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Resumo 

Os programas curriculares do ensino secundário, da disciplina de Física e 

Química, preconizam como principal ferramenta para utilização nas atividades 

experimentais, os sistemas de aquisição e tratamento de dados (SATD). As 

especificidades destes sistemas conferem-lhes potencialidades educativas que ainda não 

foram investigadas na sua plenitude. Vários estudos revelam que a utilização destes 

equipamentos, motivam os alunos para a aprendizagem, promovem uma recolha de 

dados de forma rápida e eficiente, mas são inconclusivos quanto ao tipo de 

aprendizagens que os alunos realizam. Partindo destes resultados procurou-se averiguar 

como são planificadas e implementadas as atividades experimentais, através do seguinte 

problema: Como promover, nos professores, uma utilização significativa dos SATD no 

processo de ensino-aprendizagem da física e da química? Operacionalizou-se este 

problema nos seguintes objetivos: (i) conceber, planificar e concretizar uma oficina de 

formação de professores de física e química centrada na concretização de atividades 

experimentais com recurso a uma utilização significativa dos SATD; (ii) descrever as 

ideias e as práticas dos professores participantes, no início da oficina, relativamente às 

atividades experimentais com a integração dos SATD; (iii) verificar mudanças nas 

ideias e práticas dos professores relativamente às atividades experimentais dos SATD 

decorrentes da sua participação na oficina e (iv) identificar dificuldades experimentais 

referidas pelos professores participantes no que respeita o uso dos SATD e sua 

integração nas atividades experimentais. De acordo com a questão-problema e a 

natureza dos objectivos propostos para este estudo, os dados recolhidos são 

essencialmente descritivos, pelo que se optou por uma metodologia interpretativa. Neste 

estudo participaram, inicialmente, dezoito  professores, e, após a realização da oficina, 

quatro professores que tiveram as suas aulas observadas. Na oficina de formação em 

que participaram os professores procederam à planificação de aulas experimentais com 

recurso aos SATD, de acordo com os princípios orientadores da oficina, e à sua 

concretização junto dos respetivos alunos. No fim do ano letivo, procedeu-se à 

observação de aulas, de quatro dos participantes. Identificaram-se as ideias e práticas 

dos professores em relação aos SATD, verificou-se alguma mudança nas suas práticas e 

uma atitude positiva em relação as aulas laboratoriais do tipo experimental com recurso 

aos SATD. Contudo, um conjunto de dificuldades identificadas sugere que o processo 

de mudança no sentido da promoção deste tipo de atividades precisa de ser apoiado 

através de diferentes iniciativas. Os professores participantes continuam em contacto 

com a investigadora e solicitam novas oficinas de formação. 

 

Palavras-Chave: Sistemas de aquisição e tratamento de dados (SATD); atividade 

experimental;física; química e sensores. 

  



iv 

 

Abstract 

The curriculum of Physics and Chemistry in secondary level includes data-

logging as main tool in experimental activities. The particularities of these systems give 

them educational potentialities that weren’t fully investigated so far. Several studies tell 

us that the use of this kind of equipment motivates students to learning, promote 

efficient and fast data collecting procedures but there are not many conclusions about 

the kind of learning students perform. Having into account these results we've tried to 

understand how experimental activities are planned and performed by teachers 

according to the following research problem: how to encourage teachers to promote a 

significant use of data-logging systems in the teaching and learning of physics and 

chemistry. We've worked this issue according the following goals: (i) to design, plan 

and materialize a teachers' formation workshop centered in experimental activities with 

data-logging; (ii) to describe the ideas and teachers’ practices in the beginning of the 

workshop as far as the experimental activities are concerned; (iii) to check changes in 

the ideas and teachers’ practices after their participation in the workshop; (iv) to identify 

teachers’ difficulties as far as data-logging use is concerned and their integration in 

experimental activities. According to the stated problem and the nature of the goals for 

this study, data collected were essentially descriptive, and hence an interpretative 

method was chosen as well. In this study participated initially eighteen teachers, and 

after the workshop, four teachers who had their classes observed. In the training 

workshop participant teachers conducted the planning of experimental classes using the 

SATD , in accordance with the guiding principles of the workshop, and realized these 

activities with their students. At the end of the school year, four participants had their 

classes observed. The ideas and practices of teachers in relation to SATD, were 

identified, there was some change in their practices and a positive attitude towards 

experimental work with data-logging systems. However, a number of difficulties 

identified suggest that the process of change towards the promotion of such activities 

needs to be supported through different initiatives. The participating teachers are still in 

contact with the researcher and request new training workshops. 

 

Key words: systems of acquisition and treatment of data (SATD); experimental 

activity; physics; chemistry and sensors. 
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1. Introdução 

Este capítulo encontra-se organizado segundo cinco subcapítulos. No primeiro 

contextualiza-se o estudo, procurando evidenciar a importância dos Sistemas de 

Aquisição e Tratamento de Dados (SATD), na aprendizagem da Física e da Química. 

De seguida apresenta-se a problemática, os objetivos e as questões de investigação. O 

terceiro subcapítulo reporta-se à relevância e pertinência do tema, o quarto apresenta o 

plano de trabalho seguido e, por último, no quinto subcapítulo, descreve-se a 

organização da tese. 

1.1 Contexto do Estudo 

Os desafios que hoje se colocam ao ensino das ciências, e em particular ao da 

Física e da Química, requerem, por parte dos professores, uma atitude atenta e reflexiva, 

não só das suas práticas letivas, o que implica, entre muitos outros aspetos, uma especial 

atenção aos recursos que utilizam no contexto de ensino-aprendizagem, bem como na 

preparação e planificação das tarefas e atividades a realizar pelos seus alunos e alunas. 

Esta planificação envolve, não só, a preparação e organização dos conteúdos a abordar 

como também a conceção, operacionalização e concretização das próprias atividades. 

Entre o vasto leque de atividades possíveis de concretizar, as experimentais continuam a 

merecer a atenção especial dos professores e dos investigadores em educação em 

ciência porque estão longe de ser uma prática generalizada como seria desejável (Gil, 

2001; Rocard, 2007; Eurydice, 2011). Apesar de todos lhes reconhecerem a sua 

importância e relevância para o desenvolvimento de competências próprias de uma 

literacia científica sempre em atualização e de acordo com as exigências das presentes 

sociedades, a sua concretização no processo de ensino-aprendizagem continua a ser 

pouco profícua, concretizada por uma fraca percentagem de professores de ciências. 

São várias as razões que têm sido apontadas para justificar tal fraca 

concretização de atividades experimentais. Muitas delas estão associadas aos 

professores, o que pensam e que relevância atribuem ao trabalho experimental. Gil 

(2001) descreve professores que aludem o elevado tempo de aula que estas atividades 

ocupam, pelo que, em muitas situações, quando as concretizam, apenas servem para 
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ilustrar uma dada lei ou mostrar um determinado fenómeno. Nestes casos é unicamente 

o professor que realiza a demonstração, ficando os alunos reduzidos ao papel de meros 

observadores. Ao sintetizar algumas dessas razões Viviani e Marcondes (2005) 

salientam a visão simplista da experimentação que muitos professores denotam, usando-

a, apenas, para verificar conceitos já lecionados, pelo que não passa de uma simples 

coleta de dados, não levando em conta a interpretação dos resultados. Lopes (2001) 

traça um quadro semelhante ao referir o “tipo receita” com que o trabalho experimental 

é muitas vezes realizado em que os alunos se limitam a seguir mecanicamente um 

conjunto de instruções sem conscientemente estabelecer a ligação entre as observações 

realizadas, os dados obtidos e os saberes em causa. Pela análise de relatórios mais 

recentes como o Rocard (2007) e o Eurydice (2011) é admissível pressupor que a 

situação não se terá alterado assinalavelmente nos últimos anos.  

Esta situação é particularmente preocupante em Portugal onde os programas 

oficiais apelam para conceções e práticas de ensino e aprendizagem de ciência que 

valorizam o trabalho laboratorial do tipo investigativo, que favorecem o envolvimento 

ativo dos alunos na sala de aula, passando de ouvintes passivos a intervenientes ativos, 

preferencialmente, sendo os próprios alunos a conceber e a testar uma experiência com 

vista à resolução de um problema.  

1.1.1 Os SATD no currículo de Física e Química. 

Os programas curriculares de Física e Química do ensino secundário (DES, 

2001) especificam, como material a ser utilizado nas aulas laboratoriais, os sistemas de 

aquisição e tratamento de dados (SATD), ou seja, sensores e interfaces ligados a 

computadores ou a calculadoras gráficas, de acordo com as disponibilidades das 

escolas, numa perspetiva de integração de ferramentas TIC, nas aulas da disciplina em 

que é realizado trabalho experimental.  

As orientações para o ensino da Física e da Química, preconizadas nesses 

programas oficiais (DES, 2001), evidenciam a relevância do trabalho experimental ao 

explicitar que o estudo dos conceitos científicos parta, sempre que possível, de situações 

variadas, escolhidas a partir de situações-problema do quotidiano, familiares aos alunos, 

a partir das quais se organizam estratégias de ensino-aprendizagem, que reflitam as 

relações entre o conhecimento científico, os processos através dos quais este se constrói 

e a tecnologia a que dá origem, mas que, também, está na base do seu desenvolvimento. 
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Estas situações-problema, atendendo às competências que se pretende que os alunos 

desenvolvam, podem realizar-se em contexto de trabalho prático laboratorial de cariz 

experimental. Neste caso preconiza-se a realização de experiências para dar resposta a 

questões-problema enunciadas a partir da situação-problema previamente analisada. 

Através desta via experimental espera-se que os alunos desenvolvam competências de 

conhecimento (substantivo, processual e epistemológico) de raciocínio e de 

comunicação,
1
 assim como o desenvolvimento de atitudes positivas em relação à ciência 

e sua aprendizagem.  

A proposta para a resolução de problemas, por via experimental, encontra-se 

sugerida na página 21 do programa do 10º ano de Física e Química de acordo com a 

Figura 1.1. 

 

 

 

Figura 1.1. Proposta de modelo para resolução de problemas, por via experimental. 

 

 

De acordo com este modelo qualquer situação ou atividade experimental parte 

de um problema aberto, que permita iniciar um processo de pesquisa acerca do que já se 

sabe sobre o assunto, e de aprofundamento dos fundamentos teóricos em que se 

enquadra. Essa pesquisa e a discussão dos seus resultados conduz à formulação de 

hipóteses de resolução, que, por sua vez, orientam a planificação de um dispositivo 

                                                 
1 De acordo com a classificação apresentada no programa de Física e Química A. 
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experimental e a sua execução em laboratório. Sempre que os resultados não coincidam 

com o esperado teoricamente, procede-se à sua discussão e reformulação da 

planificação do dispositivo experimental, reiniciando-se todo o processo. Ao viver um 

processo como o delineado neste modelo os alunos têm oportunidade de associar o 

conhecimento teórico à resolução de um problema, enunciar hipóteses, testar essas 

hipóteses através da montagem de um dispositivo experimental de maior ou menor 

complexidade, registar os dados, tratar os dados, discutir os resultados e avaliar os 

procedimentos seguidos.  

Os SATD, neste contexto, agilizam os procedimentos relacionados com a 

montagem do dispositivo experimental e com a obtenção e tratamento dos dados, 

proporcionando maior espaço temporal para a análise e discussão dos resultados e para 

a avaliação do processo seguido (Delgado, 2009). Neste contexto é essencial que os 

professores explorem estes espaços, encorajando e promovendo a participação e 

envolvimento dos seus alunos e alunas. 

1.1.2. Potencialidades do uso dos SATD em Física e Química. 

As famílias portuguesas têm mostrado uma tendência para a crescente utilização 

das TIC e, de acordo com um estudo publicado recentemente (INE, 2013), entre 2009 e 

2013 a utilização de computadores passou de 56,0% para 66,7%; a Internet de 47,9% 

para 62,3% e a utilização de banda larga de 46,2% para 61,6%. Ainda segundo este 

estudo, nas famílias com jovens até aos quinze anos, a proporção das que têm acesso às 

TIC sobe para os 90%, enquanto nas famílias que não têm jovens, este valor desce para 

os 52,8%, mostrando que, de facto, os jovens representam o leque dos grandes 

utilizadores das tecnologias digitais e, também, o assinalável investimento das famílias 

em possibilitar o seu uso aos jovens em idade escolar. 

Segundo um relatório de 2008 emanado pelo Ministério da Educação, o número 

de alunos por computador tinha passado de 19,1 em 2001, para 11,5 em 2006 

perspetivando-se, à data do relatório, que em 2010 esse rácio seria de 5 alunos por 

computador (GEPE/ME, 2008). Dados mais recentes apresentados num relatório 

internacional publicado pela European Schoolnet (2012, 2013) são reveladores do 

assinalável investimento do governo português na promoção das TIC no contexto 

escolar, apesar de se verificar algum afastamento em relação às previsões feitas: 10 

alunos por computador no 1º ciclo, 6 alunos no 3º ciclo, 6 alunos no ensino secundário 
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geral e 4 alunos por computador no ensino secundário profissional, valores pouco 

abaixo em relação às médias dos valores europeus (European Schoolnet, 2013). Além 

destes resultados, no relatório dedicado a Portugal, conclui-se que os alunos dispõem de 

ligação à Internet com qualidade superior à da média europeia, que os níveis de 

confiança relativamente ao uso das TIC são consistentemente elevados, tanto em alunos 

como professores, e que os professores têm boa formação no uso das tecnologias, 

principalmente nas mais convencionais, de ilustração, visualização e demonstração dos 

conceitos e fenómenos em estudo (European Schoolnet, 2012).  

