de maior cumplicidade e de maior abertura. Uma vez que a sala estava ocupada antes da aula de Ciências, tive o cuidado de, durante o intervalo, poder chegar mais cedo e 
arranjar as mesas e cadeiras de modo a criar um retângulo. Os alunos que haviam trabalhado o mesmo subtipo de poluição ficaram juntos – tal foi tornado explícito à medida que os alunos chegaram à sala. Foi notório o espanto dos alunos, por 
verem a sala alterada, e por se sentarem de modo não convencional – mas pareceram gostar.  
 
Retomei uma questão que lhes havia colocado no questionário sobre a tarefa de pesquisa – relacionada com o facto de os cientistas também terem que realizar atividade de pesquisa. Aproveitei para revelar os resultados – a maioria dos alunos 
considerou que os cientistas também têm que realizar pesquisas. Parti dessa ideia – ideia dos alunos – para lhes perguntar se aquela aula, em que, ao fim e ao cabo, íamos partilhar com os outros grupos, os assuntos do nosso grupo, se podia ou 
não assemelhar à atividade dos cientistas. Foi interessante perceber que os alunos consideram que os cientistas também devem ter espaços próprios para poderem partilhar aquilo que vão descobrindo, e poderem discutir e debater as suas ideias, e 
ouvir ideias de outros cientistas. Ainda que a uma escala menor, aquela aula podia assemelhar-se a uma sessão de discussão ou de apresentação, em congressos ou seminários científicos. Os alunos, tal como os cientistas fazem, iriam agora 



partilhar com os colegas – outros cientistas – os seus conhecimentos. Julguei que era uma oportunidade demasiado boa para ser desperdiçada.  
 
Quando dei início à primeira questão – para a aluna Ana Lima, percebi que os alunos estavam nervosos. E estavam expectantes – afinal de contas, qual seria a questão que lhes caberia em sorte? A sessão não começou da melhor maneira – a aluna 
não sabia responder, estava nitidamente mal preparada (esta havia sido uma das alunas que na aula de TIC havia dito que não tinha estudado nada). Insisti com ela, tentei que se sentisse mais à vontade, mas isso não surtiu efeito. Nesse momento 
poderia ter tomado um caminho diferente – poderia ter pedido a ajuda de algum colega, ou poderia ter dado pistas que ajudassem a aluna a responder, mas não o fiz. E não o fiz porque pretendi que aquela aula fosse uma aula diferente, uma aula 
mais formal, uma aula em que os alunos fossem avaliados pelo que haviam feito e estudado! Pretendi avaliar até que ponto se haviam realmente preparado – e quem se havia preparado. E isso terá tornado o ambiente mais ansioso para os alunos. 
Prossegui, para a segunda questão – e para outro aluno.  
 
À medida que situações como a que sucedeu de início, voltavam a ocorrer, a minha postura e atitude manteve-se – o aluno não sabia responder, não havia estudado, não se havia preparado. No entanto, à medida que a aula foi avançando, e por 
perceber que o clima que se estava a criar era demasiado constrangedor e pesado para os alunos, e por perceber que havia alunos que denotavam maior agitação – a agitação de quem sabe a resposta, ou pelo menos pensa que a sabe, e quer 
participar – decidi dar a oportunidade a outros colegas de responder às questões que ficavam por responder. A partir desse momento o ambiente em sala de aula ficou diferente, e os alunos pareceram-me ficar mais descontraídos. E criaram-se 
momentos interessantes – alunos de outros grupos a querer responder a questões não relacionadas com o seu subtipo de poluição. Se pudesse voltar atrás talvez tivesse permitido que isto ocorresse mais cedo, e talvez tivesse fomentado esta 
partilha e entreajuda mais precocemente. 

 

CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 8| 26/02/2013 | 3º FEIRA | 45+45 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Comunicação da avaliação realizada pela professora à Sessão de Perguntas e Respostas. 

Fluxos de Energia e Ciclo de Matéria (professora cooperante). 
Momentos 

(tempo em minutos) 
Ações (professor/alunos) 

Objetivos para o 
aluno 

Competências a desenvolver 
pelo aluno 

Recursos 
Avaliação e 

Recolha de Dados 

Comunicação da avaliação realizada pela 
professora à Sessão de Perguntas e Respostas 

(15’) 

A professora informa que procedeu à avaliação do desempenho de cada aluno na sessão – anotou, na grelha de 
autoavaliação entregue, a sua avaliação e tomou nota da autoavaliação dos alunos; 

 
Contudo, antes de proceder à distribuição das grelhas, tece um comentário geral ao desempenho da turma, 

enaltecendo o esforço e reconhecendo que para os alunos a situação, sendo novidade, implicou alguma dificuldade 
fruto do nervosismo evidente; reconhece o empenho dos alunos e o seu bom comportamento – apesar dos 

resultados poderem ter sido melhores, revelando alguma falta de estudo, de um modo geral a sessão correu bem! 
Questiona os alunos sobre o modo como a sessão decorreu – que dificuldades sentiram, o que pensam que correu 

bem e o que poderiam ter feito de diferente. 
 

Em seguida distribui as grelhas aos alunos e dá-lhes uns momentos para que as analisem – deve, em seguida, 
questioná-los sobre eventuais dúvidas em relação à avaliação feita; 

Conhecer a avaliação 
realizada pela 

professora ao seu 
desempenho na 

sessão de perguntas 
e resposta; 

 
Refletir acerca das 

dificuldades sentidas 
e aspetos a 
melhorar, 

comunicando-os 
oralmente; 

Refletir criticamente sobre o seu 
desempenho, o processo e/ou o 

produto do mesmo; 
 

Aceitar as críticas perante o erro; 

Grelhas de 
autoavaliação dos 

alunos, preenchidas 
pela professora; 

Observação 
descritiva (registo 

posterior em 
notas de campo); 

 

REFLEXÕES: Os alunos estavam bastante curiosos para conhecer a avaliação que fiz ao seu desempenho durante a sessão; quando comuniquei a minha apreciação global, muitos alunos (em ambos os turnos) reconheceram que não se haviam 
preparado de modo conveniente, e que deveriam ter estudo mais. Muitos referiram também que estavam nervosos, e que se voltassem a passar por uma situação semelhante sentiam que lhes ia correr melhor. Custou-me um pouco dizer que 
podiam ter feito um melhor trabalho – especialmente porque sei que o alunos se comportaram exemplarmente numa aula de sexta feira, e porque sei que aquele tipo de situação é novidade para eles; mas foi importante mostrar que apesar de 
reconhecer o seu esforço, reconhecia também que poderiam ter feito um melhor trabalho. 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 3 | 01/03/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Continuação da construção do vídeo: pesquisa de elementos e gravação das narrações. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos Avaliação e Recolha de Dados 

Construção do 
vídeo 
(90’) 

Os alunos que não concluíram a tarefa da aula passada – construção do 
slide inicial do vídeo – devem concluí-la nesta aula; 

 
Devem igualmente finalizar os textos para serem gravados no estúdio de 

rádio e incluídos como narração no vídeo; 
 

À medida que os pares concluírem os textos devem assinalar no quadro 
para que alguns grupos possam acompanhar o professor de TIC ao 

estúdio e proceder à gravação da narração;  
 

Os professores advertem os alunos que, aquando da gravação, devem 
fazer uma leitura expressiva de modo a que não se perceba que estão a 
ler o guião – caso se enganem têm a oportunidade de repetir as vezes 

que forem necessárias; os dois elementos do par podem narrar, ou 
apenas um – contudo, todos os grupos terão que o fazer; 

 
A professora permanece na sala com os pares que não forem narrar – ou 
os que cheguem, à medida que a gravação for sendo feita – e orienta os 
alunos, que devem continuar a pesquisar elementos e organizar a sua 

incorporação no vídeo; 
 

Quando o professor de TIC regressar – e à medida que os ficheiros da 
narração fiquem disponíveis e sejam entregues aos alunos através de 
uma pen USB – os pares devem ouvir as gravações e incorporá-las nos 

vídeos, procedendo à sua edição se tal for necessário – ajustando o 
volume, cortando fragmentos que não sejam necessário, e sincronizando 

com os restantes elementos do vídeo; 
 

 

 
Concluir a construção do slide 

inicial do vídeo; 
 

Concluir os textos da narração; 
 

Gravar a narração no estúdio de 
rádio; 

 
Incorporar a narração no vídeo – 

editando e sincronizando os 
elementos; 

 
Continuar a pesquisa dos 

elementos a constar do vídeo: 
som, imagem, vídeo; fazer o 

download desses elementos para 
a pasta do trabalho; 

 
Construir os slides seguintes do 

vídeo, incorporando os 
diferentes elementos (som, 

texto, narração, imagem, vídeo); 

Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz; 
 

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em função 
de objetivos; 

 
Utilizar uma linguagem científica adequada; 

 
Comunicar, com clareza e objetividade; 

 
Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias; 

 
Comunicar de forma criativa; 

 
Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 

 
Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu trabalho); 

 
Empenhar-se na realização das tarefas; 

 
Ser autónomo na realização das tarefas;  

 
Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 

 
Selecionar informação, em função de objetivos, a partir de fontes 

diversificadas com distinção entre o essencial e o acessório  
 

Um computador com acesso à 
internet por cada dois alunos 

(par de trabalho); 
 

Projeto do vídeo – de cada grupo 
de trabalho; 

 
Textos síntese sobre cada 

subtipo de poluição (na posse 
dos alunos); 

 
Guião construído na aula de CN 

(na posse dos alunos); 
 

Gravador áudio digital; 
 

Estúdio de Rádio; 
 

Dispositivo de armazenamento 
USB – pen;  

Observação guiada (registo 
posterior na grelha de 

observação com base na escala 
de classificação descritiva 

construída para monitorizar o 
trabalho a pares nestas aulas); 

 
Feedback dado no momento 
acerca do desempenho dos 
alunos e das suas opções de 

trabalho; 

OBSERVAÇÕES: No final desta aula o professor de TIC considerou a hipótese de se realizarem duas aulas extra nas próximas semanas (4ª feira) – ficou decidido que eu informaria os alunos na aula de CN da tarde: essas aulas, de caráter 
facultativo, têm como finalidade permitir aos alunos adiantar trabalho e obter uma orientação mais efetiva dos professores. Ficou decidido que passaria por eles uma folha para que se inscrevessem de modo a comunicar à diretora de turma. 

REFLEXÕES: Senti-me mais descontraída e à vontade nesta aula – e com menos receio de ser mais autónoma nas decisões relativamente às dúvidas e pedidos dos alunos. A aula foi cansativa, tal como a anterior. Não parei um segundo – 
constantemente a ser solicitada: ora para dar a minha opinião, ora para ajudar a resolver problemas com o computador, ora para ajudar a trabalhar com o software. Estava apreensiva por ficar sozinha com os alunos enquanto o professor foi 
com alguns grupos para o estúdio de rádio. Mas penso que consegui gerir bem essa apreensão e a aula correu bem. Apesar das solicitações constantes, parece-me que os alunos estão um pouco mais à vontade com a tarefa e sabem o que têm 
que fazer. 

 

 

 

  



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 9| 01/03/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Poluição do ar, da água e do solo: exposição em powerpoint sobre as questões da Sessão de Perguntas e Respostas. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno 
Competências a 

desenvolver pelo 
aluno 

Conteúdos/Conceitos 
chave 

Recursos 
Avaliação e 
Recolha de 

Dados 

Questionário 
final sobre 
Sessão de 

Perguntas e 
Respostas 

(20’) 

A professora informa os alunos que, tal como sucedeu na etapa anterior de pesquisa, é também importante recolher 
as suas opiniões por escrito acerca das dificuldades que sentiram na etapa da sessão, o que pensam que correu 

melhor, o que pensam que poderiam ter feito de modo diferente – isso ajuda a avaliar como o projeto está a decorrer 
e ajuda a professora a perceber se está a fazer as coisas de forma correta; 

Posto isto, distribui o questionário de fim de etapa referente à Sessão de Perguntas e Respostas e lê as questões – 
pede aos alunos que reflitam um pouco e que sejam sinceros nas respostas a dar;  
No final a professora recolhe os questionários para posterior análise dos mesmos; 

Refletir acerca da etapa da 
Sessão de Perguntas e 
Respostas através da 

resposta ao questionário 
de fim de etapa. 

 

Refletir 
criticamente sobre 

o seu 
desempenho, o 
processo e/ou o 

produto do mesmo 
 

- 

Questionário de fim de etapa – 
Etapa da Sessão de Perguntas e 

Respostas 
 

Análise de 
conteúdo das 

respostas dadas 
pelos alunos 

nos 
questionários; 

As Perguntas e 
as Respostas da 

sessão – 
exposição em 
powerpoint 

(60’) 

Relembrando a sessão, a professora informa os alunos que vão agora recordar as questões que saíram – após cada 
uma os alunos podem participar com contributos para a resposta; no final, é revelada a resposta – construída com base 

nos textos síntese. A professora deve assegurar-se que os alunos alvo das questões na sessão devem participar; deve 
certificar-se que ficam a compreender a resposta. Inicia a apresentação do powerpoint surgindo a primeira questão e o 

nome do aluno a quem foi colocada. 

Recordar as questões da 
sessão e consolidar os 

conhecimentos através da 
discussão da resposta e da 

visualização da mesma; 

Construir e utilizar 
conhecimento 

substantivo sobre 
poluição; 

 

Poluição do Ar; do 
Solo; da Água doce; 

dos Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Apresentação em powerpoint 
construída pela professora 

 
Computador; 

 
Datashow; 

Observação 
descritiva 
(registo 

posterior em 
notas de 
campo); 

 Balanço geral do 
projeto a 
decorrer 

(10’) 

A professora informa os alunos que estando concluída a etapa da Sessão de Perguntas e Respostas, o projeto segue o 
seu caminho com a construção do vídeo, a acontecer nas aulas de TIC – só voltará às aulas de CN na etapa de 
divulgação. Por esse motivo é importante fazer um balanço do que já foi feito e reorganizar o que falta fazer.  

 
Deve informar os alunos que na possibilidade dos vídeos não estarem concluídos até à semana do patrono, a 

divulgação dos mesmos só ocorrerá no terceiro período – este tipo de situações acontecem, e os projeto são isto 
mesmo: por vezes é preciso reajustar o plano inicial em função dos constrangimentos! 

 
A professora deve permitir que os alunos partilhem as suas opiniões sobre o que já foi feito e o que ainda falta fazer – 

estimulando a participação de todos. Deve também enaltecer o trabalho dos alunos e motivá-los a continuar, 
lembrando uma vez mais que se trata de um projeto de ativismo, e que os vídeos são importantes pois não só refletem 

o trabalho feito mas permitem fazer chegar a sua mensagem aos outros, por isso devem investir nesta etapa. 
 

Recordar o projeto: as 
etapas já decorridas, a que 

está a decorrer a as que 
ainda faltam (situar-se no 

projeto); 
 

Refletir  e partilhar com os 
colegas  as principais 

dificuldades sentidas, e as 
expectativas face ao vídeo 
e à etapa de divulgação. 

Refletir 
criticamente sobre 

o seu 
desempenho, o 
processo e/ou o 

produto do 
mesmo; 

 

- - 

OBSERVAÇÕES: O plano de aula foi cumprido. No final da aula, como ficou acordado com o professor de TIC, informei os alunos das duas aulas extra de TIC a realizar na quarta feira (das 14h00 às 16h30) das semanas seguintes; fiz circular por 
eles uma folha em branco para que se inscrevessem. Informei que comunicaria esse facto à diretora de turma. Informei que os alunos não eram obrigados a estar presentes – a sua presença era facultativa. Informei também qual a finalidade 
dessas aulas extra: permitir que avançassem no trabalho e tivessem uma orientação mais próxima dos professores. A maioria dos alunos inscreveu-se! 

REFLEXÕES: Considero que esta aula foi muito importante porque ajudou os alunos a consolidar os conhecimentos e a fechar uma etapa. Os alunos foram bastante participativos durante a apresentação do powerpoint – senti que alguns alunos 
encararam esta aula como uma segunda oportunidade, para emendarem os erros da sessão anterior. 

 

 

  



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA EXTRA E FACULTATIVA | 06/03/2013 | 4º FEIRA | 120 MINUTOS  
Continuação da construção do vídeo: pesquisa de elementos e gravação das narrações. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos e Recursos 
Avaliação e Recolha de 

dados 

Construção 
do vídeo 

(120’) 

Os alunos devem continuar a 
realizar as tarefas necessárias para 
a construção do vídeo – o estúdio 

de rádio está disponível pelo que os 
grupos que queiram narrar devem 
fazê-lo, acompanhados por um dos 

professores. 

Continuar a construção do vídeo: gravar a 
narração no estúdio de rádio, pesquisar os 

elementos, selecionar os elementos e 
incorporá-los no vídeo;; 

Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz; 
 

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em função de 
objetivos; 

 
Utilizar uma linguagem científica adequada; 

 
Comunicar, com clareza e objetividade; 

 
Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias; 

 
Comunicar de forma criativa; 

 
Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 

 
Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu trabalho); 

 
Empenhar-se na realização das tarefas; 

 
Ser autónomo na realização das tarefas;  

 
Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 

 
Selecionar informação, em função de objetivos, a partir de fontes 

diversificadas com distinção entre o essencial e o acessório  
 

 
Poluição do Ar; do Solo; da Água doce; dos Oceanos: 

 
Causas 

Consequências 
Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 
 
 
 
 

Um computador com acesso à internet por cada dois alunos 
(par de trabalho); 

 
Projeto de Vídeo – de cada grupo de trabalho; 

 
Textos síntese sobre cada subtipo de poluição (na posse dos 

alunos); 
 

Guião construído na aula de CN (na posse dos alunos); 
 

Gravador áudio digital; 
 

Estúdio de Rádio; 
 

Dispositivo de armazenamento USB – pen; 
 

Observação guiada (registo 
posterior na grelha de 

observação com base na 
escala de classificação 

descritiva construída para 
monitorizar o trabalho a 

pares nestas aulas); 
 

Feedback dado no 
momento acerca do 

desempenho dos alunos e 
das suas opções de 

trabalho; 

OBSERVAÇÕES: Apesar da grande maioria dos alunos ter comparecido, nem todos permaneceram igual tempo. Por esses motivos, os dados recolhidos a partir da observação não serão contemplados aquando da avaliação do trabalho 
desenvolvido a pares em TIC para efeitos de evolução no desenvolvimento de competências. O professor de TIC considera que os vídeos não estarão prontos para serem divulgados na semana do patrono: tal terá que acontecer no 3º período. 
Ficou acordado que na aula seguinte informaria os alunos dessa alteração ao projeto. 

REFLEXÕES: O principal aspeto a realçar foi o facto da grande maioria dos alunos ter efetivamente aparecido. Estava com algumas dúvidas – mas penso que isso demonstra que os alunos se sentem bem a trabalhar neste projeto. Esta “aula” 
permitiu-me um maior contacto com os alunos e, fruto disso, uma maior proximidade através dos comentários, das sugestões que fiz, de algumas brincadeiras. Este contexto TIC proporciona esse tipo de situações, e julgo que a relação entre os 
alunos e o professor sai a ganhar com isso – os alunos estão mais à vontade porque estão a lidar com algo que dominam; por outro lado partem do princípio que os professores não terão um domínio tão grande sobre o computador e a internet; 
quando se apercebem que afinal de contas a professora até percebe alguma coisa, e até conhece o mesmo que eles conhecem, mudam um pouco a sua atitude… e parece-me que passam a encarar o professor de um modo diferente, quase que 
mais cúmplice. Julgo que se trata de um contexto muito importante por permitir modificar nos alunos a perceção que têm do professor – e isso ajuda a que depois, noutros contextos (como por exemplo nas aulas de ciências) o ambiente e a 
interação entre alunos e professor sejam diferentes - melhores!  

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 4 | 08/03/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Continuação da construção do vídeo: pesquisa e organização de elementos e gravação das narrações. Incorporação das narrações nos vídeos. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos e Recursos 
Avaliação e 

Recolha de Dados 

Construção 
do vídeo 

(85’) 

Os alunos que não concluíram a tarefa da aula passada – construção do texto para a narração – devem concluí-la 
nesta aula; estes alunos devem acompanhar a professora ao estúdio de rádio e gravar a narração; 

 
A professora volta a advertir os alunos que, aquando da gravação, devem fazer uma leitura expressiva de modo 

a que não se perceba que estão a ler o guião – caso se enganem têm a oportunidade de repetir as vezes que 
forem necessárias; os dois elementos do par podem narrar, ou apenas um – contudo, todos os grupos terão que 

o fazer; 
 

O professor permanece na sala com os pares que não forem narrar – ou os que cheguem, à medida que a 
gravação for sendo feita – e orienta os alunos, que devem continuar a pesquisar elementos e organizar a sua 

incorporação no vídeo; 
 

Quando a professora regressar – e à medida que os ficheiros da narração fiquem disponíveis e sejam entregues 
aos alunos através de uma pen USB – os pares devem ouvir as gravações e incorporá-las nos vídeos, procedendo 

à sua edição se tal for necessário – ajustando o volume, cortando fragmentos que não sejam necessários, e 
sincronizando com os restantes elementos do vídeo; 

 
Os pares que haviam já incorporado a narração no vídeo devem assegurar-se que esta está síncrona com os 

restantes elementos – devem ainda continuar a trabalhar no seu vídeo, pesquisando elementos que queiram 
incluir, reestruturando o seu plano do vídeo caso o desejem; 

 

Concluir os textos da narração; 
 

Gravar a narração no estúdio de 
rádio; 

 
Incorporar a narração no vídeo – 

editando e sincronizando os 
elementos; 

 
Continuar a pesquisa dos 

elementos a constar do vídeo: 
som, imagem, vídeo; fazer o 

download desses elementos para a 
pasta do trabalho; 

 
Construir os slides seguintes do 

vídeo, incorporando os diferentes 
elementos (som, texto, narração, 

imagem, vídeo); 
 

Editar os slides já construídos, 
aperfeiçoando o trabalho; 

Construir e utilizar conhecimento substantivo 
sobre poluição; 

 
Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma 

eficaz; 
 

Organizar a informação, de forma lógica e 
coerente, em função de objetivos; 

 
Utilizar uma linguagem científica adequada; 

 
Comunicar, com clareza e objetividade; 

 
Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias; 

 
Comunicar de forma criativa; 

 
Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 

 
Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o 

seu trabalho); 
 

Empenhar-se na realização das tarefas; 
 

Ser autónomo na realização das tarefas;  
 

Gerir bem o tempo durante a realização das 
tarefas; 

 
Selecionar informação, em função de objetivos, a 

partir de fontes diversificadas com distinção 
entre o essencial e o acessório  

 

 
Poluição do Ar; do Solo; da 
Água doce; dos Oceanos: 

 
Causas 

Consequências 
Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 
 
 
 
 
 

Um computador com acesso 
à internet por cada dois 
alunos (par de trabalho); 

 
Projeto do vídeo – de cada 

grupo de trabalho; 
 

Textos síntese sobre cada 
subtipo de poluição (na 

posse dos alunos); 
 

Guião do vídeo (na posse dos 
alunos); 

 
Gravador áudio digital; 

 
Estúdio de Rádio; 

 
Dispositivo de 

armazenamento USB – pen; 

Observação 
guiada (registo 

posterior na 
grelha de 

observação com 
base na escala de 

classificação 
descritiva 

construída para 
monitorizar o 

trabalho a pares 
nestas aulas); 

 
Feedback dado no 
momento acerca 
do desempenho 
dos alunos e das 
suas opções de 

trabalho; 

Informar 
acerca de 
alterações 
ao projeto 

(5’) 

Os alunos são informados que o prazo para a conclusão dos vídeos ficou adiado para a primeira semana de aulas 
do 3º período: por esse motivo a divulgação dos mesmos não acontecerá na semana do patrono.  

 
Nota: No final da aula os alunos devem inscrever-se – caso queiram – na aula extra e facultativa que terá lugar 

na próxima quarta-feira; para esse efeito será colocada a circular uma folha em branco a ser devolvida à 
professora. 

 

Conhecer as alterações ao projeto; 
 

Inscrição na aula extra e 
facultativa; 

- 
Folha em branco e uma 

caneta; 
- 

OBSERVAÇÕES: Problemas com o relink!  

REFLEXÕES: Esta aula ficou marcada pelos problemas que alguns grupos tiveram ao iniciar o software - todo o trabalho realizado havia desaparecido; os elementos desapareceram da linha de tempo do programa e isso obrigou-os a refazer 
tudo. Perderam muito tempo com essa tarefa e ficaram desmotivados. Fui com alguns alunos ao estúdio de rádio – o seu entusiasmo era notório! Foi necessário repetir as narrações com algumas alunas, pois fruto do nervosismo enganavam-se 
ou riam-se. Foi, no entanto, um momento de alguma descontração – que me permitiu estabelecer uma relação diferente com os grupos. Já em aula, notei maior autonomia no trabalho dos grupos – comparativamente às aulas iniciais, a minha 
ajuda foi menos solicitada. Ainda assim fui percorrendo os grupos para me colocar a par do que estavam a fazer: e estavam de facto a trabalhar! Notei também alguma evolução no grupo da Ana e da Beatriz: as alunas já não embirram com 
tanta frequência, parece que aprenderam a lidar com a outra, e as duas parecem estar motivadas na realização do trabalho.                                                                   

 

 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA EXTRA E FACULTATIVA | 13/03/2013 | 4º FEIRA | 120 MINUTOS  
Continuação da construção do vídeo: pesquisa de elementos e gravação das narrações. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos eRecursos 
Avaliação e Recolha 

de dados 

Construção 
do vídeo 

(120’) 

Os alunos devem continuar 
a realizar as tarefas 
necessárias para a 

construção do vídeo – o 
estúdio de rádio está 

disponível pelo que os 
grupos que queiram narrar 

devem fazê-lo, 
acompanhados por um dos 

professores. 

Continuar a construção do vídeo: gravar a 
narração no estúdio de rádio, pesquisar os 

elementos, selecionar os elementos e 
incorporá-los no vídeo;; 

Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz; 
 

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em função de objetivos; 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada; 
 

Comunicar, com clareza e objetividade; 
 

Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias; 
 

Comunicar de forma criativa; 
 

Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 
 

Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu trabalho); 
 

Empenhar-se na realização das tarefas; 
 

Ser autónomo na realização das tarefas;  
 

Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 
 

Selecionar informação, em função de objetivos, a partir de fontes diversificadas 
com distinção entre o essencial e o acessório  

 

 
Poluição do Ar; do Solo; da Água doce; dos Oceanos: 

 
Causas 

Consequências 
Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 
 
 
 
 

Um computador com acesso à internet por cada dois alunos (par de 
trabalho); 

 
Projeto do vídeo – de cada grupo de trabalho; 

 
Textos síntese sobre cada subtipo de poluição (na posse dos 

alunos); 
 

Guião construído na aula de CN (na posse dos alunos); 
 

Gravador áudio digital; 
 

Estúdio de Rádio; 
 

Dispositivo de armazenamento USB – pen; 

Observação guiada 
(registo posterior na 
grelha de observação 
com base na escala 

de classificação 
descritiva construída 
para monitorizar o 

trabalho a pares 
nestas aulas); 

 
Feedback dado no 

momento acerca do 
desempenho dos 
alunos e das suas 

opções de trabalho; 

OBSERVAÇÕES: Apesar da grande maioria dos alunos ter comparecido, nem todos permaneceram igual tempo na aula. Por esses motivos, os dados recolhidos a partir da observação não serão contemplados aquando da avaliação do trabalho 
desenvolvido a pares em TIC para efeitos de evolução no desenvolvimento de competências.  

REFLEXÕES: Estive apenas parcialmente presente nesta aula pois participei no planeamento das atividades para o dia da ciência; contudo, novamente me admirei pelo facto da maioria dos alunos ter comparecido (tal como havia acontecido na 
aula extra anterior). Estive mais presente no final da aula e muitos alunos tinham já saído – orientei mais de perto dois grupos, que me pediram algumas sugestões e críticas ao que já haviam produzido. 

 

 

 

 

 

  



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 5 | 15/03/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Continuação da construção do vídeo: pesquisa e organização de elementos e gravação das narrações. Incorporação das narrações nos vídeos. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) 
Objetivos 

para o aluno 
Competências a desenvolver pelo aluno Conteúdos e Recursos 

Avaliação e Recolha 
de Dados 

Construção 
do vídeo 

(90’) 

 
Os alunos devem ser informados que esta é a última aula para dedicarem à 

construção e/ou edição do vídeo: na próxima aula (a primeira do 3º período) todos os 
grupos irão converter o seu vídeo num formato compatível e proceder a sua 

gravação. É por isso importante que nesse momento tenham já o vídeo definitivo 
pois não haverá tempo para alterações de última hora. 

 
Pelo facto de alguns grupos não terem ainda gravado a narração, nesta aula ainda o 

poderão fazer – embora seja a última oportunidade.  
 

A professora volta a advertir os alunos que, aquando da gravação, devem fazer uma 
leitura expressiva de modo a que não se perceba que estão a ler o guião – caso se 
enganem têm a oportunidade de repetir as vezes que forem necessárias; os dois 

elementos do par podem narrar, ou apenas um – contudo, todos os grupos terão que 
o fazer; os grupos que ainda não narraram seguem com o professor de TIC para o 

estúdio de rádio. 
 

A professora permanece na sala com os pares que não forem narrar – ou os que 
cheguem, à medida que a gravação for sendo feita – e orienta os alunos, que devem 

continuar a organizar a incorporação dos elementos no vídeo, e a sincronizá-los; 
 

Quando o professor regressar – e à medida que os ficheiros da narração fiquem 
disponíveis e sejam entregues aos alunos através de uma pen USB – os pares devem 

ouvir as gravações e incorporá-las nos vídeos, procedendo à sua edição se tal for 
necessário – ajustando o volume, cortando fragmentos que não sejam necessários, e 

sincronizando com os restantes elementos do vídeo; 
 

Os pares que haviam já incorporado a narração no vídeo devem assegurar-se que 
esta está síncrona com os restantes elementos – devem ainda continuar a trabalhar 

no seu vídeo, pesquisando elementos que queiram incluir, reestruturando o seu 
plano do vídeo caso o desejem; 

 
 

Concluir a 
construção 
do vídeo: 
gravar a 

narração no 
estúdio de 

rádio, 
pesquisar os 
elementos, 

selecionar os 
elementos e 
incorporá-los 

no vídeo; 

Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz; 
 

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em função de objetivos; 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada; 
 

Comunicar, com clareza e objetividade; 
 

Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias; 
 

Comunicar de forma criativa; 
 

Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 
 

Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu trabalho); 
 

Empenhar-se na realização das tarefas; 
 

Ser autónomo na realização das tarefas;  
 

Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 
 

Selecionar informação, em função de objetivos, a partir de fontes diversificadas com 
distinção entre o essencial e o acessório  

 

Poluição do Ar; do Solo; da Água 
doce; dos Oceanos: 

 
Causas 

Consequências 
Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 
 
 
 

Um computador com acesso à 
internet por cada dois alunos (par 

de trabalho); 
 

Projeto do vídeo – de cada grupo 
de trabalho; 

 
Textos síntese sobre cada subtipo 
de poluição (na posse dos alunos); 

 
Guião construído na aula de CN (na 

posse dos alunos); 
 

Gravador áudio digital; 
 

Estúdio de Rádio; 
 
Dispositivo de armazenamento USB 

– pen; 

Observação guiada 
(registo posterior 

na grelha de 
observação com 

base na escala de 
classificação 

descritiva 
construída para 
monitorizar o 

trabalho a pares 
nestas aulas); 

 
Feedback dado no 

momento acerca do 
desempenho dos 
alunos e das suas 

opções de trabalho; 

OBSERVAÇÕES: Problemas com o relink! Dois grupos quiserem repetir narração: ok, tiveram tempo para isso! 

REFLEXÕES: Esta foi a última aula para a construção dos vídeos – foi também a última aula de TIC do 2º período, acontecendo no último dia da semana do patrono. Hoje os alunos tinham algumas atividades e por isso alguns alunos chegaram 
atrasados à aula. Essa situação levou a que o professor fizesse uma chamada de atenção a dois alunos em particular – chegaram tarde e como se nada fosse, entraram e sentaram-se, sem se justificarem ou pedirem desculpa pelo sucedido. Vi o 
professor, pela primeira vez, realmente exaltado – tanto que os alunos tiveram que sair da sala e só regressaram ao final de 15 minutos, de modo a poderem refrescar as suas ideias. Esta situação levou a que a aula se atrasasse um pouco, pois 
interrompeu o trabalho dos colegas. Houve ainda grupos a gravar as suas narrações – e dois outros grupos pediram permissão para voltarem a gravar as suas narrações pois não gostavam do resultado final. Considerei esta ação muito positiva, 
demonstrando que os alunos queriam aperfeiçoar o seu trabalho e estavam realmente empenhados. Infelizmente continuaram a acontecer os problemas com o relink – o que obrigou dois grupos a refazerem grande parte do seu vídeo de raiz. Os 
alunos estavam descontentes, e com alguma razão. Aparte da situação inicial, a restante aula decorreu bem – contudo, perto do final os alunos estavam ansiosos por sair a horas pois um dos colegas da turma iria atuar, cantando. Essa situação 
deu aso a alguns comentários e alguma brincadeira, que contribuíram para que a aula terminasse num clima alegre. 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 6 | 05/04/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Conclusão da construção dos vídeos. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos 
Avaliação e Recolha 

de Dados 

Conversão do 
projeto do 

vídeo para o 
formato de 

vídeo 
definitivo 

(90’) 

O professor explica aos alunos como deve ser feita a gravação do 
projeto do vídeo: demonstra os passos no seu computador e os alunos 

seguem-no com atenção; 
 

Os alunos repetem o procedimento, convertendo o seu projeto de 
vídeo num vídeo; 

 
Os vídeos são depois guardados na pen do professor. 

Compreender como é convertido o projeto do vídeo no vídeo 
definitivo; 

 
Converter o seu projeto do vídeo no vídeo definitivo; 

 
Salvar uma cópia do vídeo na pen do professor; 

 
Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz; 

 
Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas; 

 
Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu 

trabalho); 
 

Empenhar-se na realização das tarefas; 
 

Ser autónomo na realização das tarefas;  
 

Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 
 
 

Um computador 
com acesso à 

internet por cada 
dois alunos (par de 

trabalho); 
 

Projeto do vídeo – 
de cada grupo de 

trabalho; 
 

Dispositivo de 
armazenamento USB 

– pen; 

Observação guiada 
(registo posterior na 

grelha de 
observação com 
base na escala de 

classificação 
descritiva construída 
para monitorizar o 

trabalho a pares 
nestas aulas); 

 
Feedback dado no 

momento acerca do 
desempenho dos 
alunos e das suas 

opções de trabalho; 

OBSERVAÇÕES: Dois grupos não concluíram o vídeo, utilizando esta aula para continuar a sua construção. A pedido de um dos grupos o professor de TIC aceitou prolongar o prazo de conclusão do mesmo, dando mais uma semana para os 
alunos apresentarem a sua versão final. Disponibilizou a sala para os alunos a poderem utilizar na próxima semana, depois do horário letivo. Estes alunos assumiram o compromisso de concluir o vídeo até à próxima sexta feira. O aluno do outro 
grupo disse que ia falar com o colega (que estava a faltar) e ver se podiam vir trabalhar no vídeo durante a próxima semana – mostrou-se, no entanto, muito pouco determinado e motivado. Insisti para que aproveitasse a oportunidade e até 
sugeri que pedisse ajuda de outros colegas e o questionasse se poderiam ficar na escola até mais tarde a ajudar. O aluno disse que ia falar com os colegas e com o colega de grupo. 

REFLEXÕES: Esta foi uma aula agitada, um pouco cansativa mas muito gratificante. A minha relação com os alunos solidifica-se graças a estas aulas – em que estou mais descontraída, em que posso interagir de uma forma mais brincalhona com 
eles; eles parecem apreciar esse meu lado. Nenhum dos grupos em atraso conseguiu ter o vídeo concluído para nesta aula se proceder à sua gravação. Em conjunto com o professor de TIC combinamos que o prazo seria prolongado – a Carmen e 
do Rodrigo parecme estar a conseguir resolver os conflitos e penso que estão finalmente empenhados em concluir a tarefa; o mesmo não posso dizer do Vítor e do Joel (que hoje faltou); o Vítor estava muito apático, desmotivado mesmo; disse-
lhe que pedisse ajuda aos colegas à medida que estes se fossem despachando da tarefa de gravação do vídeo, mas isso não aconteceu. Por várias vezes fui ter com ele para ver o que estava a fazer – estava a pesquisar mais elementos para o 
vídeo, mas muito distraído com os colegas do lado. Propus uma vez mais que mudasse de tema, que escolhesse um tema que lhe fosse mais interessante – teriam uma semana e se se empenhassem conseguiam concluir o vídeo. O aluno sorri e 
encolhe os ombros – não sei se deveria ter sido mais ríspida com ele, mas aquilo que digo parece não surtir qualquer efeito. Os restantes grupos estiveram a gravar o projeto do seu vídeo e a convertê-lo no formato avi (e depois a guardá-lo na 
pen do professor). Foi uma tarefa que demorou bastante tempo - especialmente porque os computadores são lentos. Fiquei positivamente surpreendida por ver que alguns alunos estavam espontaneamente a ajudar outros colegas – explicando 
quais os passos a seguir para converter o vídeo. Este tipo de aula permite entre eles uma interação que é difícil de conseguir nas aulas de ciências. Faltavam ainda alguns minutos para a aula terminar e uase todos os grupos haviam realizado a 
tarefa – pediram se podiam ver os vídeos dos colegas. Eu e o professor acedemos ao pedido e os alunos foram circulando pela sala – entusiasmados por poderem ver os vídeos dos outros e pelo facto dos outros poderem ver os seus vídeos. Gostei 
muito da interação que se criou!        

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 7 | 12/04/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Realização do questionário final da etapa de Construção do Vídeo. 

Novo tema (professor de TIC). 

Momentos 
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno 
Competências a desenvolver pelo 

aluno 
Recursos 

Avaliação e 
Recolha de 

Dados 

Questionário final 
sobre a etapa de 

Construção do Vídeo 
(20’) 

A professora informa os alunos que, tal como sucedeu na etapa anterior de pesquisa, é também importante recolher as suas opiniões por 
escrito acerca das dificuldades que sentiram na etapa de construção dos vídeos, o que pensam que correu melhor, o que pensam que 

poderiam ter feito de modo diferente, como pensam que decorreu o trabalho a pares – isso ajuda a avaliar como o projeto está a decorrer 
e ajuda a professora a perceber se está a fazer as coisas de forma correta; 

Posto isto, distribui o questionário de fim de etapa e lê as questões – pede aos alunos que reflitam um pouco e que sejam sinceros nas 
respostas a dar; informa que o questionário é individual; no final a professora recolhe os questionários para posterior análise dos mesmos; 

Refletir acerca da etapa de 
Construção dos Vídeos através da 
resposta ao questionário de fim 

de etapa. 
 

Refletir criticamente sobre o seu 
desempenho, o processo e/ou o 

produto do mesmo 
 

Questionário 
de fim de 

Etapa – Etapa 
de 

Construção 
dos Vídeos; 

Análise de 
conteúdo das 

respostas 
dadas pelos 
alunos nos 

questionários; 

OBSERVAÇÕES: O plano da intervenção nesta aula foi cumprido. Um dos grupos em atraso conseguiu concluir o vídeo – realizou o questionário; no entanto, os dois elementos do outro grupo faltaram a esta aula. 

REFLEXÕES: A minha intervenção decorreu sem atritos; os alunos realizaram o questionário no tempo previsto.  

 

CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 10| 26/04/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Ponto de situação do Projeto. Esclarecimento acerca da etapa de Divulgação dos Vídeos: sessões de divulgação intra e interturma. 

Gestão Sustentável dos Recursos: continuação (professora cooperante). 
Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno 
Competências a desenvolver 

pelo aluno 
 

Recursos 
Avaliação e 
Recolha de 

dados 

Ponto de 
situação do 

Projeto / 
Comunicação 

acerca da 
Etapa de 

Divulgação 
(60’) 

Com o objetivo de contextualizar uma vez mais os alunos no projeto e fazer um ponto da situação do mesmo, a professora apresenta o powerpoint 
contendo alguns dos slides presentes no powerpoint que apresentou aos alunos no início do projeto - recordando o que é um projeto, o que é um 

projeto de ativismo, e o tema que foi trabalhado pelos alunos (poluição); a professora deve solicitar a participação dos alunos na definição daqueles 
conceitos e no estabelecimento do paralelismo entre aqueles e o projeto que estão a desenvolver; 

 
A professora informa que se aproxima a etapa de divulgação – e no seu discurso deve procurar valorizá-la e perguntar aos alunos qual a importância da 

mesma; informa os alunos da proposta de divulgação: duas sessões de divulgação – uma intraturma, outra interturma. Informa acerca das datas e da 
dinâmica que as mesmas devem ter; pergunta aos alunos se gostariam de sugerir alterações e que opiniões têm acerca da proposta; 

 
Informa que no âmbito dessas sessões cada par deve apresentar o seu vídeo – informando os restantes colegas sobre o assunto do vídeo e qual a 

mensagem que pretendem transmitir com o mesmo; uma vez que se pretende que haja alguma discussão após a visualização, a professora indica aos 
alunos que os comentários a fazer no final da visualização de cada vídeo devem incidir em três aspetos: clareza da mensagem transmitida, impacto e 

possibilidade de alterar comportamentos e criatividade. Os dois elementos do grupo devem participar na comunicação aos colegas; 
 

A professora informa ainda que os alunos devem, no final da primeira sessão e após visualizarem os vídeo, avaliar o seu vídeo – tarefa realizada a 
pares; para o efeito recorda uma vez mais quais os critérios de avaliação do vídeo e informa que nessa aula entregará a cada aluno uma grelha;  

 
Cruzando com o assunto da divulgação, a professora deve dedicar algum tempo a conversar com os alunos sobre a dimensão de ativismo do projeto: o 

que entendem os alunos que é o ativismo, questioná-los se consideram importante que se desenvolvam iniciativas como as que eles estão a 
desenvolver; se eles sentem que têm a capacidade para desenvolver este tipo de iniciativas. Deve mencionar de um modo geral os resultados do 

questionário sobre ativismo que os alunos realizaram, e perguntar se o que fizeram até agora no projeto os fez olhar para o ativismo de forma 
diferente. Deve conversar com os alunos acerca dos meios e formas através dos quais se podem desenvolver este tipo de iniciativas – pedindo que os 
alunos contribuam com a sua opinião sobre essas formas e outras que considerem importantes. Pretende-se que este seja um momento de diálogo 

especialmente entre os alunos!                                                                                  

Recordar o objetivo do projeto; 
 

Situar-se no projeto: o que já foi feito e o 
ainda falta fazer? 