A investigação em educação sobre os SATD teve o seu período mais fértil na 

década de 1990, quando a oferta destes dispositivos no mercado se ampliou, 

diversificou e se tornou progressivamente mais acessível aos orçamentos das escolas e 

mais amigável quanto à utilização. De acordo com as revisões da literatura de Osborne e 

Hennessy (2003) e BECTA (2004), estes dispositivos caracterizam-se pela sua elevada 

versatilidade, sendo aplicáveis num vasto leque de atividades experimentais tanto no 

laboratório como no campo. A sua utilização pode facilitar, melhorar e ampliar os 

procedimentos de recolha, processamento e análise dos dados, permitindo aos alunos 

envolverem-se e vivenciarem autênticas investigações. Por isso, os autores daquelas 

revisões da literatura consideraram que o uso dos SATD constitui uma das aplicações 

mais frutuosas das TIC na educação em ciência. 

No seu estudo realizado em Portugal Teresa Bettencourt (1994) conclui que os 

SATD e respetivo software podem:  

 

constituir uma grande aposta para a reformulação e reorientação do trabalho 

experimental pois podem ocasionar a realização de aulas mais dinâmicas e 

cheias de vida, onde os alunos, sem ativismos, se envolvem de uma forma 

bastante participativa e criativa nas atividades experimentais, revelando uma 

compreensão dos fenómenos em causa. Algumas das críticas apontadas ao 

trabalho experimental, como o são o facto de os alunos apenas seguirem receitas 

não compreendendo o que estão a executar, ou apenas se deterem em atividades 

de mais baixo nível cognitivo, deixam de ter sentido quando se utilizar o SATD. 

Este providencia um ganho de tempo que pode ser despendido em atividades 

cognitivas mais exigentes: enquanto a aquisição de dados se efetua, alunos e 

professor, podem discutir o que veem, lançar novas hipóteses explicativas, 

relacionar os novos conhecimentos com outros já adquiridos, na tentativa de 
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explicar os fenómenos acontecidos. Utilizar este equipamento e “software” pode 

contribuir, não só, para a modernização do ensino das escolas portuguesas, como 

também, para uma nova abordagem ao trabalho experimental, mais próxima das 

tendências atuais da investigação no ensino das Ciências. (Bettencourt, 1996, 

online) 

 

Num estudo exploratório acerca do impacte do uso de SATD nas aulas de 

ciências em diferentes países Le Boniec, Gras-Velásquez e Joyce (2011) constataram o 

aumento da compreensão dos alunos acerca do uso das TIC em geral e, em particular, 

que a sua utilização no contexto das atividades experimentais os tinha ajudado a avaliar 

criticamente os dados e os procedimentos em ciência, permitindo-lhes ligar a química, a 

física e a biologia mais estreitamente à sua vida do dia-a-dia. 

A literatura sumariada num estudo independente acerca das potencialidades dos 

SATD, encomendado pela empresa Vernier, produtora destes equipamentos, evidencia o 

impacte positivo que a sua aplicação exerce na compreensão de conceitos pelos alunos, 

quando utilizados no contexto de investigações científicas em que os alunos são 

encorajados a envolver-se em práticas próprias da ciência (IESD, 2012). 

 

Autores de investigações sobre a utilização dos SATD no 1º ciclo (Silva, 2004) e 

no 3º ciclo (Morais & Paiva, 2007; Delgado, 2009) referem o acréscimo na motivação 

dos alunos para as atividades propostas, a maior disponibilidade de tempo para a 

discussão, análise e exploração dos resultados obtidos, mas são inconclusivos quanto à 

qualidade das aprendizagens que proporcionam. 

Outros autores sugerem que a sofisticação destas ferramentas pode contribuir 

para que aumente o fosso entre os alunos que as usam e aqueles que, por falta de acesso, 

não estejam preparados para as usar quando confrontados com essa necessidade. Assim, 

importa encarar este desafio de evitar a infoexclusão no quotidiano das escolas, de 

modo a proporcionar a todos os alunos as qualificações e condições necessárias para 

usar estas tecnologias e aprender com elas, tirando partido das vantagens que lhes são 

reconhecidas no processo de ensino-aprendizagem (Pretto & Serpa, 2001). 

As orientações preconizadas pelos programas curriculares do ensino secundário 

referem claramente que a: 
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 Formação Específica, da qual faz parte a disciplina de Física e Química, tem 

como intenção final uma consolidação de saberes no domínio científico que 

confira competências de cidadania, promova igualdade de oportunidades e que 

desenvolva em cada aluno um quadro de referências, de atitudes, de valores e de 

capacidades que o ajudem a crescer a nível pessoal, social e profissional, 

constituindo-se como espaço propício ao trabalho colaborativo, onde se promove 

a discussão e onde os alunos possam ter a possibilidade de serem criativos e 

inovadores. (DES, 2001, p. 4-8) 

 

A Escola e o Professor, enquanto mediadores do conhecimento em ciência, são 

para a generalidade dos alunos, o único meio de acesso ao conhecimento e informação, 

pelo que se torna fundamental que a Escola proporcione os recursos e viabilize a 

mudança e que o Professor adeqúe as suas estratégias metodológicas às características 

pessoais e motivacionais dos seus alunos e também implemente práticas letivas com 

recurso a todas as ferramentas que tem ao seu dispor, nomeadamente as digitais. 

Em suma, apesar da riqueza da investigação já realizada sobre os SATD e 

possíveis impactes do seu uso no processo de ensino-aprendizagem das ciências físico-

naturais, esta não é ainda conclusiva, pois os resultados publicados são muitas vezes 

díspares. Contudo, sobressai o professor como elemento essencial para a concretização 

de situações em que estes dispositivos são usados, trazendo novas valias às atividades 

experimentais. 

Paralelamente, outros estudos como o de Morais & Paiva (2007) têm revelado 

que práticas pedagógicas que utilizam como recurso as TIC de forma planeada, 

sistemática e devidamente integrada no currículo, ajudam os alunos a descobrir por si, 

tornando o ensino ativo, atrativo e levando à autonomia, ao desenvolvimento do 

pensamento crítico e proporcionando uma relação reflexiva entre o aluno e o mundo que 

o rodeia.  

1.1.3. Os professores e o uso dos SATD. 

O relatório da European Schoolnet, referido no ponto anterior sobre o uso das 

TIC na educação em países europeus, revela que os professores portugueses, apesar de 

serem proficientes em TIC, apresentam uma participação em abordagens inovadoras 

mais baixa do que a média europeia que, por sua vez, não é elevada (European 
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Schoolnet, 2012). O relatório revela, também, o generalizado baixo uso de “ferramentas 

inovadoras”, vitais para tornar o processo de ensino-aprendizagem interativo e encorajar 

o envolvimento dos alunos, tais como simulações e SATD que são usadas muito 

raramente, em particular no ensino secundário (Scientix, 2014). 

Da experiência da investigadora, enquanto formadora em ações de formação 

para professores, e dos resultados dos relatórios da avaliação externa (GAVE, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013), nomeadamente nos exames nacionais, em que é assinalado o 

fraco desempenho dos alunos a Física e a Química, nomeadamente, nas competências 

de conhecimento processual e de raciocínio referentes aos procedimentos de 

investigação científica (inquiry). Infere-se que a utilização que se faz dos SATD se 

traduz em aprendizagens pouco consistentes e redutoras, no sentido em que os alunos 

não são orientados para utilizarem estes recursos de forma a poderem adquirir 

conhecimentos estruturantes e significativos para a sua formação e aplicação a novas 

situações, assim como a desenvolverem competências adequadas às exigências 

curriculares. Ou seja, o fraco nível de uso dos SATD pelos professores nas suas aulas é 

consistente com o que se observa relativamente a uma concretização redutora das 

atividades experimentais essencialmente centrada na transmissão e no professor. Tal 

abordagem, por sua vez, não se adequa ao que está consignado no currículo de 

secundário tal como referido no ponto 1.1.1 deste capítulo.  

De facto, os programas curriculares das disciplinas parece que são interpretados, 

pelos professores, à luz dos seus conhecimentos e ideias acerca do ensino (Baptista, 

2010) e do papel das TIC, resultando sérias discrepâncias entre o preconizado no 

currículo e as atividades proporcionadas aos alunos. Tais recontextualizações do 

currículo e dos programas e respetivas implicações no processo de ensino-aprendizagem 

têm sido objeto de investigação em educação em Portugal (e.g. Ferreira & Morais, 

2013). Esta situação pode levar a que aquilo que os alunos aprendem se afaste do 

preconizado no programa oficial. É o que se pode verificar na concretização das 

atividades experimentais laboratoriais envolvendo os SATD.  

Cachapuz, Praia e Jorge (2004) indiciam que as práticas dos professores não são 

intencionalmente orientadas nem promovem o espírito crítico dos alunos, o que só se 

torna possível se estes desempenharem um papel mais ativo na sala de aula que terá de 

deixar de ser um espaço onde apenas se transmite conhecimento, sem lugar ao 

questionamento, à pesquisa e à investigação, por parte dos alunos. As práticas letivas 

centradas no professor têm sido alvo de muita crítica, sendo consideradas motivo para 
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que os alunos não prossigam os seus estudos nas áreas das ciências (Osborne & Dillon, 

2008), assim como um fator que contribui para o insucesso dos alunos (Aikenhead, 

2009). 

Uma leitura atenta dos programas de Física e de Química permite identificar 

sugestões de estratégias centradas no aluno, a realização de atividades experimentais de 

acordo com uma perspetiva atualizada e a integração dos SATD nessas atividades de 

uma forma que se ajusta às potencialidades destas tecnologias na recolha de dados, sua 

visualização, tratamento e consequentes oportunidades de interpretação e discussão. 

Tais abordagens sugeridas têm implícita a mudança, pelo professor, das suas práticas 

habituais. É do conhecimento comum que não bastam as disposições curriculares para 

que o professor mude e inove as suas práticas. A compreensão dos fatores que 

concorrem para tal continua a ser objeto de investigação em educação. A formação 

constitui um desses fatores (e.g. Paiva, 2012) como orientação e apoio para que os 

professores possam explorar de forma significativa, as potencialidades das tecnologias 

que têm ao seu dispor e iniciar uma mudança, que se espera sustentada, parafraseando 

Freire (2004), a mudança em educação depende daquilo que os professores pensam 

acerca dela, o que dela fizerem e da maneira como a conseguirem construir 

efetivamente, o professor é o cerne da mudança uma vez que é ele que a põe em prática 

e é ele que a implementa nas suas aulas com os seus alunos. 

1.2 Problemática do Estudo 

A problemática deste estudo, começou a articular-se a partir de observações 

realizadas pela investigadora, enquanto formadora, a aulas experimentais de Física e 

Química, em que os alunos habitualmente utilizam os SATD seguindo um protocolo 

rígido e pré-definido, não dando possibilidade à colocação de questões, nem à 

discussão, entre eles, sobre formas alternativas de implementarem a atividade 

experimental, face à qualidade dos dados obtidos e, consequentemente, aos resultados 

atingidos. Nestas ocasiões é notória a forma como os professores habitualmente 

planificam e estruturam as atividades experimentais, seguindo apenas o manual 

adoptado e elaborando os respetivos protocolos a partir de elementos retirados de vários 

manuais, de acordo com informação recolhida junto de colegas que leccionam as 

mesmas disciplinas. Os programas curriculares raramente são consultados ao longo 

deste processo. 
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Seguiu-se um período de ruptura (Quivy & Campenhoudt, 2008) durante o qual 

se pesquisou literatura atualizada sobre o assunto, se realizaram observações e 

entrevistas informais a colegas professores de Física e Química e se delimitou o 

contexto do estudo, apresentado no subcapítulo anterior. Os questionamentos iniciais 

centravam-se sempre em como melhorar a utilização dos SATD nas aulas experimentais 

de Química e Física do ensino secundário. A proposta que foi sendo construída e que 

constitui o cerne desta tese centrou-se nos SATD e sua utilização significativa, ou seja, 

que implica a resolução, pelos alunos, de questões problema, experimentais, segundo o 

modelo sugerido nos programas curriculares, cabendo ao professor o papel crucial de 

orientar os alunos neste processo com recurso a estratégias e materiais que os estimulem 

a, autonomamente, analisar os procedimentos, discutir e interpretar os dados à luz das 

hipóteses formuladas e dos fundamentos teóricos seguidos. 

Subsequente do contexto e dos questionamentos iniciais enunciou-se o seguinte 

problema como ponto de partida da investigação: Como promover, nos professores, 

uma utilização significativa dos SATD no processo de ensino-aprendizagem da Física e 

Química do ensino secundário? 