 
Reconhecer o trabalho já desenvolvido e o 

esforço dispendido; 
 

Conhecer o modo como irá decorrer a 
etapa de divulgação e sugerir alterações à 

mesma; 
 

Conhecer os critérios de avaliação da etapa 
de divulgação; 

 
Conhecer a tarefa a realizar para a etapa 

de divulgação; 
 

Ganhar motivação para a etapa de 
divulgação; 

 
Refletir sobre ativismo (ambiental) através 

da resposta a questões colocadas pela 
professora e do diálogo com os colegas; 

Assumir a responsabilidade 
de realizar as tarefas; 

 
Reconhecer a importância e o 

dever de participar e 
desenvolver iniciativas que 

contribuam para a resolução 
de problemas sociais; 

 
Reconhecer possuir as 

capacidades para desenvolver 
iniciativas que contribuam 

para a resolução de 
problemas sociais; 

 
Revelar conhecer 

meios/formas através dos 
quais pode desenvolver 

iniciativas que contribuam 
para a resolução de 
problemas sociais; 

Computador; 
 

Datashow; 
 

Apresentação 
em 

powerpoint 
construída 

pela 
professora 

Observação 
descritiva 
(registo 

posterior 
em notas 

de campo); 
 

OBSERVAÇÕES: O plano da aula foi cumprido, mas ocupei mais tempo que o previsto, especialmente no último momento (sobre ativismo) – os alunos empolgaram-se e todos queriam partilhar as suas opiniões. Considerei que era importante dar-
lhes esta oportunidade. Um dos alunos do grupo que não concluiu o vídeo esteve presente na aula (Vítor) – perguntei-lhe como estava a construção do vídeo. O aluno disse que o colega não tinha aparecido e que não conseguiram avançar. Aproveitei 
para expor esta situação aos colegas e incentivar, uma vez mais o aluno a pedir ajuda aos pares. Expliquei que todos teriam um vídeo para mostrar no website e nas sessões de divulgação, e era uma pena que o seu grupo não tivesse. 

REFLEXÕES: Os alunos chegaram mais agitados que o costume – parece que houve algum problema com os cacifos e muitos pediram-me para sair porque precisavam de ir buscar as suas coisas aos cacifos. Tive que me aborrecer porque não só 
chegaram tarde, como não traziam as coisas e tinham que sair. Não tive outra solução que não deixar os alunos sair, mas adverti que seria a última vez que tal acontecia – sabiam que tinham aula e por isso tinham que se preparar antecipadamente, 
tal como eu! Com estes percalços só consegui começar a aula cerca de 15 minutos depois da hora prevista. Apesar da agitação inicial, a turma acalmou e o resto da aula correu bastante bem. Penso que foi importante voltar a mostrar aos alunos parte 
do powerpoint que apresentei de início, sobre o projeto. Sinto que nunca é demais recordá-los do que estão a fazer, do que fizeram, do que falta fazer. Há sempre quem esteja perdido ou já não se lembre… ou não consiga ver o panorama geral. Os 
alunos mostraram-se muito atentos e interessados quando lhes falei sobre as duas sessões e informei em que data iriam acontecer – estavam particularmente curiosos para saber qual seria a turma de alunos de mais velhos. Disse-lhes que não sabia 
ainda, mas seriam alunos do professor de TIC – alunos mais velhos e que não eram da área das ciências. Alguns alunos ficaram apreensivos, por acharem que assim os colegas não iriam entender os seus vídeos. Relembrei que o objetivo era 
precisamente que eles pudessem perceber se qualquer pessoa iria entender o vídeo – independentemente de conhecer ou não os assuntos. O momento final da intervenção nesta aula foi muito interessante – estes alunos gostam quando lhes é dada a 
oportunidade de poderem expressar as suas opiniões, e por esse motivo ocupei um pouco mais do tempo previsto. Foi necessário introduzir alguma ordem para que não falassem todos ao mesmo tempo, mas geraram-se situações de diálogo entre os 
alunos que me pareceram muito interessantes – e ajudaram-me a conhecer um pouco melhor alguns alunos. 



 

CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 11| 03/05/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Sessão de Divulgação Intraturma. Autoavaliação dos vídeos construídos. 

Momentos 
(tempo em minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno 
Conteúdos/Conceitos 

chave 
Recursos Avaliação e Recolha de Dados 

Sessão de 
Divulgação 

(80’) 

A professora relembra aos alunos o modo como a sessão vai decorrer: 
cada par deve apresentar o seu vídeo (indicando o assunto e a 

mensagem que pretenderam transmitir) e os colegas devem visualizar o 
vídeo e refletir acerca da clareza da mensagem transmitida, impacto e 

possibilidade de alterar comportamentos e criatividade.  
 

Seguindo a ordem estabelecida para as apresentações dos vídeos – 
previamente comunicada aos alunos – cada par apresenta o seu vídeo; 
o mesmo é exibido e segue-se um momento de discussão (pretende-se 

que todos os alunos participem, embora de forma revezada e 
distribuída ao longo da sessão); é importante que os comentários dos 
alunos não se foquem apenas nas aspetos técnicos do vídeo – se tal 
acontecer a professora deve questioná-los acerca da mensagem, do 

impacto do vídeo, da possibilidade do mesmo sensibilizar os outros; o 
que aprenderam com os vídeos dos colegas. É igualmente importante 

garantir que após alguns comentários (não muitos para que haja tempo 
de todos os grupos apresentarem) o par em causa possa responder às 

críticas dos colegas – sem, contudo, se gerarem situações 
desrespeitosas; 

Recordar os objetivos da sessão; 
 

Apresentar, juntamente com o par 
de trabalho, o vídeo construído em 

TIC; 
 

Conhecer as opiniões dos colegas 
acerca do seu vídeo e respeitá-las e 

contra-argumentá-las; 
 

Visualizar os vídeos dos colegas e 
refletir acerca da mensagem 

transmitida (qual foi, estava clara), 
do impacto do vídeo e da 
criatividade do mesmo; 

 
Dar uma opinião, fundamentada, 

acerca dos vídeos dos colegas; 

Construir conhecimento substantivo sobre 
poluição; 

 
Utilizar uma linguagem científica adequada; 

 
Comunicar, com clareza e objetividade; 

 
Refletir sobre o seu desempenho, o processo e/ou 

o produto do mesmo; 
 

Aceitar as críticas perante o erro; 
 

Empenhar-se na realização das tarefas; 
 

Ser autónomo na realização das tarefas; 
  

Gerir bem o tempo durante a realização das 
tarefas; 

 

Poluição do Ar; do 
Solo; da Água Doce; 

dos Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Computador; 
 

Datashow; 
 

Vídeos dos 
alunos; 

 
Observação descritiva (registo posterior 

em notas de campo); 
 

Autoavaliação, a 
pares, dos vídeos 

construídos 
(10’) 

A professora relembra os alunos que devem avaliar o vídeo construído, 
devendo fazê-lo em conjunto com o par de trabalho – no entanto, cada 

elemento do par deve preencher a sua grelha pois a professora dará 
feedback e assim segura-se que os dois elementos do par o recebem. A 

professora distribui as grelhas e os alunos devem preenchê-las; as 
grelhas são depois recolhidas e entregues à professora, que as analisará 

posteriormente.  

Avaliar, a pares, o vídeo produzido 
através do preenchimento da grelha 
de autoavaliação tendo em conta os 

critérios e indicadores; 

Refletir criticamente sobre o seu desempenho, o 
processo e/ou o produto do mesmo, avaliando-o. 

 
- 

Grelha de 
autoavaliação 

do vídeo;  

Análise posterior das grelhas de 
autoavaliação dos alunos; 

 
Observação guiada dos vídeos (registo na 
grelha de observação com base na escala 
de classificação descritiva construída para 

avaliar os vídeos); 
 

Construção de um feedback escrito acerca 
dos vídeos – o mesmo para cada um dos 

dois elementos do par – registado no verso 
da grelha de autoavaliação do aluno, 
contendo já a avaliação realizada pela 

professora; 
 
 

OBSERVAÇÕES: O plano da aula foi cumprido mas dois grupos não conseguiram apresentar o seu vídeo (faltava o outro elemento do par) – ficou por isso decidido que apresentariam na sessão interturma; 

REFLEXÕES: Os alunos revelaram estar bastante nervosos – muitos tinham papéis nas mãos e estavam a lê-los (presumi que se tratasse de notas sobre o que queriam dizer aquando da apresentação dos vídeos!). Houve grupos em que apenas um dos 
elementos falou – quando questionei os alunos sobre esta situação referiram que apesar de terem contribuído para a apresentação, não queriam falar pois achavam que o colega tinha mais jeito para o fazer. Após a visualização de cada vídeo gerou-
se um momento de troca de opiniões: embora tenha advertido os alunos que se focassem não apenas nos aspetos técnicos dos vídeos, mas sobretudo na mensagem e compreensão da mesma, no possível impacto do vídeo e na criatividade, na 
realidade a grande maioria dos alunos que comentou os vídeos atendeu, essencialmente, aos aspetos mais técnicos. De entre os vários abordados, o que mais vezes foi mencionado foi o facto das músicas escolhidas não serem as mais adequadas, 
não facilitando a compreensão da mensagem; foi também referido o facto de algumas narrações não estarem nas melhores condições; bem como o facto de existir, em alguns vídeos, falta de sincronia entre os elementos (narração e imagens, 
sobretudo). Por me aperceber desta prevalência de comentários procurei colocar algumas questões que redirecionassem o pensamento dos alunos: “Parece-te que este filme é capaz de causar impacto nos outros? Achas que é capaz de levar os outros 
a modificarem os seus comportamentos? Mudarias os teus depois de veres este vídeo? Porquê?”. A estas questões os alunos respondiam quase sempre “sim”, fundamentando muito pouco, mesmo que procurasse que o fizessem. Nesta aula, apesar 
da atitude responsável que os alunos demonstraram, foi notória alguma “infantilidade” porventura própria de alunos destas idades: alguns riram-se por causa de palavras mal pronunciadas pelos colegas nas suas narrações. De um modo quase 
generalizado, assim que se ouvia alguma música mais atual e do conhecimento dos alunos, estes distraiam-se. Na verdade, este aspeto foi depois mencionado por alguns alunos: algumas músicas causavam distração. Tal foi também mencionado 
pelos próprios autores dos vídeos em causa. De um modo geral creio que a sessão correu bem, embora estivesse à espera de outro tipo de comentários dos alunos – e de uma argumentação mais sólida por parte deles; contudo, geraram-se 
momentos interessantes em que os alunos reconheceram pontos fracos e fortes dos seus filmes após ouvirem as opiniões dos colegas. Não estava ansiosa – queria, sobretudo, garantir que aquela aula tivesse um significado importante para os 
alunos: sentissem o seu trabalho valorizado pelos colegas, ouvissem as críticas e refletissem sobre o que fizeram, e que aprendessem com os vídeos dos colegas. Creio que conduzi a aula de acordo com o que havia planeado – apenas lamento que a 
ausência de dois alunos tivesse impossibilitado ver todos os trabalhos. Procurei anular um pouco os meus comentários e avaliações – procurei sobretudo que a palavra estivesse do lado dos alunos. 
 

 

 



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 12| 10/05/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Sessão de Divulgação Interturma. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno 
Conteúdos/Conceitos 

chave 
Recursos Avaliação e Recolha de Dados 

Sessão de 
Divulgação 

(85’) 

A professora dá as boas vindas aos alunos do curso profissional e 
agradece a sua presença; em seguida, e com a intenção de explicar o que 

vai acontecer, menciona o projeto de ativismo e pede a ajuda dos seus 
alunos para o descreverem aos alunos mais velhos para que fiquem a par 

do que se passou (de um modo geral); se os alunos estiverem 
envergonhados a professora deve ajudá-los nessa tarefa;  

 
A professora explica depois aos alunos mais velhos que devem visualizar 
os vídeos com a intenção de os comentarem de seguida, tendo em conta 

a mensagem, se a entenderam do ponto de vista científico, se estava 
clara, se o vídeo lhes causou impacto, se o consideram criativo; a 

professora adverte que esta foi a primeira vez que os alunos realizaram 
um vídeo, pelo que existirão certamente aspetos que podem ser 

melhorados – mas devem ter essa informação em conta; 
 

Cada par apresenta o seu vídeo – iniciando-se pelos alunos que não 
haviam apresentado na sessão anterior – no final da visualização de cada 

vídeo os alunos mais velhos comentam o vídeo; a professora deve 
incentivar os seus alunos a responderem aos comentários;  

 
No final das apresentações a professora volta a agradecer a presença dos 

alunos mais velhos e estes vão embora; 

Recordar os objetivos da sessão; 
 

Apresentar, juntamente com o par 
de trabalho, o vídeo construído em 

TIC; 
 

Conhecer as opiniões dos alunos 
mais velhos relativamente ao seu 
vídeo – as quais permitem refletir 
acerca do trabalho realizado e do 

cumprimento dos objetivos do 
projeto; 

 
Interagir com os alunos mais 

velhos, respondendo às críticas e 
opiniões – de forma respeitosa; 

 
Sentir o seu trabalho valorizado; 

 

Construir conhecimento substantivo sobre poluição; 
 

Utilizar uma linguagem científica adequada; 
 

Comunicar, com clareza e objetividade; 
 

Refletir sobre o seu desempenho, o processo e/ou o 
produto do mesmo; 

 
Aceitar as críticas perante o erro; 

 
Empenhar-se na realização das tarefas; 

 
Ser autónomo na realização das tarefas; 

  
Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas; 

 

Poluição do Ar; do 
Solo; da Água Doce; 

dos Oceanos: 
 

Causas 
Consequências 

Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Computador; 
 

Datashow; 
 

Vídeos dos 
alunos; 

Observação descritiva (registo posterior 
em notas de campo); 

 

Distribuição do 
Questionário 

sobre Ativismo 
(momento II) 

(5’) 

Antes da aula terminar a professora recorda os alunos acerca do 
questionário sobre ativismo que haviam preenchido no início do projeto 

– explica-lhes que é importante voltarem a responder a esse 
questionário para que possa avaliar de que modo o projeto alterou a sua 

forma de encarar o ativismo ambiental; distribui o questionário aos 
alunos e informa que o mesmo deve ser respondido em casa, com total 
sinceridade pois o mesmo vai servir para um projeto de investigação da 

universidade; informa que devem trazer os questionários preenchidos na 
próxima aula; 

Receber o questionário e 
compreender qual a importância de 

o voltar a preencher; 
- - 

Questionário 
sobre 

Ativismo 
(We Act)  

- 

OBSERVAÇÕES: Estiveram presentes 10 alunos do curso profissional de Design Gráfico (11º ano) bem como o professor de TIC; foi necessário organizar previamente a sala de aula de modo a garantir que havia lugar para todos! O plano da aula foi 
cumprido – mas foi necessário acelerar um pouco os comentários aos últimos vídeos para assegurar que se conseguiam visualizar todos os vídeos. 

REFLEXÕES: Todos os alunos participaram na apresentação dos vídeos – inclusive aqueles que na sessão anterior não o tinham feito por acharem que o colega seria mais competente. Os alunos estavam bastante ansiosos relativamente a esta aula 
– haviam partilhado isso comigo na aula de TIC dessa manhã. No entanto, quando a sessão começou pareceram estar menos nervosos que na sessão anterior – talvez por ser já a 2ª vez que apresentariam o seu vídeo. Quando os alunos mais velhos 
tomavam a palavra os meus alunos ficavam em total silêncio, curiosos sobre quais seriam os comentários. Perante alguns denotavam alguma vergonha, mas também uma expressão de orgulho. Após aos comentários dos alunos mais velho 
procurei passar a palavra aos meus alunos – especialmente aos autores do vídeo em questão – para que esclarecessem alguns dos aspetos notados. Foi interessante verificar que em muitos grupos (especialmente à medida que a sessão foi 
decorrendo) esses esclarecimentos surgiam já de forma espontânea, não sendo necessária a minha intervenção. Considero que a sessão decorreu de uma forma muito positiva – e para tal contribuiu a postura e atitude dos alunos mais velhos: julgo 
que terão encarado aquela oportunidade como um meio para ensinarem os mais novos (e ter-se-ão sentido valorizados por isso), adotando uma postura séria, tomando notas enquanto viam os vídeos e procurando criticar de forma construtiva 
tendo em conta a novidade da tarefa para os alunos mais novos. Quanto à perceção do meu desempenho, não me senti, uma vez mais, nervosa durante a sessão - quis sobretudo que tudo fluísse. O meu papel foi quase como um anfitrião que 
recebe alguém e se assegura que tudo funciona. Senti, no entanto, alguma pressão para que o tempo fosse o suficiente – por esse motivo foi necessário, algumas vezes, interromper os alunos. Este terá sido um aspeto menos positivo, já que a 
interação entre os alunos mais velhos e os mais novos  era importante e um dos objetivos da aula. 

 

 

 

 



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | AULA 8 | 12/04/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS  
Construção, a pares, do texto de apresentação do vídeo a constar da secção do projeto no website da escola. Construção conjunta do cartaz de divulgação do projeto. 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos 
Avaliação e 

Recolha de Dados 

Explicitação das 
duas tarefas a 

realizar na aula 
(10’) 

 

A professora explica aos alunos que os vídeos já foram colocados no website da escola mas que é importante que 
cada par escreva um pequeno texto a descrever o seu vídeo e sensibilizar os outros para o problema da poluição; 

assim informa que na primeira parte da aula devem, a pares, elaborar um texto no Word e gravá-lo para a pen 
que será posta a circular – têm cerca de 20 minutos para concluir essa tarefa; 

 
Em seguida informa os alunos que conseguiu uma forma de imprimir cartazes num formato grande – e por isso é 

possível construir um cartaz a ser colocado na escola com a finalidade de divulgar o projeto e incentivar a 
comunidade escolar a conhecê-lo através do website da escola – contudo, como não resta muito tempo, e para 

não se ocuparem mais aulas de TIC, essa construção será feita de modo coletivo, em direto – ou seja, a 
professora assume o comando do computador e os professores podem seguir todos os passos através da 

projeção via datashow. Contudo, todos os alunos devem contribuir com ideias e sugestões à medida que o cartaz 
for sendo construído. Essa tarefa ocupará o resto da aula.  

 

Conhecer as tarefas a realizar na aula e o que 
se espera dele; 

- - - 

Construção do 
texto de 

apresentação do 
vídeo 
(20’) 

 

A pares os alunos constroem o texto num documento Word e salvam-no na pen da professora; a professora deve 
circular pelos grupos e orientá-los: apontando a presença de eventuais erros ortográficos e/ou dando sugestões; 

 
Decidir, em conjunto com o par de trabalho, 

qual o texto a escrever para o website; 
escrever o texto, descrevendo o vídeo e 

sensibilizando para o problema da poluição; 
salvar o texto na pen da professora; 

 

Empenhar-se na realização da tarefa; 
 

Ser autónomo na realização da tarefa;  
 

Gerir bem o tempo durante a realização da 
tarefa; 

 

Um computador com 
acesso à internet por 
cada dois alunos (par 

de trabalho); 
 

Um dispositivo de 
armazenamento USB 

– pen; 

Observação 
descritiva (registo 

posterior em 
notas de campo); 

 
Construção 

coletiva do cartaz 
de divulgação do 

projeto 
(60’) 

 

A professora garante que o equipamento informático está devidamente operacional – computador com acesso à 
internet e datashow; em seguida abre um novo documento no MS Publisher e com a tela em branco pede 

sugestões aos alunos: o que escrever e que grafismo utilizar.  
 

Esta etapa de aula decorre um pouco sem rede para a professora, não existindo nada predefinido – é importante 
que os alunos tenham efetivamente a oportunidade para participar e colaborar na construção do cartaz; 

contudo, a professora pode, e deve, dar sugestões.  
 

Deve gerar-se um ambiente algo descontraído, mas em que se respeitem os outros e as suas sugestões – os 
alunos não se devem atropelar quando falam: a professora deve assegurar que todos têm oportunidade de falar 

e ser ouvidos pelos colegas;  
 

No final, após a construção do cartaz, a professora informa os alunos que precederá à impressão de alguns 
exemplares em diferentes tamanhos e que na aula de 3ª feira da próxima semana alguns alunos irão colaborar 

na afixação. Pede sugestões aos alunos sobre os melhores locais da escola para tal ser feito.                                                                  

Contribuir com ideias e sugestões para a 
construção do cartaz; 

 
 

Empenhar-se na realização da tarefa; 
 

Computador com 
acesso à internet 

(para a professora); 
 

Datashow; 
 

MS Publisher;  
 

Um dispositivo de 
armazenamento USB 

– pen; 
 

OBSERVAÇÕES: A decisão da construção do cartaz foi um pouco repentina – não estava definida a priori dado que essa possibilidade era remota (por uma questão de equipamento e orçamento) – mas perante a possibilidade de se imprimirem em 
formatos grandes, considerei que seria uma excelente oportunidade para que os alunos pudessem divulgar o seu projeto. No entanto, não poderia ocupar mais aulas para além desta, pelo que me decidi pela construção coletiva do cartaz! O plano 
desta aula foi cumprido. 

REFLEXÕES: Estava um pouco apreensiva relativamente a esta aula pois grande parte dela iria decorrer de um forma inesperada – a minha capacidade de controlar os alunos, os seus comentários e sugestões, de incentivar a sua participação e ao 
mesmo tempo filtrar tudo o que dissessem iria ser posta à prova nesta aula! A primeira parte da aula correu bem, os alunos compreenderam o que tinham que fazer e conseguiram construir um texto a pares – foi notória a facilidade de trabalho a 
pares, ainda que as aulas de construção do vídeo tivessem já terminado e os alunos tivessem, inclusive, trocado de lugares. A segunda parte da aula correu igualmente bem, mas senti uma enorme pressão para que tudo resultasse e nenhum aluno 
ficasse com o seu orgulho ferido pelo facto da sua sugestão não prevalecer! Foi necessário algum jogo de cintura e de reflexão em ação para fazer ver aos alunos que algumas sugestões talvez não fossem as mais indicadas – por exemplo, construir 
uma espécie de banda desenhada a contar a história do projeto; ou ainda, fazer um cartaz para cada subtipo de poluição. Mas aproveitando esta sugestão, sugeri que seria interessante que todos os grupos estivessem representados no cartaz – 
perguntei aos alunos como seria isso possível. A resposta mais óbvia foi colocar os seus nomes – mas alguém sugeriu que pudessem aparecer os temas que pesquisaram. Nesse momento sugeri que se construísse uma nuvem de palavras – dela 
constariam palavras e/ou expressões relacionadas com os temas trabalhados pelos grupos. A partir desse momento o contributo dos alunos foi crescendo, e o seu entusiasmo também – todos queriam contribuir com palavras! Sabendo como 
construir nuvens de palavras esta tarefa não foi difícil – difícil foi restringir o número de palavras dado o elevado número de sugestões. Foi um momento interessante que permitiu aos alunos alguma criatividade – pensar nas palavras menos óbvias 
relacionadas com o seu subtema. Depois da nuvem criada ficou decidido que ela seria o grande destaque do cartaz (até porque não restava muito mais tempo para a sua construção) – e assim optou-se por não incluir qualquer imagem. Foi 
construído o texto e escolhido o grafismo. A colaboração do professor de TIC foi muito importante, dando algumas sugestões que agradaram aos alunos. A aula correu bem, foi produtiva mas muito cansativa para mim! Os alunos ficaram 
entusiasmados por poderem ter um cartaz sobre o projeto e ansiosos para ver o resultado final já em versão impressa. Foi interessante o momento em que os alunos sugeriram locais da escola para afixarem o cartaz – revelou as diferenças entre 
eles, os interesses, e até o modo como encaram a escola enquanto espaço físico. Muito poucos sugeriram a biblioteca, por exemplo, mas todos referiram o bar e a sala de convívio. 

 

 



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 13| 17/05/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Teste sobre poluição (teste de diagnóstico, momento II). 

Gestão Sustentável dos Recursos: continuação (professora cooperante). 
Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno 
Conteúdos/Conceitos 

chave 
Recursos 

Avaliação e Recolha de 
Dados 

Recolha dos 
questionários 
sobre ativismo 

(5’) 

A professora relembra os alunos do questionário sobre ativismo que 
levaram para casa na semana anterior; pede a um aluno que os recolha 

para análise posterior dos mesmos; 
Devolver o questionário; - - - 

Análise estatística das 
respostas ao questionário; 

comparação com os 
resultados obtidos no 

momento I;  

Comunicação 
da avaliação 

realizada pela 
professora aos 

vídeos dos 
alunos; 

 
Comentário às 

sessões de 
divulgação dos 

vídeos; 
(15’) 

A professora informa que procedeu à avaliação de cada vídeo – anotou, na 
grelha de autoavaliação que vai entregar, a sua avaliação e tomou nota da 

autoavaliação dos pares; 
 

Contudo, antes de proceder à distribuição das grelhas, tece um comentário 
geral aos vídeos construídos, enaltecendo o esforço e reconhecendo o 
empenho dos alunos – destacando os aspetos mais positivos e menos 

positivos dos vídeos; tece também um comentário ao modo como 
decorreram as duas sessões de divulgação, valorizando o empenho dos 

alunos nas mesmas; 
 

Em seguida distribui as grelhas aos alunos e dá-lhes uns momentos para 
que as analisem – deve, em seguida, questioná-los sobre eventuais dúvidas 

em relação à avaliação feita; 

Conhecer a avaliação realizada pela 
professora ao vídeo construído em 

conjunto com o par de trabalho; 
 

Refletir acerca das dificuldades sentidas e 
aspetos a melhorar, comunicando-os 

oralmente; 

Refletir criticamente sobre o seu 
desempenho, o processo e/ou o produto do 

mesmo; 
 

Aceitar as críticas perante o erro; 

- 

Grelhas de 
autoavaliação dos 

vídeos com a 
avaliação da 

professora e um 
comentário escrito 

individualizado; 

Observação descritiva 
(registo posterior em 

notas de campo); 
 

Realização do 
teste de 

diagnóstico 
sobre poluição 
(momento II) 

(20’) 

A professora informa os alunos que vão agora realizar um teste sobre 
poluição – será idêntico ao que realizaram no início do projeto – com a 

finalidade de permitir perceber se houve ou não evolução nos seus 
conhecimentos sobre o tema trabalhado. Informa que fará uma análise 
comparativa dos resultados e informará os alunos na próxima semana. 
A professora distribui o teste e pede aos alunos que leiam com atenção 

cada uma das afirmações, indicando se a consideram verdadeira ou falsa; 
informa que terão cerca de 20 minutos para realizar o teste e no final 

recolhe-o; 

Conhecer a finalidade da tarefa a realizar; 
 

Responder ao teste sobre poluição: indicar 
o valor lógico de cada um das 40 

afirmações;  

Utilizar conhecimento substantivo sobre 
poluição para responder às questões do 

teste; 
 

Poluição do Ar; do Solo; da 
Água Doce; dos Oceanos: 

 
Causas 

Consequências 
Prevenção 
Mitigação 

Ocorrências 

Teste de Diagnóstico 
sobre poluição;  

Análise quantitativa do 
teste de diagnóstico 

(grelha de avaliação); 
comparação com os 

resultados obtidos no 
momento I; 

OBSERVAÇÕES: Consegui cumprir o plano da aula – não foram necessários os 20’ para a realização do teste: os alunos foram mais rápidos a responder. Todos os alunos realizaram o teste mas como a Mariana Aquino não esteve presente na 
aula em que o teste foi realizado (momento I), o seu teste de hoje não servirá para efeitos de comparação! 

REFLEXÕES: Hoje os alunos chegaram à aula particularmente agitados… não sei qual o motivo! Tive que me aborrecer e falar um pouco mais alto para que se acalmassem. Depois de alguma desorganização inicial, lá acalmaram e consegui ditar 
o sumário. Apesar de já lidar com os alunos há algum tempo, ainda sinto algum desconforto quando tenho que ser mais ríspida. Mas hoje não hesitei, e funcionou. Parece-me que os alunos não levam muito a peito quando falo assim com eles. 
Tal como já havia acontecido anteriormente, os alunos revelaram uma grande curiosidade para ler os comentários de feddback – e até partilharam os seus comentários com os colegas, pedindo para ler os deles e eles os seus; noto que os alunos 
dão bastante valor ao facto de obterem feedback e gostam que isso aconteça; quando comentei oralmente os vídeos (de um modo geral) os alunos revelaram muita curiosidade, permanecendo em silêncio – e se algum fazia barulho, depressa os 
colegas em causa pediam para se calar porque queriam ouvir. Não me parece que os alunos tenham ficado surpreendidos com a minha avaliação aos seus vídeos – que foi, de um modo geral, muito semelhante à sua autoavaliação. Aquando da 
realização do teste notei, em muitos alunos, reações que denotavam estar seguros da resposta: “Ah, já sei responder a isto!”. Os alunos foram bastante mais rápidos a resolver este teste do que o inicial – o que me deixou satisfeita pois sendo 
uma aula partilhada fico sempre mais receosa de gastar mais tempo que o devido! 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 14| 21/05/2013 | 3º FEIRA | 45+45 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Realização do questionário final da Etapa de Divulgação: autoavaliação. 
Gestão Sustentável dos Recursos: continuação (professora cooperante). 

Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos 
Avaliação e Recolha de 

Dados 

Questionário 
final da Etapa 
de Divulgação 

(25’) 

A professora informa os alunos que, tal como sucedeu nas etapas 
anteriores do projeto, é preciso refletir sobre o modo como decorreu a 
etapa de divulgação – particularmente as duas sessões de divulgação; 

informa que irá distribuir o questionário de fim de etapa e que os alunos 
devem responder individualmente, refletindo um pouco sobre o seu 

desempenho, dificuldades, o que fariam de diferente; informa que terão 
cerca de 20 minutos para responder e pede que sejam sinceros nas 
respostas; no final recolhe os questionários para posterior análise; 

 
A professora mostra o cartaz aos alunos – e informa que no final da aula se 

devem dirigir à sala (ou permanecer nela, no caso do 2º turno) para 
colaborarem na afixação dos cartazes nos locais que ficaram definidos na 

aula anterior de TIC; 

Refletir acerca da etapa de Divulgação 
através da resposta ao questionário de fim 

de etapa; 
 

 
Refletir criticamente sobre o seu desempenho, o processo 

e/ou o produto do mesmo; 
 

Reconhecer a importância e o dever de participar e 
desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de 

problemas sociais; 
 

Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver 
iniciativas que contribuam para a resolução de problemas 

sociais; 
 

Revelar conhecer meios/formas através dos quais pode 
desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de 

problemas sociais; 
 
 

Questionário de fim de etapa – etapa 
de divulgação; 

 
Cartazes de divulgação do projeto; 

 
Fita-cola; 

Análise de conteúdo 
das respostas dadas 

pelos alunos nos 
questionários; 

OBSERVAÇÕES: O plano da aula foi cumprido. A opção de afixar os cartazes no final da aula talvez não tenha sido a melhor, mas foi a única possível para não ocupar a totalidade da aula! 

REFLEXÕES: Hoje iniciei a aula como se não houvesse tempo a perder - estas aulas de 45’ passam a voar, e sendo a de hoje partilhada com a Isabel era fundamental não desperdiçar tempo. Os alunos não sabiam que iam realizar hoje o 
questionário – alguns não pareceram ficar muito satisfeitos com isso: foi por isso importante voltar a recordá-los da importância de obter um feedback deles para saber como correu a etapa; só assim é possível melhorar em futuros projetos. Mal 
chegaram à sala viram logo  uns rolos de papel (os cartazes) e perguntaram-me se eram os cartazes – estavam curiosos para os ver. Mostrei então os cartazes e eles gostaram – expliquei então que a afixação dos cartazes deveria ser feita por 
eles já que foram eles que realizaram o projeto. Quando perceberam que iriam ficar sem parte do intervalo, alguns alunos torceram o nariz – percebi que talvez não tenha sido a melhor opção. Alguns alunos propuseram que se utilizasse a aula 
para fazer isso – expliquei que não seria possível, assim não se roubava mais tempo à professora Isabel. Obtive uma reação similar no segundo turno. No final da aula muitos alunos ficaram: distribui os cartazes por grupos de alunos (assim como 
rolos de fita cola) e combinamos em que locais iriam afixar os cartazes. Segui alguns grupos e ajudei-os a colocar os cartazes – a escolher os locais mais apropriados. Sei que poderia ter feito sozinha esta tarefa – durante o período de aulas e não 
no intervalo, em que o alvoroço é maior, mas quis que os alunos se envolvessem também. Apesar de ter havido alguma confusão, no final tudo correu bem e os cartazes foram afixados! A ajuda da professora cooperante foi preciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS NATURAIS | AULA 15| 24/05/2013 | 6º FEIRA | 90 MINUTOS | PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSSISTEMAS: POLUIÇÃO  
Teste Sumativo sobre Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas (professora cooperante). 

Avaliação global do projeto de ativismo ambiental. 
Momentos 
(tempo em 
minutos) 

Ações (professor/alunos) Objetivos para o aluno Competências a desenvolver pelo aluno Recursos 
Avaliação e Recolha de 

Dados 

Avaliação 
final e global 
do Projeto de 

Ativismo 
Ambiental 

(45’) 

A professora informa os alunos que o projeto chegou ao fim - tece um 
comentário ao modo como, para si, o projeto decorreu; o que aprendeu 
com ele, o que pensa que correu melhor e pior; o que faria de diferente 

caso pudesse voltar atrás; comenta também o desempenho dos alunos (de 
um modo geral) ao longo das etapas, e as informações recolhidas através 

dos questionários que eles realizaram;  
 

Em seguida informa que apresentará a grelha com os resultados das suas 
avaliações dos alunos nas diferentes etapas do projeto – e pede que cada 

um dos alunos comente o seu desempenho (dificuldades, o que gostou 
mais e menos) tendo em conta os resultados da avaliação, indicando 
também, de modo justificado, se concorda ou não com a avaliação 

realizada pela professora; pretende-se que cada aluno reflita sobre o seu 
trajeto ao longo do projeto, e sobre o próprio projeto em si; a professora 

deve incentivar que os pares reflitam em conjunto aquando da avaliação da 
etapa de construção do vídeo; deve também permitir que outros colegas 

intervenham, facilitando uma eventual heteroavaliação;  
 

A professora apresenta o powerpoint contendo a grelha de avaliação global 
do projeto; 

 
Conhecer a avaliação que a professora faz 

do projeto – sentir o seu esforço e 
desempenho valorizados; 

 
Recordar as avaliações parciais das 

diferentes etapas do projeto; 
 

Comentar as avaliações parciais através da 
partilha com os colegas e professora das 
dificuldades sentidas e do seu empenho 

nas diferentes etapas e tarefas do projeto; 
 

Conhecer a autoavaliação dos seus colegas 
e reconhecer eventuais dificuldades e 

sucessos partilhados; 
 
 
 
 

Refletir criticamente sobre o seu desempenho, o processo 
e/ou o produto do mesmo; 

Computador; 
 

Datashow; 
 

Grelha de avaliação global do projeto 
(powerpoint); 

Observação descritiva 
(registo posterior em 

notas de campo); 
 

OBSERVAÇÕES: O plano da aula foi cumprido – o tempo foi suficiente para que todos os alunos participassem e avaliassem o projeto e o seu desempenho. 

REFLEXÕES: Apesar de os alunos terem feito teste – e, por isso, eu estar com algum receio que a segunda metade da aula fosse mais agitada – na realidade, o momento de autoavaliação partilhada com os colegas ajudou os alunos a 
descontrair um pouco. Não se tratou de uma tarefa tradicional, e por isso pareceu-me que os alunos se sentiram mais à vontade. Por outro lado é inegável que quando se trate de ouvir os comentários do professor sobre a avaliação, os alunos 
ficam mais atentos – a palavra avaliação tem um peso muito forte para eles. Quando apresentei a grelha com as classificações parciais individuais, não foi minha intenção colocar em cheque nenhum aluno – tenho sempre algum receio que o 
aluno se possa sentir exposto por os seus resultados estarem a ser divulgados, mas considerei que seria importante que todos se pudessem ouvir. Afinal o projeto tinha sido de todos. Cada um dos alunos presentes na aula falou um pouco sobre 
o seu trajeto desde o início do projeto; alguns já não se lembravam das classificações – mas lembravam-se das dificuldades sentidas, e procurei que as partilhassem com a turma. Isso ajudou outros alunos a expressarem-se, pois haviam sentido 
dificuldades semelhantes. Os alunos reconheceram que o trajeto foi longo, que se fez muita coisa, mas que todas as coisas foram importantes, e que ajudaram a que se fizesse melhor a etapa seguinte. Fiquei muito feliz quando percebi que os 
alunos valorizaram o meu trabalho, achando que eu me tinha dedicado muito – alguns alunos referiram os feedbacks como um dos aspetos de que mais tinham gostado! Isto faz-me pensar que talvez não estejam habituados a receber este 
tipo de comentários dos professores – e na verdade gostam de os receber e valorizam-nos. Questionei-os acerca do motivo de terem apreciado o feedback – e alguns alunos revelaram isso mesmo, que não estão habituados e que isso mostra 
que o professor se importa com eles e quer que eles façam melhor.  
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CONJUNTO DE ATIVIDADES COORDENADAS E 
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PROJETO
ENVOLVE  3 ETAPAS
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AS IDEIAS

DEFINIR UMA 
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ATIVISMO
CONJUNTO DE AÇÕES QUE TÊM COMO 

OBJETIVO MUDAR A SOCIEDADE ATRAVÉS DA 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DE IDEIAS

CONHECENDO, 
COMPREENDENDO E 

AGINDO!!!
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ESCOLA SECUNDÁRIA IBN MUCANA
ALUNOS DO 8.º C

CIÊNCIAS NATURAIS E TIC
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ESCOLA SECUNDÁRIA IBN MUCANA
ALUNOS DO 8.º C

CIÊNCIAS NATURAIS E TIC
POLUIÇÃO
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ESCOLA SECUNDÁRIA IBN MUCANA
ALUNOS DO 8.º C

CIÊNCIAS NATURAIS E TIC
POLUIÇÃO

VÍDEO
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ESCOLA SECUNDÁRIA IBN MUCANA
ALUNOS DO 8.º C

CIÊNCIAS NATURAIS E TIC
POLUIÇÃO

VÍDEO
WEBSITE DA ESCOLA; TURMAS; 

DURANTE A SEMANA DO PATRONO

17

18

1.PESQUISAR SOBRE O TEMA                            POLUIÇÃO DO AR
POLUIÇÃO DO SOLO

POLUIÇÃO DOS OCEANOS
POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

2.CONSTRUIR, EM GRUPO, UM TEXTO-SÍNTESE SOBRE O TIPO DE
POLUIÇÃO

3.CADA GRUPO EXPLICA AOS RESTANTES GRUPOS TUDO O QUE
APRENDEU SOBRE O SEU TIPO DE POLUIÇÃO

4. CADA GRUPO CONSTRÓI O GUIÃO DO SEU VÍDEO.

5. CADA GRUPO CONSTRÓI O SEU VÍDEO.

6. DIVULGAÇÃO DOS VÍDEOS – QUE
OPINIÃO TÊM OS OUTROS?

19

20
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6

TEMA SUBTEMA QUESTÕES ALUNOS

POLUIÇÃO
DA

ÁGUA
DOCE

DEFINIÇÃO E CAUSAS
3,4 JOANA RIBEIRO
1,2 MAFALDA

CONSEQUÊNCIAS
2 CAROLINA
1 DUARTE

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO
1,2 JOEL
3 VÍTOR

OCORRÊNCIAS
1 ANA MATIAS
2 SOFIA

POLUIÇÃO
DO

SOLO

DEFINIÇÃO E CAUSAS
1,3 CATARINA INÊS
2,4 MARTIM

CONSEQUÊNCIAS E AS LIXEIRAS
2 ANA MACHADO

1,3 MARIANA AQUINO
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO; 

OCORRÊNCIAS EM PT
3 MARTA

1,2 AMÉLIA

TEMA SUBTEMA QUESTÕES ALUNOS

POLUIÇÃO
ATMOSFÉRICA

DEFINIÇÃO E CAUSAS
1,4 ANA LIMA
2,3 BEATRIZ

CONSEQUÊNCIAS
1,2,3 CATARINA GABRIELA
4,5 MARIANA NEVES

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO
2,4 JOÃO
1,3 VASCO

OCORRÊNCIAS
2 ANDRÉ
1 MARGARIDA

POLUIÇÃO
OCEÂNICA

DEFINIÇÃO E CAUSAS
2,3 ANA TERESA
1 CARINA

CONSEQUÊNCIAS 
1 MILLENA
2 TÂNIA

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO
1,2 JOANA FREITAS
3 MARIANA CORDEIRO

OCORRÊNCIAS
1 RODRIGO
2 CARMO

21

CONSTRUÍDO, EM GRUPO, NAS AULAS DOS DIAS 5 DE FEVEREIRO
(TERÇA-FEIRA) E 8 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

CADA PAR DE ALUNOS CONTRIBUI COM A SUA PARTE PARA A
CONSTRUÇÃO DO TEXTO SÍNTESE

NO FINAL DA AULA DE 8 DE FEVEREIRO A PROFESSORA RECOLHE
OS TEXTOS PARA CORRIGIR E AVALIAR

OS TEXTOS SERAO ENTREGUES, CORRIGIDOS E AVALIADOS, NA
SEXTA-FEIRA SEGUINTE (15 DE FEVEREIRO)

É COM BASE NESSE TEXTO QUE TODOS OS 
ELEMENTOS DE CADA GRUPO SE DEVEM 

PREPARAR PARA A AULA DE 
APRESENTAÇÃO DO TEMA – SEXTA-FEIRA 

DIA 22 DE FEVEREIRO – NESSA AULA 
SERÃO AVALIADOS!

NESSE DIA TERÃO A 2.ª AULA DE TIC
22

CADA GRUPO CONSTRÓI O SEU GUIÃO NAS
AULAS DE SEXTA-FEIRA, DIA 15 DE FEVEREIRO E
DE TERÇA-FEIRA, DIA 19 DE FEVEREIRO - O
GUIÃO SERÁ AVALIADO!

SEXTA-FEIRA, DIA 22 DE FEVEREIRO, COMEÇAM 
A CONSTRUIR O FILME EM TIC!

23

CUMPRIMENTO DAS TAREFAS:
PESQUISA

CONSTRUÇÃO DO TEXTO SÍNTESE, DO GUIÃO, DO VÍDEO 
DIVULGAÇÃO DOS VÍDEOS

COMPORTAMENTO E RESPEITO PELOS COLEGAS DE GRUPO
TODOS TÊM QUE COLABORAR!

VOSSO EMPENHO EM REALIZAR AS TAREFAS
NADA DE PREGUIÇA NEM DESLEIXO!

VOSSO CONHECIMENTO ACERCA DO TEMA, NA AULA DE 
APRESENTAÇÃO E QUESTIONAMENTO

TÊM QUE ESTUDAR MUITO BEM O VOSSO TEMA!

VOSSO CONHECIMENTO SOBRE TODOS OS TEMAS (MESMO OS DOS 
OUTROS GRUPOS)

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS!

SERÃO AVALIADOS

24
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SEJAM CRIATIVOS…
EMPENHEM-SE…

VAMOS CONSTRUIR ALGO 
ÚNICO!

OS VÍDEOS DO ANO!

25

Filme 1

Filme 2

Filme 3

Filme 4

Filme 5

26



POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA
1.O QUE É A ATMOSFERA E QUAIS OS SEUS GASES CONSTITUINTES?

2.COMO SE DEFINE “POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA”?

3.CAUSAS NATURAIS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, E PRINCIPAIS POLUENTES? (Indica as principais causas; depois, deves
selecionar uma dessas causas e saber explicá-la muito bem)

4.CAUSAS ANTROPOGÉNICAS (OU SEJA, RELACIONADAS COM A ATIVIDADE HUMANA) DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, E
PRINCIPAIS POLUENTES? (Indica as principais causas; depois, deves selecionar uma dessas causas e saber explicá-la muito bem)

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Glossário – Poluição Atmosférica (2)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_glossario.htm#p
Poluição Atmosférica – origens, efeitos e controlo regulamentar (3,4)
http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Gestao-Ambiental/content/Poluicao-atmosferica--origens-efeitos-e-controlo-
regulamentar/section/1?bl=1
Poluição Atmosférica (1,3, 4)
http://defpraiasmatosinhos.no.sapo.pt/Poluicao.htm#Poluicao Atmosferica
Poluição Atmosférica – principais poluentes primários e secundários (3,4)
http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/ar/mais-informacao-1/ar-ambiente
Poluição Atmosférica (1,2,3,4)
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php?oid=88
Poluição Atmosférica – Agência Europeia do Ambiente (3,4)
http://www.eea.europa.eu/pt/themes/air/intro

Vídeo – poeiras e areias (3,4)
http://www.youtube.com/watch?v=NQ8JWvC38i4
Vídeo – Atmosfera: camadas (Infopedia) (1)
http://www.infopedia.pt/$camada-de-ozono,3

ATENÇÃO

Cada aluno deverá ficar com duas questões de pesquisa – aconselho que um dos alunos fique com as questões 1 e a 4 e o outro
com as questões 2 e 3. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem,
entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem
selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4
(com a resposta às duas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e
colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o
trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

DEFINIÇÃO E CAUSAS

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_glossario.htm#p
http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Gestao-Ambiental/content/Poluicao-atmosferica--origens-efeitos-e-controlo-
http://defpraiasmatosinhos.no.sapo.pt/Poluicao.htm#Poluicao
http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/ar/mais-informacao-1/ar-ambiente
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php
http://www.eea.europa.eu/pt/themes/air/intro
http://www.youtube.com/watch
http://www.infopedia.pt/$camada-de-ozono
mailto:ritamarques8c@gmail.com


POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA
1.UMA DAS CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA É O AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA. EXPLICA EM QUE CONSISTE O EFEITO
DE ESTUFA E QUAL É A NECESSIDADE DA SUA EXISTÊNCIA PARA OS SERES VIVOS DO PLANETA. NÃO TE ESQUEÇAS DE REFERIR QUAIS
SÃO OS PRINCIPAIS GASES COM EFEITO DE ESTUFA (GEE).

2.A QUE SE DEVE O AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA? RELACIONA O AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA COM O AQUECIMENTO
GLOBAL, E INDICA QUAIS AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DESSE AQUECIMENTO GLOBAL PARA OS ECOSSISTEMAS – ANIMAIS E
PLANTAS.

3.AS CHUVAS ÁCIDAS TAMBÉM SÃO UMA CONSEQUÊNCIA DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. EXPLICA O QUE SÃO E COMO SE FORMAM
AS CHUVAS ÁCIDAS. QUAL O EFEITO DAS CHUVAS ÁCIDAS NOS ECOSSISTEMAS – ANIMAIS E PLANTAS?

4.OUTRA DAS CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA É A REDUÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE OZONO – O QUE MUITAS
VEZES SE DESIGNA “BURACO DO OZONO”. EXPLICA EM QUE CONSISTE A CAMADA DE OZONO E QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PARA OS
SERES VIVOS DO PLANETA.

5.QUAIS SÃO AS CAUSAS PARA A REDUÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE OZONO? INDICA E EXPLICA MUITO BEM UMA DAS
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS PARA A ESPÉCIE HUMANA DA REDUÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE OZONO.

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Glossário (1,2,3,4,5)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_glossario.htm
Poluição Atmosférica (1,2,3,4,5)
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php?oid=88
Efeito de estufa (1)
http://ambiente.kazulo.pt/5005/o-ozono-e-os-gases-do-efeito-de-estufa.htm
Aquecimento global (2)
http://ambiente.kazulo.pt/4999/aquecimento-global.htm
Vídeo – redução da espessura da camada de ozono (4,5)
http://www.youtube.com/watch?v=Ck_mRXHdUw4&list=UUAgrj2RiWWwJx4vwNCrQC2A&index=14
Vídeo – efeito de estufa (1,2)
http://www.infopedia.pt/$efeito-de-estufa,3
Vídeo – efeito de estufa (1,2)
http://www.youtube.com/watch?v=soicSlswjOk&list=UUAgrj2RiWWwJx4vwNCrQC2A&index=21
Vídeo – aquecimento global (2)
http://www.infopedia.pt/$aquecimento-global,2
Vídeo – o ozono e a radiação UV (4)
http://www.infopedia.pt/$o-ozono-e-os-raios-ultravioletas
Vídeo – os CFC’s e a redução da camada de ozono (5)
http://www.infopedia.pt/$buraco-na-camada-de-ozono
Infografia – como se forma a chuva ácida (3)
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/como-se-forma-chuva-acida-611953.shtml

ATENÇÃO
Cada aluno deverá ficar com duas questões de pesquisa – aconselho que um dos alunos fique com as questões 1, 2 e3 e o outro
com as questões 4 e 5. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem,
entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem
selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4
(com a resposta às suas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e
colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões . Devem ter o
trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

CONSEQUÊNCIAS
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

NOTA: mitigação consiste na intervenção humana com o objetivo de reduzir ou remediar os efeitos negativos da poluição
atmosférica; prevenção significa tomar medidas que evitem a poluição atmosférica.

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA
Sendo os veículos automóveis uma das principais fontes de emissão de dióxido de carbono (CO2), um dos gases que contribui para
o efeito de estufa, foi acordado ao nível da União Europeia proceder a uma redução das emissões de gases com efeito de estufa
no âmbito do esforço mundial de estabilização das suas concentrações com o objetivo de reduzir/evitar os efeitos relativos às
alterações climáticas.
1.INDICA E EXPLICA ALGUMAS MEDIDAS QUE SE PODEM ADOTAR PARA REDUZIR A EMISSÃO DE CO2 PELOS VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS.

2.SÃO VÁRIOS OS COMPORTAMENTOS QUE PODEMOS ADOTAR PARA, INDIVIDUALMENTE, CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO
DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. REFERE OS COMPORTAMENTOS OU MEDIDAS QUE SINTAS QUE OS JOVENS DA TUA IDADE MAIS
FACILMENTE PODIAM ADOTAR PARA PREVENIR A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, OU MINIMIZAR OS SEUS EFEITOS NEGATIVOS.

3.UMA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PASSA PELA UTILIZAÇÃO DE ALGAS – PORTUGAL ATÉ ESTÁ A
DESENVOLVER UM PROJETO INOVADOR NESSE SENTIDO. EXPLICA COMO É QUE AS ALGAS PODEM SER UTILIZADAS PARA
MINIMIZAR A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. TAMBÉM A UTILIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO NAS CIDADES PODE AJUDAR A REDUZIR A
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – EXPLICA COMO.

4. TALVEZ JÁ TENHAS OUVIDO FALAR DO PROTOCOLO DE QUIOTO (OU KYOTO, EM BRASILEIRO), MAS SE CALHAR NÃO SABES
BEM DO QUE SE TRATA. CONSULTA OS DOCUMENTOS ASSINALADOS COM O NÚMERO 4 E PROCURA INFORMAÇÃO QUE TE
PERMITA RESPONDER ÀS SEGUINTES QUESTÕES, CONSTRUÍNDO UM TEXTO.

4.1. EXPLICA EM QUE CONSISTE O PROTOCOLO DE QUIOTO E QUAL A SUA RELAÇÃO COM A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.
4.2. PARECE-TE QUE PORTUGAL ESTÁ A CONSEGUIR CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DO PROTOCOLO DE QUIOTO?
JUSTIFICA.
4.3. PARA QUE NOVA DATA FOI PROLONGADO O PROTOCOLO DE QUIOTO?

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Medidas de prevenção da poluição atmosférica (1)
http://ambiente.maiadigital.pt/ambiente/ar/conselhos-ao-municipe-1/para-evitar-a-emissao-de-poluentes-atmosfericos/
Medidas de prevenção da poluição atmosférica (a partir da página 5, inclusive) (2)
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/toolkit_pt.pdf
A Eco-condução - condução ecológica de automóveis (1)
http://www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Condutores/Ecoconducao/Paginas/Ecoconducao.aspx
Aumento do efeito de estufa - O que eu posso fazer para diminuir minha emissão de CO2 para a atmosfera? (2)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_efeito_estufa.htm#efeitoestufa
Microalgas contra a poluição ambiental – remoção do dióxido de carbono atmosférico (3)
http://microalgas.com.sapo.pt/contra_a_poluicao_ambiental.htm
Vegetação nas cidades pode contribuir mais para a redução da poluição do que se pensava (3)
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Vegetacao-nas-cidades-pode-contribuir-mais-para-a-reducao-da-poluicao-
do-que-se-pensava?bl=1
Cobrir prédios com plantas diminui 30% da poluição (3)
http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=55154
Protocolo de Quioto (4)
http://www.alunosonline.com.br/geografia/protocolo-de-kyoto.html
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/onu-prolonga-quioto-mas-adia-novas-decisoes-sobre-o-clima-1576645
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=2321451&especial=Os%20pontos%20negros%20do%20ambiente%20-
%20Grande%20Investiga%E7%E3o&seccao=SOCIEDADE
Vídeo – microalgas que reduzem a poluição atmosférica causada pelas emissões industriais (2010) (3)
http://videos.sapo.pt/RI7fFD5zIFkRqJ1uZ3SA
Vídeo – Protocolo de Quioto (4)
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=610128&tm=7&layout=122&visual=61

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
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http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx
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http://www.rtp.pt/noticias/index.php


ATENÇÃO
Cada aluno deverá ficar com duas questões de pesquisa – aconselho que um dos alunos fique com as questões 1 e 3 e o outro
com as questões 2 e 4. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem,
entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem
selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4
(com a resposta às suas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e
colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o
trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1.INDICA ALGUMAS DAS REGIÕES DO PLANETA ONDE A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA SEJA MUITO ELEVADA. QUE RAZÕES
EXISTEM PARA QUE ESSES LOCAIS TENHAM ESSE PROBLEMA AMBIENTAL TÃO ACENTUADO? QUE CONSEQUÊNCIAS PARA A
SAÚDE HUMANA RESULTAM DESSE PROBLEMA AMBIENTAL NESSES LOCAIS?

2.CONSULTA AS NOTÍCIAS RELATIVAS À POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM PORTUGAL – ELABORA UM RESUMO ONDE INDIQUES
QUE CIDADES SÃO MAIS/MENOS POLUÍDAS; INDICA E EXPLICA ALGUMAS MEDIDAS QUE TENHAM SIDO IMPLEMENTADAS NO
NOSSO PAÍS PARA REDUZIR A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (POR EXEMPLO, A REDUÇÃO DA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL NA AV. DA
LIBERDADE, EM LISBOA); INDICA ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (POR EXEMPLO, PARA A SAÚDE DOS
PORTUGUESES – QUE DADOS EXISTEM SOBRE ESSE TEMA NAS NOTÍCIAS DISPONIBILIZADAS?)

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Notícia – Poluição leva milhares de chineses aos hospitais (janeiro de 2013) (1)
http://expresso.sapo.pt/poluicao-leva-milhares-de-chineses-aos-hospitais=f779704
Fotografias – Pequim (poluição atmosférica em janeiro de 2013) (1)
http://www.epochtimes.com.br/em-fotos-a-impressionante-poluicao-do-ar-em-pequim/
Vídeo – poluição atmosférica em Pequim (17 de janeiro de 2013) (1)
http://www.youtube.com/watch?v=dgEEuMKNpCw
Notícia – Portugal condenado por má qualidade do ar (2012) (2)
http://expresso.sapo.pt/portugal-condenado-por-ma-qualidade-do-ar=f767619
Notícia e fotografias – cidades mais poluídas do mundo (1)
http://expresso.sapo.pt/saiba-quais-sao-as-cidades-mais-poluidas-do-mundo-fotogaleria=f676643
Vídeo – poluição atmosférica mata 2 milhões de pessoas por ano (2009) (1)
http://videos.sapo.pt/0Ikc58kBsmSirAG0z5p4
Notícia – Poluição do ar mata quatro mil portugueses por ano (2)
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=610504~
Notícia - Em 2011 houve mais dias com qualidade do ar classificada como "muito boa" (2)
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2923608&page=-1
Notícia – Matosinhos é a cidade portuguesa menos poluída (1,2)
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO016046.html?page=0
As cidades mais poluídas do mundo (1)
http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/as-cidades-mais-poluidas-do-mundo#1
Poluição em Lisboa – Av. Da Liberdade (2)
http://www.publico.pt/local/noticia/poluicao-na-avenida-da-liberdade-ja-ultrapassou-limites-para-2012-1563547
Poluição do ar diminuiu na Av. Da Liberdade em Lisboa (2)
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Lisboa&Concelho=Lisboa&Option=Interior&content_id=2821511

ATENÇÃO
Cada aluno deverá ficar uma questão de pesquisa. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver
os vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as
questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no
máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta às suas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não
devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê
resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

OCORRÊNCIAS
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POLUIÇÃO DO SOLO

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA
1.O QUE É O SOLO E QUAIS OS SEUS CONSTITUINTES?

2.COMO SE DEFINE “POLUIÇÃO DO SOLO”?

3.NO QUE RESPEITA ÀS CAUSAS, A POLUIÇÃO DO SOLO PODE SER DE ORIGEM RURAL OU DE ORIGEM URBANA. COMO CAUSAS
DE ORIGEM RURAL EXISTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DO USO EXCESSIVO DE FERTILIZANTES (ADUBOS) E DE PESTICIDAS E
HERBICIDAS. COMO CAUSAS DE ORIGEM URBANA EXISTEM OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) E OS RESÍDUOS LÍQUIDOS (ESGOTOS);
TAMBÉM A PECUÁRIA, OS CURTUMES E A INDÚSTRIA QUÍMICA PODEM LIBERTAR SUBSTÂNCIAS POLUENTES DOS SOLOS.

3.1.EXPLICA EM QUE MEDIDA A AGRICULTURA, ATRAVÉS DO USO DE FERTILIZANTES E DE PESTICIDAS E HERBICIDAS PODE
CAUSAR A CONTAMINAÇÃO E A POLUIÇÃO DO SOLO.

4.EXPLICA EM QUE MEDIDA OS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS, BEM COMO A PECUÁRIA, A INDÚSTRIA DOS CURTUMES E A
INDÚSTRIA QUÍMICA PODEM CAUSAR A POLUIÇÃO DOS SOLOS.

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Glossário – Poluição do Solo (2)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_glossario.htm#p
Poluição do solo (1, 2, 3, 4)
http://www.antonio-fonseca.com/Unidades%20Curriculares/2-Ano/Poluicao/1%20Licoes/9/Texto_Apoio_1.pdf
Poluição do solo (1,2,3)
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAP3cAC/poluicao-dos-solos
Poluição do solo (4)
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.di
aadiaeducacao.pr.gov.br%2Fportals%2Froteiropedagogico%2Frelato%2F152_POLUICAO_DO_SOLO.doc&ei=fmsBUceuA42whAe
Xj4HgDA&usg=AFQjCNGGDxs-J4xqoVTcsv9oxNtaZ7vfdA&sig2=C1HPuvOkmH2SxYwX20ptaA
Poluição do solo (1,2,3,4)
http://www.ecomania.pt/soloparagraudos.html
Vídeo (Poluição do solo no Brasil) (1,2,3,4)
http://www.youtube.com/watch?v=RINHLTXOxLU

ATENÇÃO

Cada aluno deverá ficar com duas questões de pesquisa – aconselho que um dos alunos fique com as questões 1 e 3 e o outro
com as questões 2 e 4. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem,
entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem
selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4
(com a resposta às duas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e
colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões . Devem ter o
trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

DEFINIÇÃO E CAUSAS
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http://www.antonio-fonseca.com/Unidades%20Curriculares/2-Ano/Poluicao/1%20Licoes/9/Texto_Apoio_1.pdf
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAP3cAC/poluicao-dos-solos
www.google.pt/url
www.di
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POLUIÇÃO DO SOLO

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1.INDICA E EXPLICA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO DO SOLO.

2.EM PORTUGAL JÁ NÃO EXISTEM LIXEIRAS LEGAIS – A ÚLTIMA FOI ENCERRADA EM 2002. ESTAS ERAM UMA GRANDE FONTE DE
POLUENTES QUE CONTAMINAVAM E POLUIAM O SOLO. COMO ALTERNATIVA, PASSARAM A CONSTRUIR-SE ATERROS
SANITÁRIOS, E APOSTOU-SE TAMBÉM NA RECICLAGEM DOS RESÍDUOS (NEM TODOS OS RESÍDUOS SE PODEM CONSIDERAR
EFETIVAMENTE LIXO, POIS PODEM SER REUTILIZADOS QUANDO SÃO RECICLADOS). EXPLICA EM QUE MEDIDA AS LIXEIRAS
CONTRIBUEM PARA A POLUIÇÃO DO SOLO. EXPLICA TAMBÉM O QUE SÃO ATERROS SANITÁRIOS, E QUAL A SUA FUNÇÃO.

3. APESAR DE JÁ NÃO SEREM LEGAIS, AINDA EXISTEM LIXEIRAS NO NOSSO PAÍS – LIXEIRAS ILEGAIS. CONSULTA OS SITES
INDICADOS E DÁ ALGUNS EXEMPLOS DE LOCAIS NO NOSSO PAÍS EM QUE ESTA SITUAÇÃO SE VERIFIQUE. EXPLICA TAMBÉM
ALGUMAS MEDIDAS QUE VOLUNTÁRIOS TÊM REALIZADO PARA RESOLVER ESTA SITUAÇÃO.

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Poluição do solo (1)
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAP3cAC/poluicao-dos-solos
Poluição do solo – consequências (1)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_do_solo#Consequ.C3.AAncias
Aterro sanitário (2)
http://reciclar.no.sapo.pt/ATERROS.htm
Diferença entre lixeira e aterro sanitário (2)
http://www.slideshare.net/ahtavares/diferena-entre-aterros-sanitrios-e-lixeiras
Notícia - Incêndio em lixeira clandestina em Belas alarma população (2012) (2,3)
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Lisboa&Concelho=Sintra&Option=Interior&content_id=2922444&pa
ge=-1
Notícia - Voluntários limpam mais de 13 mil lixeiras (2010) (3)
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1523495&page=-1
Notícia - Presidente da Junta de Alverca obrigado a fechar lixeira a céu aberto (Dezembro de 2012) (3)
http://semanal.omirante.pt/index.asp?idEdicao=580&id=88292&idSeccao=9881&Action=noticia
Notícia - 'Lixeira' a céu aberto põe saúde pública em risco (2,3)
http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=62347
Vídeo (Poluição do solo no Brasil) – consequências (1)
http://www.youtube.com/watch?v=RINHLTXOxLU
Vídeo – Limpar Portugal - Boca do Inferno (3)
http://www.youtube.com/watch?v=fN76DI4OZps

ATENÇÃO
Aconselho que um dos alunos fique com as questões 1 e 3; o outro aluno deve ficar com a questão 2. Devem consultar os sites
indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode
dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e
responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta às suas questões) - com letra de
tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar
construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro
(sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

CONSEQUÊNCIAS e AS LIXEIRAS
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POLUIÇÃO DO SOLO

NOTA: mitigação consiste na intervenção humana com o objetivo de reduzir ou remediar os efeitos negativos da poluição do
solo (descontaminação); prevenção significa tomar medidas que evitem a poluição do solo.

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1. O QUE PODE SER FEITO PARA DESCONTAMINAR SOLO QUE ESTEJA CONTAMINADO E POLUÍDO? A FITORREMEDIAÇÃO É UMA
DESSAS MEDIDAS – EM QUE CONSISTE?

2. INDICA ALGUMAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DO SOLO. A AGRICULTURA QUE NÃO USE PESTICIDAS E
FERTILIZANTES CONTRIBUI PARA MANTER UM SOLO LIVRE DE POLUIÇÃO – EXPLICA EM QUE CONSISTE A AGRICULTURA
BIOLÓGICA E COMO É QUE ESTA PODE CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO DO SOLO (NÃO TE ESQUEÇAS DE
REFERIR UM MÉTODO MUITO IMPORTANTE DE PRODUZIR FERTILIZANTES NATURAIS – A COMPOSTAGEM – EXPLICA-O
TAMBÉM!).

3. TAL COMO MUITOS PAÍSES NO MUNDO, TAMBÉM PORTUGAL APRESENTA ALGUNS PROBLEMAS RELACIONADOS COM A
POLUIÇÃO DO SOLO. CONSULTA OS SITES INDICADOS E INDICA SITUAÇÕES, NO NOSSO PAÍS, RELACIONADAS COM ESTE
PROBLEMA AMBIENTAL. NÃO TE ESQUEÇAS DE REFERIR E EXPLICAR O QUE SE PASSA NO CONCELHO DE CASCAIS!

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Agricultura Biológica e Compostagem (2)
http://maosahorta.no.sapo.pt/guia.htm#Compostagem
Agricultura Biológica (2)
http://sustentabilidadenaoepalavraeaccao.blogspot.pt/2012/06/agricultura-saudavel.html
Poluição do solo – como prevenir e como descontaminar (1,2)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_do_solo#Como_evitar
Vídeo - Planta pode ajudar na descontaminação do solo e de rios (1)
http://www.youtube.com/watch?v=JgK1xbph3Ns
Utilização de plantas para descontaminar os solos (fitorremediação) (1)
http://hotsites.sct.embrapa.br/prosarural/programacao/2010/fitorremediacao-o-uso-de-plantas-para-descontaminacao-
ambiental
Vídeo (Poluição do solo no Brasil) – descontaminação e prevenção (1,2)
http://www.youtube.com/watch?v=RINHLTXOxLU
Notícia – Poluição de solos 'contamina' linha de Sintra e Cascais (3)
http://expresso.sapo.pt/poluicao-de-solos-contamina-linha-de-sintra-e-cascais=f508171
Notícia - Mais de 22 mil locais no país são potenciais ameaças à saúde pública (3)
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-de-22-mil-locais-no-pais-sao-potenciais-ameacas-a-saude-publica-168917

ATENÇÃO
Um aluno deve ficar com as questões 1 e 2; o outro aluno com a questão 3. Devem consultar os sites indicados, ler as
informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta.
Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às
questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta às suas questões) - com letra de tamanho 12 se
escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um
texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MEDIDAS DE MITIGAÇÃO; OCORRÊNCIAS EM PORTUGAL
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POLUIÇÃO DOS OCEANOS

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA
1.DEFINE “OCEANO” E EXPLICA PORQUE SÃO IMPORTANTES OS OCEANOS PARA A VIDA NA TERRA.

2.DEFINE “POLUIÇÃO MARINHA OU DOS OCEANOS”.

3.INDICA AS PRINCIPAIS CAUSAS DA POLUIÇÃO DOS OCEANOS.

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA
Definição de poluição marinha (1)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_poluicao_marinha.htm
Poluição dos mares e oceanos (2)
http://defpraiasmatosinhos.no.sapo.pt/Poluicao.htm#POluicao Mares e Oceanos
Poluição marinha (2)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_marinha
Principais causas da poluição marinha e poluentes (3)
http://www.suapesquisa.com/poluicaodaagua/poluicao_marinha.htm
A importância dos oceanos (1)
http://www.oceanario.pt/cms/1255
https://sites.google.com/site/maisumpeixenooceano/qual-e-a-importancia-dos-oceanos
http://www.cienciaviva.pt/oceano/portugal/importanciamar/

ATENÇÃO

Um dos alunos deve pesquisar para a questão 1, e o outro para as questões 2 e 3. Devem consultar os sites indicados, ler as
informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta.
Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às
questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta à(s) sua(s) questões) - com letra de tamanho 12
se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um
texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

DEFINIÇÃO E CAUSAS

http://www.priberam.pt/dlpo/
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http://www.suapesquisa.com/poluicaodaagua/poluicao_marinha.htm
http://www.oceanario.pt/cms/1255
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POLUIÇÃO DOS OCEANOS

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1. AS MARÉS NEGRAS SÃO FENÓMENOS MUITO GRAVES DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL. CONSULTA OS SITES INDICADOS E
ELABORA UM TEXTO EM QUE DEFINAS O QUE É UMA MARÉ NEGRA, A QUE SE DEVE UMA MARÉ NEGRA, QUAIS AS
CONSEQUÊNCIAS PARA OS SERES VIVOS MARINHOS.

2. A PRESENÇA DE DETRITOS PLÁSTICOS NOS OCEANOS É UM FENÓMENO AMBIENTAL MUITO GRAVE. EXPLICA PORQUÊ,
INDICANDO E EXPLICANDO AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS SERES VIVOS MARINHOS – NÃO TE ESQUEÇAS DE VER O VÍDEO ATÉ
AO FIM, ELE EXPLICA BEM COMO É QUE OS PLÁSTICOS CHEGAM AO OCEANO!

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Maré negra (definição) (1)
http://www.instituto-camoes.pt/lextec/por/domain_1/definition/20591.html
Consequências do derrame de petróleo para a fauna e flora de um ecossistema marinho (1)
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/impactos-vazamento-petroleo-como-golfo-mexico-pode-causar-fauna-
flora-regiao-594556.shtml
Consequências de um derrame de petróleo (maré negra) para os seres vivos (1) (ver o ponto 2 todo!)
http://pegadas-ecologicas-trabalhos.blogspot.pt/2012/05/poluicao-por-hidrocarbonetos-as-mares.html
Poluição por plásticos nos oceanos: uma preocupação global (2)
http://www.globalgarbage.org/blog/index.php/2010/06/26/poluicao-por-plasticos-nos-oceanos-uma-preocupacao-global/
Notícia - Poluição: plásticos em mar alto sofrem decomposição contaminando a água (2)
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Poluicao-plasticos-em-mar-alto-sofrem-decomposicao-contaminando-a-
agua?bl=1
Notícia - Poluição: Milhares de Albatrozes mortos pela ingestão de plástico (2)
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Poluicao-Milhares-de-Albatrozes-mortos-pela-ingestao-de-plastico?bl=1
Vídeo – reportagem sobre Marés Negras (1)
http://www.youtube.com/watch?v=fSDZ47wIQ_c
Vídeo - Um oceano de plástico (2)
http://www.youtube.com/watch?v=2bSN9JXsS90

ATENÇÃO
Cada aluno fica com uma questão. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e
tendo em conta as questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às questões.
Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta à sua questão) - com letra de tamanho 12 se escrever no
computador. Não devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja
vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

CONSEQUÊNCIAS
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POLUIÇÃO DOS OCEANOS

NOTA: mitigação consiste na intervenção humana com o objetivo de reduzir ou remediar os efeitos negativos da poluição dos
oceanos (descontaminação); prevenção significa tomar medidas que evitem a poluição dos oceanos.

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA
1.COMO PODE SER PREVENIDA A POLUIÇÃO DOS OCEANOS?

2.A PROTEÇÃO DOS OCEANOS FOI UM DOS TEMAS DO DISCURSO DO SECRETÁRIO GERAL DA ONU – BAN KI-MOON, QUE, EM
AGOSTO DE 2012, LANÇOU UM APELO À COMUNIDADE INTERNACIONAL PARA SALVAR OS OCEANOS. QUE MEDIDA
PREVENTIVA E DE COMBATE À POLUIÇÃO DOS OCEANOS LANÇOU O SECRETÁRIO GERAL DA ONU AOS PAÍSES DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL?

3.QUE TECNOLOGIAS E MÉTODOS EXISTEM PARA COMBATER/PREVENIR A POLUIÇÃO DOS OCEANOS? (NÃO TE ESQUEÇA DE
REFERIR TAMBÉM O CASO DAS MARÉS NEGRAS!)

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Notícia - Ban Ki-moon lança iniciativa mundial para protecção dos oceanos (2)
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/ban-kimoon-lanca-iniciativa-mundial-para-proteccao-dos-oceanos-1558750
Prevenção da poluição marinha – Nós e a poluição dos oceanos (1)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_poluicao_marinha.htm
Notícia - Peixe robótico é lançado para caçar poluição no oceano (2012) (3)
http://hypescience.com/peixe-robotico-e-lancado-para-cacar-poluicao-no-oceano/
Declarações do dirigente da Quercus à iniciativa da ONU de proteção dos oceanos (para ouvir) (2)
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx?content_id=2716801
Novas técnicas para limpar marés negras (3)
http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=1596:duelo-de-tira-
nodoas&catid=18:artigos&Itemid=98
Principais Métodos de Resposta a um Derrame de Petróleo (maré negra) (3) (nota: ver a partir do ponto 3)
http://pegadas-ecologicas-trabalhos.blogspot.pt/2012/05/poluicao-por-hidrocarbonetos-as-mares.html
Pacto para os oceanos – ONU (2)
http://www.infoescola.com/ecologia/pacto-para-os-oceanos/

ATENÇÃO
Um aluno deve ficar com as questões 1 e 2; o outro aluno com a questão 3. Devem consultar os sites indicados, ler as
informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta.
Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às
questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta às suas questões) - com letra de tamanho 12 se
escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um
texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/ban-kimoon-lanca-iniciativa-mundial-para-proteccao-dos-oceanos-1558750
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_poluicao_marinha.htm
http://hypescience.com/peixe-robotico-e-lancado-para-cacar-poluicao-no-oceano/
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Vida/Interior.aspx
http://www.superinteressante.pt/index.php
http://pegadas-ecologicas-trabalhos.blogspot.pt/2012/05/poluicao-por-hidrocarbonetos-as-mares.html
http://www.infoescola.com/ecologia/pacto-para-os-oceanos/
mailto:ritamarques8c@gmail.com


POLUIÇÃO DOS OCEANOS

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1. EM 2002 O PETROLEIRO PRESTIGE AFUNDOU AO LARGO DA COSTA DA GALIZA, EM ESPANHA. ESTE ACONTECIMENTO FOI
RESPONSÁVEL POR UMA DAS MAIORES CATÁSTROFES AMBIENTAIS QUE AFETOU A PENÍNSULA IBÉRICA – PORTUGAL TAMBÉM
FOI AFETADO. CONSULTA OS SITES INDICADOS E ESCREVE UM TEXTO QUE EXPLIQUE O QUE ACONTECEU E QUAIS AS
CONSEQUÊNCIAS DESTE DESASTRE AMBIENTAL.

2. A ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS É UM FENÓMENO QUE TEM VINDO A PREOCUPAR CADA VEZ MAIS A SOCIEDADE. EXPLICA
EM QUE CONSISTE ESTE FENÓMENO, E COMO É QUE ELE SE PODE RELACIONAR COM A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. QUE
CONSEQUÊNCIAS PODEM RESULTAR PARA OS SERES VIVOS MARINHOS?

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Vídeo e texto sobre o Prestige (1)
http://pt.euronews.com/2012/10/16/prestige-cronologia-de-uma-tragedia-anunciada/
Prestige – consequências para o ambiente (1)
http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Sistemas-Aquaticos/content/Uma-catastrofe-ambiental-as-portas-de-Portugal-a-
mare-negra-do-Prestige/section/2?bl=1&viewall=true#Go_2
Acidificação dos oceanos – Reduzir CO2 para combater acidificação dos oceanos (2)
http://www.esquerda.net/artigo/reduzir-co2-para-combater-acidifica%C3%A7%C3%A3o-dos-oceanos
Acidificação dos oceanos (2)
http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/10/23/documentario-acidificacao-dos-oceanos/
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/acidez-oceanos-aumenta-ritmo-nunca-visto-antes-678589.shtml

ATENÇÃO

Cada aluno fica com uma questão. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada
site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta a questão de pesquisa,
cada aluno deve selecionar a informação que achar importante e responder à questão. Cada aluno deve, no máximo, ocupar
uma página A4 (com a resposta à sua questão) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem
simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta
às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

OCORRÊNCIAS

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://pt.euronews.com/2012/10/16/prestige-cronologia-de-uma-tragedia-anunciada/
http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Sistemas-Aquaticos/content/Uma-catastrofe-ambiental-as-portas-de-Portugal-a-
http://www.esquerda.net/artigo/reduzir-co2-para-combater-acidifica%C3%A7%C3%A3o-dos-oceanos
http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/10/23/documentario-acidificacao-dos-oceanos/
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/acidez-oceanos-aumenta-ritmo-nunca-visto-antes-678589.shtml
mailto:ritamarques8c@gmail.com


POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1.ESCREVE UM TEXTO EM QUE REFIRAS: O QUE É A ÁGUA, POR ONDE SE DISTRIBUI A ÁGUA NO NOSSO PLANETA, A SUA
DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL E EM PORTUGAL, E POR ÚLTIMO, A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA O HOMEM.

2.A ÁGUA CIRCULA NO NOSSO PLANETA EM DIFERENTES ESTADOS (SÓLIDO, LÍQUIDO E GASOSO). A ÁGUA SUBSTERRÂNEA E A
ÁGUA DOS RIOS FAZEM PARTE DESSE TRAJETO QUE A ÁGUA PERCORRE ATRAVÉS DO CICLO DA ÁGUA. EXPLICA DE ONDE
PROVÉM A ÁGUA SUBTERRÂNEA E A ÁGUA QUE CONSTITUI OS RIOS.

3. COMO DEFINES “POLUIÇÃO DA ÁGUA”?

4.ESCREVE UM TEXTO EM QUE REFIRAS QUAIS SÃO AS CAUSAS DE POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBSTERRÂNEAS E DA ÁGUA DOS
RIOS.

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Informação sobre a água (1)
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4424
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php?oid=85
Importância da água para o Homem (1)
http://www.fundacaoluso.pt/assets/img/artigos/PDF5_A_importancia_da_agua_no_corpo_humano.pdf
Glossário – Poluição da Água (3)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_glossario.htm#p
Informação sobre a água (2,3,4)
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php?oid=85
Poluição da água – causas (4)
http://www.aguaonline.net/gca/?id=59
http://www.prof2000.pt/users/colegio/ambiente_global/ambiente_global/water/sorces.html
Poluição dos rios e de águas subterrâneas (2,3,4)
http://defpraiasmatosinhos.no.sapo.pt/Poluicao.htm
Vídeo – Ciclo da água (2)
http://www.youtube.com/watch?v=bR1KCnGRXVU

ATENÇÃO

Cada aluno deverá ficar com duas questões de pesquisa – aconselho que um dos alunos fique com as questões 1 e 2 e o outro
com as questões 3 e 4. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os vídeos. Cada site tem,
entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem
selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4
(com a resposta às duas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e
colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões . Devem ter o
trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

DEFINIÇÃO E CAUSAS

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php
http://www.fundacaoluso.pt/assets/img/artigos/PDF5_A_importancia_da_agua_no_corpo_humano.pdf
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_glossario.htm#p
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php
http://www.aguaonline.net/gca/
http://www.prof2000.pt/users/colegio/ambiente_global/ambiente_global/water/sorces.html
http://defpraiasmatosinhos.no.sapo.pt/Poluicao.htm
http://www.youtube.com/watch
mailto:ritamarques8c@gmail.com


POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1.O CONSUMO DE ÁGUA CONTAMINADA PODE CAUSAR GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE PARA O HOMEM. REFERE ALGUNS E
EXPLICA-OS.
2.A EUTROFIZAÇÃO É UM FENÓMENO QUE PODE AFETAR AS ÁGUAS DE UM RIO, AFETANDO TAMBÉM OS SERES VIVOS QUE
NELE HABITAM. EXPLICA EM QUE CONSISTE ESTE FENÓMENO (EUTROFIZAÇÃO DA ÁGUA DE UM RIO), E QUAIS AS
CONSEQUÊNCIAS PARA OS SERES VIVOS.

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Poluição da água (1)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_da_%C3%A1gua
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php?oid=85
Doenças causadas pelo consumo de água contaminada (1)
http://etar-g6.blogspot.pt/2009/03/doencas-provocadas-por-agua-contaminada.html
Eutrofização (2)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eutrofiza%C3%A7%C3%A3o#
http://guiaecologico.wordpress.com/2011/08/15/o-terror-dos-lagos-e-lagoas-a-eutrofizacao-acelerada/
Vídeos sobre eutrofização
http://www.youtube.com/watch?v=Ex9o_jLau2k
http://www.youtube.com/watch?v=jWxlNUgCEzQ
http://www.youtube.com/watch?v=3QX49gFLs4g

ATENÇÃO

Cada aluno é responsável por uma questão. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver os
vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta a questão de
pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo,
ocupar uma página A4 (com a resposta às suas questões) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não devem
simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê resposta
às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

CONSEQUÊNCIAS

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_da_%C3%A1gua
http://ecoguia.cm-mirandela.pt/index.php
http://etar-g6.blogspot.pt/2009/03/doencas-provocadas-por-agua-contaminada.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eutrofiza%C3%A7%C3%A3o#
http://guiaecologico.wordpress.com/2011/08/15/o-terror-dos-lagos-e-lagoas-a-eutrofizacao-acelerada/
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
mailto:ritamarques8c@gmail.com


POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

NOTA: mitigação consiste na intervenção humana com o objetivo de reduzir ou remediar os efeitos negativos da poluição da
água (descontaminação); prevenção significa tomar medidas que evitem a poluição da água.

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1.REFERE ALGUMAS MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DA ÁGUA, EVITANDO A SUA POLUIÇÃO E O SEU CONSUMO EXAGERADO.
DESSAS MEDIDAS QUE REFERISTE, QUAIS CONSIDERAS QUE OS JOVENS DA TUA IDADE MAIS FACILMENTE PODERIAM
IMPLEMENTAR? PORQUÊ?

2.A CARTA EUROPEIA DA ÁGUA FOI PROCLAMADA PELO CONSELHO DA EUROPA EM ESTRASBURGO A 6 DE MAIO DE 1968 E
ASSENTA EM 12 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UMA BOA GESTÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁGUA. DESSES 12 PRINCÍPIOS SELECIONA
OS DOIS QUE CONSIDERES MAIS IMPORTANTES PARA PREVENIR SITUAÇÕES DE POLUIÇÃO DA ÁGUA – EXPLICA-OS.

3. AS ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS, PROVENIENTES, POR EXEMPLO, DOS ESGOTOS DOMÉSTICOS, SÃO TRATRADAS EM ESTAÇÕES
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR). EXPLICA O QUE É UMA ETAR, QUAL É A SUA FUNÇÃO, E COMO É FEITO O
TRATAMENTO DA ÁGUA NUMA ETAR. NÃO TE ESQUEÇAS DE VER OS VÍDEOS – SÃO UMA ÓTIMA AJUDA!

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

Prevenção da poluição da água doce (1)
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_recursos_hidricos_3.htm
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php?id=4046
Preservação da água (1,2)
http://www.cm-vendasnovas.pt/pt/conteudos/%C3%81reas%20de%20Interven%C3%A7%C3%A3o/Ambiente/Agua.htm
ETAR (3)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_de_tratamento_de_%C3%A1guas_residuais
http://www.eb1-albergaria-velha-n1.rcts.pt/Alb3/Aguagota/pagina4.htm
Vídeo - Funcionamento de uma ETAR (3)
http://www.youtube.com/watch?v=A8qPEh8XNNk

ATENÇÃO
Um aluno deve ficar com as questões 1 e 2; o outro aluno com a questão 3. Devem consultar os sites indicados, ler as
informações disponibilizadas e ver os vídeos, se for caso disso. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que
pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante
e responder às questões. Cada aluno deve, no máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta às suas questões) - com letra de
tamanho 12 se escrever no computador. Não devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar
construir um texto que seja vosso e que dê resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro
(sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

MEDIDAS DE PREVENÇÃO/MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://www.vivaterra.org.br/vivaterra_recursos_hidricos_3.htm
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt/index.php
http://www.cm-vendasnovas.pt/pt/conteudos/%C3%81reas%20de%20Interven%C3%A7%C3%A3o/Ambiente/Agua.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_de_tratamento_de_%C3%A1guas_residuais
http://www.eb1-albergaria-velha-n1.rcts.pt/Alb3/Aguagota/pagina4.htm
http://www.youtube.com/watch
mailto:ritamarques8c@gmail.com


POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

NOTA: se tiverem dificuldade em compreender o significado de alguma palavra podem consultar o dicionário online da Priberam
no seguinte site http://www.priberam.pt/dlpo/

QUESTÕES DE PESQUISA

1. ELABORA UM TEXTO ONDE INDIQUES E CONTES UM POUCO A HISTÓRIA DOS RIOS MAIS POLUÍDOS E MAIS LIMPOS DO
MUNDO – DANDO TAMBÉM EXEMPLOS DE RIOS QUE FORAM DESPOLUÍDOS, REPRESENTANDO CASOS DE SUCESSO.

2. ELABORA UM TEXTO ONDE REFIRAS QUAL É O ESTADO DO NOSSO PAÍS NO QUE RESPEITA À POLUIÇÃO DOS SEUS RIOS: QUAL
O RIO MAIS POLUÍDO, MENOS POLUÍDO, O QUE DIZEM AS NOTÍCIAS SOBRE O ESTADO DE POLUIÇÃO DOS NOSSOS RIOS? (não
te esqueças de referir o caso dos golfinhos no rio Tejo, mas da poluição deste rio em Vila Velha de Ródão)

SITES NA INTERNET PARA CONSULTA

O rio mais poluído do Mundo (1)
http://o-blog-verde.blogs.sapo.pt/50921.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Citarum
http://meumundosustentavel.com/noticias/revitalizacao-de-rios-e-lagos/
Vídeos – rios mais poluídos do mundo
http://noticias.r7.com/videos/conheca-o-rio-mais-poluido-do-mundo/idmedia/5049fd0f6b71038350077cb7.html
http://www.youtube.com/watch?v=5_Co7KEO2Ro
Notícias – rios de Portugal (2)
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx?content_id=654678
http://publico.pt/ciencia/noticia/quercus-alerta-para-degradacao-da-qualidade-da-agua-dos-rios-portugueses-1415624
http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx?news=dbe7525b-ca05-44cb-b62e-8f8ea5cc94e4
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=56681 (é uma reportagem escrita e áudio – não te esqueças de ouvir!)
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=1500183&seccao=Biosfera
Vídeo – Rio Tejo – poluição em Vila Velha de Ródão (2)
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=543376&layout=122&tm=8&visual=61
Vídeo – Golfinhos regressam ao rio Tejo
http://www.youtube.com/watch?v=wFlScWLozuY

ATENÇÃO

Cada aluno fica responsável por uma das questões. Devem consultar os sites indicados, ler as informações disponibilizadas e ver
os vídeos. Cada site tem, entre parêntesis, o número da questão a que pode dar resposta. Depois, e tendo em conta as
questões de pesquisa, devem selecionar a informação que acharem importante e responder às questões. Cada aluno deve, no
máximo, ocupar uma página A4 (com a resposta à sua questão) - com letra de tamanho 12 se escrever no computador. Não
devem simplesmente copiar e colar o texto, devem ler as informações e tentar construir um texto que seja vosso e que dê
resposta às questões. Devem ter o trabalho pronto até à aula do dia 1 de Fevereiro (sexta-feira).