1.2.1. Objetivos.  

Importa, pois, encorajar os professores a estudar, investigar e concretizar 

estratégias motivadoras que envolvam os seus alunos, não só na elaboração e 

planificação da atividade experimental, mas também na montagem, execução, registos 

dos dados e discussão dos mesmos, para que a utilização dos SATD proporcione 

aprendizagens duradouras que possibilitem, aos alunos, a sua aplicação, em novas 

situações e novos contextos.  

O problema foi operacionalizado nos seguintes objetivos: 

 

 conceber, planificar e concretizar uma oficina de formação de professores de 

Física e Química centrada na concretização de atividades experimentais com 

recurso a uma utilização significativa dos SATD;  

 descrever as ideias e as práticas dos professores participantes, no início da 

oficina, relativamente às atividades experimentais com a integração dos 

SATD;  
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 verificar mudanças nas ideias e práticas dos professores relativamente às 

atividades experimentais com a integração dos SATD decorrentes da sua 

participação na oficina;   

 identificar dificuldades experimentadas referidas pelos professores 

participantes no que respeita ao uso dos SATD e sua integração nas 

atividades experimentais. 

1.2.2. Questões de investigação. 

A consecução dos objetivos enunciados foi orientada pela literatura consultada 

que constituiu os fundamentos teóricos do estudo e pelas seguintes questões de 

investigação: 

 

1. Quais as ideias e as práticas de professores de Física e Química 

relativamente aos SATD? 

2. Que mudanças se observaram nas ideias e práticas dos professores 

participantes relativamente ao trabalho laboratorial do tipo experimental com 

SATD, decorrentes da sua participação na oficina? 

3. Quais as dificuldades explicitadas pelos professores participantes no que 

respeita a integração dos SATD nas atividades experimentais de acordo com 

a proposta trabalhada na oficina? 

 

Com a questão (1) procurou-se identificar, no início da oficina, quais as ideias 

dos professores participantes relativamente à utilização destes equipamentos, quais as 

atividades realizadas e qual o seu grau de satisfação quanto aos seus efeitos no 

desempenho dos alunos. Procurou-se, também, compreender como estes professores 

planificavam as aulas, quais as competências que consideravam e qual o grau de 

autonomia conferido aos alunos. 

A questão (2) centrou-se no modo como as ideias e as práticas, dos professores 

participantes, previamente identificadas, seriam alteradas ao longo da oficina; partindo 

do pressuposto que, de facto, haveria alterações relacionadas com as atividades 

realizadas e a proposta de utilização significativa dos SATD segundo a qual a oficina foi 

planeada e concretizada. 
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A identificação das dificuldades demonstradas e explicitadas pelos participantes 

(questão 3) orientou a sugestão de aspetos específicos da oficina a melhorar e a 

reformular. 

1.3 Relevância e Pertinência do Estudo 

A actividade experimental sempre foi uma preocupação na prática letiva da 

investigadora, mesmo quando ainda não tinha o carácter de obrigatoriedade dos 

programas curriculares na atualidade. No início das suas funções de docência, na escola 

onde trabalha atualmente, leccionou uma disciplina de Técnicas Laboratoriais de 

Química onde foi possível constatar a motivação e o interesse que as atividades 

despertavam nos alunos, refletindo-se, em muitos deles, numa atitude mais positiva em 

relação à aprendizagem das ciências e, nesse caso da química em particular. Nessas 

aulas era também evidente as dificuldades dos alunos na resolução de problemas através 

do trabalho experimental, nomeadamente no tratamento de dados, interpretação de 

gráficos e tabelas e sua discussão com base no problema e nas hipóteses enunciadas.  

Face ao elevado investimento público e das famílias portuguesas é pertinente, 

também, que os professores rentabilizem, ao máximo, nas suas práticas letivas, todos os 

novos equipamentos tecnológicos e outros dispositivos laboratoriais com que muitas 

escolas foram apetrechadas, em particular os SATD, com vista à promoção de uma 

formação científica atualizada, de qualidade e motivadora para todos os alunos. 

Neste estudo pretendeu-se  implementar um conceito de atividade experimental 

motivadora, recorrendo aos SATD, mas em que sejam os alunos a elaborar os 

protocolos das experiências que vão realizar com vista à resolução de uma questão- 

problema, após pesquisa sobre o tema. A envolvência dos alunos, em atividades de 

pesquisa, que leve à elaboração de um protocolo seguida de testagem, em laboratório, 

propicia um trabalho próximo daquele que se faz em ciência, pelo que se considera ser 

bastante frutuoso, para os alunos.  

Este tema – atividades experimentais com SATD – apesar de não ser recente 

mantém a sua atualidade dadas as dificuldades que persistem na implementação dessas 

atividades, pelos professores, e na consequente fraca exploração pelos alunos. Apesar 

dos programas incluírem propostas concretas de atividades com estes dispositivos, 

continuam a ser necessários materiais e recursos de apoio à planificação do professor e à 

orientação prestada aos alunos.  
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Paralelamente, a investigação ainda não é conclusiva quanto às estratégias de 

integração dos SATD nas atividades experimentais, quais as que auferem melhores 

resultados da parte dos alunos e têm maior impacte nas suas atitudes e motivação 

relativamente à Ciência em geral e à Física e Química em particular. 

O presente estudo constituiu um contributo, não só, de natureza aplicada ao 

apresentar uma proposta testada e validada de formação de professores para uma 

utilização mais eficiente e produtiva dos SATD, como também, contribuiu para o 

conhecimento da realidade do ensino da Física e da Química no ensino secundário ao 

descrever e analisar quais os métodos e os recursos mais utilizados por professores na 

integração destas tecnologias nas suas práticas, assim como permitiu identificar 

abordagens de formação suscetíveis de promover mudanças nas práticas dos professores 

no que respeita o uso dos SATD em contexto experimental. 

1.4 Plano de Trabalho 

A investigação que conduziu a esta tese, teve o seu início em 2011, terminando 

em 2014, de acordo com o plano de trabalho que se apresenta na Tabela 1.1. Tendo 

como ponto de partida as preocupações da investigadora acerca do modo como as 

atividades experimentais em Física e Química são concretizadas no secundário, 

realizou-se uma pesquisa incidente em trabalhos realizados sobre este tema. Em 

simultaneo, iniciou-se a elaboração das questões orientadoras. Foi planificada a Oficina 

de Formação, submetendo-se a sua acreditação ao Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua. A sua concretização realizou-se ainda durante o ano de 2011, tendo 

sido efetuada a entrevista aos professores participantes e construídas, pelos professores, 

as planificações das atividades experimentais que envolviam a utilização dos SATD.  

Em 2012 procedeu-se à observação naturalista de aulas e elaborou-se o 

questionário que foi respondido pelos participantes via online. Em 2013 fez-se a análise 

de conteúdo da entrevista, das sessões online e da observação naturalista de aulas, assim 

como se procedeu ao tratamento das respostas ao questionário. Por fim, em 2014 

procedeu-se à escrita desta tese e elaborou-se o e-book com as atividades propostas 

pelos formandos da oficina de formação. 
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Tabela 1.1 

Plano de trabalho da investigação. 

 

Nota: j-d significa de janeiro a dezembro 

 

1.5 Organização da Tese 

Esta tese encontra-se organizada segundo seis capítulos. O primeiro, de 

introdução, proporciona uma visão geral do estudo, o contexto no qual se estruturou, a 

problemática, objetivos e questões de investigação, sua relevância e pertinência.  

O segundo capítulo é dedicado à revisão da literatura, onde são abordados os 

temas que constituíram o foco de investigação. São analisados vários estudos sobre 

trabalho experimental e laboratorial e sobre a utilização de SATD no ensino 

experimental da Física e da Química.  

No terceiro capítulo são apresentadas as opções metodológicas, nomeadamente, 

as razões que levaram a realizar um estudo qualitativo de natureza interpretativa. São 

também descritas as técnicas e os intrumentos utilizados, para a recolha de dados, o 

tratamento dos dados e discutidos os cuidados tomados para assegurar a validade do 

estudo. 

No quarto capítulo descreve-se a oficina de formação concebida, planeada e 

concretizada especificamente como espaço para trabalhar a problemática do estudo. 
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No quinto capítulo são apresentados os resultados do estudo e no sexto e último 

capítulo as conclusões e considerações finais. 

Em apêndice encontram-se os documentos elaborados pela investigadora, 

considerados como pertinentes para a leitura e análise crítica do estudo. Parte dos 

apêndices, encontram-se disponibilizados no CD-ROM que acompanha este volume. 

Foram seguidas as normas APA, sexta edição, no que respeita as referências 

bibliográficas, citações e organização geral da tese, assim como as orientações do IEUL. 
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2. Revisão da Literatura 

Este capítulo tem como objetivo explanar, com base na literatura consultada, os 

temas que serviram de enquadramento teórico à enunciação da problemática, à 

conceção, planeamento e concretização da oficina de formação e ao desenho do estudo. 

Inicia-se com uma reflexão acerca do desempenho dos alunos em ciências, apontando 

para a relevância da investigação e do trabalho experimental como metodologia de 

ensino-aprendizagem. A fundamentação desta abordagem é aprofundada no segundo 

subcapítulo. No terceiro esclarece-se o que é trabalho laboratorial e o que é trabalho 

experimental. No quarto subcapítulo, aborda-se os sistemas de aquisição e tratamento de 

dados e o que a investigação diz acerca dos seus efeitos no ensino e na aprendizagem 

das ciências.  

2.1 Desempenho dos Alunos do Ensino Secundário a Ciências 

O relatório PISA (Programme for International Student Assessment) de 2006 

(Pinto-Ferreira, 2007), que incidiu especialmente no desempenho em ciência e que teve 

como objetivo determinar o nível de literacia dos jovens de 15 anos, revelou que os 

estudantes portugueses continuavam a ter desempenhos inferiores à média da OCDE (p. 

23), verificando-se, no entanto, que, da amostra analisada, eram os alunos do 10º e do 

11º anos que apresentavam os níveis de desempenho mais elevados (p. 26). Tal facto 

pode levar a supor que, à medida que os alunos avançam nos seus estudos, tomam 

opções acerca das áreas de estudo que pretendem seguir e, consequentemente, são 

submetidos a uma formação científica mais específica, melhoram o seu desempenho. 

No relatório assinala-se, também, em relação aos mais jovens do 3º ciclo, que 

“[é] interessante verificar como os alunos com piores desempenhos referem a sua maior 

interacção com os professores e a utilização da experimentação, o que se pode 

interpretar como uma estratégia dos professores para conseguirem a melhor apreensão 

dos alunos com maiores dificuldades.” (p. 38). Desta interpretação pode-se inferir que a 

atividade experimental é usada, pelos professores, como estratégia para diminuir o 

insucesso nas disciplinas de ciências, ao reter a atenção dos alunos com maiores 

dificuldades, numa tentativa de colmatar lacunas de aprendizagem em ciência. 
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No que respeita às três competências científicas aferidas – explicação de 

fenómenos, identificação de assuntos científicos e utilização de evidência científica – 

verificou-se que os alunos portugueses obtiveram melhores resultados na competência 

“identificação de assuntos científicos” e piores na competência “utilização de evidência 

científica”. Segundo o relatório: 

 

A competência “identificar assuntos científicos” abrange o reconhecimento de 

questões passíveis de serem investigadas cientificamente, em situações 

concretas, e a identificação de palavras-chave na procura de informação 

científica a propósito de um determinado assunto. Inclui ainda o reconhecimento 

das características-chave de uma investigação científica, como por exemplo: que 

dados devem ser comparados, quais as variáveis independentes e as que devem 

ser controladas, que informação adicional é necessária ou que tipo de 

procedimento deve ser adotado com vista à recolha de dados relevantes. 

Contrariamente, é na competência “utilização de evidência científica” que os 

alunos portugueses demonstram possuir mais dificuldades, obtendo níveis de 

desempenho mais baixos. Esta competência requer que o aluno utilize 

descobertas científicas como argumentos a favor de asserções ou conclusões. (p. 

38) 

 

O relatório assinala, assim, uma tendência dos professores em recorrer às 

atividades experimentais como estratégia para motivar e interessar os alunos, os quais 

mostravam conhecimentos de processo, conseguindo identificar procedimentos próprios 

da experimentação em investigação mas revelavam um fraco desempenho na 

componente de crítica, discussão e argumentação, inerente aos processos científicos. 

No relatório PISA de 2009, no que respeita as competências em literacia 

científica dos alunos portugueses, assinala-se que, por comparação com os países da 

OCDE, Portugal foi o quarto país que maior evolução apresentou, no que se refere à 

leitura e matemática e o segundo em ciências (Carvalho, 2011), mostrando uma 

evolução muito positiva, nos conhecimentos e nas atitudes em ciências, entre 2006 e 

2009. 

No relatório PISA 2012 “os resultados médios no domínio das ciências 

representam uma desaceleração da tendência ascendente de resultados, que se 

consubstancia quer na redução das pontuações absolutas obtidas, quer na sua 
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comparação com a média da OCDE.”(MEC, 2013, p. 12). Portugal obteve um 

resultado médio de 489 pontos, abaixo da média, de 501 pontos, dos países da OCDE e 

quatro pontos menos do que a média verificada em 2009. Os resultados apresentados 

neste relatório permitem verificar a ocorrência de um aumento das percentagens de 

alunos, nos níveis de proficiência superiores e uma redução da percentagem de alunos, 

nos níveis de proficiência elementar (p.33).  