Um conselho: devem trocar emails entre vocês para se manterem atualizados acerca do trabalho que o colega está a fazer! Se
ainda não sabem qual é o email do colega, está na hora de perguntar!

Se tiverem alguma dúvida podem enviar-me um email para o seguinte endereço: ritamarques8c@gmail.com

Bom trabalho!

OCORRÊNCIAS

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://o-blog-verde.blogs.sapo.pt/50921.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Citarum
http://meumundosustentavel.com/noticias/revitalizacao-de-rios-e-lagos/
http://noticias.r7.com/videos/conheca-o-rio-mais-poluido-do-mundo/idmedia/5049fd0f6b71038350077cb7.html
http://www.youtube.com/watch
http://www.dn.pt/inicio/interior.aspx
http://publico.pt/ciencia/noticia/quercus-alerta-para-degradacao-da-qualidade-da-agua-dos-rios-portugueses-1415624
http://www.tintafresca.net/News/newsdetail.aspx
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx
http://www.rtp.pt/noticias/index.php
http://www.youtube.com/watch
mailto:ritamarques8c@gmail.com
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

1 – DEFINIÇÃO E CAUSAS (Ana Carolina e Beatriz) 

1.1. A ATMOSFERA 

Atmosfera é o nome que se dá à camada gasosa que envolve 

o planeta e é imprescindível à existência de vida. Esta 

camada protege os organismos da exposição a níveis 

arriscados de radiação ultravioleta. A atmosfera contém os 

gases necessários aos processos vitais de respiração e 

fotossíntese, fornecendo também a água necessária à vida – 

Figura 1.  

A atmosfera subdivide-se em cinco camadas – a troposfera, a 

estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A 

troposfera é a camada atmosférica que se estende da 

superfície da Terra até à base da estratosfera. A troposfera 

é a única camada onde os seres vivos conseguem respirar normalmente. É na troposfera que ocorrem os fenómenos meteorológicos. É na 

estratosfera, situada entre a troposfera e a mesosfera, que se localiza a camada de ozono – uma importante camada constituída pelo gás ozono, 

que protege a superfície terrestre da radiação ultravioleta. Na mesosfera a temperatura diminui com a altitude, podendo atingir os -90ºC. A 

temperatura média da termosfera é de 1500ºC, sendo nesta camada que ocorrem as auroras. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera 

terrestre. 

1.2. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – DEFINIÇÃO 

Segundo o Conselho da Europa, existe poluição atmosférica quando a presença de uma substância estranha no ar, ou a variação importante na 

proporção dos constituintes normais que fazem parte do ar, é suscetível de causar efeitos nocivos ou doenças. 

1.3. CAUSAS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A poluição do ar pode ter causas naturais ou ter origem antrópica, ou seja, ser originada a partir das atividades humanas. Os vulcões, os fogos e as 

tempestades de areia lançam para a atmosfera fumos e outros poluentes naturais. As plantas e os animais também lançam para a atmosfera gases 

que podem atuar como poluentes. Contudo, a biosfera possui mecanismos que removem, assimilam e reciclam os poluentes atmosféricos 

naturais. Com a descoberta do fogo, os humanos começaram a acrescentar outros poluentes – mas durante séculos, a poluição provocada pelo 

Homem foi destruída pelos processos naturais e não teve efeitos prejudiciais. Com a Revolução Industrial (século XIX) começou a utilizar-se o 

carvão para o aquecimento e obtenção de energia, e a poluição atmosférica começou a ser significativa. 

A principal origem da poluição do ar é a combustão, ou seja, a reação química em que o oxigénio se combina com os elementos que fazem parte 

das substâncias combustíveis – como, por exemplo, o carvão. Dessa combustão resulta o dióxido de carbono (CO2) que é considerado o poluente 

mais abundante. Os animais e as plantas libertam este gás para a atmosfera (através da respiração); a 

queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) também liberta CO2 para a atmosfera 

(Figura 2).  

O monóxido de carbono (CO) é também um poluente lançado para a atmosfera essencialmente a partir 

dos motores de combustão – veículos motorizados (automóveis, motos) – e por isso a sua concentração 

atmosférica é mais elevada em áreas com intenso tráfego congestionado. Outras fontes de CO incluem os 

processos industriais, a queima residencial de madeira para aquecimento (lareiras, por exemplo) e os 

incêndios florestais (naturais ou provocados pelo Homem). Em espaços interiores, as principais fontes de 

emissões de CO são os fogões a gás e os fumos de cigarro. 

Os óxidos de azoto (NOx) são também poluentes da atmosfera – podem ter uma origem natural, como por 

exemplo a emissão direta pela ação microbiana do solo (decompositores como as bactérias e os fungos), ou 

uma origem antrópica, a partir da combustão do carvão e da gasolina, dos transportes automóveis e aéreos, das indústrias e das centrais 

termoelétricas. 

O metano (CH4) é outro dos poluentes da atmosfera – este gás é libertado a partir da decomposição de animais e plantas, representando 80% da 

emissão global deste gás; os restantes 20% são libertados a partir dos processos de extração e distribuição de gás natural e carvão, e a partir da 

queima de combustíveis fósseis. 

Os óxidos de enxofre, especialmente o dióxido de enxofre (SO2), são também gases poluentes da atmosfera. São emitidos a partir da atividade 

vulcânica, da decomposição da matéria orgânica, dos processos industriais e do tráfego dos veículos a motor (queima dos combustíveis fósseis). 

Figura 1 - Camadas atmosféricas e gases constituintes. 

Figura 2 - A queima de 
combustíveis fósseis, pelas centrais 

térmicas, liberta dióxido de 
carbono para a atmosfera. 



 

 

2 – CONSEQUÊNCIAS (Catarina Gabriela e Mariana Neves)

2.1. O AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA E O AQUECIMENTO GLOBAL

Uma das consequências da poluição atmosférica é o 

do efeito de estufa. O  efeito de estufa é um processo que 

ocorre quando uma parte da radiação infravermelha

pela superfície terrestre é absorvida por 

determinados gases presentes na atmosfera (vapor de água, 

dióxido de carbono, metano, entre outros - muitos desses 

gases são produzidos naturalmente, como resultado de

erupções vulcânicas, da decomposição de matéria orgânica

do fumo de grandes incêndios). A presença destes gases é 

indispensável para a existência de vida no planeta, pois graças 

a eles o calor fica retido, não sendo libertado para o espaço

(Figura 3). O efeito estufa  é de vital importância pois, sem 

ele, a vida como a conhecemos não poderia existir. Serve 

para manter o planeta aquecido, e assim, garantir a 

manutenção da vida. O efeito de estufa é determinado por 

quantidades muito pequenas de certos gases, normalmente 

presentes na atmosfera. Pela acção do efeito de estufa 

natural, a atmosfera mantém-se cerca de 30ºC mais quente, 

possibilitando, com isso, a existência de vida no planeta, que 

na ausência deste mecanismo natural, teria temperaturas perto 

O que se pode tornar catastrófico é o aumento/agravamento do efeito de estufa

um fenómeno conhecido como aquecimento global

os últimos 50 anos, deve-se muito provavelmente a um aum

200 anos – como resultado a espessura destes gases, na atmosfera, aumentou. 

0,74ºC e na Europa este aumento atingiu 1ºC. 

Segundo especialistas, os principais gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa

de azoto (NOx) e CFC's (clorofluorcarbonetos). O 

combustíveis fósseis (gás natural, carvão, petróleo e derivados) é a principal responsável pela emissão de CO

também causada pela agricultura e até pelos aterros sanitários e lixeiras.

De todos os GEE está provado que o aumento da concentração do CO

aquecimento tem consequências catastróficas para os ecossistemas

polares e dos glaciares) o que inundará as ilhas e as zonas costeiras, onde se localizam algumas cidades e a maioria das terras férteis do planeta; 

aumento dos níveis de precipitação em algumas regiões do planeta, e a diminuição noutras, originando situações de seca; alteraçõ

(aumento de fenómenos como tornados, ciclones, tempestades, inundações, secas extremas) que poderão levar à extinção 

animais e vegetais. 

2.2. AS CHUVAS ÁCIDAS 

As chuvas ácidas são outra das consequências da poluição atmosférica

de concentrações elevadas de contaminantes atmosféricos, a água precipitada pela chuva é 

ligeiramente ácida – no entanto, se a concentração daqueles contaminantes aumentar 

(especialmente os óxidos de azoto e os óxidos de enxofre

dando origem a ácidos fortes (ácido sulfúrico e ácido nítrico) que são transportados pela água 

das chuvas, originando o fenómeno de “chuvas ácidas”. A acidez elevada 

desenvolvimento do fitoplâncton, o que altera a cadeia tróf

dependem (direta ou indiretamente) destes produtores. À medida que as águas se vão 

acidificando, a biodiversidade é reduzida, resultando no 

desaparecimento de muitas espécies das áreas mais sen

construção de edifícios e monumentos, também reagem com os ácidos present

como consequência, estes edifícios e monumentos são afetados
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matéria orgânica e 
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do libertado para o espaço 
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se cerca de 30ºC mais quente, 

istência de vida no planeta, que 

na ausência deste mecanismo natural, teria temperaturas perto dos -27ºC.  

aumento/agravamento do efeito de estufa que altere o equilíbrio energético do nosso planeta, originando 

aquecimento global (aumento da temperatura atmosférica). A maior parte deste aquecimento, observado durante 

a um aumento dos gases de efeito estufa  (GEE) causado pelo aumento da poluição nos últimos 

como resultado a espessura destes gases, na atmosfera, aumentou. Ao longo do século XX a temperatura média global aumentou 

principais gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa (GEE) são: dióxido de carbono

(clorofluorcarbonetos). O ozono (O3) e o vapor de água troposférico também são considerados GEE.

combustíveis fósseis (gás natural, carvão, petróleo e derivados) é a principal responsável pela emissão de CO

também causada pela agricultura e até pelos aterros sanitários e lixeiras. 

aumento da concentração do CO2 na atmosfera é o principal responsável pelo aquecimento global

tróficas para os ecossistemas: o aumento do nível médio das águas do mar 

) o que inundará as ilhas e as zonas costeiras, onde se localizam algumas cidades e a maioria das terras férteis do planeta; 

ento dos níveis de precipitação em algumas regiões do planeta, e a diminuição noutras, originando situações de seca; alteraçõ

(aumento de fenómenos como tornados, ciclones, tempestades, inundações, secas extremas) que poderão levar à extinção 

são outra das consequências da poluição atmosférica – Figura 4. Na ausência 

de concentrações elevadas de contaminantes atmosféricos, a água precipitada pela chuva é 

no entanto, se a concentração daqueles contaminantes aumentar 

óxidos de azoto e os óxidos de enxofre), a água atmosférica reage com eles 

(ácido sulfúrico e ácido nítrico) que são transportados pela água 

das chuvas, originando o fenómeno de “chuvas ácidas”. A acidez elevada inibe o 

altera a cadeia trófica, afetando todos os animais que 

dependem (direta ou indiretamente) destes produtores. À medida que as águas se vão 

, resultando no envenenamento e consequente 

desaparecimento de muitas espécies das áreas mais sensíveis. Os calcários, utilizandos na 

construção de edifícios e monumentos, também reagem com os ácidos presentes na chuva – 

edifícios e monumentos são afetados.  

Figura 3 - O efeito de estufa.
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Figura 4 - A formação das chuvas ácidas. 



3 
 

2.3. A REDUÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE OZONO 

Outra das consequências da poluição atmosférica é a redução da espessura da camada de ozono – que fica mais fina (mais rarefeita). A camada 

de ozono é uma camada formada pelo gás ozono (O3) estando situada na estratosfera atmosférica. Este gás é formado naturalmente nesta camada 

a partir da ação dos raios solares sobre os átomos de oxigénio. Esta importante camada protege os seres vivos da radiação ultra-violeta (UV) 

proveniente da radiação solar. Quando presente na troposfera, o ozono pode exercer um efeito tóxico, atuando como GEE. Os CFC’s 

(clorofluorcarbonetos) são os principais responsáveis pela destruição do ozono estratosférico e, consequentemente, pela redução na espessura da 

camada de ozono. Estes compostos, resultantes da poluição provocada pelo Homem devido à utilização de sprays aerossóis (entre outros), sobem 

para a estratosfera completamente inalterados devido à sua estabilidade. Aí reagem com o ozono, podendo destruir cerca de 100 000 moléculas 

deste gás – como consequência, a camada de ozono torna-se mais rarefeita, logo, a sua espessura diminui. Embora seja hábito falarmos de 

buracos na camada de ozono, na realidade não existem buracos – existem, sim, zonas onde esta camada se encontra menos espessa, ou seja, mais 

fina.  

Devido à redução da espessura da camada de ozono, a quantidade de raios UV que atingem a superfície terrestre aumenta. Esta radiação é 

altamente energética, estando associada ao desenvolvimento de cancros – especialmente os cancros de pele. De acordo com as Nações Unidas 

(ONU), a redução de apenas 1% na espessura da camada de ozono é suficiente para a radiação UV cegar 100 mil pessoas a aumentar, em 3%, os 

casos de cancro de pele. O sistema imunitário do Homem também é afetado, o que aumenta a probabilidade de desenvolver doenças infeciosas. 

Para além do Homem, também outros animais podem ser afetados pela radiação UV – os embriões de algumas espécies de rãs podem sofrer mal-

formações devido a esta radiação. As algas e o fitoplâncton também são afetados – como consequência, toda a cadeia alimentar é afetada, o que 

se traduz na diminuição da biodiversidade (diminuindo o número de seres-vivos de uma determinada espécie, e também o número de espécies).  

É importante referir que a radiação UV, em quantidades reduzidas, desempenha funções importantes – é responsável pelo desenvolvimento de 

vitamina D, essencial para o desenvolvimento do esqueleto ósseo. Contudo, em concentrações elevadas, aumenta a quantidade de ozono 

troposférico – agravando o efeito de estufa – e afeta os ecossistemas terrestres e aquáticos. 

3. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO (João e Vasco) 

São várias as medidas que podemos adotar para, individualmente, contribuirmos para a prevenção da poluição 

atmosférica. A redução da emissão de dióxido de carbono pelos veículos motorizados é uma dessas medidas (Figura 

5) – tal é possível se os condutores adotarem uma condução ecológica (eco-condução). São várias as medidas que 

promovem uma condução ecológica, nomeadamente: fazer uma condução com pouca velocidade, sem fazer 

paragens bruscas e desligando o motor durante as paragens mais longas – desta forma, gasta-se menos combustível, 

logo, há menos emissão de CO2 para a atmosfera.  

Para além da eco-condução, existem outros comportamentos que podemos adotar com o objetivo de reduzir a 

emissão de CO2 - na verdade, todos nós temos um papel fundamental no combate à poluição atmosférica. Assim, 

algumas desses comportamentos passam por: 

a) Não colocar alimentos mornos ou quentes no frigorífico, mas sim deixá-los arrefecer primeiro; quando 

colocamos alimentos quentes no frigorífico, este terá que gastar mais energia para manter a temperatura baixa – logo, o consumo de 

eletricidade aumenta. A electricidade é produzida de vários modos, alguns mais poluentes que outros. A queima de combustíveis fósseis 

(gás natural, carvão, petróleo) nas centrais termo-elétricas, é um dos modos poluentes de produzir eletricidade, libertando CO2 para a 

atmosfera. Se consumirmos menos eletricidade em nossas casas, as centrais termo-elétricas queimam menos combustível, logo a 

emissão de CO2 para a atmosfera reduz-se; 

 

b) Devemos utilizar como meio de transporte o autocarro, o metro ou o combóio – e para distâncias mais curtas, andar a pé ou de 

bicicleta – pois assim apenas um motor estará a queimar combustível e a libertar poluentes para a atmosfera. Se cada um de nós utilizar 

um automóvel, a quantidade de motores a queimar combustível é muito superior, logo, a emissão de CO2 para a atmosfera é muito 

maior. 

Cada um de nós é responsável pela emissão de uma parcela de CO2 para a atmosfera, pois consumimos 

produtos industrializados e utilizamos veiculos motorizados para nos deslocarmos. Um norte-americano ou 

europeu, em média, é responsável pela emissão de 5 toneladas de CO2 por ano, enquanto que em países não 

industrializados, essa média diminui para 0,5 toneladas. Sempre que falamos em economizar energia, isto 

representa economizar combustível que seria queimado pela indústria, o que implica uma redução na emissão 

de CO2 para a atmosfera, reduzindo a poluição atmosférica, logo, evitando o aumento do efeito de estufa e, 

consequentemente, o aquecimento global.  

O Protocolo de Quioto foi o primeiro tratado internacional que teve/tem como objetivo limitar as emissões de 

GEE dos países desenvolvidos  (Figura 6) – os países que assinaram este protocolo, em 1997, comprometeram-

se, em conjunto, a reduzir as suas emissões de GEE em, pelo menos, 5% em relação aos níveis de 1990, durante 

o período de 2008 a 2012. Este protocolo tem também a função de promover fontes de energia limpas e 

Figura 5 - A eco-condução 
tem como objetivo 

reduzir o combustível 
gasto, reduzindo a 

emissão de poluentes 
para a atmosfera. 

Figura 6 - O protocolo de Quioto 
entrou em vigor em 2005. 
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renováveis, proteger as áreas verdes, estimular o consumo racional de recursos e reduzir as emissões de metano (CH4). Este protocolo, 

negociado na cidade japonesa de Quioto, entrou em vigor em 2005. O nosso país faz parte do conjunto de países que ratificaram (assinaram) este 

protocolo – se, em 2005, Portugal parecia incapaz de cumprir com o prometido, atualmente tudo indica que seja capaz de cumprir com o acordado 

(tudo graças à aposta em energias renováveis e também devido à crise). Os EUA, responsáveis por quase 25% das emissões de GEE do planeta, 

desistiram do protocolo em 2001. Em 2012 o Protocolo de Quioto, que vigorava até ao final daquele ano, foi prolongado até 2020. 

Tanto as algas como as plantas podem ter um papel muito importante na mitigação da poluição atmosférica. 

O nosso país está a desenvolver um projeto inovador utilizando microalgas (fitoplâncton) – estas são 

responsáveis pela produção da maior parte do oxigénio do planeta a partir do processo de fotossíntese. Um 

caso muito particular é o da microalga Aphanothece nageli (Figura 7) que se revela uma das mais 

importantes microalgas na luta contra a poluição atmosférica e, neste caso, na remoção do CO2 da 

atmosfera. As investigações indicam que a remoção de CO2 por parte desta microalga, num fotobiorreator 

(dispositivo transparente que contém as microalgas, garantindo que todas recebem luz e dióxido de carbono 

que é bombeado a partir da atmosfera) é 44 000 vezes superior à remoção de CO2 de algumas árvores, como 

o eucalipto. Em termos práticos, no laboratório, esta microalga consegue remover, numa hora, 100 gramas 

de CO2 por cada grama de massa do seu corpo – já a grande maioria das árvores tem uma taxa de consumo 

de CO2 que ronda as 0,0023 gramas por hora. Para além da Aphanothece nageli existem outras espécies de 

microalgas que podem ser utilizadas com o mesmo fim. 

4. OCORRÊNCIAS (Margarida e André) 

São várias as regiões mundiais onde a poluição atmosférica é um problema grave de saúde pública. 

A China é um dos países em que o ar se encontra mais poluído, sendo 40 vezes mais poluído que o 

limite considerado admissível pela ONU. Estima-se que a China tenha 16 das 20 cidades mais 

poluídas do mundo, incluindo Lifen, que foi descrita como a cidade mais poluída do mundo. 

Segundo a Greenpeace (organização não governamental de proteção do ambiente) no ano de 2012 

a poluição atmosférica provocou cerca de 8500 mortes prematuras em cidades chinesas como 

Pequim, Xangai, Cantão e Xian. A capital chinesa (Pequim) e 30 outras cidades do país têm sofrido 

com a poluição atmosférica extrema – no mês de janeiro de 2013 os níveis de poluição atingiram 

um máximo nunca antes registado, e os cidadãos foram, inclusive, aconselhados a permanecerem 

em suas casas (Figura 8). A maior parte da poluição atmosférica, na China, é causada pela queima 

de carvão para produção de eletricidade – este país é o que, mundialmente, apresenta um maior consumo de carvão.  

A inalação de ar poluído traz graves consequências para a saúde humana – de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a poluição é a causa 

de morte de mais de 2 milhões de pessoas por ano. Os poluentes atmosféricos, ao entrarem no organismo, podem provocar doenças cardíacas, 

asma e problemas respiratórios, bem como cancro pulmonar.  Um trabalho de investigação recente, desenvolvido na London School of Hygiene 

and Tropical Medicine ,revelou que a poluição a que as grávidas estão sujeitas provoca a redução do peso dos bebés. Este estudo, que reuniu 

cientistas de diferentes países, concluiu que quanto maior a poluição, menor é o peso médio do recém-nascido – como consequência, os riscos 

de morte ou de padecer de doenças como diabetes e doenças cardíacas já em idade adulta, aumentam. 

Em 2005, um estudo da Comissão Europeia alertava: “todos os anos morrem 4 mil portugueses vítimas de 

poluição atmosférica” – nessa altura, Portugal ocupava o 13º lugar no ranking dos países da União Europeia 

onde a situação era mais preocupante. No entanto, a situação parece ter melhorado. De acordo com o Relatório 

do Estado do Ambiente, de 2012, o número de dias com uma qualidade do ar classificada como “muito bom” 

aumentou em 2011 relativamente ao ano de 2010, e os casos com “mau” foram menos frequentes. 

Um estudo desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, divulgado em 2011, que analisou a qualidade do  ar 

em mais de 100 mil cidades mundiais, revelou que a cidade de Matosinhos é a menos poluída de Portugal, sendo 

a cidade de Lisboa a mais poluída. Um dos locais mais críticos da capital portuguesa é a Avenida da Liberdade – 

por esse motivo, a Câmara Muncipal de Lisboa implementou alterações rodoviárias com o objetivo de reduzir a 

emissão de poluentes. Uma das medidas implementadas passou por proibir a circulação de veículos motorizados 

anteriores a 1992 e anteriores a 1996 sem catalisador – esta medida entrou em vigor em julho de 2011 (Figura 

9). Até então, nas horas de ponta, circulavam nessa avenida cerca de 2500 carros por hora. Atualmente circulam 

1500 – mas para se atingir os níveis desejados da qualidade do ar, a Câmara Municipal de Lisboa pretende reduzir 

este número para 1000 a 1200.  

 

 

 

Figura 7 – A microalga 
Aphanothece nageli. 

Figura 9 - As restrições à 
circulação motorizada em 

Lisboa 

Figura 8 - Uma habitante de Pequim 
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POLUIÇÃO DO SOLO 

1 – DEFINIÇÃO E CAUSAS (Catarina Inês e Martim) 

1.4. O SOLO 

O solo é a camada de minerais e restos orgânicos criada pela erosão das rochas e pela ação 

dos seres vivos. É também a camada superficial da crosta terrestre e a interface (fronteira) 

entre a atmosfera, a hidrosfera e a geosfera. É um elemento importante do ecossistema, 

pois é dele que depende a cobertura vegetal que é a base das cadeias tróficas. É um recurso 

finito, limitado e não renovável. 

O solo é constituído por diferentes camadas ou horizontes (Figura 1). Os seus principais 

constituintes são a matéria mineral, a matéria orgânica, a água e o ar: a matéria mineral do 

solo é representada pelos minerais constituintes do material de origem do solo, e pelos 

minerais formados como resultado do seu intemperismo (erosão); a matéria orgânica é 

representada pelos restos dos animais e restos vegetais; a água do solo (componente 

líquida) contém minerais dissolvidos que são absorvidos pelas plantas; o ar (componente 

gasoso) faz parte da constituição do solo, preenchendo os espaços existentes entre as 

partículas sólidas que não são preenchidos pela água. 

1.5. POLUIÇÃO DO SOLO – DEFINIÇÃO 

A poluição do solo é uma das formas de poluição que afeta particularmente a camada superficial da crosta terrestre causando malefícios diretos 

ou indiretos à vida humana, à natureza e ao meio ambiente em geral. Consiste na presença indevida no solo de elementos químicos estranhos 

como os que provêm dos resíduos sólidos ou líquidos produzidos pelo homem, e que prejudicam as formas de vida e o seu desenvolvimento 

regular. Existem vários tipos de poluição no solo.  

1.6. CAUSAS DA POLUIÇÃO DO SOLO 

No que respeita às causas, a poluição do solo pode ser de origem rural ou de origem urbana. Como causas de origem rural existe a agricultura – 

através do uso excessivo de fertilizantes e pesticidas (herbicidas e inseticidas). Como causas de origem urbana, existem os resíduos sólidos (lixo) e 

líquidos (esgotos). Também a pecuária, os curtumes e a indústria química podem libertar substâncias poluentes do solo. 

Os pesticidas utilizados na agricultura (Figura 2) têm como função eliminar pragas que poderiam destruir as 

colheitas – utilizam-se inseticidas com o objetivo de eliminar pragas de insetos, e herbicidas com o objetivo de 

eliminar pragas vegetais (como plantas daninhas ou invasoras). Apesar dos benefícios que a utilização destes 

produtos químicos traz – por controlarem as pragas que limitariam a produtividade das culturas – o uso 

excessivo e inadequado destes produtos pode causar danos ao ambiente e à saúde humana. Pela ação da 

chuva, estes produtos podem infiltrar-se no solo, sendo arrastados para os depósitos subterrâneos de água, 

contaminando-a. Por outro lado, podem ser arrastados, superficialmente, pelas águas pluviais, e irem parar a 

lagos e rios, contaminando estes ecossistemas. Por outro lado, os pesticidas, sendo vaporizados, contaminam 

também a atmosfera, podendo ser dispersados pelo vento. 

Os resíduos sólidos e líquidos provenientes de aglomerados urbanos 

contaminam e poluem o solo, na medida em que, a maioria destes resíduos é 

depositada nas lixeiras (Figura 3) levando a que se libertem líquidos tóxicos 

devido à degradação dos resíduos. Se não forem recolhidos podem 

contaminar e poluir solos e águas. Também se podem libertar gases que se 

acumulam e podem causar explosões. 

A agropecuária causa vários problemas devido à utilização de métodos para o cultivo e criação de animais. Para 

se realizar a agropecuária muitas vezes fazem-se queimadas. Como o solo fica com menos nutrientes é 

necessário utilizar produtos químicos para se conseguir cultivar as novas plantas. Os químicos utilizados podem 

infiltrar-se no solo e poluí-lo.  

Curtume é o nome dado ao processo de transformação do couro cru em produtos utilizáveis na indústria. No 

curtume são utilizados produtos químicos que, se forem libertados para o solo e para os rios podem poluí-los.  

A indústria química também gera efluentes que podem contaminar e poluir o solo bem como os rios. Se estes efluentes não forem tratados e 

forem libertados diretamente para o solo, podem contaminá-lo. 

 

Figura 10 - Os diferentes horizontes do solo. 

Figura 11 - Os pesticidas 
utilizados na agricultura 

convencional são tóxicos. 

Figura 12 - Os resíduos 
depositados em lixeiras 
contaminam os solos. 



 

2 – CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO DO SOLO e AS LIXEIRAS

2.1. PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS 

A formação do solo é um processo lento, levando vários séculos ou até milhões de anos

graças à atividade humana a sua destruição pode ocorrer em poucos anos.

Uma das principais consequências da poluição do solo é a 

subterrânea), à acumulação de produtos tóxicos nas cadeias alimentares

entre eles, o Homem. Os fertilizantes e os pesticidas acumulam

prosseguindo o ciclo de contaminação. Com as chuvas, os produtos químicos que compõem os pesticidas a fertilizantes são infiltrados no solo, 

contaminando as águas subterrâneas. Estas, podendo desaguar em rios, lagos e oceanos, podem contaminar estes corpos de água. 

acumulado, além de destruir a vegetação, contribui para a 

queima. 

2.2. LIXEIRAS E ATERROS SANITÁRIOS 

Nas lixeiras são depositados vários tipos de lixo tendo em 

conta que não há vedações nem portaria que permita 

controlar o acesso a estes locais (Figura 4). Nas lixeiras o lixo é 

depositado em locais que não estão isolados ou 

impermeabilizados, pelo que, durante as chuvas, os produtos 

tóxicos que se originam a parte da decomposição dos 

resíduos, se podem infiltrar no solo e/ou escorrer para as 

linhas de água superficiais. Por outro lado, os gases libertados 

durante a decomposição, entre eles o CO2  eo metano (CH

atingem a atmosfera e contaminam o ar. Ao infiltrarem

solo, os contaminantes podem ser arrastados até águas 

subterrâneas, poluindo-as. 

 

Em Portugal as lixeiras são ilegais – a última lixeira legal 

encerrou em 2002. Como alternativa, os resíduos passaram a 

ser depositados em aterros sanitários – simultaneamente 

apostou-se, cada vez mais, na reciclagem. As lixeiras diferem 

dos aterros sanitários. Nos aterros sanitários existe uma 

seleção prévia dos lixos depositados. Existem aterros 

diferenciados para lixo doméstico ou resíduos industriais

outros. Os aterros são locais totalmente vedados com uma 

portaria onde é ou não dada autorização para a deposição dos 

resíduos. Toda a área onde se coloca o lixo está 

impermeabilizada de modo a não permitir infiltrações de 

poluentes no solo. Do aterro são retirados os lixiviados

chorume (líquidos resultantes da decomposição/degradação 

dos resíduos) e enviados para uma ETAR onde serão tratados.

gás produzido pela decomposição dos resíduos, ao invés de 

contribuir para o agravamento do efeito de estufa,

utilizado na produção de energia – não o sendo, poderá, ainda 

assim, ser eliminado de uma forma ambientalmente correta, 

não havendo o risco de provocar incêndios. Nos aterros os 

resíduos não estao expostos ao ar – como acontece nas lixeiras

– Figura 5. Ao final de alguns anos, quando o aterro está cheio e 

já não tem capacidade para acumular mais resíduos, procede

ao seu encerramento. Ainda que existam vantagens na 

utilização de aterros sanitários, é importante ter a noção de que só deverá ir pa

durará tanto mais tempo quanto mais material reciclável conseguirmos desviar dele.

resíduos, os aterros devem ser o último recurso para o l

cento dos resíduos de construção e demolição. 

 

DA POLUIÇÃO DO SOLO e AS LIXEIRAS (Mariana Aquino e Ana Machado) 

A formação do solo é um processo lento, levando vários séculos ou até milhões de anos para se formar sob a ação de agentes naturais

à atividade humana a sua destruição pode ocorrer em poucos anos. 

Uma das principais consequências da poluição do solo é a contaminação – desde a contaminação da água (superficial, em lagos, rios e oceanos; 

cos nas cadeias alimentares, chegando até aos seres vivos que ocupam os últimos níveis tróficos 

entre eles, o Homem. Os fertilizantes e os pesticidas acumulam-se no solo – os animais herbívoros alimentam

de contaminação. Com as chuvas, os produtos químicos que compõem os pesticidas a fertilizantes são infiltrados no solo, 

contaminando as águas subterrâneas. Estas, podendo desaguar em rios, lagos e oceanos, podem contaminar estes corpos de água. 

contribui para a poluição do ar com mau cheiro, e com poluentes libertados durante a

vários tipos de lixo tendo em 

conta que não há vedações nem portaria que permita 

Nas lixeiras o lixo é 

depositado em locais que não estão isolados ou 

ilizados, pelo que, durante as chuvas, os produtos 

tóxicos que se originam a parte da decomposição dos 

resíduos, se podem infiltrar no solo e/ou escorrer para as 

linhas de água superficiais. Por outro lado, os gases libertados 

eo metano (CH4) 

atingem a atmosfera e contaminam o ar. Ao infiltrarem-se no 

solo, os contaminantes podem ser arrastados até águas 

a última lixeira legal 

encerrou em 2002. Como alternativa, os resíduos passaram a 

simultaneamente 

se, cada vez mais, na reciclagem. As lixeiras diferem 

dos aterros sanitários. Nos aterros sanitários existe uma 

. Existem aterros 

diferenciados para lixo doméstico ou resíduos industriais, entre 

outros. Os aterros são locais totalmente vedados com uma 

portaria onde é ou não dada autorização para a deposição dos 

Toda a área onde se coloca o lixo está 

odo a não permitir infiltrações de 

o retirados os lixiviados ou 

(líquidos resultantes da decomposição/degradação 

e enviados para uma ETAR onde serão tratados. O 

gás produzido pela decomposição dos resíduos, ao invés de 

contribuir para o agravamento do efeito de estufa, pode ser 

não o sendo, poderá, ainda 

assim, ser eliminado de uma forma ambientalmente correta, 

não havendo o risco de provocar incêndios. Nos aterros os 

como acontece nas lixeiras 

. Ao final de alguns anos, quando o aterro está cheio e 

já não tem capacidade para acumular mais resíduos, procede-se 

ao seu encerramento. Ainda que existam vantagens na 

utilização de aterros sanitários, é importante ter a noção de que só deverá ir parar a um aterro aquilo que não puder ser reciclado. Um aterro 

durará tanto mais tempo quanto mais material reciclável conseguirmos desviar dele. De acordo com a legislação europeia sobre a gestão dos 

resíduos, os aterros devem ser o último recurso para o lixo urbano. Até 2020, será necessário reciclar 50 por cento dos resíduos urbanos e 70 por 

Figura 13 - As lixeiras são fonte de contaminantes do solo, ar e água.

Figura 14 - Esquema ilustrativo de um aterro sanitário.
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para se formar sob a ação de agentes naturais. Contudo, 

(superficial, em lagos, rios e oceanos; 

, chegando até aos seres vivos que ocupam os últimos níveis tróficos – 

os animais herbívoros alimentam-se da vegetação contaminada, 

de contaminação. Com as chuvas, os produtos químicos que compõem os pesticidas a fertilizantes são infiltrados no solo, 

contaminando as águas subterrâneas. Estas, podendo desaguar em rios, lagos e oceanos, podem contaminar estes corpos de água. O lixo 

, e com poluentes libertados durante a sua posterior 

rar a um aterro aquilo que não puder ser reciclado. Um aterro 

De acordo com a legislação europeia sobre a gestão dos 

ixo urbano. Até 2020, será necessário reciclar 50 por cento dos resíduos urbanos e 70 por 

As lixeiras são fonte de contaminantes do solo, ar e água. 

Esquema ilustrativo de um aterro sanitário. 
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Apesar das lixeiras serem ilegais no nosso país, ainda existem algumas. As lixeiras ilegais são um perigo há muito identificado mas que as 

autoridades não têm conseguido resolver. As pessoas desfazem-se de eletrodomésticos, plásticos, resíduos organicos, sem qualquer cuidado. O 

lixo vai-se acumulando, e para além da poluição que diretamente causa no solo, água e ar, um dia poderá provoar um incidente mais grave – como 

é o caso dos incêndios devido à libertação de gases.  

Em Portugal, um dos locais onde existem lixeiras é em Belas e no Parque do 

Vale do Forno, em Carnide – Lisboa (Figura 7). Este último é utilizado pelas 

autoridades como depósito de centenas de viaturas apreendidas  que ali 

ficam durante anos ao abandono, podendo contaminar os solos. Os óleos, 

combustíveis e ácidos das baterias escorrem para os solos, e contaminam as 

águas subterrâneas – que podem servir para consumo humano ou para rega. 

Com a contaminação da terra e das hortas, as pessoas acabam por ingerir 

produtos contaminados. 

Acabando por ser uma lixeira a céu aberto, é um foco de doenças onde se 

desenvolvem insetos e roedores, representando claro risco para a saúde 

pública uma vez que são responsáveis pela transmissão de doenças, podendo 

mesmo provocar a morte. 

 Têm sido desenvolvidas campanhas 

levadas a cabo pela sociedade civil 

com o objetivo de limpar as lixeiras 

clandestinas que ainda existem no nosso país – a associação AMO Portugal (Associação Mãos à Obra) levou 

a cabo a campanha Limpar Portugal, no ano de 2010. A 20 de março desse ano, 100 000 voluntários foram 

mobilizados e, graças a um esforço coletivo, mais de 50 000 toneladas de resíduos foram recolhidos um 

pouco por todo o país – resíduos que estavam acumulados em bosques, rios, praias, e noutros espaços 

públicos. A iniciativa repetiu-se em 2011 e 2012 – e em 2013 irá decorrer no dia 24 de março (Figura 6). 

3. PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO; OCORRÊNCIAS EM PORTUGAL (Amélia e Marta) 

Apesar de ser um processo moroso e dispendioso, existem procedimentos que permitem descontaminar 

solo poluído. A fitorremediação é uma das medidas que pode ser implementada com o objetivo de remover 

os contaminantes do solo. Contudo, o mais indicado será adotar medidas preventivas.  

Podem distinguir-se duas linhas de descontaminação dos solos: a) uma in-situ (no local, no terreno); b) 

outra, ex-situ (fora do local, o que implica a remoção e transporte do solo contaminado). A operação de 

descontaminação in-situ dá-se no local onde se encontra o terreno contaminado – os contaminantes são 

returados do solo através de meios de transporte como a água e o ar. Estes veículos de transporte são depois tratados por via química, biológica 

ou mecânica, e novamente introduzidos no terreno. A operação de descontaminação ex-situ implica que o solo seja removido do local e seja 

descontaminado por lavagem. Posteriormente é colocado no local original. 

3.1. A FITORREMEDIAÇÃO 

Embora o termo fitorremediação seja relativamente recente, esta técnica era já utilizada na antiguidade pelos egípcios para auxiliar na despoluição 

de esgotos urbanos que desembocavam nas águas do rio Nilo. A técnica de fitorremediação consiste na utilização de plantas para ajudar a reduzir 

a poluição do solo, da água e até mesmo do ar. As plantas, através das suas raízes, têm a capacidade de absorver do solo as substâncias 

contaminantes e acumulá-las nas folhas, por exemplo – sem serem prejudicadas. É necessário ter em conta os animais herbívoros – ao 

alimentarem-se destas plantas, podem ficar contaminados, e contaminar os restantes elementos da cadeia alimentar. 

3.2. PREVENÇÃO  

A preservação do solo, evitando a sua contaminação e poluição, passa por algumas medidas importantes, nomedamente: 

a) O tratamento dos resíduos domésticos e industriais; 

b) Colocar o lixo nos locais destinados para esse fim; 

c) Reciclar os materiais fazendo a separação dos lixos, e utilizar preferencialmente, produtos reciclados; 

d) Evitar a utilização de pesticidas e fertilizantes químicos nas práticas agrícolas; 

A agricultura que recorre a pesticidas e fertilizantes químicos é uma das principais fontes de poluição do solo, do ar e da água. A agricultura 

biológica pode ser encarada como uma alternativa mais correta do ponto de vista ambiental, pois são utilizadas práticas que não afetam 

negativamente o ambiente. Não são utilizados pesticidas e herbicidas artificiais, e os fertilizantes utilizados são naturais, provenientes da 

compostagem de resíduos orgânicos. 

Figura 16 - Carros abandonados em Carnide. 

Figura 15 - Responsabilizar Portugal  
2013. 
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A compostagem é um processo levado a cabo por microorganismos que decompõem a matéria orgânica, transformando-a numa fertilizante de 

elevada qualidade – o composto. O composto fornece ao solo os nutrientes que as plantas necessitam para viver. Os materiais compostáveis são, 

geralmente, os detritos de origem animal e vegetal tal como plantas ou parte destas que 

não são consumidas. São utilizados desperdícios da indústria da madeira, jardinagem, 

pecuária, agricultura e de lixos domésticos. O composto que se obtém no fim do processo 

poderá ser utilizado como adubo, uma vez que melhora substancialmente a estrutura do 

solo. O composto possui pesticidas naturais e organismos benéficos que ajudam a eliminar 

os organismos patogénicos que perturbam o solo e as plantas. 

Todos nós podemos realizar a compostagem em nossas casas -  a compostagem doméstica 

(Figura 8) é um processo que não requer conhecimentos técnicos, é simples, é 

economicamente e ecologicamente sustentável, uma vez que implica a redução dos 

resíduos domésticos a enviar para o aterro sanitário, através da sua transformação num 

composto fertilizante que pode ser usado como nutriente e correctivo do solo nos jardins, 

hortas e quintais, bem como, em vasos e floreiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - A compostagem doméstica. 
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POLUIÇÃO DOS OCEANOS 

1 – DEFINIÇÃO E CAUSAS (Ana Teresa e Carina)) 

1.7. OS OCEANOS 

Os oceanos são extensões de água 

salgada que ocupam as depressões da 

superfície terrestre. O nosso planeta 

possui 71% da sua superfície coberta 

por água – desses 71%, os oceanos 

são responsáveis por 97,2%. É 

inegável que os oceanos representam 

uma parte fundamental da biosfera 

sendo, também, considerados fonte 

importante de recursos energéticos, 

alimentares e minerais, muitos deles 

renováveis. As interações entre os 

oceanos e a atmosfera condicionam o 

clima mundial. Por outro lado, os 

oceanos são fundamentais para o 

equilíbrio ecológico do planeta – 

cerca de 70% do oxigénio libertado 

para a atmosfera é produzido pelo 

fitoplâncton durante o processo 

fotossintético. 

A energia da água dos oceanos é 

aproveitada de diferentes modos: em 

alguns locais a força das marés é 

convertida em energia elétrica; noutros a água fria é utilizada para arrefecer as turbinas de centrais térmicas. 

Anualmente, cerca de 100 milhões de toneladas de peixe são, anualmente, a principal fonte de proteína para 2 000 milhões de pessoas. Muitas 

algas e animais marinhos são utilizados para os mais variados fins: as algas são utilizadas na indústria do papel, fotográfica, alimentar, farmacêutica 

e vinícola. Da carapaça dos crustáceos retira-se quitina, que pode ser utilizada no tratamento de queimaduras e na reconstrução de vasos 

sanguíneos. Dos peixes retiram-se diversos compostos, com múltiplas aplicações desde a pintura, lubrificantes e a indústria da borracha. Das 

esponjas retiram-se substâncias utilizadas na produção de medicamentos. 

 

1.8. POLUIÇÃO DOS OCEANOS – DEFINIÇÃO E CAUSAS 

A poluição dos oceanos ocorre quando se verifica a contaminação da água do mar por 

substâncias que podem ser nocivas ou prejudiciais aos seres-vivos que habitam esses 

ecossistemas e àqueles que indiretamente dependem deles, uma vez que essas substâncias 

químicas alteram os ecossistemas marinhos, afetando os seres vivos. 