Num outro estudo internacional – Relevance of Science Education (ROSE) – 

cuja principal finalidade é trazer algum esclarecimento acerca dos factores afectivos da 

importância atribuída pelos jovens às aprendizagens em ciência e tecnologia, regista-se 

que a grande maioria dos jovens estudantes portugueses (cerca de 80%) atribui um 

papel muito importante à ciência e à tecnologia na sociedade, considerando que o seu 

conhecimento torna a vida, não só, mais fácil, saudável e confortável, mas também que 

proporciona enormes benefícios (Sjøberg & Schreiner, 2010). Esta atitude positiva em 

relação à ciência e tecnologia e à sua relevância foi observada na maioria dos 44 países 

que participou no estudo ROSE. Contudo, verificou-se uma forte tendência dos jovens 

dos países ricos, nomeadamente do norte da Europa, para uma atitude negativa em 

relação aqueles temas. Na discussão, face à totalidade dos resultados, sugere-se, no 

relatório, que uma das razões para esta tendência é o modo como as aulas de ciências 

são dadas, demasiado teóricas e afastadas da realidade do quotidiano dos jovens, pelo 

que se propõe o recurso a metodologias ativas, centradas nos alunos e voltadas para a 

resolução de problemas de interesse. 

Lavonen (2013) na sua reflexão acerca do ensino das ciências na Finlândia, país 

que se tem mantido em posições dianteiras nos estudos PISA desde 2003, explica que 

no currículo finlandês a ênfase é colocada em atividades em que os alunos podem 

identificar, reconhecer e observar tópicos de ciência e explicar e interpretar dados ou 

fenómenos científicos, e traçar conclusões com base em evidências. O trabalho prático e 

as demonstrações são aceites há longo tempo como parte integrante do processo de 

ensino-aprendizagem em ciência (p. 302). O autor assinala o método experimental como 

um dos principais a ser seguido pelos professores em que uma crescente autonomia 

deverá ser atribuída aos alunos no levantamento de problemas e conceção e 

concretização de planos experimentais para dar resposta a esses problemas 

Em Portugal apesar dos professores referirem que utilizam métodos de ensino 

diversificados, a prestação dos alunos, em exames nacionais, que se tem mantido 

constante, desde 2009, revela: 
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a persistência de dificuldades em várias vertentes, de que se destacam as 

capacidades para: estabelecer adequadamente conexões entre os vários tópicos 

de uma mesma disciplina; desenhar estratégias de resposta que impliquem duas 

ou mais etapas na sua construção; explicitar relações causa-efeito; desenvolver 

raciocínios lógico-dedutivos, bem como raciocínios demonstrativos; resolver 

problemas. (Sousa, 2013, p. 139) 

 

No que respeita as ciências, neste relatório, sugere-se “um modelo de 

aprendizagem por tarefas, de acordo com o qual os alunos se possam tornar mais 

autónomos na abordagem das situações-problema propostas, conseguindo estabelecer 

estratégias de resolução adequadas.” (p. 51) 

 

Em suma, muito há ainda por fazer no sentido de melhorar o desempenho dos 

alunos a ciências. As dificuldades detetadas enquadram-se, muitas delas, em 

capacidades diretamente relacionadas com a investigação, mais propriamente com o 

trabalho experimental, pelo que é necessário promovê-lo nas nossas escolas, em todos 

os níveis de ensino, desde o básico ao secundário. 

As atividades experimentais não devem servir apenas para atrair ou motivar os 

alunos com dificuldades, mas sim, para atrair e motivar todos os alunos, de forma a 

captar a sua atenção, levando-os a questionar o que observam, conceber e concretizar 

procedimentos tendo em vista a recolha de evidências, refletir e interpretar essas 

evidências em termos da sua relevância nas respostas às questões colocadas. 

Consequentemente, ensinar ciência implica encorajar os alunos a observar os 

fenómenos, a discutir essas observações, a realizar experiências pensadas por si sob a 

orientação do professor, a descrever e discutir os dados obtidos dessas experiências, de 

forma a poderem descobrir por si próprios as respostas para as suas dúvidas. 

Podemos, pois, afirmar que os conhecimentos adquiridos em ciência, através de 

observações e experimentações, ajudarão os jovens a compreenderem-se a si próprios e 

aos outros, bem como ao mundo que os rodeia. Só um espírito curioso e crítico e um 

pensar criativo permitirá uma adaptação mais fácil às novas realidades. Um processo de 

ensino-aprendizagem da ciência centrado na investigação é, portanto, fundamental para 

o desenvolvimento de um espírito crítico, necessário aos desafios que se colocam a 

todos na sociedade atual. 
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2.2 Organização do Processo de Ensino-Aprendizagem em 

Ciências 

Como se processam as aprendizagens e quais os métodos, estratégias e práticas 

de ensino adequados para a promoção das aprendizagens consignadas no currículo, são 

preocupações centrais dos professores ao organizar e estruturar o processo de ensino-

aprendizagem sob sua orientação.  

Os currículos atuais de ciências, entre eles os de física e química fundamentam-

se em pressupostos construtivistas, resumidos por Valadares (2009), segundo os quais o 

conhecimento não é um facto absoluto e imutável, é um processo em construção 

envolvendo visões, conceitos, modelos, teorias e metodologias com que o sujeito encara 

o mundo. Neste contexto considera-se a aprendizagem como construção de significado 

pelo próprio sujeito. Sendo um processo ativo, aquele constrói o seu conhecimento a 

partir do que já conhece. A informação não é recebida passivamente nem pelos sentidos 

nem por meio de comunicação, sendo o conhecimento construído ativamente pelo 

sujeito cognitivo. Deste modo, o ensino centra-se no aluno, os professores devem estar 

conscientes de que não basta ensinar para que os alunos aprendam, é necessário que os 

alunos tomem parte ativa do processo, que utilizem as suas próprias estratégias de 

aprendizagem, que se sintam enriquecidos com o processo de ensino-aprendizagem 

realizado na escola e que essas aprendizagens se tornem significativas através das quais 

o aluno articula o novo com o que já se conhece. 

Para David Ausubel, psicólogo americano, criador da teoria de aprendizagem 

significativa com elevado impacte na educação em ciência, a “aprendizagem 

significativa é um processo no qual uma nova informação é relacionada a um aspeto 

relevante, já existente, da estrutura de conhecimento de um indivíduo” (Novak, 1981, p. 

56). Nessa estrutura cognitiva, segundo Ausubel, existem conceitos (subsunçores) 

através dos quais se processa o reconhecimento e a assimilação da nova informação 

percecionada pelo sujeito. “Dependendo da experiência prévia do indivíduo, os 

subsunçores podem ser relativamente grandes e bem desenvolvidos, ou podem ser 

limitados na variedade e quantidade de elementos [...] que contêm” (Novak, 1981, p. 

58), ou seja, “[u]ma nova aprendizagem significativa resulta em crescimento e 

modificação adicionais de um subsunçor já existente” (p. 57). Em suma, é a presença de 

conceitos e preposições relevantes, claras e inclusivas, na mente de quem aprende, que 
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vai dotar de significado o novo conhecimento (Valadares & Moreira, 2009). A 

aprendizagem só se torna enriquecedora se conduzir a significados acerca daquilo que 

se aprende e a uma mudança na experiência de quem aprende. Torna-se, assim, 

necessário que ocorra uma reorganização dos conhecimentos, à medida que os alunos os 

vão adquirindo, ou seja, a aprendizagem vai modificando e acrescentando novos 

significados acerca do mundo e das experiências de vida (Valadares, 2009, p.27).   

David Ausubel considera, também, a aprendizagem mecânica, que ocorre 

“[q]uando conceitos relevantes não existem, na estrutura cognitiva de um indivíduo, 

novas informações têm de ser aprendidas mecanicamente. Ou seja, cada unidade de 

conhecimento tem de ser arbitrariamente armazenada na estrutura cognitiva.” (Novak, 

1981, pp. 58-59). Contrariamente à aprendizagem significativa, a mecânica é efetivada 

por um modelo clássico de transmissão de conhecimento, que se traduz por uma 

memorização de forma arbitrária dos conceitos. O autor fez igualmente a distinção entre 

aprendizagem por receção (em que o aluno recebe informações organizadas pelo 

professor de forma a poder incorporá-las na sua estrutura cognitiva) e a aprendizagem 

por descoberta (em que é o aluno que seleciona e adquire o conteúdo a ser aprendido). 

Na figura 2.1 estão representadas as duas continuidades: aprendizagem mecânica –  

aprendizagem significativa e aprendizagem por receção – aprendizagem por descoberta. 

 

 

Figura 2.1. Dimensões da aprendizagem segundo David Ausubel (Novak, 1981, p. 81) 

 

A análise da figura 2.1. permite concluir que tanto as estratégias por receção 

como por descoberta podem ser promotoras de aprendizagens significativas ou 
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mecânicas, consoante o modo como são concebidas e operacionalizadas pelo professor, 

o qual, ao estruturar as tarefas a realizar pelos alunos, precisa de ter em atenção o grau 

de relações que essas tarefas permitem, ao aluno, estabelecer entre as novas informações 

e a “a estrutura de conceitos ou elementos de conhecimento já existentes na [sua] 

estrutura cognitiva” (Novak, 1981, p. 62). 

De realçar, pela sua particular relevância, no quadro do presente estudo, o 

posicionamento mediano, em ambas as continuidades, do “trabalho no laboratório 

escolar”, o que poderá traduzir uma perspetiva convencional do mesmo em que os 

alunos têm a oportunidade de verificar e de ampliar os conteúdos estudados através de 

atividades estruturadas. Contudo, dado o caráter dinâmico daquelas duas continuidades, 

esse trabalho no laboratório pode assumir diferentes níveis de exigência consoante as 

possibilidades de estabelecimentos de relações entre os conceitos e a autonomia dada a 

quem aprende (Figura 2.2), originando situações de aprendizagem em que o aluno 

resolve problemas, aplicando os conhecimentos adquiridos, faz pesquisa e realiza 

trabalhos de investigação. 

 

 

 

Figura 2.2. Possíveis estratégias segundo um eixo de coordenadas: ap. Mecânica - ap. 

Significativa e ap. por Receção – ap. por Descoberta. (Adaptado de Moreira, 

2012, p. 43) 

 

 

Resumindo, aprender envolve atribuir significado às novas informações, 

relacionando-as e integrando-as nas ideias e conhecimentos existentes (Asoko, Leach. & 

Scott, 1993). Assim, no processo de ensino-aprendizagem é crucial identificar os 
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conhecimentos dos alunos relativamente aos tópicos que vão ser estudados e criar 

situações, com recurso a materiais didáticos diversificados, que veiculem os novos 

conhecimentos de modo inteligível (Moreira, 2005). Ao compreender as novas 

informações o aluno tem tendência a manter-se motivado, sustentando a sua 

predisposição para aprender, fator essencial para uma aprendizagem significativa. 

Ausubel (2003) explica que tal predisposição para aprender, significa que quem aprende 

tem de o querer fazer, tem de realizar um esforço cognitivo de modo a associar os novos 

conhecimentos à sua estrutura cognitiva prévia, tornando-se capaz de resolver 

problemas e explicar situações pelas suas próprias palavras. 

A aplicação do conhecimento a novas situações é um dos aspetos que 

consideramos que confirma a concretização da aprendizagem. Se o aluno não tem 

capacidade de aplicar o que aprendeu a um novo contexto ou situação, significa que as 

aprendizagens não foram realizadas de um modo proveitoso e eficaz. 

No caso particular da Física e de acordo com Almeida (2004),  

 

as primeiras investigações sobre o ensino e aprendizagem da Física tiveram 

como objetivo compreender o modo como os estudantes aprendem os conceitos 

e leis da Física e com eles lidar, sendo capazes de os explicar e aplicar de modo 

coerente a novas situações (p.14). 

 

Consequentemente, outro aspeto crucial no processo de ensino-aprendizagem é a 

consolidação, insistência no conteúdo que está a ser estudado, antes de introduzir novo 

conteúdo (Moreira, 2005), o que implica promover situações em que os alunos possam 

explorar questões problema do dia-a-dia de forma a perceber as relações entre essas 

questões e o que já sabem, questionando, relacionando, experimentando (Almeida, 

2004). De acordo com Fonseca (2014), a educabilidade cognitiva traduz-se no ensinar a 

pensar, o que implica o treino sistemático de modalidades de processamento da 

informação e a promoção do estudo e do trabalho. Aprender com eficácia requer a 

prática de competências como a observação, interpretação e compreensão do significado 

da informação. 

Para que tal aconteça, Moreira (2012) recomenda a aplicação de “recursos 

facilitadores” da aprendizagem tais como a linguagem, as atividades colaborativas e 

instrumentos didáticos específicos como os mapas de conceitos e os diagramas de V. 
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Ao apresentar significados o professor usa a linguagem como veículo de 

comunicação e de negociação; ao devolver os significados que está a captar, o 

aluno usa a linguagem também como via de expressão do processo de 

aprendizagem que está a experienciar. Inclusivamente em disciplinas como a 

Física e a Química, o ensino e a aprendizagem dependem da linguagem. É um 

erro pensar, por exemplo, que a linguagem da Física é somente o formalismo 

matemático. A linguagem verbal é igualmente importante para ensinar e 

aprender Física (p. 51)
2
. 

 

As atividades colaborativas virtuais ou em pequenos grupos têm grande 

potencial em facilitar a aprendizagem significativa porque viabilizam o 

intercâmbio, a negociação de significados e colocam o professor na posição de 

mediador. (Moreira, 2012, p. 51)
2 

 

Estes dois princípios são consistentes com o construtivismo social de Vygotsky 

(2007) como fundamento para o processo de ensino-aprendizagem, atribuindo um papel 

primordial ao professor no apoio à construção do conhecimento dos seus alunos num 

contexto colaborativo. A este respeito Moreira (2012) explica que a aprendizagem como 

captação de significados implica diálogo, negociação de significados entre professor e 

alunos e entre os alunos 

2.2.1. Mapas de conceitos. 

“Os mapas de conceitos têm como objetivo representar relações significativas 

entre conceitos na forma de proposições. As proposições são dois ou mais termos 

concetuais ligados por palavras, constituindo uma unidade semântica.” (Novak & 

Gowin, 1984, p. 15)
3
. A figura 2.3 mostra o exemplo de um mapa de conceitos com sete 

termos concetuais e as palavras que os unem, constituindo várias proposições.  

Os mapas de conceitos traduzem uma estrutura esquemática, que pretende 

representar um conjunto de conceitos imersos numa rede de proposições (Tavares, 

2007). Deste modo proporcionam uma organização dos conceitos, hierarquizados, do 

conceito mais abrangente para conceitos cada vez mais específicos. De acordo com 

                                                 
2 Nota da Autora – tradução livre do espanhol. 
3 Nota da Autora – tradução livre do inglês. 
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(Novak & Gowin, 1984) a elaboração destes mapas proporciona a reflexão sobre a 

estrutura do conhecimento e sobre o processo de produção de conhecimento. 

Constituem uma técnica muito flexível e podem ser usados em diversas situações, para 

diferentes finalidades: instrumento de analise do currículo, técnica didática, recurso de 

aprendizagem, meio de avaliação (Moreira, 1998).   

 

 

 

 

Figura 2.3.Exemplo de mapa de conceitos (adaptado de Novak & Gowin, 1999). 

 

 

Paralelamente, a visualização de mapas de conceitos pode tornar mais fácil a 

perceção e compreensão de conceitos e suas relações, pois estes mapas garantem uma 

grande proximidade entre a memória visual e as imagens apresentadas, além de, devido 

às suas propriedades visuais/espaciais, o seu processamento requer um menor número 

de transformações cognitivas do que o processamento de um texto, evitando exceder as 

limitações da memória de curto prazo (Vekiri, 2002). 

Os mapas de conceitos podem, assim, ser considerados como recursos 

estruturadores do conhecimento, uma vez que se assume que mostram como o 

conhecimento, sobre determinado conteúdo, se encontra organizado na estrutura 

cognitiva de quem fez o mapa. Quando um aluno utiliza um mapa de conceitos, no seu 

processo de aprendizagem, vai detetando as suas dificuldades na interiorização dos 

conteúdos. Desta forma com mais facilidade procura ajuda, seja junto do professor, seja 

através da sua pesquisa individual, na tentativa de colmatar as suas lacunas. O seu uso 
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como instrumento de registo no quadro do trabalho experimental em ciências pode 

revestir-se de relevância particular, não só para esclarecimento do aluno sobre o seu 

próprio conhecimento acerca do problema em estudo, como para o esclarecimento do 

professor acerca do conhecimento do aluno, abrindo novas possibilidades para o 

diálogo, interpretação e discussão entre professor e aluno(s). 

2.2.2. Diagramas “V” 

A criação deste instrumento deve-se a Bob Gowin que inicialmente o designou 

de “V heurístico” – por poder constituir um auxiliar na resolução de um problema ou na 

compreensão de um dado procedimento (Novak & Gowin, 1984, p. 55). O investigador 

levou cerca de 20 anos no desenvolvimento deste método que auxilia e orienta os alunos 

de diferentes níveis de ensino na compreensão da estrutura do conhecimento e das 

formas como tal conhecimento é produzido no quadro da atividade científica. A este 

respeito Moreira e Buchweitz (1993) reconheceram o “V” como um instrumento 

auxiliador para a compreensão dos alunos acerca dos elementos envolvidos na produção 

de conhecimento no contexto do trabalho em laboratório; e, principalmente, de acordo 

com Moreira (2012), como referência para a captação de significados entre o professor e 

o aluno, o que implica diálogo e negociação de significados, através dos quais o aluno 

“externaliza os significados que está a captar.” (p. 51), permitindo, assim, ao professor, 

compreender a evolução do aluno na aprendizagem dos tópicos em estudo.  

Gowin argumenta que a investigação científica como processo de produzir 

conhecimento é uma forma de gerar estruturas de significados, ou seja, de estabelecer 

ligações entre filosofias, teorias, princípios e conceitos (domínio conceptual); 

acontecimentos e objetos, registos e factos, resultados e juízos cognitivos e de valor 

(domínio metodológico) (Novak & Gowin, 1999). Os diagramas V constituem 

representações desse processo (Figura  2.4).  

O domínio conceptual corresponde à ala conceptual do V, ao “pensar.” É aí que 

se indicam os conceitos, os princípios, as leis e as teorias científicas que fundamentam e 

orientam os procedimentos seguidos para encontrar resposta à questão problema com 

base em evidências (objetos/acontecimentos), os quais são representados na ala 

metodológica, ou seja, ao “fazer” (Moreira, 2007). É aí que se registam os “parâmetros, 

índices, coeficientes; os dados sofrem novas transformações metodológicas, como 

gráficos, correlações, categorizações, que servem de base para a formulação de 
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asserções de conhecimento, ou seja, o conhecimento produzido em resposta à(s) 

questão(ões)-foco.”  (Moreira, 2013, p. 56). 

Face a uma questão problema cuja resolução se faz pela via experimental (ver 

Figura 1.1) o aluno pondera sobre os dois domínios (conceptual e metodológico) que se 

interrelacionam continuamente, de forma a aperceber-se dos aspetos de natureza teórica 

e de natureza prática implícitos em todo o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. “V” de Gowin (adaptado de Carvalho, Sousa, Paiva & Ferreira, 2012). 

 

 

Esta abordagem reflexiva possibilitada pelo uso do Diagrama V, torna-o, no 

quadro das atividades experimentais em ciências em geral e em física e química em 

particular, um instrumento de registo com vantagens, se devidamente utilizados, em 

relação aos instrumentos de registo convencionais utilizados pelos professores, desde a 

elaboração de relatórios descritivos, às simples respostas pré e pós-laboratoriais, até 

modelos construídos pelos próprios professores.   

2.3. O Trabalho Laboratorial e o Trabalho Experimental no 

Trabalho Prático em Ciências  

Atividades práticas ou trabalho prático são dois termos que podem ser utilizados 

com idêntico significado: trabalho realizado pelos alunos, interagindo com materiais e 

equipamentos para observar fenómenos, na aula ou em atividades de campo (Miguéns, 

1990). O trabalho prático engloba o trabalho laboratorial e o trabalho experimental, 

ambos de particular relevância na educação em ciência. 

Objetos/acontecimentos 

Ala conceptual Ala metodológica 

Questão problema Teoria e modelos 

Princípios e leis 

Conceitos 

Juízos cognitivos e de valor 

Transformações 

Registo de dados 
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A literatura da especialidade além de denotar variações assinaláveis no que 

respeita o significado atribuído por diferentes autores a este três termos, é extremamente 

vasta, tornando difícil a tarefa de proceder à sua revisão com o objetivo de esclarecer 

estes conceitos no âmbito do presente estudo. Optámos, então, por uma breve análise de 

autores de referencia neste domínio, incluindo autores portugueses, no sentido de 

apontar para a perspetiva em que se fundamentou o presente estudo de uma estreita 

ligação entre o trabalho laboratorial e o trabalho experimental. 

Hodson (1994), interliga os três conceitos ao expôr que o trabalho prático não é 

só o que é realizado com experiências no laboratório, mas sim qualquer método de 

ensino-aprendizagem que exija que os alunos sejam ativos, que tenham de fazer algo. 

Nesta perspetiva o trabalho experimental baseia-se na experiência, no ato de 

experimentar, ou no conhecimento adquirido através da prática. Experimentar é pôr em 

prática, ensaiar, avaliar ou apreciar através da experiência própria. Para Wellington 

(1996), os objetivos do trabalho prático estão associados não só ao desenvolvimento de 

competências técnicas, práticas, procedimentos, estratégias de investigação, 

comunicação e resolução de problemas, mas também à preocupação de iluminar/ilustrar 

um evento, um fenómeno, um conceito, uma lei, um princípio, uma teoria, de 

motivar/estimular, de entreter, despertar curiosidade, fomentar atitudes, desenvolver 

interesse, fascinar, desafiar/confrontar, utilizando expressões do tipo “e se…?” A este 

respeito Griffin (1998) argumenta que é útil considerar o trabalho prático como tendo 

três objetivos principais: aprofundar a compreensão das ideias científicas; experimentar 

os processos científicos e adquirir competências de investigação científica. 

Segundo Kirchner e Huisman (1998), o trabalho prático é mais adequado para 

ajudar os alunos a adquirir a estrutura sintática do conhecimento científico, e segundo 

estes autores, esta premissa comporta em si três novos motivos para a realização do 

trabalho prático no processo de ensino-aprendizagem das ciências: promover uma 

abordagem académica de trabalho como cientista num processo cíclico de resolução de 

problemas, desenvolvendo competências de investigação; ajudar o aluno a desenvolver 

competências científicas necessárias ao trabalho científico e permitir aos alunos 

experienciar fenómenos e adquirir um conhecimento tácito acerca desses fenómenos. 

Face a tal diversidade de conceções Millar (2010) considera útil clarificar o que 

se entende por trabalho prático, ou seja, “qualquer atividade de ensino-aprendizagem 

das ciências em que os alunos, trabalhando quer individualmente, quer em pequenos 

grupos, observam e/ou manipulam os objetos ou materiais que estão a estudar.” (p. 
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109)
4
 Os contextos e as situações em que tais atividades podem ocorrer são os mais 

diversos, podendo acontecer no laboratório (trabalho laboratorial), o qual pode ser 

orientado para um processo investigativo (trabalho experimental), ou não. 

Em suma, o trabalho prático comporta uma diversidade de tarefas entre as quais 

se incluem as laboratoriais e as experimentais. Contudo, o trabalho laboratorial pode ser 

ou não do tipo experimental e o trabalho experimental pode ser ou não do tipo 

laboratorial (Figura 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Relação entre trabalho prático, laboratorial e experimental (adaptado de 

Lopes, 2000). 

 

 

Hofstein (1988) descreve como atividades de laboratório os exercícios, as 

experiências, as verificações experimentais e as investigações ou projetos, não sendo 

consideradas as atividades que incluem, por exemplo, demonstrações para grandes 

grupos, visitas a museus de Ciência ou saídas de campo. Lunetta, Hofstein e Clough 

(2007), na sua revisão da literatura sobre o trabalho laboratorial na educação em ciência, 

associam-no à realização de experiências em que os alunos interagem com materiais ou 

fontes secundárias de dados para observar e compreender o mundo natural (por 

exemplo: fotografias aéreas para examinar características geográficas lunares e 

terrestres; espectros para examinar a natureza das estrelas e atmosferas; imagens de 

sonar para examinar sistemas vivos). 

Autores já aqui referidos como Hodson (1994) e Hofstein (1988) consideram 

que existem suficientes dados permitindo reconhecer que o trabalho laboratorial pode 

                                                 
4 Nota da autora – tradução livre do inglês. 
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ajudar a alcançar parte dos objetivos da educação em ciência, mas não todos. Assim, 

quando Hodson (1994) analisou o trabalho laboratorial implementado nas escolas, 

constatou que, frequentemente, era dada ênfase a atividades que não valorizam o 

planeamento de procedimentos laboratoriais nem a interpretação de resultados pelos 

alunos. A consequência destes factos foi que, apesar do trabalho laboratorial ocupar 

grande parte do tempo letivo, o tempo dedicado à aprendizagem conceptual era, em 

geral, muito curto. De facto, o laboratório escolar era um lugar onde os alunos estavam 

ativos, mas incapazes de relacionar o que faziam com o que era suposto aprender, tanto 

em termos de conteúdos conceptuais como de conteúdos experimentais, ou por outras 

palavras, os alunos realizavam aprendizagens mecânicas e não aprendizagens 

significativas (ver Figura 2.1). Atendendo à influência das perceções que os alunos têm 

do trabalho laboratorial na qualidade das suas aprendizagens a ciências (Gorst & Lee, 

2005), as perceções dos alunos, identificadas nos estudos analisados por Hodson (1994), 

podem comprometer essas aprendizagens. 

No entanto, e ainda de acordo com Hodson (1994), as atividades laboratoriais 

permitem atingir objetivos relacionados com a motivação dos alunos, a aprendizagem 

de conhecimento conceptual relacionada com as teorias, os princípios e as leis, a 

aprendizagem de competências laboratoriais e experimentais, essenciais para o 

desenvolvimento de competências processuais, nomeadamente no que respeita à 

resolução de problemas em situação experimental e ao desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos científicos, que passam pelo rigor, raciocínio crítico e criatividade. 