Os oceanos são poluídos por uma enorme variedade de produtos, tais como: a) produtos 

químicos (pesticidas) que os agricultores utilizam e que podem ser arrastados, pelas águas 

pluviais, para rios e daí para o mar, ou que se podem infiltrar no solo e contaminar as águas 

subterrâneas e daí passar para a o mar; b) petróleo e derivados, que chegam às águas 

oceânicas quando ocorrem ruturas e descargas acidentais ou intencionais em navios 

(originando as marés-negras); c) lixos e outros resíduos sólidos (plásticos, ferro, vidros, entre 

outros) que são deitados fora em navios ou em zonas costeiras, e são arrastados para o 

oceano; d) lançamento do esgoto doméstico e industrial, sem o devido tratamento das 

águas – grande parte do esgoto que chega aos oceanos tem como origem os rios que 

receberam estes poluentes durante o seu trajeto; e) resíduos radioativos nucleares que são depositados no fundo do mar. Os agentes poluentes, 

em geral, percorrem toda a cadeia trófica marinha, iniciando-se no fitoplâncton e depois zooplâncton – por fim concentram-se nos moluscos e 

peixes que são consumidos pelos humanos. 

 

 



 

 

2 – CONSEQUÊNCIAS (Millena e Tânia) 

2.1. AS MARÉS NEGRAS 

Todos os anos 600 000 toneladas de petróleo bruto

descargas ilegais, com graves consequências ambientais e 

petroleiros, que infelizmente não são raros, os mesmos derramam, quase sempre, 

enormes quantidades de petróleo que, flutuando e alastrando

formam extensas manchas negras. São as chamadas marés negras, de efeitos altamente 

destruidores, provocando uma enorme mortandade na fauna (aves marinhas, peixes, 

moluscos, crustáceos, entre outros).  

Quando as marés negras atingem as zonas costeiras, os seus efeitos tornam

catastróficos. Além de destruírem a fauna e a flora 

enormes prejuízos à atividade piscatória e têm um forte impacto negativo na atividade 

turística, já que os resíduos petrolíferos, de remoção difícil, impedem durante muito 

tempo a utilização das praias. 

Além dos acidentes com os petroleiros, onde grandes quantidades de petróleo são derramadas provocando marés negras, existem m

descargas ilegais de petróleo efetuadas pelos navios durante a navegação. De facto, as 

causas da poluição marítima. 

A poluição dos mares e das zonas costeiras originada por acidentes com o transporte marítimo de mercadorias, em particular o 

contribui, anualmente, em 10% para a poluição global dos oceanos.

decisivamente o envelhecimento da frota mundial

deficiente formação profissional das tripulações. 

dos petroleiros em pleno oceano são derramadas enormes quantidades de petróleo, que, não 

raramente, originam autênticas marés negras. Embora atualmente tal operação em pleno mar seja 

proibida, é natural que se continuem a cometer abusos

Os compostos petrolíferos (hidrocarbonetos) são insolúveis na água e menos densos que esta, 

formando, em consequência destas propriedades, uma película extremamente delgada à superfície 

da água, o que origina grandes manchas de petróleo que alastram rapidamente

das marés negras são extremamente diversificadas e graves: a película opaca que se forma à 

superfície da água impede a entrada de luz nos oceanos e 

forte redução da taxa de fotossíntese, assim como a 

quantidade de oxigénio dissolvido nas águas. 

As aves marinhas são extremamente afetadas pelas marés negras, não apenas devido à 

gases tóxicos mas também pelo facto dos derivados do petróleo 

que torna as suas penas impermeáveis, tal como acontece com o pêlo de alguns mamíferos marinhos 

(focas, por exemplo), originando a morte por hipotermia

extremamente tóxica ocorrendo, por exemplo, quando as aves mergulham para 

penas com o bico, já que o petróleo adere às penas tornando

afogando-se. 

2.2. OS DETRITOS PLÁSTICOS 

Atualmente, milhares de toneladas de plásticos são lançados no mar todos os anos. Sabe

existem grandes massas de plásticos flutuando nos oceanos, sendo a mais conhecida a Grande 

Mancha de Lixo do Pacífico, que se localiza entre a Califórnia e o Havai

tamanho do Texas. Estes resíduos são problemáticos criando riscos para aves marinhas e outra 

fauna que os podem ingerir por engano, mas até hoje pensava

exclusivamente físico.  

No entanto, um estudo liderado por Katsuhiko Saido, químico da Universidade de Chiba, no 

Japão, revelou que alguns plásticos sofrem em alto uma rápida decomposição mar libertando 

compostos químicos que podem interferir com os sistemas hormonais dos animais

alterar a sua função reprodutora, levando ao declínio de algumas espécies

600 000 toneladas de petróleo bruto são derramadas em acidentes ou 

ambientais e económicas. Dos acidentes com 

petroleiros, que infelizmente não são raros, os mesmos derramam, quase sempre, 

enormes quantidades de petróleo que, flutuando e alastrando-se progressivamente, 

s chamadas marés negras, de efeitos altamente 

destruidores, provocando uma enorme mortandade na fauna (aves marinhas, peixes, 

Quando as marés negras atingem as zonas costeiras, os seus efeitos tornam-se ainda mais 

stróficos. Além de destruírem a fauna e a flora que com elas contactam, provocam 

enormes prejuízos à atividade piscatória e têm um forte impacto negativo na atividade 

turística, já que os resíduos petrolíferos, de remoção difícil, impedem durante muito 

Além dos acidentes com os petroleiros, onde grandes quantidades de petróleo são derramadas provocando marés negras, existem m

descargas ilegais de petróleo efetuadas pelos navios durante a navegação. De facto, as operações de limpeza dos tanques

A poluição dos mares e das zonas costeiras originada por acidentes com o transporte marítimo de mercadorias, em particular o 

poluição global dos oceanos. Para o grande número de acidentes com petroleiros

envelhecimento da frota mundial (cerca de 3000 navios têm mais de 20 anos) e a 

 Também nas operações de lavagem dos tanques 

dos petroleiros em pleno oceano são derramadas enormes quantidades de petróleo, que, não 

raramente, originam autênticas marés negras. Embora atualmente tal operação em pleno mar seja 

busos, dada a dificuldade de fiscalização. 

são insolúveis na água e menos densos que esta, 

formando, em consequência destas propriedades, uma película extremamente delgada à superfície 

manchas de petróleo que alastram rapidamente. As consequências 

das marés negras são extremamente diversificadas e graves: a película opaca que se forma à 

nos oceanos e limita as trocas gasosas, originando uma 

, assim como a asfixia de vários animais, devido à diminuição da 

são extremamente afetadas pelas marés negras, não apenas devido à libertação de 

mas também pelo facto dos derivados do petróleo dissolverem a camada de gordura 

, tal como acontece com o pêlo de alguns mamíferos marinhos 

morte por hipotermia (frio). A ingestão de petróleo é também 

extremamente tóxica ocorrendo, por exemplo, quando as aves mergulham para pescar ou limpam as 

, já que o petróleo adere às penas tornando-as pesadas demais para voar ou nadar, 

são lançados no mar todos os anos. Sabe-se que 

existem grandes massas de plásticos flutuando nos oceanos, sendo a mais conhecida a Grande 

Mancha de Lixo do Pacífico, que se localiza entre a Califórnia e o Havai e tem duas vezes o 

tamanho do Texas. Estes resíduos são problemáticos criando riscos para aves marinhas e outra 

, mas até hoje pensava-se que o risco associado era 

por Katsuhiko Saido, químico da Universidade de Chiba, no 

Japão, revelou que alguns plásticos sofrem em alto uma rápida decomposição mar libertando 

sistemas hormonais dos animais – o que pode 

declínio de algumas espécies. 

10 

Além dos acidentes com os petroleiros, onde grandes quantidades de petróleo são derramadas provocando marés negras, existem muitas 

es de limpeza dos tanques são uma das principais 

A poluição dos mares e das zonas costeiras originada por acidentes com o transporte marítimo de mercadorias, em particular o petróleo bruto, 

Para o grande número de acidentes com petroleiros  contribuem 
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A ingestão de plásticos por animais marinhos, como tartarugas e aves, é um assunto que tem chamado a atenção dos pesquisadores, devido aos 

danos causados a estes animais. Os efeitos físicos causados pela ingestão de plásticos são os mais conhecidos: sufocamento por grandes peças de 

plástico; obstrução do trato digestivo e a diminuição do volume funcional do estômago, que podem causar, em pouco tempo, a morte do animal. 

As aves marinhas estão entre os animais mais afetados pela poluição dos oceanos: estes animais têm uma alta frequência de ingestão de plásticos, 

particularmente o grupo dos albatrozes, que são capazes de acumular os plásticos no trato digestivo por longos períodos.  

Por serem leves e capazes de flutuar na superfície da água, os plásticos são transportados 

pelas correntes marinhas e são encontrados em lugares remotos do planeta, distantes das 

áreas industrializadas e poluídas, o que mostra que este não é apenas um problema local. 

A grande quantidade de plásticos presentes no ambiente marinho e os prejuízos causados 

ao ecossistema por este tipo de poluição é um alerta de que este é um problema que 

merece a atenção de todos.  

3.PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO (Joana Freitas e Mariana Cordeiro) 

É possível prevenir a poluição dos oceanos, alterando alguns comportamentos diários. Algumas das medidas possíveis passam por: 

a) Utilizar produtos de limpeza doméstica biodegradáveis, que são alternativa aos produtos tradicionais. Os produtos tradicionais são 

constituídos por compostos químicos que afetam a capacidade reprodutora dos animais marinhos – e embora sejam utilizados em 

nossas casas, podem ir parar ao mar.  
b) Os detergentes domésticos (lavagem da roupa) e os fertilizantes químicos, utilizados na agricultura, são ricos em fosfatos e em nitratos – 

estes compostos podem ir parar às águas do mar e enriquecê-las de tal modo em nutrientes que causam a sua eutrofização. Este 

fenómeno consiste na formação de uma espessa camada de algas que impede a penetração da luz solar para profundidades maiores. Tal 

impede a oxigenação dessas zonas, levando à mortes dos seres que necessitam de oxigénio (peixes, entre outros). 

c) Dar preferência a uma agricultura que não utilize pesticidas e fertilizantes químicos – ou 

seja, a uma agricultura biológica. Os pesticidas, utilizados na eliminação de pragas agrícolas – 

podem ir parar às águas dos oceanos e, concentrando-se nos organismos marinhos, causar a 

sua morte direta e a morte daqueles que deles se alimentam (devido à transmissão ao longo 

das cadeias alimentares).  
d) Reciclar e reaproveitar os materiais – por exemplo, os produtos oriundos das bateriais 

inutilizadas e das pilhas recarregáveis são poluentes. Estes produtos podem ser acumulados 

pelos seres marinhos (especialmente os moluscos, como o mexilhão, as lapas, as ostras, as ameijoas, entre outros) e ter efeitos negativos 

nesses seres e naqueles que deles se alimentam, causando doenças neurológicas (do sistema 

nervoso), pulmonares e motoras (musculares e esqueléticas). 

e) Tratar os resíduos resultantes da limpeza e reperação de carros e barcos, descontaiminando-

os – esses resíduos (ricos em óleos minerais e tintas) causam a asfixia dos seres marinhos e, 

no caso das aves, destroem de modo irreversível a camada impermeabilizante das penas, 

causando a sua morte. 

f) Reduzir a frequência de episódios de marés-negras – ainda que se procurem energias 

alternativas, o ser humano está cada vez mais dependente do petróleo, pelo que será difícil 

que deixem de ocorrer este tipo de acidentes em alto mar. A solução passa pela prevenção 

através do melhoramento das técnicas de navegação; formação da tripulação ao nível dos porblemas associados ao trasporte de cargas 

perigosas; reforço da legislação e vigilância sobre a poluição marinha; construção de navios mais resistentes (por exemplo, com duplo 

casco);  maior investimento em manutenção de navios, contentores e condutas. 

 

Em 2012 o secretário geral das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon lançou um apelo à comunidade internacional para 

salvar os oceanos ao anunciar uma iniciativa contra a poluição, a pesca excessiva e a subida do nível médio da água do 

mar – que ameaça centenas de milhões de pessoas. A iniciativa “Pacto para os Oceanos” quer tornar mais eficaz a 

coordenação dos esforços mundiais para a preservação dos oceanos.  

 

Existem algumas tecnologias que poderão ser utilizadas na prevenção e na mitigação da poluição 

oceânica. Uma dessas medidas passará pela monitorização dos oceanos, tendo como objetivo a 

identificação de poluentes e fontes de contaminação – essas informações serão depois enviadas 

para os portos. Cientistas da Universidade de Essex, no Reino Unido, desenvolveram um robô 

submarino em forma de peixe capaz de ser comandado à distância – este robô (designado SHOAL) 

é capaz de navegar e identificar poluentes e focos de contaminação; em seguida transmitir essas 

informações para os portos, que assim sabem onde está localizada a fonte de contaminação, 

podendo agir muito mais depressa. Assim, é possível prevenir e controlar, mais rapidamente, 
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possíveis danos causados ao ambiente aquático. Neste momento o robô é ainda um protótipo. 

No que diz respeito às marés-negras, existem diversos métodos para retirar o petróleo derramado: desde provocar um incêndio (embora seja 

altamente poluente para a atmosfera), a espalhar detergentes especiais, ou estimular (com nutrintes e oxigénio) as bactérias do ecossistema 

marinho, capazes de digerir o petróleo. No entanto, a solução habitualmente escolhida é rodear a mancha de petróleo com barreiras flutuantes e 

removê-lo com instrumentos designados skimmers (raspadeiras) – em seguida o petróleo é retirado da água por bombagem, entre outras técnicas. 

O Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos EUA, concebeu um robô flutuante – 

que denominou SEASWARM – que consegue aborver 20 vezes o seu peso em 

petróleo, através de uma espécie de tapete rolante fabricado com nanofibras. O 

petróleo recolhido é incinerado pelo próprio robô e o tapete pode, em seguida, ser 

reutilizado indefinidamente. Este aparelho é alimentado por energia solar, sendo 

controlado por GPS. Vários SEASWARMS podem trabalhar em conjunto, cobrindo 

uniformemente a mancha-negra: eles detetam a borda da mancha e limpam-na 

rumo ao centro. 

 

 

4.OCORRÊNCIAS (Rodrigo e Carmo) 

O PETROLEIRO PRESTIGE 

Em 2002 o petroleiro Prestige afundou ao largo da costa da Galiza, em Espanha. Este 

acontecimento foi responsável por uma das maiores catástrofes ambientais que 

afetou a Península Ibérica. 

O petroleiro Prestige afundou no dia 19 de novembro de 2002, com 77 mil toneladas 

de fuelóleo a bordo. Os problemas começaram dias antes, após ter sido detetado um 

rombo de 35 metros no casco do navio. Os 24 tripulantes foram resgatados por 

helicópteros, e abordo dicaram um chefe de máquinas, um primeiro-oficial e o capitão. Nessa altura, estando o navio a 50 km da costa, detetaram-

se os primeiros vestígios de petróleo no mar. As autoridades espanholas decidiram rebocar o navio para longe da costa, mas a mancha-negra tinha 

já uma extensão de 10 km, sendo composta por 3000 toneladas de fuelóleo. A fenda 

no casco do navio foi aumentando; os motores deixaram de trabalhar e o risco do 

navio de partir em dois era cada vez maior. Os 3 tripulantes foram retirados do navio. 

A 16 de novembro atingiu a costa da Galiza a primeira maré-negra, afetando cerca de 

200 km de costa. As autoridades espanholas proibiram toda a atividade pesqueira e 

de apanha de marisco, o que originou uma grave crise económica. Milhares de 

voluntários começaram a chegar à Galiza para ajudar na limpeza das praias. A 19 de 

novembro o navio partiu-se em dois e afundou, com 77 mil toneladas de fuelóleo 

ainda a bordo, provocando uma segunda maré-negra. Em janeiro havia sido já 

retiradas 37 mil toneladas de detritos – tanto no mar como em terra. Um submarino 

francês reparou a maior parte da fenda do casco. Tudo parece indicar que o desastre 

do navio se tenha ficado a dever a uma colisão com um objecto flutuante de grandes 

dimensões: um contentor ou um tronco. Portugal, Espanha e França acordaram na necessidade de proibir a passagem, nas suas águas, de navios 

mono-casco (de casco único, simples). 

Do ponto de vista ambiental, as consequências para os seres vivos marinhos foram catastróficas. A curto prazo ocorreu uma elevada mortalidade 

de aves marinhas (as grandes sofredoras) e a asfixia e morte dos organismos sedentários da zona costeira (mexilhões, entre outros). Para além 

dessa face mais visível – aquela que causa maior impacto visual – a concentração elevada do petróleo destruiu a base da cadeia trófica, o 

fitoplâncton, alterando toda a cadeia alimentar. 

Os animais menos afectados, apesar de tudo, foram os mamíferos marinhos. A sua grande 

sensibilidade e mobilidade permitiu-lhes afastar das zonas de maiores concentrações de 

poluentes. O pior que lhes pôde acontecer foi emergir numa zona de grande concentração 

de petróleo. Mesmo nessas situações, graças à sua pele lisa, não costumam ficar presos no 

poluente. O maior perigo a que estão sujeitos é inalar gases contaminados. Um dos 

mamíferos que foge a este quadro são as lontras marinhas. De facto, as propriedades do 

pêlo destes animais são danificadas com o contacto com o petróleo, ou águas muito 

poluídas, retirando-lhes a impermeabilização. Outros animais que não têm hipótese de 

sobrevivência são as aves marinhas. Mesmo em concentrações pouco elevadas, os 

compostos do petróleo são-lhes fatais. As substâncias químicas que contactem com a plumagem causam-lhes a perda das propriedades que 
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repelem a água e estas deixam de ser impermeáveis. As aves que se molhem, morrem de frio ou afundam-se e afogam-se. Em grandes 

quantidades, o petróleo adere às asas e impede-as de voar.  

Com as acções de recuperação e remoção adequados, em termos médios um ecossistema está muito próximo do normal após 2 a 5 anos a seguir 

ao derrame e encontra-se totalmente recuperado 8 a 10 anos depois. O intervalo é enorme porque, de facto, a reação dos sistemas naturais é 

dificilmente previsível, dependendo de muitas variáveis e da própria natureza do produto derramado. 

 

A ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS 

Um fenómeno que preocupa cada vez mais os ambientalistas é a acidificação das águas dos oceanos devido à diminuição do seu pH. Este 

fenómeno resulta da absorção do CO2 atmosférico – cujas concentrações elevadas, emitidas pelas atividades humanas, favorecem a acidificação 

das águas. O CO2 da atmosfera é dissolvido na água do mar, levando à produção do ácido carbónico, que reduz o pH  da água – acidificando-a. 

Para além do CO2, também os compostos de azoto – originários, maioritariamente da agricultura, indústria e combustão para produção de energia 

– podem lever à diminuição do pH das águas oceânicas. Desde 1750 a acidez média dos oceanos aumentou devido às emissões de CO2 para a 

atmosfera, devido ao aumento do número de fábricas e indústrias (revolução industrial). 

O aumento da acidez da água dos oceanos efeta os organismos que têm conchas, carapaças ou esqueletos calcários – tais como os moluscos 

(como as amêijoas, mexilhões, lapas, entre outros), os corais e o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar dos oceanos. Como consequência o 

número de indivíduos destas espécies diminui, o que influencia a cadeia alimentar, já que eles servem de alimento a muitas outras espécies, que 

deles dependem. Como consequência, a acidificação dos oceanos pode alterar os ecossistemas e as teias alimentares. 
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POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE 

1. DEFINIÇÃO E CAUSAS (Joana Ribeiro e Mafalda) 

1.1. A ÁGUA 

A água é uma substância líquida, sem cor, sem sabor e sem cheiro, que é essencial a todas as formas de vida. É constituída por 1 átomo de oxigénio 

ligado a 2 átomos de hidrogénio – formando a molécula H2O. 

Podemos distinguir duas grandes categorias de água: água salgada e água doce.No nosso planeta 97% da água é salgada estando distribuída pelos 

oceanos e mares; os restantes 3% de água correspondem a água doce - esta distribui-se, principalmente na forma de gelo polar (75%) e no sub-

solo (25%), estando também pressente nos rios, lagos, e na atmosfera.  

O corpo humano é constituído por 60% de água - a água é o principal constituinte das células humanas e está presente em todos os processos que 

ocorrem no nosso corpo. A água permite a regulação da temperatura corporal (através da transpiração) e é responsável pela libertação de toxinas 

através da urina e do suor. Está também presente no sangue, mais concretamente no plasma sanguíneo, que transporte oxigénio e nutrientes até 

às células. 

A água, no nosso planeta, distribui-se por 3 

reservatórios principais: oceanos, continentes e 

atmosfera – entre eles a água circula, através do ciclo 

da água (Figura 1). A água que precipita nos 

continentes pode tomar vários destinos. Uma parte é 

devolvida à atmosfera por evaporação; outra origina 

escoamento superficial. A parte restante infiltra-se no 

solo dividindo-se numa parcela que se acumula na sua 

parte superior e pode voltar à atmosfera, e noutra que 

caminha em profundidade até atingir os lençóis de 

água subterrânea e vai constituir o escoamento 

subterrâneo. A água que precipita nos continentes vai 

repartir-se em 3 parcelas: uma que é reenviada para 

atmosfera por evaporação; duas que produzem 

escoamento superficial e subterrâneo. A água que 

escoa superficialmente é reunida em cursos de água; a 

água que escoa subterraneamente infiltra-se no solo, 

alimentando os lençóis de água subterrâneos. 

POLUIÇÃO DA ÁGUA – DEFINIÇÃO 

A poluição da água consiste em qualquer alteração química, física ou biológica da qualidade da água que a torna imprópria para consumo ou causa 

danos aos organismos vivos. Algumas substâncias químicas podem atuar como poluentes da água; a própria variação de temperatura da água pode 

alterá-la; e por último, a presença de determinados microorganismos pode constituir uma ameaça à qualidade da água. 

CAUSAS DA POLUIÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA E DOS RIOS 

Os rios são poluídos pela contaminação de lixos orgânicos, dejetos 

humanos e de animais e de resíduos agrícolas e industriais.  

As águas subterrâneas são poluídas direta ou indiretamente pela 

contaminação de várias substâncias tóxicas que são perigosas para 

os organismos vivos. A contaminação das águas subterrâneas que é 

usada para consumo humano é, muitas vezes, lenta, porque o seu 

trajeto é feito através do solo e das rochas permeáveis. Por esse 

motivo, as águas subterrâneas só são poluídas muito tempo depois 

da fonte de poluição ter desaparecido – por exemplo, uma fábrica.  

As lixeiras não são locais impermeabilizados por isso libertam 

produtos tóxicos que se infiltram no solo através da água da chuva 

e contaminam as águas subterrâneas; as lixeiras podem também 

contaminar rios e lagos quando a água da chuva escorre à 

superfície, arrastando esses produtos tóxicos.  

Figura 1 - O ciclo da água. 

Figura 2 - Causas da poluição de rios e águas subterrâneas. 



 

Os resíduos dos esgotos contêm microrganismos como bactérias patogénicas e vírus que contamin

libertarem diretamente nos rios e lagos contaminam

Também os produtos resultantes da exploração mineira

abastecimento de gasolina são, geralmente, fontes poluentes da água subterrânea. 

atividade industrial liberta resíduos líquidos e sólidos que contêm muitas 

indiretamente, nos rios e lagos, provocando graves desequilíbrios ecológicos, com a morte de muitas espécies animais e vegeta

no solo, esses resíduos contaminam as águas subterrâneas. 

Também a utilização de pesticidas e fertilizantes químicos

ar, a degradação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

infiltração. A pecuária moderna e a avicultura tornaram

rações, o sangue e os detergentes utilizados para lavagem dos locais podem ser lançados, sem qualquer tratamento, contaminand

superficiais e subterrâneas. 

A Figura 2 esquematiza algumas das principais causas da poluição dos rios e águas subterrâneas referida.

2 – CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

O consumo de água contaminada por substâncias químicas ou por microrganismos pode causar 

graves problemas de saúde para o Homem (Figura 3

em todo o mundo morrem por causa do consumo de 

Mundial de Saúde, mais de 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento 

causadas por água de má qualidade. Há inúmeras doenças que provêm 

que podem levar a doenças gravíssimas que demoram muito tempo a tratar

morte. As causas da contaminação da água são o mau tratamento dos esgotos, os resíduos 

agrícolas e industriais que são despejados na água. Esta água não prejudica só o homem 

pode prejudicar os ecossistemas, a vegetação e até os

homem (através da ingestão direta, através de alimentos, no uso na higiene pessoal e no lazer, na 

indústria e na agricultura) causa graves problemas de saúde dos quais se destacam a

a) Cólera - doença intestinal infecciosa causada pela toxina 

desta doença são: diarreia abundante, vómitos ocasionais, rápida desidratação, 

b) Febre Tifóide - doença causada pela bactéria Salmonela ty

aumento do volume de vísceras como fígado e ba

frequente nos países em desenvolvimento onde as condições de saneamento básico são inexistentes. 

a zonas mais profundas fazendo com que os seres fotossintéticos destas zonas mais profundas 

redução na fotossíntese, ocorre uma redução do oxigénio libertado na água, 

para sobreviver (para realizarem a respiração) – Figura 4

correm o risco de ficar contaminados e doentes. 

A eutrofização pode ser acelerada por atividades humanas industriais, 

escoar até um rio ou um lago ou então dissolvem-se e infiltram

 

Figura 4 - Um lago normal e um lago 

contêm microrganismos como bactérias patogénicas e vírus que contaminam as águas subterrâneas e se os esgotos 

libertarem diretamente nos rios e lagos contaminam-nos.  

exploração mineira podem contaminar a superfície e, posteriormente, as águas subterrâneas. As 

são, geralmente, fontes poluentes da água subterrânea. A indústria constitui o setor mais poluidor da água porque a 

atividade industrial liberta resíduos líquidos e sólidos que contêm muitas substâncias tóxicas – esses resíduos podem ser lançados, 

indiretamente, nos rios e lagos, provocando graves desequilíbrios ecológicos, com a morte de muitas espécies animais e vegeta

contaminam as águas subterrâneas.  

ilizantes químicos, na agricultura moderna tem como consequência, para além da poluição do solo e do 

ar, a degradação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos – as águas das chuvas ou arrastam-nos para rios e lagos, ou ajudam à sua 

tornaram-se também fontes de poluição – os dejetos, as substâncias químicas que compõem as 

rações, o sangue e os detergentes utilizados para lavagem dos locais podem ser lançados, sem qualquer tratamento, contaminand

esquematiza algumas das principais causas da poluição dos rios e águas subterrâneas referida. 

DA ÁGUA DOCE (Carolina e Duarte) 

O consumo de água contaminada por substâncias químicas ou por microrganismos pode causar 

Figura 3). Anualmente, cerca de 3 milhões de pessoas 

morrem por causa do consumo de água contaminada. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, mais de 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento são 

Há inúmeras doenças que provêm da água contaminada e 

demoram muito tempo a tratar-se ou podem levar à 

são o mau tratamento dos esgotos, os resíduos 

agrícolas e industriais que são despejados na água. Esta água não prejudica só o homem - também 

sistemas, a vegetação e até os seres vivos dos oceanos, mas no caso do 

de alimentos, no uso na higiene pessoal e no lazer, na 

de saúde dos quais se destacam a: 

causada pela toxina da bactéria Vibrio cholerae, presente em água contaminada que é ingerida. Os s

dante, vómitos ocasionais, rápida desidratação, cãibras musculares e paragem respiratória

Salmonela typhi. Alguns dos sintomas são: febre prolongada, alterações do

vísceras como fígado e baço, confusão mental progressiva. Esta doença tem uma 

frequente nos países em desenvolvimento onde as condições de saneamento básico são inexistentes.  

A eutrofização é outra das consequências da poluição 

da água, alterando os ecossistemas aquáticos

se de um fenómeno lento que ocorre de forma 

natural, mas pode ser acelerado pelas atividades 

humanas industriais, domésticas e agrícolas 

fertilizantes, e alguns detergentes, são ricos em 

compostos com azoto e fosfato e podem vir parar às 

águas de um rio ou de um lago, ou infiltrarem

contaminando as águas subterrâneas. O 

nutrientes (azoto e fosfato) 

leva ao aumento do número de algas 

Com o aumento do número de algas todos os seres 

vivos que diretamente ou indiretamente dependem 

delas também aumentam o seu número originando

uma cortina verde que impede 

os seres fotossintéticos destas zonas mais profundas não consigam realizar a fotossíntese

redução na fotossíntese, ocorre uma redução do oxigénio libertado na água, levando à morte de alguns seres vivos que necessitam 

Figura 4. Outra das consequências é os seres terrestres que

atividades humanas industriais, domésticas e agrícolas em que se utilizam fertilizantes que podem vir a 

se e infiltram-se na terra contaminando os lençóis de água que vão dar aos corpos de água.

Figura 3
pode originar 

Um lago normal e um lago eutrofizado. 
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am as águas subterrâneas e se os esgotos 

podem contaminar a superfície e, posteriormente, as águas subterrâneas. As estações de 

constitui o setor mais poluidor da água porque a 

esses resíduos podem ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos rios e lagos, provocando graves desequilíbrios ecológicos, com a morte de muitas espécies animais e vegetais. Ao infiltrarem-se 

, na agricultura moderna tem como consequência, para além da poluição do solo e do 

nos para rios e lagos, ou ajudam à sua 

os dejetos, as substâncias químicas que compõem as 

rações, o sangue e os detergentes utilizados para lavagem dos locais podem ser lançados, sem qualquer tratamento, contaminando águas 

presente em água contaminada que é ingerida. Os sintomas 

paragem respiratória.  

: febre prolongada, alterações do trânsito intestinal, 

uma distribuição mundial sendo mais 

é outra das consequências da poluição 

, alterando os ecossistemas aquáticos. Trata-

fenómeno lento que ocorre de forma 

, mas pode ser acelerado pelas atividades 

humanas industriais, domésticas e agrícolas – os 

fertilizantes, e alguns detergentes, são ricos em 

compostos com azoto e fosfato e podem vir parar às 

águas de um rio ou de um lago, ou infiltrarem-se, 

contaminando as águas subterrâneas. O excesso de 

(azoto e fosfato) num lago, por exemplo, 

leva ao aumento do número de algas (fitoplâncton). 

Com o aumento do número de algas todos os seres 

vivos que diretamente ou indiretamente dependem 

delas também aumentam o seu número originando 

uma cortina verde que impede a luz do sol de chegar 

não consigam realizar a fotossíntese. Havendo 

levando à morte de alguns seres vivos que necessitam de oxigénio 

que, ao beberem a água contaminada, 

domésticas e agrícolas em que se utilizam fertilizantes que podem vir a 

se na terra contaminando os lençóis de água que vão dar aos corpos de água. 

3 - O consumo de água contaminada 
pode originar graves problemas de saúde. 



 

3 - PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO (Joel e Vítor) 

A poluição da água pode ser evitada – existem algumas medidas preventivas que todos podemos implementar, e que evitam a poluição deste 

recurso e o seu consumo exagerado. Aqui ficam algumas:

a) Fechar a torneira da água enquanto estamos a lavar os dentes ; descarregar apenas a água necessária quando fazemos as nossas necessidades 

com estas medidas evita-se gastar água em excesso e desnecessária;

b) Evitar tomar banho de imersão – é preferível tomar um duche, não só porque é ma

a tomar banho devemos fechar a torneira quando nos ensaboamos, evitando um gasto desnecessário de água;

c)  Não deitar lixo nos cursos de água – o lixo pode acumular

A Carta Europeia da Água foi proclamada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo, a 6 de maio de 1968, e assenta em 12 princípi

uma boa gestão e preservação da água (Tabela 1). 

Tabela 1

1. Não há vida sem água. A água é um bem precioso indispensável a todas as actividades humanas.

2. Os recursos hídricos não são inesgotáveis. É necessário preservá

3. Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do Homem e dos outros seres vivos que dela dependem.

4. A qualidade da água deve ser mantida em níveis adaptados às utilizações e, em especial, satisfazer as exigências da saúde púb

5. Quando a água, após ser utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer as utilizações que dela serão feitas posterior

6. A manutenção de uma cobertura vegetal apropriada, de preferência florestal, é essencial para a conservação dos recursos

7. Os recursos hídricos devem ser objecto de um inventário.

8. A eficiente gestão da água deve ser objecto de planos definidos pelas autoridades competentes.

9. A salvaguarda da água implica um esforço muito grande de investigação científica,
pública. 

10. A água é um património comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um tem o dever de a economizar e de a utilizar c

11. A gestão dos recursos hídricos deve inserir-

12. A água não tem fronteiras. É um bem comum que impõe uma cooperação internacional.

 

Foram selecionados 2 princípios pelo aluno que tratou este tema 

princípios escolhidos foram os seguintes: 

1 - Não há vida sem água. A água é o bem mais precioso que significa 

água não há vida, estamos todos dependentes da água, todos 

têm de economizar e utilizar a água com cuidado; 

2 - Os recursos hídricos não são inesgotáveis. É necessário preservá

controlá-los e, se possível, aumentá-los.  

O que se quer dizer nestas dois princípios é que a água potável pode estar 

esgotar-se. A maioria da água doce está sob a forma de 

sólido), seguindo-se a água localizada no subsolo (água subterrânea), 

5 – é pois muito importante que não poluamos esta água, pois a nossa 

sobrevivência depende disso. 

 

 

existem algumas medidas preventivas que todos podemos implementar, e que evitam a poluição deste 

recurso e o seu consumo exagerado. Aqui ficam algumas: 

o estamos a lavar os dentes ; descarregar apenas a água necessária quando fazemos as nossas necessidades 

se gastar água em excesso e desnecessária; 

é preferível tomar um duche, não só porque é mais rápido, mas porque gasta

a tomar banho devemos fechar a torneira quando nos ensaboamos, evitando um gasto desnecessário de água;

o lixo pode acumular-se e ser levado para o oceano e afetar muitas espécies marinhas.

A Carta Europeia da Água foi proclamada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo, a 6 de maio de 1968, e assenta em 12 princípi

 

Tabela 1 – Os 12 princípios da Carta Europeia da Água 

Não há vida sem água. A água é um bem precioso indispensável a todas as actividades humanas. 

Os recursos hídricos não são inesgotáveis. É necessário preservá-los, controlá-los e, se possível, aumentá-los. 

Alterar a qualidade da água é prejudicar a vida do Homem e dos outros seres vivos que dela dependem. 

A qualidade da água deve ser mantida em níveis adaptados às utilizações e, em especial, satisfazer as exigências da saúde púb

Quando a água, após ser utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer as utilizações que dela serão feitas posterior

A manutenção de uma cobertura vegetal apropriada, de preferência florestal, é essencial para a conservação dos recursos

Os recursos hídricos devem ser objecto de um inventário. 

A eficiente gestão da água deve ser objecto de planos definidos pelas autoridades competentes. 

A salvaguarda da água implica um esforço muito grande de investigação científica, de formação técnica de especialistas e de informação 

A água é um património comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um tem o dever de a economizar e de a utilizar c

-se no âmbito da bacia hidrográfica natural e não no das fronteiras administrativas e políticas.

A água não tem fronteiras. É um bem comum que impõe uma cooperação internacional. 

Foram selecionados 2 princípios pelo aluno que tratou este tema – os 

Não há vida sem água. A água é o bem mais precioso que significa - sem 

água não há vida, estamos todos dependentes da água, todos os seres vivos 

 

Os recursos hídricos não são inesgotáveis. É necessário preservá-los, 

é que a água potável pode estar a 

sob a forma de gelo e neve (estado 

se a água localizada no subsolo (água subterrânea), Figura 

é pois muito importante que não poluamos esta água, pois a nossa 
Figura 5 - A distribuição da água doce pelos diferentes reservatórios 

naturais.
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existem algumas medidas preventivas que todos podemos implementar, e que evitam a poluição deste 

o estamos a lavar os dentes ; descarregar apenas a água necessária quando fazemos as nossas necessidades – 

is rápido, mas porque gasta-se menos água. Quando estamos 

a tomar banho devemos fechar a torneira quando nos ensaboamos, evitando um gasto desnecessário de água; 

afetar muitas espécies marinhas. 

A Carta Europeia da Água foi proclamada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo, a 6 de maio de 1968, e assenta em 12 princípios básicos para 

A qualidade da água deve ser mantida em níveis adaptados às utilizações e, em especial, satisfazer as exigências da saúde pública. 

Quando a água, após ser utilizada, volta ao meio natural, não deve comprometer as utilizações que dela serão feitas posteriormente. 

A manutenção de uma cobertura vegetal apropriada, de preferência florestal, é essencial para a conservação dos recursos hídricos. 

de formação técnica de especialistas e de informação 

A água é um património comum cujo valor deve ser reconhecido por todos. Cada um tem o dever de a economizar e de a utilizar com cuidado. 

no âmbito da bacia hidrográfica natural e não no das fronteiras administrativas e políticas. 

A distribuição da água doce pelos diferentes reservatórios 
naturais. 
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No nosso país, as águas residuais urbanas, provenientes, por 

exemplo, dos esgotos domésticos, são tratadas em estações de 

tratamento de águas residuais (ETAR) – Figura 6. O tratamento 

das águas residuais urbanas deve ser considerado um serviço 

público importante na prevenção da saúde pública, na diminuição 

da poluição dos recursos hídricos, do ambiente em geral e na 

proteção das águas subterrâneas. As ETAR são muito importantes 

porque processam o tratamento de águas poluídas e devolvem-

nas aos rios com muito menos material poluente, ajudando a 

preservar os frágeis equilíbrios que existem nos recursos hídricos. 

Os esgotos e as águas residuais entram na ETAR através de 

coletores – aqui sofrem um primeiro tratamento, já que, ao serem 

passados por uma rede, os sólidos ficam retidos e são, 

posteriormente enviados para aterros sanitários. Numa fase seguinte, as águas passam pelo segundo tratamento, onde lhe são retiradas as areias, 

os óleos e as gorduras. Em seguida, através de um outro tratamento, às águas são retiradas pequenas partículas sólidas ainda existentes que 

ficam no fundo do tanque – a parte líquida escorre. Seguidamente, através do próximo tratamento, retiram-se as impurezas que resistiram aos 

tratamentos anteriores através da decomposição realizada com bactérias – após este processo formam-se lamas que se acumulam no fundo do 

tanque, permitindo que a parte líquida escorra. Finalmente, num último tratamento, a água é submetida a uma desinfeção através de radiações 

ultravioletas – estas radiações eliminam os microrganismos patogénicos que possam ainda existir, tornando a água cada vez mais pura. Após 

serem processadas na ETAR, as águas residuais urbanas são limpas e desinfetadas depois de vastos processos de tratamento, tornando-se, de 

novo, adequadas ao consumo humano. Assim, são lançadas de novo para circulação, tanto na própria natureza (rios), como na rede de distribuição 

de água pública, não apresentando nenhum risco para a Natureza. 

4 – OCORRÊNCIAS (Ana Matias e Sofia) 

O rio mais poluído do mundo é o rio Citarum na 

Indonésia, Figura 7 – este rio apresenta níveis de 

poluição cada vez mais elevados devido aos 9 milhões 

de habitantes que dele dependem e o utilizam, e às 

centenas de fábricas que se instalaram junto do seu 

curso. Este rio atingiu este estado de poluição pois a 

Indonésia é um país que não possui um sistema de 

recolha de resíduos – assim, os resíduos dos esgotos 

são lançados diretamente nas águas do rio Citarum, 

poluindo-o. Presentemente, de acordo com a 

pesquisa realizada na Internet, o rio mais limpo do 

mundo é o rio Loboc nas Filipinas.  

Existem casos de sucesso de rios que, outrora poluído, se encontram atualmente despoluídos. É o caso do rio Tamisa que banha a cidade de 

Londres, no Reino Unido. No século XIX este rio era considerado o mais sujo da Europa. Esta poluição devia-se à falta de um sistema de tratamento 

de esgotos. Na década de 60 do século XX o rio começou a mudar quando um sistema de estações de tratamento removeu quase 100% dos 

esgotos lançados no rio. Hoje em dia este rio é limpo existindo 121 espécies de peixes e mais de 400 espécies de invertebrados. É um dos passeios 

turísticos da cidade de Londres. Apesar de presentemente o rio estar despoluído a empresa de saneamento de Londres continua a investir na sua 

limpeza. Dois barcos percorrem o Tamisa de 2ª a 6ª feira e retiram cerca de 30 toneladas de lixo por dia. Para facilitar a procura de lixo são 

utilizadas câmaras de vídeo e sonares. 

Relativamente aos rios portugueses, são várias as notícias que falam sobre a poluição dos rios em 

Portugal. Em 2003 mais de 25% dos nossos rios eram de boa qualidade mas em 2005 esse valor 

desceu para 19%. Apenas 36% das estações monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos do INAG apresentaram água de qualidade razoável ou seja água que pode ser 

utilizada na irrigação, nos processos industriais, para navegação e recreio, desde que não exista 

contacto direto com as pessoas. Se o destino fosse o consumo humano, aquela água teria de ser alvo 

de um tratamento rigoroso. Classificadas como de boa qualidade e aptas para todas as utilizações 

estavam, então, apenas 19% dos recursos hídricos superficiais. Entre os 12 locais com água 

classificada de «muito má» encontram-se a Ponte da Ribeira (rio Alviela), o Porto da Carvoeira (no rio 

Lizandro), a Ponte Arrebalde (no rio Lis), entre outros. 

O rio mais limpo de Portugal é o rio Paiva (Figura 8), existindo, inclusive, uma associação para defesa 

e preservação deste rio. Este rio tem 108 km de extensão, nasce em Moimenta da Beira e atravessa nove concelhos dos distritos de Viseu e Aveiro. 

No entanto, o rio Paiva pode perder o título de rio mais limpo da Europa caso não sejam tomadas medidas quanto às descargas de esgotos por 

parte de ETAR’s no Vale do Paiva.  

Figura 6 - Em 2008 existiam 3900 ETAR em Portugal – em 1985 existiam 
apenas 186. 

Figura 7 - Os habitantes locais recolhem lixo do rio. 

Figura 8 - Rio Paiva. 
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SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE POLUIÇÃO – A CONTAR PARA A AVALIAÇÃO!
SEXTA-FEIRA DIA 22 DE FEVEREIRO

�Cada grupo terá 15/20 minutos para responder a questões sobre o seu tipo

de poluição;

�Cada questão é colocada a um aluno em particular (é a professora que

escolhe quem responde);

�As questões serão selecionadas a partir de questões que os outros grupos

fizeram; a professora também fará questões suas;

�Todos os alunos de cada grupo têm que estudar tudo sobre o seu tipo de

poluição, mesmo que não tenham pesquisado sobre esses assuntos – por

isso é fundamental estudar o texto-síntese (já vou distribuir);

�Os alunos serão avaliados individualmente – tenham em atenção os critérios

de avaliação (já vou distribuir);

ORGANIZAÇÃO DAS QUESTÕES

GRUPO DA POLUIÇÃO DO SOLO – fará questões sobre a POLUIÇÃO DOS OCEANOS

GRUPO DA POLUIÇÃO DOS OCEANOS – fará questões sobre a POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

GRUPO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – fará questões sobre a POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE

GRUPO DA POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE – fará questões sobre a POLUIÇÃO DO SOLO

Cada aluno tem que trazer uma questão (escrita numa 
folha solta, com o nome) e entregar-me na aula da 

próxima terça-feira
CONTA COMO TPC!