Com vista à promoção do trabalho laboratorial através da seleção de atividades 

adequadas para atingir uma dada finalidade, Tamir (1991) organizou os objetivos do 

trabalho laboratorial em cinco grupos: compreensão de conceitos, aquisição de hábitos e 

capacidades, ganho de habilidades
5
, apreciação da natureza das ciências e 

desenvolvimento de atitudes. Almeida (2004) considera que um trabalho realizado num 

laboratório em que um protocolo, tipo receita, solicita aos alunos que façam medições e 

efetuem alguns cálculos com os resultados dessas medições, não pode ser apelidado de 

investigação, nem poderá ser muito útil para qualquer aprendizagem. Deste modo, para 

esta autora, protocolos e realizações experimentais devem ser previamente preparados 

de modo a apelarem à exposição prévia das ideias dos alunos, à discussão dos tipos de 

montagens experimentais que vão utilizar e dos cuidados a ter, nessas montagens, à 

                                                 
5 Do inglês, skills. 
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abordagem dos conceitos teóricos envolvidos, à compreensão das observações efetuadas 

e à consolidação de esquemas conceptuais corretos. 

Klopfer (1990) defende a atividade laboratorial orientada para o processo 

investigativo. Esta permite o desenvolvimento das seguintes capacidades/habilidades: 

capacidade para obter informação científica através do trabalho laboratorial, observando 

objetos e fenómenos, descrevendo observações, medindo, selecionando instrumentos; 

habilidade para colocar as questões científicas apropriadas e procurar as respostas, ou 

seja, reconhecer um problema, formular uma hipótese de trabalho, selecionar testes 

adequados, desenhar procedimentos para executar testes experimentais; habilidade para 

organizar, comunicar e interpretar os dados e observações; habilidade para elaborar 

conclusões e fazer inferências; habilidade para reconhecer o papel das experiências e 

observações laboratoriais no desenvolvimento de teorias científicas. A primeira 

capacidade coloca ênfase na manipulação de materiais e recolha de dados, as outras 

colocam a ênfase nos aspetos cognitivos/conceptuais. 

É consensual, no seio da comunidade de educação em ciência (Shulman, & 

Tamir, 1973; Gonzales, 1993; Lunetta, 2004) que o trabalho experimental contribui de 

forma significativa para a aprendizagem dos alunos. 

Para Oliveira (1999) falar de trabalho experimental, não inclui a modalidade de 

trabalho prático, como demonstrações ou simulações, realizadas no laboratório, mas 

apenas as investigações que os alunos podem desenvolver, recorrendo a recursos 

variados e a experiências significativas, construindo, no seio de comunidades de 

aprendizagem, significados de conceitos próximos dos que são aceites pela comunidade 

científica. Já para Lock (1990), atividades verdadeiramente experimentais são as 

investigações, dado envolverem os alunos desde a formulação do problema, passando 

pela planificação e execução da experiência, o registo dos resultados e por último, a 

formulação das conclusões, com base nos resultados obtidos. Tamir (1991) adverte que 

a implementação do trabalho experimental: (i) permite uma melhor compreensão de 

conceitos complexos; (ii) possibilita aos alunos trabalharem como cientistas e 

desenvolverem atitudes científicas; (iii) possibilita a manipulação de materiais e a 

interiorização de conteúdos; (iv) estimula a criatividade e a aprender a aprender; (v) 

pode conduzir à mudança de conceções alternativas; (vi) aumenta a motivação e o 

interesse dos alunos pelas Ciências. No seu estudo Pires (2005) atestou algumas destas 

asserções ao verificar que as atividades experimentais contribuem para o 

desenvolvimento de competências específicas e de literacia científica no que respeita, 
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não só, à aquisição e compreensão de conceitos e de procedimentos, mas também para o 

desenvolvimento de algumas competências gerais. 

Já para Lopes (2000), os objetivos do trabalho experimental prendem-se com o 

desenvolvimento, no aluno, de capacidades e atitudes associadas à resolução de 

problemas em ciência, transferíveis para a vida quotidiana. Este processo envolve 

estratégias como a definição de problema, o espírito criativo, a formulação de hipóteses, 

a observação, a tomada de decisão acerca do material, as variáveis a controlar, os 

procedimentos, as técnicas e segurança, a organização e tratamento de dados, o espírito 

crítico, a curiosidade, a responsabilidade, a autonomia e a persistência. Para este 

investigador são igualmente objetivos do trabalho experimental a familiarização dos 

alunos com as teorias, natureza e metodologia da Ciência e ainda a inter-relação CTS 

(Ciência-Tecnologia-Sociedade), a exploração de conceções alternativas do aluno, de 

modo a promover o conflito cognitivo com vista à sua mudança conceptual, o 

desenvolvimento do gosto pela ciência, as capacidades psicomotoras, com vista à 

eficácia de execução e rigor técnico nas atividades realizadas, a promoção do 

conhecimento sobre o material existente no laboratório e a associação às suas. Nestas 

atividades experimentais ou de investigação a interação dominante é aluno-aluno onde o 

aluno revela uma maior participação e autonomia, tendo a possibilidade de escolher o 

problema, formular as hipóteses, planificar a experiência, proceder à execução 

experimental, registar as observações, efetuar a recolha, tratamento e interpretação dos 

dados e realizar a comunicação dos resultados. 

De acordo com Gott e Duggan (1995), as investigações são um tipo de atividade 

de resolução de problemas para a qual concorrem quer o conhecimento conceptual quer 

o conhecimento procedimental. Na verdade, o problema pode ser apresentado ao aluno 

ou pode ser definido por ele. Em qualquer dos casos, para a resolução de um problema, 

o aluno deve recorrer aos seus conhecimentos teóricos e também deve proceder à 

escolha de uma metodologia para abordar o problema.  

A relevância do aluno é também ressaltada por Hart (2000) ao defender que o 

trabalho experimental só se revela importante, nas aprendizagens dos alunos, quando 

estes tiverem total consciência dos objetivos do trabalho que vão desenvolver, quando 

dominarem o conhecimento conceptual, necessário, antes da execução da atividade e 

quando conseguirem estabelecer uma relação holística entre as diferentes atividades 

realizadas ao longo da unidade didática. 
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Apesar do assinalável acervo de investigação sobre o trabalho experimental e 

seu impacte nas aprendizagens a ciências, a chamada de atenção de Hodson (1990) de 

que, em muitas situações, o trabalho experimental apresenta como único objetivo a 

manipulação de instrumentos, seguida da verificação de princípios ou leis, levando a 

uma aprendizagem limitada e muito pouco exigente, em termos cognitivos, mantém a 

sua atualidade. Talvez, por isso, muitas têm sido as iniciativas de encorajamento e 

promoção do trabalho experimental e do ensino com base na investigação
6
 (e.g. Rocard, 

2007, Bybee, 2000). Roth (2007) sugere a criação de ambientes ricos em situações 

problemáticas através das quais os alunos podem investigar fenómenos do seu interesse 

e, assim, desenvolver habilidades complexas de resolução de problemas. Leite (2001) 

identifica como critério para a distinção entre atividades experimentais e não 

experimentais a necessidade, ou não, de controlar e manipular variáveis e argumenta a 

favor das atividades laboratoriais do tipo experimental que requerem tanto o recurso a 

materiais de laboratório como o controlo e manipulação de variáveis.  

Em síntese e recorrendo ao que se encontra preconizado nos programas 

curriculares de Física e Química, do ensino secundário (DES, 2001): 

 Trabalho ou Atividade Prática (AP): tarefas realizadas pelos alunos 

manipulando recursos e materiais diversificados, dentro ou fora da sala de 

aula (por exemplo, numa saída de campo). 

 Trabalho ou Atividade Laboratorial (AL): trabalho prático realizado em 

laboratório, individualmente ou em grupo; pode não ser do tipo experimental 

(por exemplo, utilização de diferentes instrumentos de medida). 

 Trabalho Experimental (TE): trabalho prático que envolve manipulação de 

variáveis seja na forma de experiência guiada seja em formato investigativo; 

pode não ser do tipo laboratorial (por exemplo, exploração de simulações 

digitais, de serious games
7
 e de aplicações de modelação). 

 

Após a análise dos contributos dos autores selecionados para esta breve revisão, 

considerámos pertinente seguir uma terminologia próxima da utilizada por Leite (2001), 

ou seja, trabalho laboratorial do tipo experimental, por ser a que melhor define o que se 

pretendeu com este estudo – a proposta de atividades de investigação, realizadas 

                                                 
6 Inquiry-based learning. 
7 Um software desenvolvido através dos princípios do desenho de jogo interativo, com o objectivo de transmitir um 

conteúdo de cariz educativo ao utilizador (adaptado de http://pt.wikipedia.org/wiki/Serious_game). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jogo_interactivo&action=edit&redlink=1
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inteiramente pelos alunos em laboratório, envolvendo o controlo e a manipulação de 

variáveis, devidamente mensuradas e tratadas através de sistemas de aquisição e 

tratamento de dados (SATD). 

2.3.1. As TIC no trabalho laboratorial do tipo experimental. 

Ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento são três pilares que, 

estreitamente interligados, caracterizam a nossa época. A tecnologia e seus produtos são 

o que mais visivelmente prevalece da ciência como atividade humana. 

A relação entre a ciência e a tecnologia e suas implicações na sociedade constitui 

uma linha orientadora explícita e relevante nos currículos de ciências em Portugal, 

nomeadamente nos programas de Física e Química do ensino secundário (DES, 2001), 

em vigor entre 2001 e 2014. Esta linha orientadora ou abordagem C-T-S engloba 

conteúdos a adquirir e competências a desenvolver no sentido de abrir aos alunos uma 

compreensão do mundo na sua complexidade e globalização, através de uma abordagem 

interdisciplinar, centrada na resolução de situações-problema do quotidiano que lhes é 

familiar, dando sentido a um conceito de literacia científica que engloba a ciência e a 

tecnologia (Martins, 2003). 

Assumindo a Educação como domínio do conhecimento científico (Charlot, 

2006) é surpreendente a dificuldade com que a tecnologia mais recente associada à 

educação – as Tecnologias de Informação e Comunicação – tem vindo a ser integrada 

no currículo (incluindo os programas curriculares e as práticas letivas). Esta situação 

está em total desacordo com o lugar de parceria de direito entre a ciência e a tecnologia 

com reconstrução dos próprios conceitos, tal como tem sido defendido por diversos 

autores (Carvalho, Sousa, Paiva & Ferreira, 2012), o que só poderá acontecer se a 

educação em tecnologia for reconhecida e integrada a par da educação em ciência. Os 

programas curriculares de Física e Química do ensino secundário, em vigor no período 

em que se realizou o presente estudo, apresentam sugestões de integração das TIC no 

trabalho laboratorial do tipo experimental recorrendo ao uso dos SATD. 

Em Portugal, acompanhando a reforma educativa ocorrida em inícios da década 

de 1980, decorreu, a nível nacional, o Projeto MINERVA (Meios Informáticos no 

Ensino: Racionalização, Valorização e Atualização) com início em 1985 (Despacho nº 

206/ME/85, de 31 de Outubro) e conclusão em 1994. Este programa, pioneiro a nível 

internacional, tinha como principal finalidade a introdução das “Novas Tecnologias de 
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Informação” nas escolas do ensino básico e secundário do país através de um leque de 

iniciativas das quais destacamos o fornecimento de equipamento adequado, o 

desenvolvimento de aplicações informáticas e de recursos didáticos de apoio à 

integração curricular das tecnologias e a formação de professores. O computador e as 

tecnologias a ele associadas eram perspetivadas como ferramentas de trabalho utilizadas 

por alunos e professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem das diferentes 

disciplinas curriculares. Ao longo do programa foram postas em prática várias propostas 

de integração das TIC no trabalho experimental (não laboratorial), através, por exemplo, 

da utilização de aplicações de simulação e de modelação, e no trabalho laboratorial do 

tipo experimental através da aplicação de SATD (vulgo “sensores”) em atividades de 

cariz investigativo (Ponte, 2004). Após o MINERVA muitos outros programas foram 

lançados pelo governo português com a finalidade de consolidar o equipamento das 

escolas com hardware e software atualizado e de dar continuidade ao processo de 

inovação e mudança através da integração das TIC nas atividades escolares.  

Entre esses programas destacamos, por não pretendermos uma abordagem 

exaustiva da literatura neste domínio, o programa Nónio Séc. XXI coordenado pelo 

Ministério de Educação de 1996 (Despacho nº 232/ME/96) a 2005. Este programa veio 

dar continuidade à integração das TIC, no processo ensino-aprendizagem, através do 

apoio aos projetos de escolas, entre os quais constava um assinalável número de 

iniciativas envolvendo o trabalho experimental com recurso às tecnologias (e.g. uso de 

simulações e modelação offline e online), o trabalho laboratorial do tipo experimental 

com recurso aos SATD e a oferta de ações de formação centradas na exploração destes 

recursos (Chagas, Sousa, Piteira, Mano, & Tripa, 2005). 