POLUIÇÃO

POLUIÇÃO
AR ÁGUA SOLO

Será que estas 3 formas de 
poluição não se relacionam?



10-09-2013

2

POLUIÇÃO
O poluente está depositado sobre o solo – a água precipitada pode arrastá-lo
superficialmente…

POLUIÇÃO
… até um lago, poluíndo as águas deste corpo de água doce.

POLUIÇÃO
A água também se infiltra no solo, e pode arrastar o poluente até um corpo de água
subterrânea, poluíndo-a.

POLUIÇÃO
As águas subterrâneas podem desembocar no mar – o poluente é arrastado até ao
oceano, poluindo as suas águas.
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POLUIÇÃO
O poluente depositado sobre o solo pode ser arrastado pelo vento, e poluir o ar. A água
do lago pode evaporar, e no vapor de água transportar o poluente, poluindo o ar.

POLUIÇÃO
O poluente pode também ser arrastado pelas águas superficiais…

POLUIÇÃO
… até um rio, poluindo as suas águas.

POLUIÇÃO
Como os rios desaguam no mar, os poluentes podem ser arrastados pelas águas de um
rio até ao oceano, poluindo-o.
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POLUIÇÃO
A água dos oceanos sofre evaporação, podendo dispersar os poluentes na atmosfera.

POLUIÇÃO
Uma vez na atmosfera, os poluentes podem ser dispersados pelo vento…

POLUIÇÃO
… e ser arrastados para locais…

POLUIÇÃO
… muito distantes do local de emissão…
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POLUIÇÃO
Nesses locais, por ação da precipitação…

POLUIÇÃO
… podem ser arrastados…

POLUIÇÃO
… pela água da chuva e poluir corpos de água (rios, lagos, oceanos) e poluir o solo.

POLUIÇÃO
Apesar de ser habitual classificarmos a poluição em poluição do ar da água e do

solo, na realidade as relações entre as diferentes comunidades e os respetivos

biótopos são tão estreitas que a poluição de um ecossistema afeta todos os

seus elementos – ou seja, num mesmo ecossistema, a poluição

do solo afetará o ar e a água, a poluição da água afetará

o solo e o ar, e a poluição do ar afetará o solo e a água.

SOLO    ÁGUA    AR 
Estes três elementos estão interligados, e quando 
um está poluído, os outros também acabarão por 

ficar poluídos!
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POLUIÇÃO

Teste de Diagnóstico

Resultados

POLUIÇÃO

100%
Verdadeiro

Falso

O termo poluição refere-se a qualquer alteração ambiental resultante
da presença de substâncias que podem por em risco a sobrevivência
dos seres vivos e o equilíbrio dos ecossistemas.

As substâncias que causam 
poluição denominam-se

Um poluente é qualquer 
substância ou material que, 

atingindo determinada 
concentração, afeta o ambiente.

POLUENTES

POLUENTES?
exemplos

GASOLINA

CARVÃO

GÁS 
NATURAL

PETRÓLEO

PESTICIDAS

FERTILIZANTES 
QUÍMICOS

DETERGENTES

METAIS

GASES

MICROORGANISMOS 
PATOGÉNICOS
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POLUIÇÃO

38%

62%
Verdadeiro

Falso

A poluição tem sempre origem humana.

POLUIÇÃO
CAUSAS

NATURAIS ANTRÓPICAS

POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA

Erupções vulcânicas

Incêndios naturais

Tempestades de areia

Plantas e animais

Decompositores

Queima de 
combustíveis fósseis 
(carvão, petróleo, gás 

natural)

Incêndios

POLUIÇÃO
CAUSAS

POLUIÇÃO 
OCEANOS

Derrames de petróleo e derivados – marés negras;

Descargas de esgotos domésticos/industriais, não tratados;

Lixos e outros resíduos sólidos (plásticos);

Produtos químicos utilizados na agricultura (pesticidas, fertilizantes 
químicos);

POLUIÇÃO
CAUSAS

POLUIÇÃO SOLO

Agricultura – pesticidas e fertilizantes químicos;

Resíduos sólidos e líquidos – lixo em lixeiras;

Agropecuária;

Indústria dos curtumes;

Indústria química;
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POLUIÇÃO
CAUSAS

POLUIÇÃO ÁGUA 
DOCE

Os poluentes oriundos destas atividades podem escorrer à superfície e 
contaminar lagos e rios (indo parar ao mar); podem também infiltrar-se e 

contaminar as águas subterrâneas.

Resíduos agrícolas

Resíduos industriais

Lixos

Explorações mineiras

POLUIÇÃO

90%

10%
Verdadeiro

Falso

Designa-se fonte de poluição qualquer atividade que liberte, para o
ambiente, substâncias prejudiciais aos seres vivos denominados
poluentes.

POLUIÇÃO
A poluição é prejudicial para os animais, incluindo o homem, mas não
para as plantas.

7%

93%

Verdadeir
o

Falso

POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICACHUVAS ÁCIDAS

A água da chuva é ligeiramente ácida, mas na
presença de alguns poluentes (dióxido de enxofre
e óxido de azoto) fica mais ácida – originando o
fenómeno de chuva ácida;

A acidez elevada inibe o desenvolvimento do
fitoplâncton, o que altera as cadeias alimentares;

Muitas espécies animais e vegetais são
envenenadas – há redução da biodiversidade das
áreas mais sensíveis;

Os calcários (utilizados em edifícios e monumentos)
reagem com os ácidos da chuva – estes edifícios e
monumento ficam degradados;

As espécies vegetais são afetadas pela 
poluição – neste caso, pela poluição 
atmosférica que causa as chuvas 

ácidas!
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POLUIÇÃO
A principal fonte de poluição do planeta é a atividade humana.

100% Verdadeir
o

Falso

POLUIÇÃO
A poluição é sempre visível

24%

76%

Verdadeiro

Falso

SERÁ A POLUIÇÃO SEMPRE VISÍVEL? POLUIÇÃO ÁGUA 
DOCE

O consumo de água contaminada por substâncias químicas ou por

microrganismos pode causar graves problemas de saúde para o

Homem – só através de análises químicas é possível detetar a

presença destas substâncias ou microrganismos, pois à vista

desarmada não são visíveis! Anualmente, cerca de 3 milhões de

pessoas em todo o mundo morrem por causa do consumo de água

contaminada.

CÓLERA - doença intestinal infecciosa causada pela toxina da

bactéria Vibrio cholerae, presente em água contaminada que é

ingerida.

A POLUIÇÃO NÃO É SEMPRE VISÍVEL!

POLUIÇÃO
Só podemos falar em poluição se ocorrer morte dos seres vivos

10%

90%

Verdadeiro

Falso
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SÓ PODEMOS FALAR EM POLUIÇÃO SE OS SERES 
VIVOS MORREREM?

POLUIÇÃO 
OCEANOS

Existe poluição, mesmo que os seres vivos não morram. Inicialmente os seres vivos podem

resistir aos poluentes; mas se o contacto se prolongar, os seres vivos podem desenvolver

alterações fisiológicas, ficando doentes. Em último caso, podem morrer.

EXISTE POLUIÇÃO, MESMO QUE OS SERES VIVOS NÃO MORRAM!

PLÁSTICOS 
NO OCEANO

Atualmente, milhares de toneladas de plásticos são lançados no mar

todos os anos. Estes resíduos são problemáticos criando riscos para

aves marinhas e outra fauna que os podem ingerir por engano.

POLUIÇÃO
Um material natural não pode ser considerado um poluente

38%
62%

Verdadeir
o

Falso

OS POLUENTES PODEM SER NATURAIS? POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA

OS POLUENTES PODEM TER UMA ORIGEM NATURAL!

MONÓXIDO DE 
CARBONO (CO)

DIÓXIDO DE
CARBONO (CO2)

METANO (CH4)

vulcões decomposição da matéria 
orgânica

respiração (animais e 
plantas)

POLUIÇÃO
Os materiais biodegradáveis não são poluentes

69%

31%

Verdadeiro

Falso
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O QUE SÃO MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS? POLUIÇÃO 
OCEÂNICA

OS MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS PODEM SER 
POLUENTES – tudo depende da quantidade!

Os materiais são classificados como biodegradáveis quando são decompostos ao fim de algum tempo,

mais ou menos curto, pela ação de bactérias – é o caso do petróleo, dos fertilizantes, dos

detergentes e de certos inseticidas. Apesar de serem decompostos, se a sua concentração no

ambiente for muito elevada, a taxa de decomposição será mais lenta – e eles vão persistir por mais

tempo no ambiente. A sua ação poluente é mais intensa e prolongada!

O petroleiro Prestige afundou no dia 19 de novembro de

2002, com 77 mil toneladas de petróleo a bordo – o acidente deu-se

ao largo da Galiza, Espanha. As autoridades espanholas decidiram

rebocar o navio para longe da costa, mas a mancha-negra tinha já

uma extensão de 10 km, sendo composta por 3000 toneladas de

petróleo.

MARÉ NEGRA -PRESTIGE

POLUIÇÃO
Os poluentes atmosféricos podem poluir a água de um lago e afetar a 

teia trófica nele existente

24%

76%
Verdadeiro

Falso

EUTROFIZAÇÃO – O QUE É ISTO? POLUIÇÃO 
SOLO

OS POLUENTES ATMOSFÉRICOS PODEM POLUIR A ÁGUA DE UM 
LAGO E AFETAR A TEIA TRÓFICA!

POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA

POLUIÇÃO 
ÁGUA DOCE POLUIÇÃO

Os poluentes atmosféricos não se infiltram no solo

17%

83%

Verdadeiro

Falso
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POLUIÇÃO
Os poluentes do solo incluem pesticidas, os herbicidas e os 

fertilizantes utilizados na agricultura

86%

14%

Verdadeiro

Falso

No que respeita às causas, a 

poluição do solo pode ser de 

origem rural ou de origem 

urbana. Como causas de origem 

rural existe a agricultura –

através do uso excessivo de 

fertilizantes e pesticidas

(herbicidas e inseticidas).

86%

10%

4%

Verdadeiro

Falso

Não Responde

POLUIÇÃO
Os poluentes do solo podem ir parar às águas subterrâneas através 

da infiltração.

Pela ação da chuva, os 

poluentes do solo podem 

infiltrar-se, sendo 

arrastados para os 

depósitos subterrâneos de 

água, contaminando-a.

17%

83%

Verdadeiro

Falso

POLUIÇÃO
Os poluentes do solo não afetam os seres vivos que habitam nos 

oceanos.

Os oceanos são poluídos por uma enorme 

variedade de produtos, tais como: a) 

produtos químicos (pesticidas) que os 

agricultores utilizam e que podem ser 

arrastados, pelas águas pluviais, para 

rios e daí para o mar, ou que se podem 

infiltrar no solo e contaminar as águas 

subterrâneas e daí passar para a o mar

No mar afetam os seres vivos que habitam 

nesse ecossistema.

90%

10%

Verdadeiro

Falso

POLUIÇÃO
O principal poluente dos oceanos é o petróleo

A poluição dos mares e das zonas 

costeiras originada por acidentes com o 

transporte marítimo de mercadorias, em 

particular o petróleo bruto, contribui, 

anualmente, em 10% para a poluição global 

dos oceanos.

Os restantes 90% devem-se à lavagem de 

tanques e porões em alto-mar –

libertando petróleo para o oceano.
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POLUIÇÃO
As marés negras são um fenómeno que resulta da presença de algas 

de cor escura no oceano

28%

69%

3%

Verdadeiro

Falso

Não 
Responde

AS MARÉS NEGRAS

AS MARÉS NEGRAS SÃO EXTENSÕES DE 
PETRÓLEO DERRAMADO NO OCEANO.

POLUIÇÃO 
OCEANOS

Todos os anos 600 000 toneladas de

petróleo bruto são derramadas nos oceanos, em acidentes

ou descargas ilegais, com graves consequências ambientais e

económicas. Dos acidentes com petroleiros os mesmos

derramam enormes quantidades de petróleo que, flutuando

e alastrando-se progressivamente, formam extensas

manchas negras. São as chamadas MARÉS NEGRAS, de

efeitos altamente destruidores, provocando uma enorme

mortandade na fauna (aves marinhas, peixes, moluscos,

crustáceos, entre outros).

POLUIÇÃO
O efeito de estufa é um fenómeno natural

52%48% Verdadeiro

Falso

O EFEITO DE ESTUFA

O EFEITO DE ESTUFA É UM FENÓMENO NATURAL E INDISPENSÁVEL À 
EXISTÊNCIA DE VIDA NA TERRA!

POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA

É um processo que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha proveniente da

radiação solar e emitida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes

na atmosfera (vapor de água, dióxido de carbono, metano, entre outros) – são os GEE (Gases com

Efeito de Estufa). A presença destes gases é indispensável para a existência de vida no planeta, pois

graças a eles o calor fica retido, não sendo libertado

para o espaço.

A atmosfera mantém-se cerca de 30ºC

mais quente, possibilitando a

existência de vida no planeta, que na

ausência deste mecanismo natural,

teria temperaturas perto dos -27ºC.
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O AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA
POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA

O que se pode tornar catastrófico é o aumento do efeito de estufa originando um

fenómeno conhecido como aquecimento global (aumento da temperatura atmosférica). A maior parte

deste aquecimento, observado durante os últimos 50 anos, deve-se muito provavelmente a um

aumento dos gases de efeito estufa (GEE) causado pelo aumento da poluição nos últimos 200 anos.

PRINCIPAIS GEE

ÓXIDOS 
DE AZOTO

(NOx)

DIÓXIDO DE
CARBONO 

(CO2)

METANO 

(CH4)

OZONO 
TROPOSFÉRICO

(O3 )

CFC’S

VAPOR 

DE 

H2O

CONSEQUÊNCIAS DO AUMENTO DO EFEITO DE ESTUFA
POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA

AQUECIMENTO
GLOBAL

Aumento do nível médio da água do mar

Inundações de zonas costeiras (cidades e terrenos          

férteis)

Aumento da precipitação em alguns locais –

tempestades

Seca extrema

Alterações climáticas 

POLUIÇÃO
"Aumento do efeito de estufa" e "efeito de estufa" são coisas 

diferentes

66%

34%
Verdadeiro

Falso

POLUIÇÃO
O aquecimento global do planeta deve-se ao aumento do efeito de 

estufa

79%

21%
Verdadeiro

Falso
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POLUIÇÃO
O homem não é responsável pelas alterações climáticas pois estas são 

fenómenos naturais

31%

69%

Verdadeir
o

Falso

POLUIÇÃO
A camada de ozono é formada por um gás (ozono) que se origina a 

partir do oxigénio atmosférico

79%

21%
Verdadeiro

Falso

A CAMADA DE OZONO
POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA

A camada de ozono é uma camada formada pelo

gás ozono (O3) estando situada na estratosfera

atmosférica. Este gás é formado naturalmente nesta

camada a partir da ação dos raios solares sobre os átomos

de oxigénio. Esta importante camada protege os seres

vivos da radiação ultra-violeta (UV) proveniente da radiação

solar.Os CFC’s (clorofluorcarbonetos) são os principais

responsáveis pela destruição do ozono estratosférico e,

consequentemente, pela redução na espessura da camada

de ozono.

MENOR
ESPESSURA

DA CAMADA DE 
OZONO

AUMENTO DA 
INCIDÊNCIA
DE RADIAÇÃO

UV

CANCROS DE PELE

DOENÇAS INFECIOSAS

CEGUEIRA

ALTERAÇÕES 
EMBRIÕES DE ALGUNS 

ANIMAIS

ALTERAÇÕES NAS 
ALGAS E 

FITOPLÂNCTON

ALTERAÇÕES NAS 
TEIAS ALIMENTARES

MENOS 
BIODIVERSIDADE

POLUIÇÃO
A camada de ozono protege os seres vivos das radiações infra-

vermelhas

59%
41% Verdadeiro

Falso
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POLUIÇÃO
Existe realmente um buraco na camada de ozono

83%

17%
Verdadeir
o

Falso

Embora seja hábito falarmos 

de buracos na camada de 

ozono, na realidade não 

existem buracos – existem, 

sim, zonas onde esta camada 

se encontra menos espessa, 

ou seja, mais fina. 

52%41%

7%
Verdadeiro

Falso

Não 
Responde

POLUIÇÃO
O ozono também se forma a partir dos CFC’s (clorofluorcarbonetos). 

POLUIÇÃO SOLO

Presença indevida no solo de elementos químicos/biológicos estranhos como os que provêm

dos resíduos sólidos ou líquidos produzidos pelo homem, e que prejudicam as formas de

vida e o seu desenvolvimento regular.

Nas lixeiras o lixo é depositado em locais que não estão isolados ou impermeabilizados -

durante as chuvas, os produtos tóxicos que se originam a parte da decomposição dos

resíduos, se podem infiltrar no solo e/ou escorrer para as linhas de água superficiais.

Apesar das lixeiras serem ilegais no nosso país, ainda existem algumas. Têm sido desenvolvidas

campanhas com o objetivo de limpar as lixeiras clandestinas que ainda existem no nosso país. Em 2010

recolheram-se 50 000 toneladas de resíduos! (LIMPAR PORTUGAL)

Existem procedimentos que permitem descontaminar solo poluído. A fitorremediação é

um processo que tem o objetivo de remover os contaminantes do solo utilizando

plantas –absorvem os poluentes através das raízes e acumulam-nos nas folhas.

POLUIÇÃO OCEANO

Os oceanos são fundamentais para o equilíbrio ecológico do planeta – cerca de 70% do

oxigénio libertado para a atmosfera é produzido pelo fitoplâncton presente no oceano,

durante o processo fotossintético.

É possível prevenir a poluição dos oceanos. Por exemplo: utilizar produtos de limpeza doméstica

biodegradáveis. Os químicos dos produtos tradicionais afetam a reprodução nos animais marinhos – e

embora sejam utilizados em nossas casas, podem ir parar ao mar.

Existem tecnologias que ajudam a prevenir a poluição oceânica. A Universidade de Essex,

no Reino Unido, desenvolveu um robô submarino em forma de peixe, comandado à distância

(SHOAL) capaz de navegar e identificar poluentes e transmitir a informação aos portos!

A acidificação das águas dos oceanos é um problema ambiental. Deve-se à absorção do CO2

atmosférico – levando à produção do ácido carbónico, que torna a água mais ácida. Este fenómeno

afeta os animais com conchas, carapaças ou esqueletos calcários, corroendo-os.
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POLUIÇÃO ÁGUA DOCE

Existem algumas medidas preventivas que todos podemos implementar e que evitam a

poluição deste recurso e o seu consumo exagerado. Por exemplo: evitar tomar banho de

imersão – é preferível tomar um duche: é mais rápido e gasta-se menos água.

No nosso país as águas residuais urbanas dos esgotos domésticos são tratadas em Estações de

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) – tratam as águas poluídas e devolvem-nas aos rios com muito

menos material poluente preservando os recursos hídricos.

No nosso planeta 97% da água é salgada (oceanos e mares); os restantes 3%

correspondem a água doce - esta distribui-se, principalmente na forma de gelo polar

(75%) e no sub-solo (25%), estando também pressente nos rios, lagos, e na atmosfera.

Existem casos de sucesso de rios que foram despoluídos. É o caso do rio Tamisa (Londres).

No século XIX era considerado o rio mais sujo da Europa. Hoje em dia é limpo, existindo 121

espécies de peixes – tudo graças às ETAR’s.

O rio mais limpo de Portugal (e da Europa) é o rio Paiva - tem 108 km e nasce em Moimenta da Beira. Mas

pode perder este título se não forem travadas as descargas ilegais de esgotos!

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

A redução da emissão de CO2 pelos veículos motorizados previne a poluição do ar. Por

exemplo desligar o motor durante as paragens mais longas – desta forma, gasta-se

menos combustível, logo, há menos emissão de CO2 para a atmosfera.

O Protocolo de Quioto foi o primeiro tratado com o objetivo de limitar as emissões de GEE dos países

desenvolvidos – os países assinantes comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE em, pelo

menos, 5% em relação aos níveis de 1990, durante o período de 2008 a 2012.

A China é um dos países em que o ar se encontra mais poluído. Segundo a Greenpeace, no

ano de 2012 a poluição atmosférica provocou cerca de 8500 mortes prematuras em

cidades chinesas como Pequim, Xangai, Cantão e Xian.

Em 2005, um estudo da Comissão Europeia alertava: “todos os anos morrem 4 mil

portugueses vítimas de poluição atmosférica” – nessa altura, Portugal ocupava o 13º

lugar no ranking dos países com maiores níveis de poluição do ar da União Europeia.

Atualmente a situação parece ter melhorado.



10-09-2013

1

22 DE FEVEREIRO DE 2013

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

A POLUIÇÃO
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

QUESTÃO A
O efeito de estufa é um fenómeno 

natural. Concordas? 

Comenta, justificando.

QUESTÃO B
Se tivesses que explicar a alguém o que 

pode fazer, no seu dia-a-dia, para 

evitar a poluição do ar, o que dirias? 

Explica como é que essas medidas 

podem prevenir ou reduzir a poluição do 

ar.
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QUESTÃO C
O que entendes por atmosfera? Qual é a 

sua importância para os seres vivos?

QUESTÃO D
A poluição da atmosfera tem sempre 

origem nas atividades humanas –

concordas? 

Comenta, justificando.

QUESTÃO I
“A redução da camada de ozono é 

responsável pelo fenómeno de 

aquecimento global” – concordas? 

Justifica.

QUESTÃO K
Quais são os principais poluentes da 

atmosfera? Quais são as atividades ou 

processos responsáveis pela sua 

libertação?
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QUESTÃO L
O que sabes sobre o Protocolo de 

Quioto? Qual a sua intenção? POLUIÇÃO DO SOLO

QUESTÃO A
Qual a relação entre a agricultura intensiva e 

a poluição do solo? Conheces algumas 

alternativas a esse tipo de agricultura? 

Explica-as, referindo como podem ajudar a 

prevenir a poluição do solo.

QUESTÃO B
“Os aterros sanitários são uma alternativa 

eficaz às lixeiras – agora já não temos que 

nos preocupar com o lixo, basta enviá-lo 

para um aterro e evita-se a poluição do 

solo”. Concordas com esta afirmação? 

Justifica.
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QUESTÃO C
Indica 3 causas da poluição do solo. 

Explica-as, dando exemplos.

QUESTÃO D
O que entendes por solo? Qual é a sua 

importância para os ecossistemas? Será 

que a sua poluição é prejudicial para os 

seres vivos? Justifica.

QUESTÃO E

Imagina que chove – o que pensas que 

poderá acontecer?

QUESTÃO F
Quais são os perigos de acumular lixo em 

locais não apropriados, como por 

exemplo, lixeiras? Que alternativas te 

parecem ser melhores? 

Justifica.
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POLUIÇÃO DOS OCEANOS

QUESTÃO A
O que entendes por maré-negra? Quais 

são as causas destes fenómenos, e 

quais são as consequências para os 

ecossistemas marinhos?

QUESTÃO B

“A poluição dos oceanos não se pode 

relacionar com a poluição do solo” –

concordas com esta afirmação? 

Justifica.

QUESTÃO C

O que entendes por acifidificação

dos oceanos? De que modo este 

fenómeno pode perturbar os 

ecossistemas marinhos?
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QUESTÃO D
Consideras que é possível prevenir a 

poluição dos oceanos? Explica como, 

mencionando algumas medidas que 

consideres importantes nesse sentido.

QUESTÃO G
“Os plásticos que poluem os oceanos 

representam um grave problema para 

os ecossistemas marinhos” – concordas 

com esta afirmação? 

Justifica.

QUESTÃO H

Existem algumas tecnologias que 

auxiliam a prevenir/mitigar a 

poluição dos oceanos – conheces 

algumas? Como atuam?

POLUIÇÃO DA ÁGUA DOCE
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QUESTÃO A

“Uma vez poluído, um rio será 

poluído para sempre” – concordas 

com esta afirmação? Justifica a tua 

resposta.

QUESTÃO C

Indica 3 causas da poluição de rios e 

águas subterrâneas – e explica-as.

QUESTÃO D

Qual é a importância da água para 

os seres-vivos e em particular para 

o Homem?

QUESTÃO E

Como se distribui a água no nosso 

planeta?
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QUESTÃO F

Quais são as consequências do 

consumo de água contaminada ou 

poluída para o Homem?

QUESTÃO G

Relaciona a função e o papel das 

ETAR’s com a poluição da água doce.

QUESTÃO H

“As fontes de poluição do solo são 

também fontes de poluição de águas 

subterrâneas” – concordas com 

esta afirmação? Explica porquê.
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AS 

RESPOSTAS

ÀS 

PERGUNTAS 

DA 

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

1

POLUIÇÃO
ATMOSFÉRICA

2

O efeito de estufa é um fenómeno 
natural. 

Concordas? 

Comenta, justificando. 

Ana Lima

3

Sim! O efeito de estufa é um fenómeno natural que resulta da

presença, na atmosfera, de gases que são naturalmente libertados

por diferentes processos (vulcanismo, respiração, incêndios,

decomposição, entre outros) – como por exemplo o dióxido de

carbono, o vapor de água e o metano, e que se concentram na

atmosfera. Estes gases têm a capacidade de reter a radiação infra-

vermelha que o sol emite (responsável pela sensação de calor), e

que a superfície terrestre reflete, permitindo que a superfície do

nosso planeta apresente uma temperatura compatível com a

maioria das formas de vida.

4
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Se tivesses que explicar a alguém o que 
pode fazer, no seu dia-a-dia, para evitar a 

poluição do ar, o que dirias? 

Explica como é que essas medidas podem 
prevenir ou reduzir a poluição do ar.

Beatriz

5

Reduzir o consumo de combustíveis fósseis (petróleo e derivados, carvão, gás 

natural) pois a sua queima liberta para a atmosfera gases com efeito de estufa, que 

aumentam aquele efeito – tais como o dióxido e o monóxido de carbono, óxidos de 

azoto, metano, óxidos de enxofre, entre outros. 

A redução do consumo daqueles combustíveis passa por adotar e promover 

medidas que privilegiem a utilização de energias alternativas (eólica, hídrica) em 

detrimento das mais poluentes; promover a criação de espaços verdes em zonas 

com elevados índices de poluição atmosférica – especialmente dióxido de carbono, 

pois as plantas captam-no para realizarem a fotossíntese; adotar comportamentos, 

no nosso dia a dia, em casa, que reduzam o consumo de eletricidade (apagar luzes 

quando não são necessárias, utilizar lâmpadas de baixo consumo, entre outras). 

Utilizar transportes públicos ou meios de locomoção menos poluentes – andar a pé, 

andar de bicicleta.

6

O que entendes por atmosfera? 

Qual é a sua importância para os 
seres vivos? 

Catarina Gabriela

7

Camada gasosa que envolve o nosso planeta constituída por diferentes 

gases essenciais aos processos vitais – azoto, oxigénio, árgon, dióxido de 

carbono, néon, hélio, metano, entre outros. 

Graças ao oxigénio presente na atmosfera os seres vivos podem respirar; o 

dióxido de carbono é fundamental para os seres fotossintéticos – e estes 

são-no para os seres heterotróficos. 

A atmosfera fornece água para os processos vitais, e protege os seres vivos 

da radiação ultravioleta; é também responsável pela manutenção da 

temperatura compatível com a maioria das formas de vida conhecidas.

8
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A poluição da atmosfera tem sempre 
origem nas atividades humanas. 

Concordas? 

Comenta, justificando. 

Mariana Neves

9

A afirmação não é correta; apesar das atividades 

humanas serem grandemente responsáveis pela 

poluição da atmosfera – especialmente após a 

revolução industrial, em que o consumo e queima de 

combustíveis fósseis aumentou de modo a obter-se 

energia e aquecimento – também existem processos 

naturais que lançam para a atmosfera poluentes: 

vulcanismo, incêndios, decomposição, respiração dos 

seres vivos, entre outros.

10

“A redução da camada de ozono é 
responsável pelo fenómeno de 

aquecimento global”.

Concordas? 

Justifica. 

João

11

A afirmação é errada – estes dois fenómenos não estão relacionados. 

O aquecimento global é um fenómeno que resulta do aquecimento da superfície 

terrestre devido à maior retenção da radiação infra-vermelha solar causada pela 

maior concentração atmosférica de GEE, o que causa o aumento do efeito de 

estufa. Logo, é correto afirmar que o aumento do efeito de estufa leva ao 

aquecimento global. 

A camada de ozono é uma camada formada pelo gás ozono, presente na 

estratosfera, com a capacidade de filtrar e reter parte da radiação UV emitida pelo 

sol – logo, a redução desta camada permitirá que a intensidade da radiação UV 

que atinge a superfície terrestre aumente – contudo, isso não se relaciona com o 

aquecimento global.

12
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Quais são os principais poluentes da 
atmosfera? 

Quais são as atividades ou processos 
responsáveis pela sua libertação? 

André

13

O dióxido de carbono – este gás poluente é libertado aquando da queima de combustíveis 

fósseis (petróleo e derivados, carvão, gás natural) para obtenção de eletricidade, por exemplo; 

é também libertado a partir do processo de respiração dos seres vivos; é também libertado 

pelos incêndios, por fenómenos de vulcanismo, entre outros.

O monóxido de carbono – gás libertado pelos processos de combustão dos combustíveis fósseis, 

pela queima de madeira, pelos incêndios, pela indústria, entre outros.

O metano – libertado a partir dos processos de decomposição da matéria orgânica, também 

pela queima de combustíveis fósseis, entre outros.

O dióxido de enxofre – libertado a partir de fenómenos de vulcanismo, decomposição de 

matéria orgânica, queima de combustíveis fósseis, entre outros.

Os óxidos de azoto – decomposição da matéria orgânica, combustão dos combustíveis fósseis, 

entre outros.

14

O que sabes sobre o Protocolo de 
Quioto? 

Qual a sua intenção? 

Margarida

15

Trata-se de um tratado internacional, ratificado por vários países em 1997, 

que entrou em vigor em 2005. 

Tem como objetivo limitar as emissões de gases com efeito de estufa – os 

países que o ratificaram comprometeram-se a reduzir a emissão de GEE em 

-5% que os valores de 1990 durante 2008-2012. 

Este protocolo tem também como objetivos promover fontes energéticas 

limpas e renováveis, proteger as áreas verdes, estimular o consumo 

racional de recursos, entre outros. 

Este protocolo foi prolongado até 2020.

16
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POLUIÇÃO
DO SOLO

17

Qual a relação entre a agricultura 
intensiva e a poluição do solo? 

Conheces algumas alternativas a esse 
tipo de agricultura? 

Explica-as, referindo como podem 
ajudar a prevenir a poluição do solo. 

Catarina Inês

18

A agricultura intensiva, através da qual se faz um uso intensivo do solo com o 

objetivo de rentabilizar ao máximo este recurso, recorre a agentes químicos tais 

como fertilizantes e pesticidas garantindo que as culturas se desenvolvem de um 

modo rápido. Estes agentes químicos atuam como poluentes do solo, uma vez que 

nele se podem infiltrar. 

Algumas alternativas incluem a utilização de composto biológico ao invés de 

fertilizantes sintéticos – a compostagem é o processo através do qual a matéria 

orgânica é decomposta e transformada em matéria mineral pela ação dos seres 

decompositores. Este composto pode depois ser utilizado ao invés dos fertilizantes 

tradicionais. 

A agricultura biológica é também uma alternativa – ainda que possa recorrer a 

alguns agentes químicos, a sua concentração é menor quando comparada com a 

agricultura intensiva.

19

Os aterros sanitários são uma 
alternativa eficaz às lixeiras – agora já 
não temos que nos preocupar com o 
lixo, basta enviá-lo para um aterro e 

evita-se a poluição do solo.

Concordas com esta afirmação? 

Justifica.
Martim

20
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A afirmação não é correta – ainda que os aterros possam ser uma 

alternativa menos poluente às lixeiras, os aterros têm uma capacidade 

limite, pelo que previamente ao envio de resíduos para estas instalações, é 

necessário selecionar os mesmos, separando aqueles que podem ser 

reciclados e reutilizados. 

Assim há que ser racional em relação ao espaço – os aterros ocupam 

espaço, e os resíduos continuam a existir, mesmo que num local 

impermeabilizado. Logo, só deve ser enviado para os aterros aquilo que 

não puder ser reciclado – os aterros sanitários devem ser considerados os 

últimos recursos para os resíduos.

21

Indica 3 causas da poluição do solo. 

Explica-as, dando exemplos.

Ana Machado

22

A agricultura intensiva – fazendo uso de fertilizantes químicos e pesticidas, 

esta prática leva à poluição dos solos uma vez que estes agentes químicos 

se podem infiltrar no solo, poluindo-o. 

A acumulação de resíduos em lixeiras – locais não impermeabilizados, em 

que não se verifica tratamento prévios dos resíduos, e tão pouco a seleção 

dos mesmos – como consequência, após as transformações químicas, os 

resíduos podem infiltrar-se no solo, poluindo-o. 

A indústria que não proceda ao tratamento dos seus efluentes, e os lance 

diretamente no solo.

23

O que entendes por solo? 

Qual é a sua importância para os 
ecossistemas? 

Será que a sua poluição é prejudicial para 
os seres vivos? 

Justifica.
Mariana Aquino

24
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O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, formada a partir da erosão 

das rochas coadjuvada pela ação dos agentes físicos, químicos e biológicos. Possui 

uma porção mineral, outra orgânica, outra aquosa e outra gasosa. 

O solo é importante para os ecossistemas na medida em que é sobre eles – atuando 

como substrato – que muitos produtores se desenvolvem (plantas), fornecendo-lhes 

a matéria mineral e a água que necessitam para a realização da fotossíntese. 

Estando os produtores na base das cadeias alimentares, assim se percebe a 

importância que o solo desempenha para os seres vivos das teias tróficas. 

A poluição dos solos afeta diretamente os seres produtores – e, consequentemente, 

os que deles se alimentam.

25

Imagina que chove – o que pensas 
que poderá acontecer? 

Marta

26

Os resíduos alterados podem infiltrar-se graças à água da chuva, e poluir o 

solo – e poluir também as águas subterrâneas. 

Podem também ser arrastados, superficialmente, a partir da água da 

chuva, e contaminar outros locais, rios, lagos, oceanos.

27

Quais são os perigos de acumular lixo em 
locais não apropriados, como por exemplo, 

lixeiras? 

Que alternativas te parecem ser melhores? 

Justifica. 

Amélia

28
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Corre-se um maior risco de poluir o solo e a água devido à infiltração dos 

resíduos alterados ou ao seu arrastamento superficial depositando-os 

noutros locais como corpos de água – como alternativas, a separação e 

seleção dos resíduos, o tratamento de resíduos e o envio daqueles que não 

podem ser tratados (ou cujo tratamento não é rentável e sustentável) para 

aterros sanitários.

29

POLUIÇÃO
DOS OCEANOS

30

O que entendes por maré-negra? 

Quais são as causas destes 
fenómenos, e quais são as 

consequências para os ecossistemas 
marinhos?

Ana Teresa

31

Manchas de petróleo (ou produtos derivados) derramado no oceano – com graves 

consequências ambientais. 

Como principais causas temos os acidentes com navios petroleiros – que transportam esta 

substância nos seus tanques; a lavagem ilegal, em alto mar, dos tanques destes navios; a 

rutura/acidentes em oleodutos ou em plataformas petrolíferas. 

Como principais consequências temos a alteração dos ecossistemas marinhos e costeiros – as 

manchas escuras bloqueiam a passagem da luz, impedindo que os seres fotossintéticos realizem 

a fotossíntese, afetando consequentemente os seres que deles dependem. Por outro lado, o 

petróleo pode ter um efeito altamente tóxico nos seres que, inadvertidamente, o ingerem –

peixes, aves. As aves marinhas são também afetadas pelo facto daquela substância se 

acumular nas suas penas, impedindo o voo. Os pelos dos mamíferos e as penas das aves são 

também afetadas – o petróleo dissolve a capa de gordura que impermeabiliza aquelas 

estruturas, levando à diminuição da capacidade de regulação da temperatura corporal.

32
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A poluição dos oceanos não se pode 
relacionar com a poluição do solo.

Concordas com esta afirmação? 

Justifica. 

Carina

33

Pode relacionar-se: os poluentes do solo, infiltrando-se ou escorrendo 

superficialmente, podem ser arrastados até corpos de água que desaguem no mar, 

ou podem ser arrastados diretamente até àquele.

34

O que entendes por acidificação dos 

oceanos? 

De que modo este fenómeno pode 

perturbar os ecossistemas marinhos? 

Millena

35

Trata-se de um fenómeno associado ao aumento da concentração 

atmosférica de dióxido de carbono – este gás, em contacto com a água 

dos oceanos, promove a formação de ácido carbónico. 

Este é responsável pelo decréscimo do pH da água dos oceanos –

acidificação. 

O ácido carbónico dificulta a formação de conchas de carbonato de 

cálcio dos seres marinhos que as possuem, bem como promove a sua 

dissolução, afetando aqueles seres e todos os que deles dependem.

36
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Consideras que é possível prevenir a 

poluição dos oceanos? 

Explica como, mencionando algumas 

medidas que consideres importantes nesse 

sentido.
Tânia

37

É possível através da alteração de alguns comportamentos, como por 

exemplo: a utilização de produtos biodegradáveis, cujo período de 

permanência nos ecossistemas é menor; prevenir os episódios de marés 

negras reduzindo, para o efeito, a dependência dos combustíveis fósseis 

através da promoção e utilização de energia alternativas; tratar os resíduos 

e não os lançar diretamente para os oceanos/rios.

38

Os plásticos que poluem os oceanos 
representam um grave problema para os 

ecossistemas marinhos.

Concordas com esta afirmação? 

Justifica. 

Rodrigo

39

A afirmação é correta – os plásticos, persistindo nos ecossistemas 

durante longos períodos de tempo, podem ser ingeridos, 

acidentalmente, pelos seres marinhos levando à asfixia, obstrução 

do aparelho digestivo, redução do volume estomacal disponível –

causando a morte destes seres. 

Por outro lado, fruto de alterações químicas, libertam-se 

substâncias que têm uma ação tóxica nos seres marinhos –

afetando, por exemplo, o sistema hormonal e, consequentemente, 

o reprodutor.

40
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Existem algumas tecnologias que auxiliam 
a prevenir/mitigar a poluição dos 
oceanos – conheces algumas? 

Como atuam? 
Carmo

41

A monitorização dos oceanos com o objetivo de localizar as fontes 

de poluição e identificar os poluentes pode ser conseguida através 

da utilização de robôs comandados à distância. 

Em caso de marés negras, por forma a proceder à limpeza das 

manchas, é possível utilizar robôs que capturam o petróleo e o 

incineram – podendo ser continuamente utilizados, circundando e 

“comendo” a mancha.

42

POLUIÇÃO
DA ÁGUA DOCE

43

“Uma vez poluído, um rio será poluído 
para sempre” – concordas com esta 

afirmação? 

Justifica a tua resposta. 

Joana Ribeiro

44
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A afirmação não é correta – apesar de ser um processo que leva 

algum tempo, é possível levar a cabo ações que despoluam um rio 

outrora poluído. 

Como exemplo o rio Tamisa, em Londres. 

A construção de ETAR’s que tratam os resíduos que outrora eram 

lançados, diretamente para o rio, desempenham um papel fulcral 

na despoluição de rios, permitindo o desenvolvimento de seres 

vivos que até então não se desenvolviam nesses ambientes 

poluídos – caso do rio Tejo e dos golfinhos.

45

Indica 3 causas da poluição de rios e 
águas subterrâneas – e explica-as. 

Carolina

46

A agricultura intensiva – recorrendo a fertilizantes químicos e 

pesticidas – pode levar a que estas substâncias, em concentrações 

elevadas, se infiltrem no solo ou escorram superficialmente, 

contaminando e poluindo estes corpos de água. Os esgotos e 

efluentes não tratados, que desaguam diretamente nestes corpos 

de água. As lixeiras podem contaminar corpos de água superficiais 

e subterrâneos, as gasolineiras, as explorações mineiras, a 

pecuária, entre outros.

47

Qual é a importância da água para os 
seres-vivos e em particular para o 

Homem? 
Duarte

48
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A água é fundamental para o processo fotossintético – os produtores 

dependem deste para a produção de energia e desenvolvimento; os seres 

heterotróficos dependem daqueles para a sua sobrevivência. 

Assim, a água é diretamente fundamental para os seres produtores, e 

indiretamente para os que os consomem. 

A água é também fundamental para a realização de muitas reações 

químicas que se ocorrem nos seres vivos – mais de metade do corpo 

humano é constituído por água; a água permite a regulação da 

temperatura corporal, é fundamental para os processos de excreção, 

permitindo a libertação de substâncias tóxicas.

49

Como se distribui a água no nosso 
planeta?

Joel

50

A água existente no nosso planeta subdivide-se em água salgada – 97% de 

toda a água existente é salgada; e água doce – os 3% remanescentes. 

A água salgada está, essencialmente, contida nos oceanos; a água doce 

distribui-se por vários reservatórios, nomeadamente: gelo polar (a grande 

maioria), subsolo e corpos de água continentais superficiais como rios e 

lagos; e atmosfera. 

A percentagem de água doce disponível para utilização é muito reduzida.

51

Quais são as consequências do consumo 

de água contaminada ou poluída para o 

Homem? 
Vítor

52
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O consumo de água contaminada pode ocorrer, diretamente, através da 

ingestão dessa mesma água, ou da sua utilização na lavagem de 

alimentos, na higiene diária, e indiretamente, no consumo de alimentos 

que com ela foram regados, por exemplo, ou processados. 

A água pode estar contaminada do ponto de vista químico, ou biológico. 

Como consequências temos o desenvolvimento de algumas doenças 

como a cólera e a febre tifoide. 

Também os seres que se alimentam dos produtores – que utilizam água 

contaminada – são afetados por aquela.

53

Relaciona a função e o papel das ETARs

com a poluição da água doce. 

Ana Matias

54

As águas residuais urbanas (esgotos domésticos) são tratadas em 

Estações de Tratamento de Águas Residuais; nestas as águas sofrem 

uma série de tratamentos, transformações e processos com o 

objetivo de retirar os contaminantes e poluentes, sendo 

posteriormente enviadas para rios e oceanos. 

Desta forma os recursos hídricos são preservados.

55

“As fontes de poluição do solo são também 

fontes de poluição de águas subterrâneas” –

concordas com esta afirmação? 

Explica porquê.
Sofia

56
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É correta: os poluentes do solo podem, por ação das águas pluviais, 

infiltrar-se no solo e ser arrastados, ainda que lentamente, para 

corpos de água subterrâneos.

57
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PROJETO DE 
ATIVISMO 

AMBIENTAL

PROJETO
CONJUNTO DE ATIVIDADES COORDENADAS E 

INTERRELACIONADAS QUE VISAM ALCANÇAR UM 
OBJETIVO ESPECÍFICO NUM PERÍODO DE TEMPO 

DETERMINADO

ENVOLVE IDEIAS E PESSOAS

ATIVISMO
CONJUNTO DE AÇÕES QUE TÊM COMO 

OBJETIVO MUDAR A SOCIEDADE ATRAVÉS DA 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DE IDEIAS

CONHECENDO, 
COMPREENDENDO E 

AGINDO!!!

AMBIENTAL
O tema trabalhado por vocês foi a 

poluição, responsável pelo 

desequilíbrio dos ecossistemas e, por 

isso, pela alteração do ambiente, 

afetando todos os seres vivos!
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O VOSSO PROJETO DE ATIVISMO 
AMBIENTAL…

ENVOLVEU  3 ETAPAS

PLANEAMENTO EXECUÇÃO DIVULGAÇÃO

PESQUISAR

CONHECER OS 
ASSUNTOS

ORGANIZAR 
AS IDEIAS

DEFINIR UMA 
ESTRATÉGIA

CONSTRUIR O 
PRODUTO 

FINAL

DAR A 
CONHECER O 

PRODUTO 
FINAL

CONHECER A 
REAÇÃO DOS 
OUTROS AO 

NOSSO 
PRODUTO

DIVULGAÇÃO
2 SESSÕES

3 MAIO (6.ª FEIRA) – PARA A TURMA

10 DE MAIO (6.ª FEIRA) – PARA OUTRA TURMA

NAS SESSÕES DE DIVULGAÇÃO

Cada par apresenta o seu filme, explicando:

1) qual é o assunto abordado no filme;

2) qual é a principal mensagem que o vosso filme
pretende transmitir aos outros;

NAS SESSÕES DE DIVULGAÇÃO

�Conseguiram compreender a mensagem do filme? A mensagem foi
clara ou ficaram confusos?

�Será que o filme é capaz de causar impacto nos outros e levar a
que modifiquem os seus (maus) comportamentos relacionados com
a poluição?

�Consideram que o filme está criativo?

Depois da visualização de cada filme os colegas da turma podem (e
devem!) comentar o filme:
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ORDEM DAS APRESENTAÇÕES

TEMA SUBTEMA ALUNOS

POLUIÇÃO

DA

ÁGUA

DOCE

DEFINIÇÃO E CAUSAS 4 JOANA RIBEIRO + MAFALDA

CONSEQUÊNCIAS 5 CAROLINA + DUARTE

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 6 JOEL + VÍTOR

OCORRÊNCIAS 7 ANA MATIAS + SOFIA

TEMA SUBTEMA ALUNOS

POLUIÇÃO
DO

SOLO

DEFINIÇÃO E CAUSAS 1 CATARINA INÊS + MARTIM

CONSEQUÊNCIAS E AS LIXEIRAS 2 ANA MACHADO + MARIANA AQUINO

PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO; OCORRÊNCIAS EM PT 3 MARTA + AMÉLIA

TEMA SUBTEMA ALUNOS

POLUIÇÃO

ATMOSFÉRIC

A

DEFINIÇÃO E CAUSAS 12 ANA LIMA + BEATRIZ

CONSEQUÊNCIAS 13 CATARINA GABRIELA + MARIANA NEVES

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 14 JOÃO + VASCO

OCORRÊNCIAS 15 ANDRÉ + MARGARIDA

TEMA SUBTEMA ALUNOS

POLUIÇÃO

OCEÂNICA

DEFINIÇÃO E CAUSAS 8 ANA TERESA + CARINA

CONSEQUÊNCIAS 9 MILLENA + TÂNIA

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 10 JOANA FREITAS + MARIANA CORDEIRO

OCORRÊNCIAS 11 RODRIGO + CARMO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS VÍDEOS
ATENÇÃO: uma vez que o vídeo foi construído a pares, a auto-avaliação deve ser realizada em conjunto, pelos dois elementos do grupo. Os dois
alunos devem avaliar o vídeo produzido atendendo aos 4 tópicos da seguinte grelha.

Nomes dos alunos: __________________________________________________________________________________________________________

1 2 3 4 Pontos

Correção 
científica

O vídeo apresenta várias 

incorreções científicas ao 

nível dos conceitos ou 

informações

O vídeo apresenta 1 ou 2 

incorreções científicas ao 

nível dos conceitos ou 

informações

O vídeo não apresenta 

qualquer incorreção 

científica ao nível dos 

conceitos ou informações

O vídeo revela um 

excelente domínio de 

conceitos ou informações 

científicas

___/ 4

Mensagem

O vídeo não transmite uma 

mensagem clara e objetiva, 

não evidenciando aspetos 

fundamentais – o que o 

torna confuso

O vídeo transmite uma 

mensagem clara mas 

pouco objetiva; foram 

apresentados muitos 

aspetos supérfluos

O vídeo transmite uma 

mensagem clara mas 

ainda com alguns aspetos 

supérfluos

O vídeo transmite uma 

mensagem clara e 

objetiva, evidenciando 

aspetos fundamentais ___/ 4

Criatividade

Vídeo nada criativo na 

utilização dos diversos 

elementos (narração, 

texto, som, imagem, vídeo)

Vídeo pouco criativo na 

utilização dos diversos 

elementos (narração, 

texto, som, imagem, 

vídeo)

Vídeo com alguns aspetos 

criativos na utilização dos 

diversos elementos 

(narração, texto, som, 

imagem, vídeo)

Vídeo extremamente 

criativo na utilização dos 

diversos elementos 

(narração, texto, som, 

imagem, vídeo)

___/ 4

Organização

Não existe uma articulação 

lógica entre os diferentes 

elementos (narração, 

texto, som, imagem, vídeo)

Fraca articulação entre os 

diferentes elementos 

(narração, texto, som, 

imagem, vídeo)

Existe uma boa 

articulação entre os 

diferentes elementos 

(narração, texto, som, 

imagem, vídeo)

Existe uma excelente 

articulação entre os 

diferentes elementos 

(narração, texto, som, 

imagem, vídeo)

___/ 4

Total
___/16



PARTE A

Estamos a realizar um estudo sobre as potencialidades das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) no ensino das Ciências Naturais. Como a
opinião dos alunos é fundamental, pedimos-te que colabores connosco e
respondas a este questionário.

Antes de começares a responder deves ler com atenção as perguntas - só
depois deves responder de forma sincera e honesta. Este questionário é
anónimo, por isso deves estar à vontade para responderes aquilo que sentes e
pensas de verdade.

Obrigada pela tua colaboração!

QUESTIONÁRIO 1 Código:

PARTE B



“Gosto mais das aulas em que são utilizadas as tecnologias”



PARTE C



MUITO OBRIGADA PELA TUA COLABORAÇÃO!



PARTE A

10%
7% 3%

Parte A - 1.ª Questão - Qual é a tua idade?

73%

Parte A - 2.ª Questão - Qual é o teu género?

PARTE A

80%

7% 3%

Parte A - 1.ª Questão - Qual é a tua idade?

13 Anos

14 Anos

15 Anos

16 Anos

27%

73%

Parte A - 2.ª Questão - Qual é o teu género?

Masculino

Feminino

PARTE A

Parte A - 1.ª Questão - Qual é a tua idade?

13 Anos

14 Anos

15 Anos

16 Anos

Parte A - 2.ª Questão - Qual é o teu género?

Masculino

Feminino



33%

Parte A - 3.ª Questão - Qual é o ano de
escolaridade que frequentaste em

2011/2012?

67%

Parte A - 3.ª Questão - Qual é o ano de
escolaridade que frequentaste em

2011/2012?

7.º Ano

8.º Ano

Parte A - 3.ª Questão - Qual é o ano de
escolaridade que frequentaste em

2011/2012?

7.º Ano

8.º Ano



PARTE B

0%

40%

Parte B - 4.ª Questão - Classifica o teu
interesse pela Disciplina de Ciências

Naturais?

60%

Parte B - 5.ª Questão - Como gostas de
trabalhar nas aulas de Ciências Naturais?

PARTE B

0%

3%

57%

Parte B - 4.ª Questão - Classifica o teu
interesse pela Disciplina de Ciências

Naturais?

Não gosto da
disciplina

Gosto pouco
da disciplina

Gosto da
disciplina

Gosto muito
da disciplina

40%

Parte B - 5.ª Questão - Como gostas de
trabalhar nas aulas de Ciências Naturais?

Individualmente

Em grupo

PARTE B

Parte B - 4.ª Questão - Classifica o teu
interesse pela Disciplina de Ciências

Naturais?

Não gosto da
disciplina

Gosto pouco
da disciplina

Gosto da
disciplina

Gosto muito
da disciplina

Parte B - 5.ª Questão - Como gostas de
trabalhar nas aulas de Ciências Naturais?

Individualmente

Em grupo



10%

17%

33%

20%

17%

3% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Parte B - 6.ª Questão - Classifica o teu
interesse pela Disciplina de Ciências Naturais?

Aulas em que seguimos o
livro, lendo os textos e resolvendo
os exercícios

Aulas em qua a professora utiliza
powerpoints para ajudar a explicar a
matéria

Aulas laboratoriais em que fazemos
trabalho experimental

Visitas de estudo

Aulas em que todos discutimos a
matéria, e damos a nossa opinão

Aulas em que podemos trabalhar
em grupo, utilizando o computador
para fazer pesquisas e trabalhos

Aulas em que resolvemos
exercícios que não estão no
livro, estão em fichas que a
professora faz



0%

40%

Parte B - 7.ª Questão - Classifica o teu grau de
concordância relativamente à seguinte afirmação
"Gosto mais das aulas em que são utilizadas as

tecnologias"

45%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Parte B - 8.ª Questão - Se respondeste "gosto
pouco", ou "gosto" ou "gosto muito - assinala

duas tecnologias com que gostasses de trabalhar
nas aulas de Ciências Naturais

0%

10%

50%

Parte B - 7.ª Questão - Classifica o teu grau de
concordância relativamente à seguinte afirmação
"Gosto mais das aulas em que são utilizadas as

tecnologias"

Não gosto

Gosto pouco

Gosto

Gosto muito

28%

20%

0%

Parte B - 8.ª Questão - Se respondeste "gosto
pouco", ou "gosto" ou "gosto muito - assinala

duas tecnologias com que gostasses de trabalhar
nas aulas de Ciências Naturais

Computador

Máquina de filmar

Máquina fotográfica

Projector (datashow)

Outra

Parte B - 7.ª Questão - Classifica o teu grau de
concordância relativamente à seguinte afirmação
"Gosto mais das aulas em que são utilizadas as

tecnologias"

Não gosto

Gosto pouco

Gosto

Gosto muito

Parte B - 8.ª Questão - Se respondeste "gosto
pouco", ou "gosto" ou "gosto muito - assinala

duas tecnologias com que gostasses de trabalhar
nas aulas de Ciências Naturais

Computador

Máquina de filmar

Máquina fotográfica

Projector (datashow)



3%

90%

0% 7% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Parte B - 9.ª Questão - Que tipo de projecto
multimédia gostarias de realizar na disciplina de

Ciências Naturais?

Elaborar um cartaz no
computador, utilizando
imagens, vídeos e sons

Elaborar um filme com base
em imagens, videios e sons -
utilizando a internet e a
máquina de filmar/fotográfica

Elaborar uma gravação
aúdio que simulasse um
programa de rádio - uma
entrevista, por exemplo

Elaborar um blogue onde
fosse colocando informação
sobre vários assuntos de
disciplina

Outra



PARTE C

0%

60%

Parte C - 10.ª Questão - Sentes dificuldades a
trabalhar com o computador?

40%

Parte C - 11.ª Questão - Das seguintes actividade
realizáveis com o computador indica as que

preferes

PARTE C

0%

7%

33%
60%

Parte C - 10.ª Questão - Sentes dificuldades a
trabalhar com o computador?

Muita dificuldade

Alguma
dificuldade

Pouca
dificuldade

Nenhuma
dificuldade

20%

38%

2%

Parte C - 11.ª Questão - Das seguintes actividade
realizáveis com o computador indica as que

preferes

Processamento de
texto (escrever
textos utilizando o
word, por exemplo)

Construir
apresentações
utilizando o
powerpoint

Fazer pesquisas
na internet

Outra - "videos"

PARTE C

Parte C - 10.ª Questão - Sentes dificuldades a
trabalhar com o computador?

Muita dificuldade

Alguma
dificuldade

Pouca
dificuldade

Nenhuma
dificuldade

Parte C - 11.ª Questão - Das seguintes actividade
realizáveis com o computador indica as que

preferes

Processamento de
texto (escrever
textos utilizando o
word, por exemplo)

Construir
apresentações
utilizando o
powerpoint

Fazer pesquisas
na internet

Outra - "videos"



Parte C - 12.ª Questão - Tens computador
com acesso à internet em casa?

100%

0%

Parte C - 12.ª Questão - Tens computador
com acesso à internet em casa?

Parte C - 12.ª Questão - Tens computador
com acesso à internet em casa?

Sim

Não



49%

23%

13%
12%

3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Parte C - 13.ª Questão - Em que local acedes, com
mais frequência, à internet?

Em casa

Na escola

Em casa dos amigos

Em casa dos familiares

Outra - "telemóvel"



33%

10%

Parte C - 14.ª Questão - Quando é que estás
autorizado a utilizar o computador e a

internet, em casa?

57%

10%

Parte C - 14.ª Questão - Quando é que estás
autorizado a utilizar o computador e a

internet, em casa?

Sempre que me
apetece

Só depois de
fazer os trabalhos
de casa

Só aos fins-de-
semana

Parte C - 14.ª Questão - Quando é que estás
autorizado a utilizar o computador e a

internet, em casa?

Sempre que me
apetece

Só depois de
fazer os trabalhos
de casa

Só aos fins-de-
semana



14%

5% 5%

16%

10%

5%

18%

15%

10%

0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Parte C - 15.ª Questão - Utilizas o computador e a
internet para

Pesquisar para os trabalhos da
escola

Escrever textos no word

Fazer apresentações em
powerpoint

Descarregar músicas e filmes

Jogar online

Enviar emails

Conviver em redes sociais

Conversar com os meus
amigos através de chats

Pesquisar sobre assuntos que
não se relacionem com a
escola
Outra - "visionamento de
videos"; "pesquisa de
imagens"; "jogar no PC"



  

Lê com atenção as seguintes afirmações (

 

 

1 
O termo poluição refere-se a qualquer alteração ambiental 

risco a sobrevivência dos seres vivos e o equilíbrio dos ecossistemas

2 A poluição tem sempre origem humana 

3 
Designa-se fonte de poluição qualquer atividade que liberte, para o ambiente, substâncias prejudiciais aos seres vivos

denominadas poluentes 

4 A poluição é prejudicial para os animais, incluindo o homem, mas não para as plantas

5 A principal fonte de poluição do planeta é a atividade humana

6 A poluição é sempre visível 

7 Só podemos falar em poluição se ocorrer morte dos seres vivos

8 Um material natural não pode ser considerado

9 Os materiais biodegradáveis não são poluentes

10 Os poluentes atmosféricos podem poluir a água de um lago e afetar a teia trófica nele existente

11 Os poluentes atmosféricos não se infiltram no solo

12 Os poluentes atmosféricos não afetam as plantas

13 Os poluentes do solo incluem os pesticidas, os 

14 Os poluentes do solo podem ir parar às águas subterrâneas através da infiltração

15 Os poluentes do solo não afetam os seres vivos que habitam os oceanos

16 O principal poluente dos oceanos é o petróleo

17 As marés negras são um fenómeno que resulta da presença de algas de cor escura no oceano

18 A poluição dos oceanos é menos perigosa

19 O efeito de estufa é um fenómeno natural

20 A poluição atmosférica é responsável pelo efeito de estufa

21 O efeito de estufa é responsável pelo aquecimento global

22 “Aumento do efeito de estufa” e “efeito de estufa” são coisas diferentes

23 O efeito de estufa é nocivo
1
 para o ambiente e para os seres vivos e por isso deveria desaparecer

24 O efeito de estufa deve-se à presença, na atmosfera, de gases como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água

25 Graças ao efeito de estufa a superfície do nosso 

26 O efeito de estufa originou o buraco na camada de ozono

27 O aquecimento global do planeta deve-se ao aumento do efeito de estufa

28 
O aumento do efeito de estufa resulta da emissão elevada, para a atmosfera, de gases de 

de carbono e o metano 

29 O homem não é responsável pelas alterações climáticas pois estas são fenómenos naturais

30 
O aquecimento global do planeta tem contribuído para o degelo das calotas polares

causa a subida do nível médio das águas do mar

31 O aquecimento global é o aumento da temperatura média

32 Apesar das alterações climáticas poderem afetar os ecossistemas, o homem não é afetado

33 
O aumento da concentração de dióxido de carbono, na atmosfera, deve

(por exemplo, petróleo e derivados, como a gasolina)

34 A camada de ozono é formada por um gás (ozono) que se origina a

35 A camada de ozono protege os seres vivos das radiações infra

36 Existe realmente um buraco na camada de ozono

37 O ozono também se forma a partir dos CFC

38 Os CFC estão presentes nos aerossóis
3
, e são compostos químicos capazes de destruir as moléculas de ozono

39 As chuvas ácidas não estão associadas à poluição atmosférica

40 As chuvas ácidas não afetam as plantas, mas podem corroer os calcários e degradar 

FICHA DE DIAGNÓSTICO SOBRE O TEMA 

Nome: ______________________________________N.

1
Prejudicial; que faz mal. 

2
Território localizado no pólo norte ou pólo sul que se encontra coberto por gelo.

3
Mistura de uma substância líquida e de um gás, contida numa lata.

as seguintes afirmações (1-40). Classifica cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

 

Afirmação 

se a qualquer alteração ambiental resultante da presença de substâncias que podem por em 

risco a sobrevivência dos seres vivos e o equilíbrio dos ecossistemas 

poluição qualquer atividade que liberte, para o ambiente, substâncias prejudiciais aos seres vivos

A poluição é prejudicial para os animais, incluindo o homem, mas não para as plantas 

é a atividade humana 

Só podemos falar em poluição se ocorrer morte dos seres vivos 

pode ser considerado um poluente 

Os materiais biodegradáveis não são poluentes 

atmosféricos podem poluir a água de um lago e afetar a teia trófica nele existente

Os poluentes atmosféricos não se infiltram no solo 

Os poluentes atmosféricos não afetam as plantas 

os pesticidas, os herbicidas e os fertilizantes utilizados na agricultura 

ir parar às águas subterrâneas através da infiltração 

Os poluentes do solo não afetam os seres vivos que habitam os oceanos 

oceanos é o petróleo 

As marés negras são um fenómeno que resulta da presença de algas de cor escura no oceano 

perigosa que outras formas de poluição pois os oceanos são muito grandes

fenómeno natural 

A poluição atmosférica é responsável pelo efeito de estufa 

O efeito de estufa é responsável pelo aquecimento global 

feito de estufa” são coisas diferentes 

para o ambiente e para os seres vivos e por isso deveria desaparecer

se à presença, na atmosfera, de gases como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água

Graças ao efeito de estufa a superfície do nosso planeta é aquecida 

o buraco na camada de ozono 

se ao aumento do efeito de estufa 

O aumento do efeito de estufa resulta da emissão elevada, para a atmosfera, de gases de efeito de estufa, como o dióxido 

O homem não é responsável pelas alterações climáticas pois estas são fenómenos naturais 

O aquecimento global do planeta tem contribuído para o degelo das calotas polares
2
 e dos glaciares de montanha, o que 

causa a subida do nível médio das águas do mar 

é o aumento da temperatura média da atmosfera 

Apesar das alterações climáticas poderem afetar os ecossistemas, o homem não é afetado 

aumento da concentração de dióxido de carbono, na atmosfera, deve-se, sobretudo, ao uso de combustíveis fósseis 

(por exemplo, petróleo e derivados, como a gasolina) 

A camada de ozono é formada por um gás (ozono) que se origina a partir do oxigénio atmosférico

A camada de ozono protege os seres vivos das radiações infra-vermelhas 

Existe realmente um buraco na camada de ozono 

forma a partir dos CFC (clorofluorcarbonetos) 

, e são compostos químicos capazes de destruir as moléculas de ozono

As chuvas ácidas não estão associadas à poluição atmosférica 

, mas podem corroer os calcários e degradar monumentos e estátuas

FICHA DE DIAGNÓSTICO SOBRE O TEMA – A POLUIÇÃO

Nome: ______________________________________N.º: ________ Data: _____________

Território localizado no pólo norte ou pólo sul que se encontra coberto por gelo. 

Mistura de uma substância líquida e de um gás, contida numa lata. 

verdadeira (V) ou falsa (F). 

V/F 

de substâncias que podem por em V 

F 

poluição qualquer atividade que liberte, para o ambiente, substâncias prejudiciais aos seres vivos V 

F 

V 

F 

F 

F 

F 

atmosféricos podem poluir a água de um lago e afetar a teia trófica nele existente V 

F 

F 

V 

V 

F 

V 

F 

pois os oceanos são muito grandes F 

V 

F 

F 

V 

para o ambiente e para os seres vivos e por isso deveria desaparecer F 

se à presença, na atmosfera, de gases como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água V 

V 

F 

V 

efeito de estufa, como o dióxido V 

F 

e dos glaciares de montanha, o que V 

V 

F 

se, sobretudo, ao uso de combustíveis fósseis V 

partir do oxigénio atmosférico V 

F 

F 

F 

, e são compostos químicos capazes de destruir as moléculas de ozono V 

F 

monumentos e estátuas F 

A POLUIÇÃO 

: ________ Data: _____________ 



Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva / Grelha de 
Autoavaliação utilizada, respetivamente, pela professora investigadora e pelos alunos na 

avaliação da Sessão de Perguntas e Respostas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA SESSÃO “PERGUNTAS & RESPOSTAS” (22 DE FEVEREIRO) 

 

 

  1 2 3 4 Pontos 

Participação Não respondo. Respondo mas contrariado. Respondo com alguma 
vontade. 

Respondo sempre com 
vontade. __/ 4 

Correção científica Respondo com várias 
incorreções científicas. 

Respondo com 1 ou 2 
incorreções científicas. 

Respondo sem qualquer 
incorreção científica. 

Respondo revelando um 
excelente domínio de 

conceitos e informações 
científicas. 

__/ 4 

Clareza e objetividade 

Dou resposta(s) pouco 
clara(s), pouco objetiva(s) e 
sem evidenciar os aspectos 

fundamentais 

Dou resposta(s) clara(s), 
mas pouco objetiva(s); 

Apresentei muitos aspetos 
supérfluos. 

Dou resposta(s) clara(s), 
mas com alguns aspetos 

supérfluos. 

Dou resposta(s) clara(s), 
objetiva(s) e com 

evidenciação dos aspetos 
fundamentais. 

__/ 4 

Postura 
Apresento uma atitude 

desleixada. 
Apresento uma atitude algo 

desleixada. Apresento uma boa postura 
Apresento uma excelente 

postura __/ 4 

Contacto visual 

Respondo olhando para o 
chão ou para o teto; não 

mantenho o contacto visual 
com o público 

Respondo, olhando algumas 
vezes para o público; 

mantenho um contacto 
visual ocasional. 

Respondo, olhando quase 
sempre para a público; 
mantenho um contacto 

visual frequente. 

Respondo olhando sempre 
para o público; mantenho 

contacto visual constante. 
__/ 4 

Voz Tenho um discurso inaudível 
(falo muito baixo) 

Tenho um discurso com 
grandes oscilações no 

volume de voz (falo alto e 
falo baixo) 

Tenho um discurso audível 
durante a maior parte da(s) 

resposta(s). 

Tenho um discurso audível 
durante toda a(s) 

resposta(s). 
__/ 4 

Total __/ 24 
 

Adaptado de Reis (2013) 

ATENÇÃO: Apesar de terem pesquisado sobre um determinado assunto, todos os alunos do grupo têm que estudar a totalidade do tema do grupo. Podem ser-vos 
colocadas perguntas sobre assuntos que não pesquisaram, por isso é fundamental que estudem todo o documento-síntese do vosso tipo de poluição!  



 

 

Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva utilizada pela professora para avaliar os 

vídeos produzidos pelos alunos e utilizada para a sua autoavaliação. 

AUTO-AVALIAÇÃO DO VÍDEO PRODUZIDO NO ÂMBITO DO PROJETO DE ATIVISMO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

Adaptada de Reis (2013) 

 1 2 3 4 Pontos 

Correção 

científica 

O vídeo apresenta 

várias incorreções 
científicas ao nível 

dos conceitos ou 

informações 

O vídeo apresenta 1 

ou 2 incorreções 
científicas ao nível 

dos conceitos ou 

informações 

O vídeo não 

apresenta qualquer 
incorreção 

científica ao nível 

dos conceitos ou 

informações 

O vídeo revela um 

excelente domínio de 
conceitos ou 

informações científicas 
___/ 4 

Mensagem 

O vídeo não 

transmite uma 

mensagem clara e 

objetiva, não 
evidenciando aspetos 

fundamentais – o 

que o torna confuso 

O vídeo transmite 

uma mensagem clara 

mas pouco objetiva; 

foram apresentados 
muitos aspetos 

supérfluos 

O vídeo transmite 

uma mensagem 

clara mas ainda 

com alguns aspetos 
supérfluos 

O vídeo transmite uma 

mensagem clara e 

objetiva, evidenciando 

aspetos fundamentais ___/ 4 

Criatividade 

Vídeo nada criativo 
na utilização dos 

diversos elementos 

(narração, texto, 

som, imagem, vídeo) 

Vídeo pouco criativo 
na utilização dos 

diversos elementos 

(narração, texto, 

som, imagem, vídeo) 

Vídeo com alguns 
aspetos criativos na 

utilização dos 

diversos elementos 

(narração, texto, 
som, imagem, 

vídeo) 

Vídeo extremamente 
criativo na utilização 

dos diversos 

elementos (narração, 

texto, som, imagem, 
vídeo) 

___/ 4 

Organização 

Não existe uma 

articulação lógica 
entre os diferentes 

elementos (narração, 

texto, som, imagem, 

vídeo) 

Fraca articulação 

entre os diferentes 
elementos (narração, 

texto, som, imagem, 

vídeo) 

Existe uma boa 

articulação entre os 
diferentes 

elementos 

(narração, texto, 

som, imagem, 
vídeo) 

 

Existe uma excelente 
articulação entre os 

diferentes elementos 

(narração, texto, som, 

imagem, vídeo) 

___/ 4 

 

Total 
___/16 

ATENÇÃO: uma vez que o vídeo foi construído a pares, a auto-avaliação deve ser realizada em conjunto, pelos dois elementos 
do grupo. Os dois alunos devem avaliar o vídeo produzido atendendo aos 4 tópicos da seguinte grelha. 

 

Nomes dos alunos: _____________________________________________________________________________________ 

 



 

Pontuações obtidas por cada grupo ao longo das cinco aulas observadas, por domínio 

avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

01-
Mar 

06-
Mar 

08-
Mar 

15-
Mar 

05-
Abr 

G1 3 3 5 6 7 

G2 5 5 6 7 8 

G3 6 6 6 6 6 

G4 8 0 8 8 8 

G5 5 5 6 7 7 

G6 4 5 6 7 7 

G7 2 0 4 6 6 

G8 3 0 0 3 2 

G9 7 0 7 8 8 

G10 4 0 6 7 7 

G11 5 5 7 8 8 

G12 8 8 8 8 8 

G13 5 4 0 6 6 

G14 4 7 5 6 6 

G15 2 4 3 3 5 

01-

Mar 

06-

Mar 

08-

Mar 

15-

Mar 

05-

Abr 

G1 5 4 6 7 7 

G2 6 5 8 8 8 

G3 8 8 8 8 8 

G4 8 0 8 8 8 

G5 6 6 8 8 8 

G6 5 6 5 8 8 

G7 5 0 5 6 6 

G8 4 0 0 2 2 

G9 8 0 8 8 8 

G10 6 0 6 6 6 

G11 6 6 6 8 8 

G12 8 8 8 8 8 

G13 5 4 0 8 8 

G14 4 6 4 6 6 

G15 4 5 5 5 5 

01-
Mar 

06-
Mar 

08-
Mar 

15-
Mar 

05-
Abr 

G1 2 2 4 6 6 

G2 8 8 6 8 8 

G3 6 6 6 6 6 

G4 8 0 8 8 8 

G5 6 6 6 6 6 

G6 6 6 6 6 6 

G7 3 0 3 6 6 

G8 6 0 0 6 6 

G9 7 0 7 8 8 

G10 6 0 6 6 6 

G11 6 6 6 6 6 

G12 6 6 8 8 8 

G13 6 6 0 6 6 

G14 4 5 6 6 6 

G15 2 3 3 4 5 

01-

Mar 

06-

Mar 

08-

Mar 

15-

Mar 

05-

Abr 

G1 3 3 5 6 7 

G2 6 6 8 7 7 

G3 8 8 8 8 8 

G4 8 0 8 8 8 

G5 6 8 8 8 8 

G6 4 6 6 6 8 

G7 2 0 4 4 6 

G8 4 0 0 2 2 

G9 7 0 7 8 8 

G10 4 0 5 6 7 

G11 5 5 6 6 8 

G12 8 8 8 8 8 

G13 5 4 0 7 8 

G14 4 4 4 6 8 

G15 2 3 3 3 5 

EMPENHO NAS TAREFAS CUMPRIMENTOS DAS TAREFAS 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
AUTONOMIA 



 

 

 

 

 

01-
Mar 

06-
Mar 

08-
Mar 

15-
Mar 

05-
Abr 

G1 4 4 4 6 8 

G2 8 8 8 8 8 

G3 8 8 8 8 8 

G4 8 0 8 8 8 

G5 8 8 8 8 8 

G6 2 6 6 8 8 

G7 2 0 4 6 8 

G8 2 0 0 2 2 

G9 8 0 8 8 8 

G10 5 0 6 6 8 

G11 6 6 8 8 8 

G12 8 8 8 8 8 

G13 6 6 0 8 8 

G14 2 8 6 8 8 

G15 2 4 2 3 2 

GESTÃO DO TEMPO 



 

Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva utilizada para observar 

e avaliar o trabalho a pares desenvolvido pelos grupos nas aulas de TIC. 

 

 4 3 2 1 

EMPENHO NAS 
TAREFAS 

 
A 

 
Apresenta ideias úteis 
durante o trabalho com 

o colega. Estimula a 
participação do seu 
colega. Contribui 

decisivamente para o 
sucesso do trabalho. 

 

 
Apresenta ideias úteis 
durante o trabalho com 
o colega. Esforça-se no 

seu trabalho. 
 
 

Apresenta algumas 
ideias úteis durante 
o trabalho com o 
colega. Nunca se 
recusa a trabalhar. 

Raramente 
apresenta ideias 
úteis durante o 
trabalho com o 
colega. Pode 
recusar-se a 
trabalhar. 

CUMPRIMENTO 
DAS TAREFAS 

 
B 

Cumpre sempre os seus 
papéis/tarefas sem 
precisar que lhe 
recordem os seus 

deveres 

Normalmente, cumpre 
o seu trabalho – 

raramente precisa que 
lhe recordem os seus 

deveres. 

 
Raramente 

desempenha os 
papéis/tarefas que 

lhe foram 
atribuídos; precisa, 

frequentemente, 
que lhe recordem 
os seus deveres. 

 

Não desempenha 
nenhum dos 

papéis/tarefas que 
lhe foram 

atribuídos, tendo os 
seus colegas que 

realizar a sua parte. 

RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS 

C 

 
Nunca tem conflitos 

com o seu par de 
trabalho e contribui 

ativamente para 
prevenir e resolver. 

 

Nunca tem conflitos 
com o seu par de 

trabalho. 

Raramente tem 
conflitos 

frequentes com o 
seu par de 
trabalho. 

Tem conflitos 
frequentes com o 

seu par de trabalho. 

AUTONOMIA 
D 

Revela autonomia e 
nunca ou raramente 
precisa da ajuda dos 

professores. 

Revela autonomia. 
Poucas vezes precisa da 
ajuda dos professores. 

 
Revela alguma 
autonomia mas 
ainda precisa 

muito da ajuda dos 
professores. 

 

Revela pouca 
autonomia; 

depende muito da 
ajuda dos 

professores. 

GESTÃO DO 
TEMPO 

E 

Gere bem o tempo e 
assegura a conclusão 

das suas tarefas dentro 
do prazo. 

Tende a adiar a 
conclusão das suas 

tarefas mas consegue 
cumprir os prazos.  

 
Tende a adiar a 

conclusão das suas 
tarefas e muitas 

vezes não cumpre 
os prazos. 

 

Não conclui as 
tarefas solicitadas 
dentro do prazo 

estipulado. 

 

Adaptado de Reis (2013) 



 

 Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva utilizada na análise dos textos 
produzidos pelos alunos após a Pesquisa – texto inicial e texto reformulado. 

Domínios 
Níveis de Desempenho 

Pontos 
1 2 3 

 
Seleção 

 

 
Selecionou 

informação que não 
responde a nenhuma 

questão. 
 

 
Selecionou 

informação que 
responde a até 

metade das 
questões. 

 

 
Selecionou 

informação que 
responde à 

totalidade das 
questões. 

 

__/3 

 
Organização 

 

 
Texto mal 

organizado – a 
informação 

encontra-se dispersa 
e não tem em conta 

a questões de 
pesquisa. 

Texto revelador de 
alguma organização 

– a sequência da 
informação 

apresentada atende 
às questões de 

pesquisa mas há 
ainda muita 
dispersão. 

 
Texto bem 

organizado – a 
informação surge 

organizada de forma 
lógica e coerente em 
função das questões 

de pesquisa. 

__/3 

 
Apropriação 

 

 
 

Não revela qualquer 
apropriação da 
informação; faz 

copy-paste do texto 
original. 

 

 
Revela alguma 
apropriação da 

informação, mas 
está ainda colado ao 

texto original – 
estão presentes 

vários excertos e 
fragmentos do texto 

original. 
 

 
 
 

Revela total 
apropriação da 
informação, 

escrevendo um 
texto próprio. 

__/3 

 
Total __/9 



 

Realizaste uma atividade em que tiveste que 

questões. Para isso foram-te fornecidos endereços de sites com documentos/vídeos que tiveste que ler

para responder às questões pedidas.  

Agora quero que penses um pouco sobre o teu desempenho nessa ativ

seguintes questões. 

1. Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao fazer esta atividade?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. O que sentes que aprendeste com esta atividade?

_____________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Consideras que foi útil terem-te sido fornecidos os sites para fazeres a pesquisa, ou preferias ter sido tu a 

procurar esses sites? Porquê? 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

Aluno:                                                                                                         

Tema de Pesquisa:  

em que tiveste que pesquisar sobre um determinado tema e responder a algumas 

te fornecidos endereços de sites com documentos/vídeos que tiveste que ler

 

Agora quero que penses um pouco sobre o teu desempenho nessa atividade, e respondas

1. Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao fazer esta atividade? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. O que sentes que aprendeste com esta atividade? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

te sido fornecidos os sites para fazeres a pesquisa, ou preferias ter sido tu a 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO SOBRE A TAREFA DE PESQUISA
 

                                                                                                        N.º

sobre um determinado tema e responder a algumas 

te fornecidos endereços de sites com documentos/vídeos que tiveste que ler/ver 

idade, e respondas, com sinceridade, às 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

te sido fornecidos os sites para fazeres a pesquisa, ou preferias ter sido tu a 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Obrigada! 

QUESTIONÁRIO SOBRE A TAREFA DE PESQUISA 

N.º  



 

Na sexta-feira, dia 22 de fevereiro, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas” acerca dos temas pesquisados 

a Poluição. Cada aluno teve que responder, obrigatoriamente, a uma questão colocada pela Professora e/ou pelos 

colegas. 

Reflete um pouco sobre a sessão, o modo como decorreu, as questões que foram colocadas, o teu desempenho e o 

desempenho da Professora (Rita). Responde, 

1. Pensas que este tipo de aula é importante? Porquê?

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

2. O que pensas que, de uma maneira geral (não só em relação a ti) correu melhor, e porquê?

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

3. O que pensas que, de uma maneira geral 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

4. Se pudesses voltar atrás, terias feito alguma coisa diferente? O quê? E porquê?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

5. Pensas que a Professora poderia ter feito alguma coisa de forma diferente? O quê, e porquê?

__________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

Aluno:______________________________________________________________      

feira, dia 22 de fevereiro, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas” acerca dos temas pesquisados 

a Poluição. Cada aluno teve que responder, obrigatoriamente, a uma questão colocada pela Professora e/ou pelos 

Reflete um pouco sobre a sessão, o modo como decorreu, as questões que foram colocadas, o teu desempenho e o 

. Responde, com sinceridade, às seguintes questões. 

1. Pensas que este tipo de aula é importante? Porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

que pensas que, de uma maneira geral (não só em relação a ti) correu melhor, e porquê?

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3. O que pensas que, de uma maneira geral (não só em relação a ti) correu pior, e porquê?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4. Se pudesses voltar atrás, terias feito alguma coisa diferente? O quê? E porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5. Pensas que a Professora poderia ter feito alguma coisa de forma diferente? O quê, e porquê?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO SOBRE A SESSÃO “PERGUNTAS & RESPOSTAS”

:______________________________________________________________      

feira, dia 22 de fevereiro, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas” acerca dos temas pesquisados sobre 

a Poluição. Cada aluno teve que responder, obrigatoriamente, a uma questão colocada pela Professora e/ou pelos 

Reflete um pouco sobre a sessão, o modo como decorreu, as questões que foram colocadas, o teu desempenho e o 

Obrigada! 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

que pensas que, de uma maneira geral (não só em relação a ti) correu melhor, e porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

(não só em relação a ti) correu pior, e porquê? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Pensas que a Professora poderia ter feito alguma coisa de forma diferente? O quê, e porquê? 

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO SOBRE A SESSÃO “PERGUNTAS & RESPOSTAS” 

:______________________________________________________________      Nº _______ 



 

No 2º Período iniciaram um projeto de sensibilização ambiental relacionado com o tema 

construção de um texto que resumisse aquilo que pesquisaram, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas”. Em seguida, os pare

trabalho deram início, em TIC, à construção de um vídeo a partir de um guião. Es

alunos de outras turmas, representando o produto final do trabalho desenvolvido em Ciências Naturais e TIC.

Com este questionário pretendo que avalies o trabalho que realizaste na construção do vídeo.

responder – não interessa que respondas “só p

escreveres as tuas repostas. 

 

1. Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

2. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê?

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

3. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê?

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. O que sentes que aprendeste com esta atividade?

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

5. Gostas do resultado final, ou seja, do vídeo que tu e o teu par de trabalho 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

6. Consideras que o vídeo reflete a mensagem que tu e o teu par de trabalho queriam transmitir? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

7. Consideras que o teu grupo de trabalho (tu e o teu colega) 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

8. Se pudesses voltar atrás, o que farias de diferente

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

QUESTIONÁRIO 

Aluno: ___________________________________________________________________    

ibilização ambiental relacionado com o tema “Poluição”: após a pesquisa de informação e da 

construção de um texto que resumisse aquilo que pesquisaram, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas”. Em seguida, os pare

trabalho deram início, em TIC, à construção de um vídeo a partir de um guião. Esse vídeo será divulgado no website da Escola e junto de 

alunos de outras turmas, representando o produto final do trabalho desenvolvido em Ciências Naturais e TIC.

Com este questionário pretendo que avalies o trabalho que realizaste na construção do vídeo. 

não interessa que respondas “só por responder”; deves ser sincero. Dedica algum tempo a 

que sentiste ao fazer o vídeo? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ao realizar esta atividade, e porquê? 

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

ao realizar esta atividade, e porquê? 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

com esta atividade? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

5. Gostas do resultado final, ou seja, do vídeo que tu e o teu par de trabalho fizeram? Porquê? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

que tu e o teu par de trabalho queriam transmitir? Porquê

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. Consideras que o teu grupo de trabalho (tu e o teu colega) funcionou bem ou não funcionou bem? Porquê?

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

diferente ao longo de toda esta etapa de construção do vídeo?

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO SOBRE A TAREFA DE CONSTRUÇÃO DO VÍDEO
 

___________________________________________________________________    

: após a pesquisa de informação e da 

construção de um texto que resumisse aquilo que pesquisaram, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas”. Em seguida, os pares de 

se vídeo será divulgado no website da Escola e junto de 

alunos de outras turmas, representando o produto final do trabalho desenvolvido em Ciências Naturais e TIC. 

 É importante que penses antes de 

Dedica algum tempo a refletir um pouco antes de 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

_________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Porquê? 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

? Porquê? 

_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

ao longo de toda esta etapa de construção do vídeo? 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Obrigada! 

A TAREFA DE CONSTRUÇÃO DO VÍDEO 

___________________________________________________________________    N.º: ________ 



 

No 2º Período iniciaram um projeto de sensibilização ambiental relacionado com o tema 

construção de um texto que resumisse aquilo que pesquisaram, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas”. Em seguida, os pare

trabalho deram início, em TIC, à construção de um vídeo a partir de um guião. Esse vídeo 

divulgação intraturma; foi também divulgado aos alunos do 

website da escola sendo publicitados através dos 

 

Com este questionário pretendo que avalies o modo como correu esta última etapa do projeto 

impacto que esta etapa teve em ti. É importante que 

deves ser sincero. Dedica algum tempo a refletir um pouco

 

1. Foi para ti importante que os teus colegas de turma pudessem ver o teu vídeo 

Porquê? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2. Foi para ti importante que os alunos da turma 

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

3. Achas importante divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, amigos ou outras pessoas?

 

Sim                  Não 

 

3.1. Porquê?  

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

3.2. Qual te parece ser a melhor forma de o fazeres

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

 

4. Pensas que o teu vídeo, e os dos teus colegas, poderá ter algum impacto nas outras pessoas, levando

comportamentos e a poluir menos / ou a ficarem mais alertadas para as questões da poluição?

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5. Pensas que com este projeto conseguiste mudar, nem que seja um pouco, a sociedade 

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

6. Para mudar é preciso agir, para agir é preciso compreender, para compreender é preciso conhecer

projeto. Pensas que tu e os teus colegas conseguiram AGIR? Porquê?

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

Aluno: ___________________________________________________________________

ibilização ambiental relacionado com o tema poluição: após a pesquisa de informação e da 

construção de um texto que resumisse aquilo que pesquisaram, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas”. Em seguida, os pare

trabalho deram início, em TIC, à construção de um vídeo a partir de um guião. Esse vídeo foi divulgado 

; foi também divulgado aos alunos do curso profissional de Design Gráfico; por último, os vídeos encontram

sendo publicitados através dos cartazes colocados em vários locais da mesma. 

o modo como correu esta última etapa do projeto –

. É importante que penses antes de responder – não interessa que respondas “só p

refletir um pouco antes de escreveres as tuas respostas.                                                  

Foi para ti importante que os teus colegas de turma pudessem ver o teu vídeo – e tu os deles – na sessão de divulgação intraturma? 