Em 1996 foi criada a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica 

e Tecnológica – que tem tido um impacte assinalável na concretização de projetos de 

professores nas escolas envolvendo o trabalho laboratorial do tipo experimental com 

recurso às TIC, nomeadamente os SATD. Desde então que esta agência tem organizado, 

colaborado e apoiado iniciativas para a promoção da cultura científica e tecnológica na 

sociedade portuguesa quer em contextos formais quer não formais como a rede de 

centros de ciência que coordena. Muitas destas iniciativas incluem as TIC de forma 

inovadora e exemplar. 

Em 1997 foi lançado o programa Internet na Escola que teve a duração de 5 

anos. Tendo como finalidade promover a utilização da Internet nas escolas, através 

deste programa foi possível, não só, criar as infraestruturas necessárias para a ligação 
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das escolas do ensino básico e do ensino secundário à Internet, como também 

desenvolver uma diversidade muito rica de recursos de apoio ao desenvolvimento de 

tarefas e atividades para serem aplicadas nas aulas (Freitas, 2005). Propostas de uso das 

TIC, então mais recentes, como os portais de recursos educativos digitais e a Web 2.0 

trouxeram, através deste programa, novas possibilidades às atividades experimentais, 

como os laboratórios virtuais, o acesso a dados disponibilizados por instituições 

científicas, os museus virtuais e os colaboratórios, abrindo a possibilidade dos alunos 

participarem em projetos internacionais de investigação científica (Sadler, Gould, 

Brecher & Hoffman, 2000) 

Desde 2005 que têm vindo a ser criadas equipas multidisciplinares afetas ao 

Ministério da Educação com a finalidade de sustentar e atualizar o equipamento TIC das 

escolas e concretizar um vasto leque de projetos tanto nacionais como internacionais de 

apoio à utilização educativa das TIC em contexto escolar. De 2005 a 2007 funcionou a 

CRIE (Equipa de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola), de 2007 a 2008 a 

ECRIE, de 2008 a 2011 a ERTE/PTE (Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas) 

associada ao Plano Tecnológico de Educação) e a ERTE em funcionamento desde 2011 

e que, em termos gerais, tem como finalidades: propor modos e modalidades de 

integração das TIC nos currículos; promover a investigação sobre a utilização das TIC 

em meio escolar; propor orientações para uma utilização pedagógica e eficiente das 

infraestruturas, equipamentos e recursos educativos; conceber e apoiar iniciativas 

inovadoras de integração das TIC; conceber, desenvolver, certificar e divulgar recursos 

educativos digitais. 

Do exposto, conclui-se que tem havido um grande investimento, da parte das 

entidades reguladoras, nos recursos informáticos das escolas, com vista a uma efetiva 

implementação das TIC no sistema de ensino. Atualmente um número assinalável de 

escolas estão bem equipadas no sentido de ser possível realizar, nos seus laboratórios de 

ciências, trabalho laboratorial do tipo experimental e trabalho experimental com recurso 

às TIC, em particular aos SATD. Contudo, a literatura da especialidade tem vindo a 

reforçar o relativamente reduzido número de professores  que concretizam este tipo de 

trabalho nas suas aulas (ver subcapítulo 2.4), assim como a necessidade de investigação 

mais inovadora que clarifique o real impacte do uso das TIC nas aprendizagens 

(Livingstone, 2012). 

Desde os inícios  da década de 1990 que têm vindo a ser publicados resultados 

de investigação, realizada em diferentes países, nomeadamente Portugal, centrada nos 
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efeitos do uso das TIC no âmbito do trabalho prático, T. laboratorial e T. experimental. 

Roger Frost tem publicado, desde essa altura, propostas de atividades experimentais 

com recurso aos SATD, assim como resultados de estudos de caso realizados em equipa 

com outros investigadores no sentido de clarificar o impacte do uso destas tecnologias 

no que respeita as aprendizagens dos alunos (Frost, McFarlane, Helmsely, Wardle & 

Wellington, 1994). Fazendo a analogia entre o trabalho do cientista e o trabalho do 

professor e dos alunos em ciências, o autor descreve vários recursos dos quais 

destacamos: recursos de recolha e armazenamento de informação, nomeadamente a 

Internet para pesquisar factos científicos e examiná-los, colaborando com outros 

pesquisadores; recursos de modelação como as folhas de cálculo e aplicações de 

construção de modelos como a Modellus, criada e desenvolvida em Portugal e adoptada 

por escolas em diferentes países (Teodoro, Schwartz & Neves, 2012); registo e leitura 

de dados, como por exemplo, medições de variações, gradientes e áreas, cada vez mais 

acessíveis, proporcionando feedback decorrente dos procedimentos experimentais 

seguidos; tratamento de dados através de aplicações que facilitam a construção de 

tabelas e gráficos e, consequentemente, a visualização de padrões (Frost, 1997). 

Perante a literatura sobre o uso das TIC na educação em ciência Osborne e 

Hennessy (2003) realçam, entre outros aspetos, todos os recursos que permitem facilitar 

e expandir o trabalho experimental tanto dentro como fora da sala de aula, como por 

exemplo: ferramentas de obtenção de dados, seu processamento e interpretação 

(SATD), software de análise de dados, bases de dados e folhas de cálculo, calculadoras, 

software gerador de gráficos e simuladores. Entre estas ferramentas os autores colocam 

a ênfase nos SATD como sendo “[...] atualmente a forma de uso das TIC mais 

significativa na educação em ciência” (p. 20)
8
 atendendo às seguintes potencialidades 

que lhes são atribuídas: i) reduzir o tempo gasto com os procedimentos rotineiros 

associados ao trabalho laboratorial (e.g. montagem de dispositivos, recolha e tratamento 

de dados), proporcionando, assim, mais tempo aos alunos para explorar os dados, 

apresentá-los de diferentes modos, examiná-los face às hipóteses enunciadas, discutir 

entre si e com o professor os resultados obtidos e suas implicações; ii) libertar de 

constrangimentos de tempo, permitindo a recolha de dados por períodos que vão além 

da duração da aula, ao longo de vários dias ou de várias semanas; iii) realizar medições 

                                                 
8 Tradução livre do inglês. 
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mais precisas, “[...] ao ilustrar fenómenos sem o ‘ruído’ de variáveis não desejadas e 

sem o erro humano na medição [...]” (p. 23).  

Num relatório realizado pela agência britânica BECTA
9
 (2003) as TIC no 

processo de ensino-aprendizagem das ciências são agrupadas de acordo com a seguinte 

tipologia: i) ferramentas de registo de dados e câmaras vídeo digitais para a captação de 

dados; ii) folhas de cálculo e ferramentas geradoras de gráficos para tratamento e 

análise de dados; iii) simulações e ferramentas de modelação, incluindo animações e 

ambientes virtuais; iv) recursos de informação como a Internet e produtos multimédia 

offline. Os resultados da análise realizada à literatura selecionada apresentam-se 

agrupados em termos de benefícios para o professor e para os alunos e de fatores para 

um uso efetivo destas tecnologias. 

 Benefícios para o professor: as simulações permitem mostrar experiências 

que, de outro modo, permaneceriam inacessíveis à visualização e exploração 

pelos alunos; os procedimentos de registo de dados com o recurso a 

dispositivos adequados (e.g. SATD) dão acesso a novas fontes de dados 

através de um leque mais alargado de configurações experimentais; as 

tecnologias viabilizam um processo de recolha de dados mais rápido e mais 

rigoroso, reduzindo o tempo de aula necessário para a sua realização e 

proporcionando dados de melhor qualidade. 

 Benefícios para os alunos: os aspetos mecânicos inerentes ao trabalho 

prático são reduzidos, permitindo que os alunos se concentrem na 

interpretação e análise dos dados; a visualização dos dados ajuda à 

compreensão de conceitos e processos; o feedback instantâneo facultado, traz 

novas oportunidades para o refinamento das experiências e, 

consequentemente, das hipóteses levantadas. 

 Fatores para um uso efetivo: adequação dos recursos tecnológicos aos 

objetivos curriculares; autonomia facultada aos alunos para explorar e testar 

as suas ideias; clima de discussão e interação na turma, encorajado pelo 

professor; adequação das atividades com as TIC ao conhecimento prévio e às 

capacidades analíticas dos alunos; utilização efetiva do tempo poupado 

devido ao uso das TIC, o que obriga a um planeamento cuidadoso pelo 

professor; formação adequada do professor, dando a conhecer um conjunto 

                                                 
9 British Educational Communications and Technology Agency. 
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amplo de aplicações e proporcionando o tempo necessário para que os 

professores ganhem confiança para os explorar independentemente junto dos 

seus alunos. 

 

Entre as propostas de investigação futura apresentadas no relatório destacamos a 

necessidade de criar e testar abordagens pedagógicas que permitam tirar o máximo 

partido das potencialidades interpretativa e exploratória proporcionadas pelo uso das 

TIC em contexto laboratorial e experimental. 

Lunetta, Hofstein e Clough (2007) na secção intitulada “desenvolvimento de 

tecnologias que capacitam [um ensino baseado na] investigação e aprendizagem” 

(p.411)
10

 da sua revisão da literatura sobre a aprendizagem e o ensino no laboratório de 

ciências, admitem que os professores e alunos, ao utilizarem as TIC no laboratório, 

adequadamente, de forma a melhorar e ampliar os procedimentos de obtenção e análise 

de dados através do trabalho experimental (ou de investigação), os alunos ficam com 

mais tempo para observar, refletir e construir o conhecimento conceptual inerente às 

experiências realizadas. Quando tal acréscimo de tempo é disponibilizado, devido a um 

eficiente procedimento laboratorial e experimental, os alunos, devidamente orientados 

pelo professor, podem examinar relações funcionais entre os dados e os efeitos de 

variáveis presentes, assim como testar as suas previsões e explicações. Além disso, ao 

disponibilizar a visualização dos dados à medida que vão sendo recolhidos estas 

tecnologias facilitam a compreensão de relações funcionais sistémicas e de relações 

mais holísticas entre as variáveis (p. 412). Em suma, ao utilizar ferramentas deste tipo, 

os alunos podem realizar, interpretar e comunicar investigações mais completas, 

rigorosas e interessantes do que as que habitualmente realizam em contexto escolar. 

Dillon (2008) ao rever a investigação sobre o trabalho prático na ciência em 

contexto escolar, dedica espaço considerável ao papel que as TIC desempenham ou 

deveriam desempenhar como recurso no processo de ensino-aprendizagem afeto ao 

trabalho prático. Recorrendo à revisão de Lunetta, Hofstein e Clough (2007) cita as 

potencialidades das tecnologias aí apresentadas, assim como refere algumas das 

preocupações daqueles autores no que respeita a qualidade do trabalho prático com TIC 

que, de facto, tem sido realizado em muitas escolas em diferentes países. Sendo uma 

área em contínua atualização, devido ao aparecimento constante de novo hardware e 

                                                 
10 Tradução livre do inglês “developing inquiry and learning empowering technologies” 
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software, Dillon (2008) refere investigação sobre a aplicação de ambientes virtuais para 

utilizadores múltiplos
11

 e o recurso à Internet ampliado através da publicação de sites 

especialmente dedicados ao trabalho prático. Contudo, apesar de todas as inovações e 

dos resultados de investigação evidenciando as potencialidades das TIC no trabalho 

prático, esta revisão inclui uma chamada de atenção para os seguintes factos, 

preocupantes, apresentados na literatura revista: no que respeita as TIC existentes na 

escola, a oferta ultrapassa largamente a procura; existem poucas evidencias, 

estatisticamente significativas, de um uso sustentado das TIC nas aulas de ciências; 

apesar dos exemplos de boas práticas, parece que a maioria dos professores dão 

prioridade a outras abordagens. O autor conclui afirmando ser difícil que a situação 

mude substancialmente num futuro próximo, apesar das evidências apontarem que um 

uso apropriado das TIC em ciências pode conduzir a um melhor aproveitamento  e a 

atitudes mais positivas dos alunos em relação à ciência. 

Numa abordagem crítica mais recente afetada pelos resultados de relatórios tais 

como Science education now: a renewed pedagogy for the future of Europe (Rocard, 

2007) e Relevance of science education (Sjøberg & Schreiner, 2010), reveladores, por 

um lado, do fraco interesse demonstrado por alunos de diferentes países em relação à 

ciência e, por outro, das práticas dos professores que permanecem essencialmente 

transmissivas, em detrimento de um ensino centrado no aluno e na investigação, 

Hofstein e Kind (2011) reforçam as potencialidades do uso das TIC em contexto 

laboratorial do tipo experimental, mas alertam para os seus desafios e problemas. 

Utilizando a terminologia empregue por Lunetta et al (2007) os autores consideram o 

desenvolvimento de tecnologias que capacitam a investigação e a aprendizagem como 

sendo um dos quatro temas emergentes que caracterizam a situação presente da prática 

do trabalho laboratorial e da investigação em educação em ciência. Admitindo que a 

integração de ferramentas TIC no laboratório de ciências e no trabalho experimental é 

promissora, consideram que este processo se apresenta, ainda, num estádio muito 

inicial, atendendo às evidências discrepantes apresentadas na literatura da especialidade. 