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

turma do curso profissional de Design Gráfico pudessem ver o teu vídeo? Porquê?

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Achas importante divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, amigos ou outras pessoas? 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

fazeres? 

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

e os dos teus colegas, poderá ter algum impacto nas outras pessoas, levando

comportamentos e a poluir menos / ou a ficarem mais alertadas para as questões da poluição? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

este projeto conseguiste mudar, nem que seja um pouco, a sociedade em que vives? Porquê?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Para mudar é preciso agir, para agir é preciso compreender, para compreender é preciso conhecer

projeto. Pensas que tu e os teus colegas conseguiram AGIR? Porquê? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO SOBRE A ETAPA DE DIVULGAÇÃO DO VÍDEO
 

___________________________________________________________________

: após a pesquisa de informação e da 

construção de um texto que resumisse aquilo que pesquisaram, teve lugar a sessão “Perguntas & Respostas”. Em seguida, os pares de 

divulgado aos colegas da turma na sessão de 

; por último, os vídeos encontram-se no 

– a divulgação dos vídeos, e qual o 

ssa que respondas “só por responder”; 

                                                  OBRIGADA! 

na sessão de divulgação intraturma? 

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

pudessem ver o teu vídeo? Porquê? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

e os dos teus colegas, poderá ter algum impacto nas outras pessoas, levando-as a mudar os seus 

__________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

vives? Porquê? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Para mudar é preciso agir, para agir é preciso compreender, para compreender é preciso conhecer – este é o slogan do vosso 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

SOBRE A ETAPA DE DIVULGAÇÃO DO VÍDEO 

_______________________________________________________________________    N.º: ________ 



 
QUESTIONÁRIO ATIVISMO 

Este questionário insere-se num projeto de investigação que pretende construir conhecimento sobre o recurso ao 

ativismo coletivo (ação comunitária fundamentada) na resolução democrática de problemas sociais relacionados 

com a ciência, a tecnologia e o ambiente. Todas as respostas são confidenciais. Muito obrigado pela tua colaboração. 

0. DADOS PESSOAIS 

1. Escola: _____________________________________       2.  Turma: ______      3.  Ano escolar: ______ 

4. Identificação (iniciais do nome): ________       5.  Idade: _______      

6. Género: a) Feminino☐; b) Masculino☐. 

7. Consideras-te um bom aluno nas disciplinas de Ciências?     a) Sim☐; b) Assim-assim☐; c) Não☐. 

8. Que profissão gostarias de vir a exercer? _________________________________________________ 

1. ATIVISMO 

Por favor, marca com um X a opção com a qual concordas mais. 

 

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
e

n
te

 

D
is

co
rd

o
 

p
a

rc
ia

lm
e

n
te

 

C
o

n
co

rd
o

 

p
a

rc
ia

lm
e

n
te

 

C
o

n
co

rd
o

 

to
ta

lm
e

n
te

 

1. Envolvo-me em ações/iniciativas com o objetivo de contribuir para a resolução de 

problemas sociais que me preocupam. 

    

2. Os meus colegas envolvem-se em ações/iniciativas com o objetivo de contribuir 

para a resolução de problemas sociais que os preocupam. 

    

3. Sou capaz de influenciar as decisões dos meus colegas sobre problemas sociais 

relacionados com a ciência, a tecnologia e o ambiente. 

    

4. Tenho poder para influenciar as decisões de outros cidadãos sobre problemas 

sociais relacionados com a ciência, a tecnologia e o ambiente. 

    

5. Se me associar aos meus colegas, temos o poder para influenciar as decisões de 

outras pessoas sobre problemas sociais relacionados com a ciência, a tecnologia e 

o ambiente. 

    

6. Sei pesquisar informação sobre problemas sociais relacionados com a ciência, a 

tecnologia e o ambiente. 

    

7. Sou capaz de tomar decisões sobre problemas sociais relacionados com a ciência, a 

tecnologia e o ambiente. 

    

8. Considero que tenho o dever de participar em atividades/iniciativas que 

beneficiem a comunidade onde vivo.  

    

9. Considero que tenho o dever de participar em atividades/iniciativas que 

contribuam para a resolução de problemas globais/mundiais. 

    

10. Tenho o dever de participar em atividades/iniciativas que contribuam para a 

resolução de problemas locais da comunidade em que vivo. 

    

11. Considero que tenho os meios necessários para desencadear iniciativas que 

contribuam para a resolução de problemas sociais relacionados com a ciência, a 

tecnologia e o ambiente. 

    

12. Conheço formas de influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas sociais 

relacionados com a ciência, a tecnologia e o ambiente. 

    

Em caso de resposta afirmativa à questão anterior (12), apresenta exemplos: 

 

 

 

 

 



QUESTÕES SOBRE O PROJETO INTERDISCIPLINAR 

José, seguem aqui algumas questões sobre o projeto desenvolvido entre TIC e CN. Agora que o projeto está 

concluído, gostava muito de saber qual a sua opinião em relação aos seguintes aspetos.  

Agradeço a sua disponibilidade! Obrigada :) 

 

Na sua opinião, qual é a importância de se desenvolverem projetos desta natureza para os alunos, para os 

professores e para a escola? 

 

 

 

 

 

O que destaca de mais positivo relativamente ao projeto desenvolvido com esta turma, e porquê? 

 

 

 

 

 

O que destaca de menos positivo relativamente ao projeto desenvolvido com esta turma, e porquê? 

 

 

 

 

 

Teria vontade de desenvolver um projeto semelhante no próximo ano letivo? Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados obtidos pelos alunos após observação dos textos iniciais e reformulados produzidos 
na Etapa de Pesquisa 

 

 

 

 

 

PRIMEIRA VERSÃO DOS TEXTOS 

Aluno Seleção Organização Apropriação Total Total % 

1 2 2 2 6 67 

2 3 3 2 8 89 

3 2 2 2 6 67 

4 2 2 1 5 56 

5 1 2 1 4 44 

6 3 2 2 7 78 

7 3 3 2 8 89 

8 2 3 3 8 89 

9 3 3 3 9 100 

10 3 2 1 6 67 

11 3 2 2 7 78 

12 2 2 2 6 67 

13 3 2 2 7 78 

14 2 2 2 6 67 

16 2 1 1 4 44 

17 3 2 2 7 78 

18 2 2 2 6 67 

19 2 1 1 4 44 

20 1 1 1 3 33 

21 1 1 1 3 33 

22 3 3 2 8 89 

23 3 3 3 9 100 

24 0 0 0 0 0 

25 3 2 1 6 67 

26 3 3 3 9 100 

27 3 2 1 6 67 

28 3 2 1 6 67 

29 2 2 2 6 67 

30 3 2 1 6 67 

31 3 1 1 5 56 



SEGUNDA VERSÃO DOS TEXTOS 

Aluno Seleção Organização Apropriação Total Total % 

1 3 3 3 9 100 

2 3 3 3 9 100 

3 3 3 2 8 89 

4 3 2 1 6 67 

5 3 2 1 6 67 

6 3 3 2 8 89 

7 3 3 3 9 100 

8 3 3 3 9 100 

9 3 3 3 9 100 

10 3 3 3 9 100 

11 3 3 2 8 89 

12 3 3 2 8 89 

13 3 3 3 9 100 

14 2 2 3 7 78 

16 3 2 1 6 67 

17 3 3 3 9 100 

18 3 2 2 7 78 

19 3 2 2 7 78 

20 3 2 1 6 67 

21 3 2 2 7 78 

22 3 3 3 9 100 

23 3 3 3 9 100 

24 3 2 2 7 78 

25 3 2 3 8 89 

26 3 3 3 9 100 

27 3 2 1 6 67 

28 3 2 2 7 78 

29 3 2 3 8 89 

30 3 2 2 7 78 

31 3 1 2 6 67 

 



 

Exemplo de texto escrito pela professora como feedback ao texto inicial de um aluno 

André 

2.CONSULTA AS NOTÍCIAS RELATIVAS À POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EM PORTUGAL – ELABORA UM RESUMO ONDE INDIQUES QUE CIDADES SÃO 
MAIS/MENOS POLUÍDAS; INDICA E EXPLICA ALGUMAS MEDIDAS QUE TENHAM SIDO IMPLEMENTADAS NO NOSSO PAÍS PARA REDUZIR A 
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (POR EXEMPLO, A REDUÇÃO DA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL NA AV. DA LIBERDADE, EM LISBOA); INDICA ALGUMAS 
CONSEQUÊNCIAS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA (POR EXEMPLO, PARA A SAÚDE DOS PORTUGUESES – QUE DADOS EXISTEM SOBRE ESSE TEMA NAS 
NOTÍCIAS DISPONIBILIZADAS?)  
 
André, o teu trabalho está incompleto. Apesar de teres escrito muitas coisas, a grande maioria delas não era pedida. Eu pedi que escrevesses um texto 
em que indicasses as cidades portugueses mais poluídas e menos poluídas (atendendo à poluição atmosférica) – apenas referiste as mais poluídas, não 
referiste as menos poluídas. Depois, queria que indicasses e explicasses algumas medidas que o nosso país tenha implementado para reduzir a 
poluição atmosférica (podias falar do caso da Av. da Liberdade e da redução do tráfego automóvel) – não referiste isto. Depois tinhas que indicar 
consequências da poluição atmosférica mas em relação aos portugueses especificamente, indicando casos que as notícias fornecidas indicassem – o 
que tu fizeste foi referir as consequências da poluição atmosférica de um modo geral, não utilizaste nada das notícias. E por último, escreveste sobre 
medidas de prevenção da poluição atmosférica, e isso não era pedido. 

Assim, o que tens que fazer é voltar a escrever um texto que contenha tudo o que faltou no outro. Para isso deves consultar os textos a azul. Lê-os com 
atenção e seleciona a informação que for importante. Não escrevas coisas a mais, que não sejam pedidas! Sei que consegues fazer um bom trabalho. 

Este excerto é de uma notícia de 2005:  

Todos os anos morrem quatro mil portugueses, vítimas da poluição atmosférica. O alerta vem de um estudo da Comissão Europeia, que estima em mais 
de 300 mil o número de europeus que morrem prematuramente por ano, devido à má qualidade do ar que respiram. Portugal ocupa a 13.ª posição no 
ranking dos países da UE onde a situação é mais preocupante. Segundo o relatório apresentado esta semana, a poluição é também responsável pela 
redução da esperança média de vida dos residentes dos estados-membros em cerca de nove meses. Os especialistas calculam ainda que essa mesma 
poluição obrigue todos os anos cada trabalhador da UE a ficar meio dia em casa, por baixa médica. Gastos em saúde que custam aos países cerca de 
80 biliões de euros.  

Este excerto é de uma notícia de 2012:  

O número de dias com uma qualidade do ar classificada com "muito bom" aumentou em 2011 face ao ano anterior, enquanto os casos com "mau" foram 
menos frequentes, segundo o Relatório do Estado Ambiental. O Relatório do Estado do Ambiente 2012 revela os dados de 2011, ano em que, refere, "a 
classe dominante do índice de qualidade do ar foi "bom", havendo um aumento do número de dias com a classificação de "muito bom"face a 2010". Por 
outro lado, "o número de dias com a classificação "mau" diminuiu em relação ao ano anterior, com menos seis dias", nomeadamente nas zonas do Vale 
do Sousa, zona de influência de Estarreja, centro interior e Alentejo interior. Além destas áreas, a APA aponta melhorias na qualidade do ar no norte 
interior, Açores e aglomeração de Faro e Olhão, no Algarve. 

Este excerto é de uma notícia de 2011:  

Matosinhos é a cidade menos poluída de Portugal, av ança um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS ) ontem divulgado e que analisa 
a qualidade do ar em mais de mil cidades  em todo o mundo. De acordo com o documento, que em Portugal avaliou apenas cinco localidades - Lisboa, 
Matosinhos, Maia, Braga e Funchal - a cidade vizinha do Porto foi a que apresentou um nível de partículas poluidoras do ar mais baixo do país, ou seja, 
cerca de 23 microgramas por metro cúbico (m3), o mesmo que, por exemplo, Tóquio ou Hamburgo. Das restantes cidades analisadas em Portugal, 
Lisboa é a mais poluída com 30 microgramas/m3, seguida de Braga, com 28; Funchal, com 27 e Maia, com 26. Mais que cidades como Nova Iorque, 
Berlim ou São Paulo. 

A situação na Av. Da Liberdade (Lisboa):  

Notícia de setembro de 2012:  A poluição na Avenida da Liberdade – que as mudanças no trânsito nesta zona de Lisboa querem combater– já excedeu, 
de Janeiro até agora, os limites admissíveis para todo o ano de 2012. A Avenida da Liberdade é, há vários anos, um eixo problemático em termos de 
poluição do ar. Com o novo sistema de circulação, a autarquia espera reduzir o número de veículos e de emissões poluentes. Antes da entrada em vigor, 
em Julho de 2011, da Zona de Emissões Reduzidas - que proíbe a circulação de veículos anteriores a 1992 e a 1996 sem catalisador *- circulavam na 
avenida 2500 carros por hora, nos períodos de ponta. Actualmente circulam 1500, segundo o vereador da Mobilidade, Fernando Nunes da Silva. Para 
atingir os níveis desejados de qualidade do ar, a câmara pretende reduzir este número para 1000 a 1200. 

*O catalisador automóvel reduz a emissão de gases tóxicos libertados pela combustão de gasolina/gasóleo. 

Notícia de outubro de 2012: Um estudo da Universidade Nova de Lisboa divulgado, esta quinta-feira, conclui que a poluição atmosférica diminuiu na 
Avenida da Liberdade, após as alterações no Marquês de Pombal. Nos quinze dias úteis após as alterações rodoviárias no Marquês de Pombal e na 
Avenida da Liberdade, a concentração diária de dióxido de azoto e partículas inaláveis manteve-se sempre abaixo do limite legal naquele local. 

 



 

Resultados relativos ao desempenho dos alunos nos domínios avaliados durante a 

Sessão de Perguntas e Respostas. Evidenciam-se os níveis (1, 2, 3 ou 4) obtidos por 

cada aluno nos respetivos domínios. 

 

AP – Avaliação da Professora; AA – Avaliação do Aluno 

ALUNO 

DOMÍNIOS 

CLASSIF. 

TOTAL 
% 

PART. 
CORR. 

CIENT. 

CLAR. E 

OBJ. POST. C. VIS. VOZ 

  
AP AA AP AA AP AA AP AA AP AA AP AA AP AA AP AA 

Ana Lima 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 11 7 46 29 

Ana 

Matias 

4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 21 19 88 79 

Ana 

Machado 

4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 19 18 79 75 

Ana 

Teresa 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 19 17 79 71 

André 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 21 21 88 88 

Carina 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 16 14 67 58 

Carolina 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 23 22 96 92 

Catarina 

G. 

4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 21 21 88 88 

Catarina 

Inês 

3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 14 6 58 25 

Duarte 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 20 20 83 83 

Joana 

Freitas 

F F F F F F F F F F F F F F F F 

Joana 

Ribeiro 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 17 17 71 71 

João 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 4 19 20 79 83 

Joel 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 18 18 75 75 

Mafalda F F F F F F F F F F F F F F F F 

Margarida 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 18 17 75 71 

Amélia 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 13 14 54 58 

Beatriz -   -   -   -   -   -   0 0 0 0 

Carmo 2 1 1 2 1 1 4 3 3 3 2 2 13 12 54 50 

Mariana 

C. 

F F F F F F F F F F F F F F F F 

Mariana 

A. 

4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 19 21 79 88 

Mariana 

Neves 

4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 21 22 88 92 

Marta 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 18 21 75 88 

Martim 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 21 17 88 71 

Millena 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 21 22 88 92 

Rodrigo 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 15 18 63 75 

Sofia 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 21 23 88 96 

Tânia 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 16 18 67 75 

Vasco F F F F F F F F F F F F F F F F 

Vítor 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 15 18 63 75 



 

Lista de questões colocadas pelos alunos para a Sessão de Perguntas e Respostas. 

 

 

 

 

 

NOTA: Três alunos não realizaram esta tarefa - Maria Amélia, Maria do Carmo e Rodrigo. 

Poluição do Solo 
  

Aluno Questão 
 

Joel 
O que acontece aos químicos quando chove? 

Ana Matias 
Porque é que as principais causas da poluição do solo são os adubos, os herbicidas e os pesticidas? Porque é que 
são tão usados? Não há outra forma menos prejudicial ao ambiente? 

Joana Ribeiro Quais são os principais poluentes do solo e porquê? 
Mafalda Porque é que a poluição do solo acontece? 

Sofia Quais são as principais causas da poluição do solo? 
Vítor Quais os lugares onde se encontra mais poluição? 

Duarte Como a poluição do solo prejudica a poluição da água doce? 

Carolina 
Como é que a poluição do solo influencia, diretamente ou indiretamente, a poluição da atmosfera, dos oceanos e da 
água doce? 

Poluição dos Oceanos 
  

Aluno Questão 
Martim Qual é a espécie marinha mais afetada pelas marés negra? 
Mariana 
Aquino 

Como posso combater a poluição dos oceanos? 

Marta Quais as causas dos petroleiros? 
Ana Machado Qual é a principal fonte de poluição dos oceanos? 

Carina Como podemos prevenir que a poluição dos oceanos aconteça? 
Catarina Inês Como é que a poluição dos oceanos afeta toda a cadeia alimentar? 

Poluição Atmosférica 
  

Aluno Questão 
Mariana da 

Silva 
O que causa “buracos” na atmosfera? 

Joana Freitas Até que ponto o aumento do efeito de estufa pode chegar? 
Millena Qual é a principal fonte de poluição atmosférica e que consequências tem? 

Ana Teresa Como se pode evitar a poluição da atmosfera? 
Tânia O que gerou e que consequências tem a poluição atmosférica? 

Poluição de Água Doce 
  

Aluno Questão 
Catarina 
Gabriela 

Qual é o principal poluente das águas doces? 

Beatriz O que é a poluição da água? 
Ana Lima Como é distribuída a água no planeta? 
Mariana 

Neves 
Como podem as espécies de água doce alterar-se morfologicamente devido à poluição das águas 

João As explorações mineiras são uma forma de poluição da água doce? Porquê? 
Margarida Como a poluição da água doce afeta os humanos? 

André De que forma a poluição pode afetar as plantas na respiração? 
Vasco Que formas de poluição existe? 



 

 

Resultados obtidos na avaliação dos vídeos produzidos pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA – Avaliação realizada pelos alunos; AP – Avaliação realizada pela professora 

GRUPO 

CORREÇÃO 
MENSAGEM CRIATIVIDADE  ORGANIZAÇÃO  TOTAL % 

CIENTÍFICA 

AA AP AA AP AA AP AA AP AA AP AA AP 

1 
Ana Lima 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 75 75 

Beatriz 
            

2 
Carolina 4 4 3 3 3 3 4 4 14 14 88 88 
Duarte 

            
3 

André 3 3 3 4 3 3 3 4 12 14 75 88 
Margarida 

            
4 

Ana Machado 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 75 75 
Mariana Aq. 

            
5 

Sofia 3 3 3 3 4 3 3 4 13 13 81 81 
Ana Matias 

            
6 

Millena 3 3 3 3 3 3 2 2 11 11 69 69 
Tânia 

            
7 

Amélia 3 3 2 2 2 2 2 2 9 9 56 56 
Marta 

            
8 

Joel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vítor 

            
9 

Catarina Inês 4 4 3 4 3 4 4 4 14 16 88 100 
Martim 

            
10 

Mafalda 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 75 75 
Joana R. 

            
11 

Joana Freitas 3 3 4 4 3 4 3 4 13 15 81 94 
Mariana C. 

            
12 

Catarina G. 3 3 3 2 3 3 3 4 12 11 75 69 
Mariana Neves 

            
13 

João 2 3 3 4 3 3 3 3 11 13 69 81 
Vasco 

            
14 

Ana Teresa 3 3 3 3 3 3 3 2 12 11 75 69 
Carina 

            
15 

Carmo 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 75 75 
Rodrigo                       



 

Pontuações obtidas por cada aluno em cada um dos cinco domínios avaliados – durante as cinco aulas  

observadas de TIC em que os pares estiveram a construir o vídeo. 

 

 

Domínios observados: 

A – Empenho nas tarefas 

B – Cumprimentos das tarefas 

C – Resolução de conflitos 

D – Autonomia 

E – Gestão do tempo 

Nota: F = aluno que nesse dia faltou à aula; o domínio resolução de conflitos não pôde, por isso, ser avaliado no outro 

elemento do par. 

  GRUPOS 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 
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1
 M

A
R

 

A 2 1 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 1 1 1 2 3 4 3 1 3 2 4 4 3 2 2 2 1 1 

B 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 

C 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 

D 2 1 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 3 4 3 1 3 2 4 4 3 2 2 2 1 1 

E 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 3 2 F 2 4 4 3 3 1 1 1 1 

 

6
 M

A
R

 

A 2 1 2 3 3 3 F F 2 3 2 3 1 F 1 F 2 F 3 F 2 3 4 4 2 2 4 3 1 3 

B 2 2 2 3 4 4 F F 3 3 3 3 2 F 1 F 2 F 3 F 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 

C 1 1 4 4 3 3 F F 3 3 3 3 - F - F - F - F 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 

D 2 1 3 3 4 4 F F 4 4 3 3 1 F 1 F 3 F 3 F 3 2 4 4 2 2 2 2 1 2 

E 2 2 4 4 4 4 F F 4 4 3 3 1 F 1 F 3 F 4 F 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 

 

8
 M

A
R

 

A 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 F 2 3 4 4 2 3 4 4 4 2 F 3 2 1 2 

B 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 F 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 F 2 2 2 3 

C 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 F - 3 4 3 3 3 3 4 4 - F 3 3 1 2 

D 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 F 1 3 4 4 1 3 3 4 4 3 F 2 2 1 2 

E 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 F 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 F 3 3 1 1 

 

1
5

 M
A

R
 

A 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 

B 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 

C 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 

D 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 

E 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 

 

5
 A

B
R

 

A 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 

B 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 

C 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 

D 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 

E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 



 

Exemplos de comentários elaborados pela professora acerca do vídeo construído por cada par de 
trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(G13) João e Vasco, gostei do vosso vídeo. Do ponto de vista científico, estava bom, sem 
incorreções. Julgo que conseguem transmitir uma mensagem clara, no entanto não me parece que o 
vídeo consiga ter, junto das outras pessoas, o impacto necessário para levar a que modifiquem 
comportamentos – e era isso o pretendido! No entanto, os dois fizeram um bom trabalho e 
esforçaram-se por organizar as imagens e a narração, de modo a que o vídeo fizesse sentido. Esse 
esforço extra da vossa parte foi valorizado. Parabéns! Divulguem o vídeo junto dos vossos amigos e 
familiares e sintam-se orgulhosos pelo que fizeram! 

(G3) André e Margarida, gostei muito do vosso vídeo. Conseguiram transmitir uma mensagem 
bastante clara, recorrendo a um vídeo bastante simples! Creio que o vosso vídeo é capaz de causar 
algum impacto junto das outras pessoas, levando-as a refletir sobre os problemas associados à 
poluição e, quem sabe, a modificarem os comportamentos – e era isso o pretendido. Estão ambos de 
parabéns! Devem divulgar o vosso trabalho e sentir-se orgulhosos pelo que conseguiram! 

(G14) Carina e Ana Teresa, de um modo geral gostei do vosso vídeo. Creio que se esforçaram e 
trabalharam bem as duas, e isso foi visível. Contudo, existem alguns aspetos a melhorar, e que 
levaram a que o vídeo fosse um pouco confuso, nomeadamente a narração. Houve algumas partes em 
que não se percebia o que diziam, e isso torna mais difícil compreender a mensagem que querem 
transmitir. Houve também momentos em que as imagens pareciam fazer pouco sentido com o que 
estava a ser narrado. Apesar disto, devem sentir-se orgulhosas pois foi o 1º filme que fizeram! Agora 
divulguem-no junto dos vossos amigos e familiares, e ajudem-nos a perceber qual é a importância de 
não poluir o ambiente. Parabéns! 

(G2) Carolina e Duarte, gostei muito do vosso video. Do ponto de vista da correção científica, estava 
muito completo. Creio que organizaram muito bem os vossos elementos todos – só faltou ouvir o 
Duarte na narração (ainda por cima a Carolina estava constipada!). Utilizaram imagens que captam 
a atenção, e isso é positivo, pois este vídeo tinha esse objetivo. No entanto, os esquemas que 
utilizaram para explicar a eutrofização tornavam o vídeo um pouco confuso, especialmente porque 
não os deixaram tempo suficiente para os podermos compreender. Tendo em conta que foi o vosso 
primeiro vídeo – e que trabalharam muito bem os dois – devem sentir-se bastante orgulhosos! Agora 
divulguem o vídeo junto dos amigos e familiares, e ajudem a que percebam qual é a importância de 
não poluirmos o ambiente. Parabéns aos dois! 

(G15) Carmo e Rodrigo, fiquei muito satisfeita por terem apresentado um filme – apesar de todo o 
atraso e todo o tempo extra que tiveram para o construir. Esse foi o aspeto que correu pior – o vosso 
trabalho, enquanto grupo, nas aulas de TIC! Acredito que se tivessem tido uma melhor organização e 
planeamento, teriam um resultado melhor. Que vos sirva de lição: quando é para trabalhar, há que 
arregaçar as mangas, esquecer as diferenças e começar! Gostei do vosso filme – está bastante 
simples e direto. Do ponto de vista científico está também correto. Contudo, creio que não deveriam 
ter misturado o tema da acidificação com o das marés-negras: ou falavam apenas de marés negras, 
ou então dedicavam igual “tempo de antena” aos dois assuntos, pois são igualmente importantes. No 
entanto, sendo este o vosso primeiro filme, creio que se devem sentir satisfeitos pelo trabalho 
realizado! Divulguem-no: mostrem aos outros o que são marés negras e as consequências destes 
fenómenos! 



 

Exemplos dos textos escritos pelos alunos com o objetivo de descreverem os vídeos 

produzidos – os textos foram colocados no website da escola, acompanhando os vídeos 

respetivos 

 

O nosso trabalho fala sobre a poluição atmosférica e as causas relacionadas com a atividade 

humana. Com o nosso trabalho pretendemos ajudar as pessoas a perceberem que poluir é 

grave e pode prejudicar gravemente a saúde de todos os seres vivos. (Ana Lima e Beatriz) 

 

O nosso filme trata da poluição da água doce, a sua definição e as suas causas. Fizemos este 

filme com o objetivo de transmitir uma mensagem muito clara que é: não devemos poluir a 

água, pois só 30,8% dos 3% de água doce podem ser utilizados para consumo humano. (Joana 

e Mafalda) 

 

O nosso filme trata da poluição dos oceanos e de uma forma particular das marés negras. 

Pretendemos com este trabalho sensibilizar as pessoas acerca deste tipo de problema, e 

mostrar que não é uma simples poluição, e que pode causar graves problemas nos 

ecossistemas. (Rodrigo e Carmo) 

 



Questionário sobre Ativismo – dados obtidos em cada um dos dois momentos de aplicação: momento I e momento II.

O questionário pré-teste (momento I) foi aplicado a 27 alunos (pois nessa aula, três faltaram) 

comparação, o questionário aplicado no momento II foi também realizado pelos mesmos 

foram contabilizados nesta etapa da investigação.

Resultados do questionário aplicado no MOMENTO I (pré

DADOS DO QUESTIONÁRIO SOBRE 

QUESTÃO DT % DT

1 0 

2 1 

3 1 

4 3 11

5 2 

6 0 

7 0 

8 0 

9 1 

10 0 

11 3 11

12 4 15

DT – Discordo totalmente; DP – Discordo parcialmente
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dados obtidos em cada um dos dois momentos de aplicação: momento I e momento II.

foi aplicado a 27 alunos (pois nessa aula, três faltaram) 

omento II foi também realizado pelos mesmos 27 alunos. Assim, três alunos da turma não 

foram contabilizados nesta etapa da investigação. 

Resultados do questionário aplicado no MOMENTO I (pré projeto

DADOS DO QUESTIONÁRIO SOBRE ATIVISMO MI (%) 

% DT DP % DP CP % CP CT % CT 

0 3 11 12 44 12 44 

4 4 15 18 67 4 15 

4 4 15 14 52 8 30 

11 6 22 13 48 5 19 

7 2 7 13 48 10 37 

0 2 7 11 41 14 52 

0 2 7 16 59 9 33 

0 4 15 10 37 13 48 

4 2 7 15 56 9 33 

0 5 19 14 52 8 30 

11 6 22 13 48 5 19 

15 8 30 9 33 6 22 

 

Discordo parcialmente; CP – Concordo parcialmente; CT 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11

QUESTÕES

MOMENTO I

dados obtidos em cada um dos dois momentos de aplicação: momento I e momento II. 

foi aplicado a 27 alunos (pois nessa aula, três faltaram) – deste modo, para efeitos de 

alunos. Assim, três alunos da turma não 

projeto) 

 

% TOTAL 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

; CT – Concordo totalmente 

12

% DT

% DP

% CP

% CT



Resultados do questionário aplicado no MOMENTO II (

DADOS DO QUESTIONÁRIO SOBRE ATIVISMO MII (%)

QUESTÃO DT % DT

1 0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

 

DT – Discordo totalmente; DP – Discordo parcialmente
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Resultados do questionário aplicado no MOMENTO II (pós projeto

DADOS DO QUESTIONÁRIO SOBRE ATIVISMO MII (%) 

% DT DP % DP CP % CP CT % CT 

0 0 0 15 56 12 44 

0 1 4 21 78 5 19 

0 1 4 18 67 8 30 

4 0 0 21 78 5 19 

0 0 0 13 48 14 52 

0 0 0 15 56 12 44 

0 2 7 17 63 8 30 

0 1 4 11 41 15 56 

0 1 4 13 48 13 48 

0 1 4 17 63 9 33 

0 2 7 20 74 5 19 

0 2 7 20 74 5 19 

Discordo parcialmente; CP – Concordo parcialmente; CT 
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QUESTÕES

MOMENTO II

pós projeto) 

 

% TOTAL 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

; CT – Concordo totalmente 
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% CT
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Classificações globais (em %)
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(em %) do questionário por aluno (comparação entre MI e MII)
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Classificações globais do questionário, por aluno (Momento I e Momento II) 

 

ALUNO 
 %  % 

M1 M I M2 M II 

1 43 90 41 85 

2 43 90 41 85 

3 34 71 41 85 

4 39 81 40 83 

5 25 52 34 71 

6 39 81 37 77 

7 39 81 43 90 

8 41 85 47 98 

9 23 48 36 75 

10 41 85 40 83 

11 41 85 41 85 

12 33 69 35 73 

13 47 98 46 96 

14 40 83 39 81 

16 36 75 36 75 

17 36 75 36 75 

18 38 79 38 79 

19 22 46 36 75 

22 42 88 40 83 

23 33 69 42 88 

24 38 79 43 90 

25 39 81 43 90 

26 39 81 43 90 

27 41 85 41 85 

28 36 75 41 85 

29 33 69 36 75 

31 36 75 30 63 

 

Média MI Média MI % Média MII Média MII % 

37 77 39 82 

 

 



Classificações (em %) obtidas pelos alunos no Teste de Diagnóstico aplicado a 1 de fevereiro 

(TESTE 1) e a 17 de maio (TESTE 2) e respetiva comparação com indicação do tipo de 

evolução 

Nº ALUNO TESTE 1 (%) TESTE 2 (%) TIPO DE EVOLUÇÃO  

1 Ana Lima 70 93 + 

2 Ana Matias 85 95 + 

3 Ana Machado 75 90 + 

4 Ana Teresa 78 95 + 

5 André 58 95 + 

6 Carina 65 78 + 

7 Carolina 73 100 + 

8 Catarina G 68 95 + 

9 Catarina Inês 85 95 + 

10 Duarte 70 85 + 

11 Joana Freitas 73 75 + 

12 Joana Ribeiro 78 83 + 

13 João 70 100 + 

14 Joel 45 68 + 

16 Mafalda 80 73 - 

17 Margarida 63 90 + 

18 Maria Amélia 63 68 + 

19 Maria Beatriz 70 88 + 

20 Maria do Carmo 75 85 + 

21 Mariana 
Cordeiro 

75 88 + 

22 Mariana Aquino - 93 NA* 

23 Mariana Neves 85 95 + 

24 Marta 65 55 - 

25 Martim 75 95 + 

26 Millena 73 83 + 

27 Rodrigo 65 75 + 

28 Sofia 73 88 + 

29 Tânia 68 78 + 

30 Vasco 60 83 + 

31 Vítor 73 53 - 

 

*A aluna não realizou o TESTE 1 pelo que não é possível aferir acerca da sua evolução 

Tipo de Evolução: 

+ Evolução positiva, a classificação aumentou; 

- Evolução negativa; a classificação diminuiu; 

 



 

 

Resultados obtidos pelos alunos (através da avaliação da professora e da autoavaliação) 

relativamente ao desempenho nos domínios clareza e objetividade, postura, contacto 

visual e voz – ocorrências dos níveis 1, 2, 3 e 4 em cada um dos domínios e respetiva 

média. 

 

Domínios: CO) Clareza e Objetividade; P) Postura; CV) Contacto Visual; V) Voz. 

 

 

 

 

 

 

 

Domínios Avaliação  
Níveis 

1 2 3 4 

CO 
Alunos 3 3 16 3 

Professora 2 6 16 1 

P 
Alunos 2 1 14 8 

Professora 0 1 16 8 

CV 
Alunos 2 3 13 7 

Professora 0 6 12 7 

V 
Alunos 1 4 9 11 

Professora 0 7 13 5 

 Média Alunos 2 3 13 7 

 Média Professora 1 5 14 5 



 

 

Perturbações no equilíbrio dos ecossistemas

1. Lê atentamente o seguinte texto. 

“As marés negras são causadas pelos derrames de grandes quantidades de produtos petrolíferos no mar.
As manchas de petróleo, que se espalham à superfície da água, impossibilitam a penetração de luz no mar, o que impede 
o desenvolvimento adequado das algas. Deste modo, toda a cadeia alimentar é afetada.
As marés negras afetam, assim, os peixes e as aves marinhas, bem como as praias das zonas atingidas.

 
1.1.( 3 pontos) Identifica a fonte de poluição do mar referida no texto.
 
 
 
1.2. ( 3 pontos)  Refere outra fonte de poluição do mar.
 
 
 
1.3. ( 6 pontos)  Explica, por palavras tuas, o que são marés negras.
 
 
 
 
1.4. ( 6 pontos)  Explica porque razão uma maré negra pode afetar várias cadeias alimentares.
 
 
 
 
 
 
2. Observa atentamente o gráfico seguinte, onde estão representadas as principais fontes de emissão de gases 
responsáveis pelo efeito de estufa, GEE,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1( 4 pontos)  Refere as duas principais fontes de emissão de GEE.
 
 
 
2.2. ( 6 pontos)  Indica quais os principais GEE, produzidos nas atividades humanas.
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2.3. (6 pontos) O aumento do efeito de estufa é a principal consequência do aumento da concentração de dióxido de 
carbono na atmosfera. Explica por palavras tuas em que consiste o efeito de estufa. 
 
 
 
 
 
2.4. (3 pontos). Apresenta a principal consequência para o planeta Terra do aumento do efeito de estufa. 
 
 
 
2.5. (6 pontos) O aumento da temperatura pode ter consequências para os ecossistemas. Indica três dessas 
consequências. 
 
 
 
 
 
3. Completa o seguinte crucigrama: (10 pontos) 

 
4. Lê atentamente o seguinte artigo. 
 
“Buraco” do ozono só será reparado em 2068 
Em Portugal, a situação da camada de ozono é muito diferente da verificada em outras regiões que estão à mesma 
latitude: a sua espessura tem vindo a diminuir à razão de 3% ao ano durante os últimos 30 anos. Pior: após alguns 
anúncios otimistas, um novo modelo da NASA chegou à conclusão de que o 2buraco” do ozono só será uma lembrança do 
passado em 2068, 20 anos depois do previsto.  
O famoso “buraco” sobre o Antártico é, no fundo, uma perda maciça de ozono.  
As populações da Argentina e do Chile, por exemplo, estão muito mais sujeitas aos efeitos nefastos deste fenómeno 
provocado pela poluição humana do que outras mais distantes dos pólos, como a africana ou a dos Estados Unidos. Mas o 
mundo inteiro sente os efeitos do enfraquecimento da camada de ozono que envolve o planeta – e que chega a ser 70% 
mais fraca exatamente em cima do Antártico durante a Primavera.  
O novo modelo de análise e observação das emissões de gases poluentes prevê, assim, que o enfraquecimento do 
“buraco” do ozono só começará a ocorrer em 2018. Acordos internacionais como o Protocolo de Montreal, aprovado em 
1987, limitaram a produção de substâncias perigosas, tendo sido mais tarde complementados com outros que eliminaram 
por completo a produção destes compostos – embora continuem as emissões de químicos já produzidos e armazenados, 
que não são destruídos nem reciclados. 

Diário de Notícias,11/7/2006 (adaptado) 
 
4.1(5 pontos). Em que consiste o “buraco” do ozono? 
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4.2.(3 pontos). Em que local se observa o “buraco” do ozono? Em que época do ano? 
. 
 
 
4.3.(3 pontos). Qual a importância da camada de ozono? 
 
 
 
 
 
4.4.(6 pontos) Indica duas consequências, uma para a população humana e outra para os seres vivos em geral, da 
destruição da camada de ozono. 
 
 
 
. 
 
4.5.(6 pontos). Em que consiste o Protocolo de Montreal? 
 
 
 
 
4.6. (4 pontos) Indica uma substância responsável pela destruição da camada de ozono. 
 
 
 
5. (10 pontos) Classifica as afirmações que se seguem como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
 
______A. O “buraco” da camada de ozono é responsável pelo efeito de estufa. 

______B. As chuvas ácidas resultam da poluição atmosférica. 

______C. O dióxido de carbono protege os seres vivos das perigosas radiações solares. 

______D. A queima de resíduos ao ar livre provoca poluição atmosférica. 

______E. A desflorestação pode levar à desertificação. 

______F. As chuvas ácidas provocam perdas agrícolas e florestais. 

_____G. As águas residuais podem ser lançadas nos oceanos sem tratamento, visto estes serem muito vastos. 

______H. As chuvas ácidas contribuem para a degradação de monumentos e outros edifícios. 

______I. O aumento do efeito de estufa faz diminuir a temperatura do ar. 

______J. A atividade sísmica provoca o aumento das tempestades. 

 
6.(10 pontos).A agricultura intensiva é uma das principais causas da poluição do solo. 
   Relaciona a agricultura intensiva com a poluição do solo e com a poluição da água. 
 
 
 
 
 
 
 

FIM 



 

Classificações obtidas pelos alunos no Teste Sumativo 

 

 

Questão 1.1. 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 6 Total 

Cotação 3 3 6 6 4 6 6 3 6 10 5 3 3 6 6 4 10 10 100 

1 Ana Lima 0 1 2 6 0 6 3 3 4 10 5 3 3 3 6 4 9 10 78 

2 Ana Matias 3 2 6 6 0 6 6 3 6 10 5 3 2 0 5 4 10 10 87 

3 Ana Machado 3 2 6 4 2 0 6 0 6 6 0 3 0 2 2 4 7 10 63 

4 Ana Oliveira 3 2 6 6 4 6 6 3 4 10 5 3 3 3 3 4 10 10 91 

5 André Neves 3 2 2 3 4 2 4 3 6 10 5 3 3 6 6 4 9 8 83 

6 Carina Santos 3 2 3 6 2 6 0 3 4 7 0 3 3 0 0 0 6 8 56 

7 Carolina Saúde 3 3 6 6 4 6 6 3 6 10 5 3 3 3 3 4 9 10 93 

8 Catarina Gab Silva 3 2 4 4 4 4 6 3 6 10 5 2 3 3 3 0 10 8 80 

9 Catarina Inês Silva 3 3 6 4 4 4 4 3 4 10 0 3 3 0 3 0 10 8 72 

10 Duarte Pisco 3 3 6 4 4 4 6 3 6 10 5 3 3 0 3 0 7 10 80 

11 Joana Freitas 0 1 2 6 4 6 6 3 4 9 0 0 3 0 0 4 8 10 66 

12 Joana Ribeiro 3 3 4 3 4 6 6 3 6 10 2 3 2 3 3 0 10 8 79 

13 João Silva 3 3 6 3 4 6 6 3 6 10 5 3 3 4 6 4 10 10 95 

14 Joel Oliveira 3 1 3 6 2 0 4 1 6 8 0 3 3 3 2 4 8 5 62 

16 Mafalda Araújo 3 3 4 4 2 4 0 2 2 10 5 3 3 0 3 0 8 5 61 

17 Margarida Garcia 3 2 4 4 4 4 0 2 3 10 5 3 0 0 3 0 10 10 67 

18 Mª. Amélia 3 1 0 3 4 6 4 3 0 10 5 3 0 6 2 4 10 2 66 

19 Mª. Beatriz 3 3 3 3 4 0 0 3 2 10 5 3 3 0 2 3 10 5 62 

20 Mª  Carmo 3 3 6 6 4 0 3 0 6 10 5 3 0 3 2 4 10 5 73 

21 Mariana Cordeiro 3 2 6 4 4 4 0 3 3 10 5 3 1 0 0 0 10 5 63 

22 Mariana Aquino 3 3 6 4 4 6 6 3 6 10 5 3 3 3 0 0 9 10 84 

23 Mariana Neves 3 3 6 6 4 4 6 3 6 10 5 3 3 3 2 4 10 10 91 

24 Marta Medeiros 3 1 5 0 4 0 0 3 0 10 5 3 0 0 0 0 8 6 48 

25 Martim Pereira 3 3 4 6 4 4 3 0 3 10 5 3 3 3 6 0 10 10 80 

26 Millena Amaral 3 2 0 4 4 4 3 3 5 10 4 3 1 0 0 0 8 6 60 

27 Rodrigo Silva 3 2 6 6 4 6 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 7 6 60 

28 Sofia Matos 3 3 6 5 4 2 3 3 6 10 5 3 3 2 3 0 10 10 81 

29 Tânia Simões 3 1 2 6 4 0 3 0 0 9 5 3 3 0 3 0 8 8 58 

30 Vasco Ventura 1 1 3 3 4 4 4 3 2 10 0 3 3 0 3 4 10 5 63 

31 Vitor Silva 3 1 6 2 0 0 0 0 0 8 5 3 0 0 3 0 10 5 46 

Menções Qualitativas em função das Classificações Quantitativas: 

Fraco - 0% a 19%  /  Não Satisfaz -20% a 49%  /  Satisfaz - 50% a 69%   /  Bom - 70% a 89%   / Muito Bom - 90% a 100% 
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