Para que esta situação se altere no futuro e ocorra uma expansão destas práticas, é 

necessária investigação que esclareça os seus efeitos nas aprendizagens, os fatores 

condicionantes, vantagens e dificuldades.  

                                                 
11 Tradução livre do inglês multi-user virtual environments 
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As autoras Le Boniec, Gras-Velázquez e Joyce (2011) relatam um estudo 

realizado no âmbito de uma parceria constituída pela European Schoolnet,
12

 Fourier 

Entreprises (empresa que produz material escolar de apoio ao ensino das ciências, como 

por exemplo, um vasta oferta de sensores para SATD) e ACER com a finalidade de 

avaliar o impacte do uso dos SATD nas aulas de ciências, mais especificamente, 

averiguar a existência de alguma relação entre o uso destas tecnologias e as atitudes e 

práticas letivas dos professores, assim como as atitudes, interesse e motivação dos 

alunos em relação às aprendizagens em ciências. Duzentos alunos, dos 12 aos 17 anos e 

30 professores de escolas em 4 países europeus, responderam a questionários 

especialmente criados para o efeito acerca do uso dos SATD nas aulas e seus impactes 

nas variáveis consideradas. Entre as conclusões apresentadas no relatório destacamos: 

 O uso dos SATD teve impacte na compreensão dos alunos acerca das TIC 

em geral e, em particular, ajudou-os a avaliar criticamente dados e 

procedimentos científicos e a desenvolver competências processuais. 

Facilitou-lhes, também, o estabelecimento de ligações entre a química, física, 

biologia e acontecimentos do quotidiano. 

 O uso dos SATD proporcionou, aos alunos, um ambiente gerador de maior 

autonomia para realizarem as suas aprendizagens e melhorarem as relações e 

a colaboração com os colegas. 

 O impacte do uso dos SATD nas atitudes, interesse e motivação dos alunos 

foi diferente consoante os países participantes no estudo. Os dados obtidos 

permitiram sugerir a intervenção de diferentes fatores tais como o nível de 

motivação no início do estudo, a idade, o número de sensores utilizados e a 

familiaridade com o equipamento. 

 O impacte do uso dos SATD varia positivamente com o número de vezes em 

que estas tecnologias foram utilizadas nas aulas, contudo, este efeito parece 

diminuir com a idade dos alunos.  

 Parece haver uma diferença de género, ou seja observou-se maior impacte do 

uso dos SATD nos alunos do que nas alunas e, também, que tal diferença 

tende a aumentar com a idade. 

 Relativamente ao uso dos SATD, os professores tendem a considerar que 

influencia positivamente o interesse, motivação e desenvolvimento de 

                                                 
12 http://www.eun.org  
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competências nos seus alunos, desde que tal uso se concretize de acordo com 

os tópicos curriculares. Assim, os professores esperam continuar a usar estas 

ferramentas nas suas aulas futuras. 

 

No ano letivo de 2011/12  realizou-se um inquérito por questionário a alunos e 

professores de 30 países europeus. O estudo foi coordenado pela Comissão Europeia 

(EuropeanSchoolnet, 2013; EuropeanSchoolnet, 2014), tendo respondido 190.000 

alunos e professores dos 4º, 8º e 11º anos dos ensinos básico e secundário. No que 

respeita o uso dos SATD, 3% dos alunos respondeu que usam todos ou quase todos os 

dias, 5% várias vezes por mês, 14% pelo menos uma vez por semana e 78% nunca ou 

quase nunca usam. Do estudo não foi possível inferir uma relação direta entre a 

utilização dos SATD e as aprendizagens realizadas. Após vários anos de implementação 

destas tecnologias, em sala de aula e apesar do enorme esforço financeiro dos diferentes 

países europeus para dotarem as escolas com equipamentos informáticos, 

nomeadamente com os SATD (EuropeanSchoolnet, 2014), ainda não é possível concluir 

qual o seu impacte nas aprendizagens dos alunos registando-se, no entanto, que estas 

ferramentas podem melhorar situações específicas de aprendizagem, nomeadamente as 

atividades laboratoriais com recurso à pesquisa e investigação. Foi possível verificar 

uma leve correlação significativa positiva entre o tipo de ensino mais centrado no aluno 

e a frequência de atividades com TIC realizadas em todos os níveis de ensino, o que 

permite inferir da importância da abordagem pedagógica seguida pelo professor para 

que se concretize uma maior integração das tecnologias. Não se observou qualquer 

correlação positiva entre o nível de provisão das TIC e a confiança e atitudes de alunos 

e professores relativamente ao seu uso. Tais resultados originaram várias 

recomendações para uma ação política das quais destacamos: 

 Incrementar as oportunidades de desenvolvimento profissional dos 

professores através de programas inovadores de formação inicial e contínua 

ajustados às exigências atuais de um ensino que promova o interesse, a 

motivação e as atitudes dos alunos em relação às ciências e através, também, 

da criação de comunidades de prática online em que os professores possam 

trabalhar em colaboração entre si e com outros profissionais, no sentido, de 

se atualizarem continuamente, inovarem e melhorarem as suas práticas. 

 Apoiar a provisão de TIC acompanhada de propostas pedagógicas de tarefas, 

atividades e situações de aprendizagem que permitam tirar partido das 
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potencialidades que se reconhece a estas tecnologias como ferramentas de 

apoio às aprendizagens em ciências. 

 

Em diferentes projetos curriculares STEM
13

, atualmente em curso, assume-se 

que as escolas e os professores são a chave para aumentar a motivação dos alunos, no 

estudo de ciências e a utilização de equipamentos informáticos. Consequentemente, têm 

dado origem a um acervo crescente de recursos disponibilizados em diferentes sites (e.g. 

scientix, ingenious, go-lab, iTEC
14

). Muitos destes recursos incluem tarefas e atividades 

laboratoriais do tipo experimental com os SATD. 

Em síntese, é necessário mais investigação para clarificar as condições em que 

se poderá tirar mais partido das potencialidades dos SATD, sugerir abordagens 

pedagógicas que permitam uma exploração efetiva destas ferramentas como o tempo 

para a discussão dos dados e suas implicações, o que releva a inovação e a mudança nas 

práticas letivas e, consequentemente nos programas de formação contínua de 

professores. 

2.3.2. Aprendizagens com SATD.  

De acordo com Carvalho, Sousa, Paiva e Ferreira (2012) o ensino experimental 

deve ocorrer em ambientes práticos de aprendizagem, incluindo laboratórios, onde o 

aluno tem uma participação ativa, através de investigações práticas e análise crítica dos 

resultados, com recurso ao uso das TIC, nomeadamente sensores, interfaces, 

calculadoras gráficas e computadores. 

Os SATD surgiram em Portugal, através do Projeto MINERVA, no início dos 

anos noventa, mais precisamente em 1992 e, desde logo se tornaram numa ferramenta 

utilizada por alguns professores de ciências, que viram nestas ferramentas uma 

excelente mais-valia, para as suas aulas experimentais.  

A expressão “aquisição de dados” é, hoje em dia, largamente utilizada, querendo 

significar um processo automatizado de recolha de informação (e.g. temperatura, pH, 

pressão) relativa a um determinado fenómeno ou processo (e.g. reação química, 

destilação, transporte de fluidos). Este processo de monitorização está muitas vezes 

associado a um sistema de controlo, ou seja, de atuação sobre o sistema em estudo, de 

                                                 
13 Science, technology, engineering and mathematics. 
14 Respetivamente: http://www.scientix.eu; http://www.ingenious-science.eu; http://www.go-lab-project.eu; 

http://itec.eun.org  
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forma a controlar o valor de uma ou mais variáveis monitorizadas. Os avanços da 

eletrónica e informática têm tornado estas tarefas de monitorização e controlo de 

processos cada vez mais acessíveis, mesmo para quem não possua formação avançada 

nesses domínios.  

Em termos genéricos, um sistema de aquisição de dados
15

 incorpora um 

dispositivo eletrónico que liga os sensores (e.g. termopares, sensores de pH, sensores de 

pressão) ou os atuadores (e.g. válvulas, resistências de aquecimento) a uma unidade que 

processa e armazena a informação (um computador ou uma máquina de calcular 

gráfica). Um sensor é um dispositivo que recebe um sinal com determinadas 

características, designado por estímulo, e dá uma resposta através de um sinal elétrico 

(Carvalho, 2011). 

Na figura 2.6 estão traduzidos os diferentes tipos de sinais (estímulos) que um 

sensor pode receber e a sua conversão num sinal elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Conversão de sinais num sensor, (adaptado de Carvalho, 2011). 

 

 

Os sensores classificam-se em duas categorias: ativos e passivos (Carvalho, 

Sousa, Paiva & Ferreira, 2012). Os sensores ativos necessitam de uma fonte de 

alimentação para produção de um sinal de excitação, sendo este sinal utilizado pelo 

sensor para produzir o sinal de saída. Como exemplos deste tipo, temos o sensor de 

movimento, de intensidade de corrente e de passagem (photogate). Os sensores passivos 

geram um sinal elétrico como resposta a um estímulo externo, sem terem necessidade de 

uma fonte de alimentação. Como exemplo temos o sensor de pH e o termopar (sensor 

de temperatura). 

                                                 
15 DAQ – Data Acquisition 
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Os sensores não funcionam isoladamente, fazem parte integrante de um sistema 

mais abrangente de aquisição de dados. Na figura 2.7 estão apresentados os principais 

componentes de um sistema de aquisição de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Composição dos SATD (http:// labvirtual.eq.uc.pt) 

 

 

A comunicação entre o sistema DAQ e os sensores/atuadores consiste na troca 

de sinais elétricos, na forma analógica (sinais em tensão ou corrente com variação 

contínua num determinado intervalo) ou digital (sinais discretos, que assumem apenas 

dois valores possíveis). Um sinal analógico é, por exemplo, gerado por um sensor de 

pressão, sendo a intensidade do sinal proporcional à pressão medida. Assim, o sistema 

incorpora um conversor analógico-digital eletrónico que converte os sinais analógicos 

provenientes dos sensores numa codificação digital compreensível pelo computador. 

Apesar de se associar este tipo de sistema de aquisição de dados, a algo 

construído fisicamente, existem sensores naturais intimamente relacionados com os 

nossos cinco sentidos (Carvalho, 2011). Na tabela 2.1. é apresentada uma 

correspondência entre sensores naturais e dispositivos físicos. 

A utilização destes equipamentos apresenta diversas vantagens, como o facto de 

permitirem a utilização simultânea de mais do que um sensor e, portanto, obter ao 

mesmo tempo, dados de uma ou mais grandezas físicas; possibilitarem a recolha de 

dados na ausência do utilizador, durante períodos mais ou menos longos, evitando a 
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repetição, em sucessivos intervalos de tempo, da realização de leituras exigida pelos 

instrumentos de medida tradicionais. 

Haigh, France e Forret (2005) defendem o envolvimento dos alunos em 

investigações, pois permite-lhes compreender a complexidade do processo de 

construção do conhecimento científico e constatar que a argumentação, assim como a 

comunicação dos resultados e das conclusões à comunidade constituída pelos seus pares 

também faz parte desse processo de construção. Este aspeto torna-se especialmente 

interessante quando os alunos utilizam os SATD porquanto a apresentação dos 

resultados se faz de um modo iterativo, visualmente mais atrativo e rápido. 

 

Tabela 2.1 

Sensores naturais versus sensores físicos (adaptado de Carvalho, 2011) 

Sentido 
Tipo de 

sinal 
Propriedade Sensor Dispositivo físico 

Visão Radiante 

Intensidade 

luminosa e 

comprimento de 

onda da luz 

Bastonetes e 

cones da retina 

Filme fotográfico, 

fotodíodo e 

fototransistor 

Audição Mecânico 
Intensidade e 

frequência do som 

Caracol 

(cóclea) no 

canal auditivo 

interno 

Microfone 

Tato Mecânico Pressão e força 
Terminais dos 

nervos 

Potenciómetro, 

detetores óticos e 

sensores matriciais 

tácteis 

Olfato Químico Odores 

Papilas 

olfativas do 

nariz 

Nariz electrónico 

Paladar Bioquímico Proteínas 

Papilas 

gustativas da 

língua 

 

 

 

O uso do SATD reduz o tempo global de registo e o tratamento e análise de 

dados pois, enquanto os dados estão a ser produzidos e recolhidos através dos sensores, 

estão simultaneamente a ser tratados pelo computador ou máquina de calcular gráfica, 

ficando o aluno sem necessidade de proceder à recolha de dados e poupando tempo no 

tratamento dos mesmos (Leite, 2001; Newton, 2000; Bernhard, 2003; Rogers 2005). O 

software associado ao uso de sensores com interfaces ligadas a computadores permite 
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uma visualização, em tempo real, dos gráficos de diferentes grandezas, o que possibilita 

a interpretação do seu significado físico, assim como a realização de cálculos, de modo 

muito rápido. Esta rapidez leva a que sobre tempo de aula, proporcionando 

oportunidade para uma exploração detalhada e significativa dos resultados obtidos 

(Kennedy & Finn, 2000) ou seja, a utilização do computador poupa tempo de aula, que 

deve ser utilizado numa perspetiva de exploração significativa, com os alunos, de modo 

que estes desenvolvam uma linguagem científica adequada à interpretação e descrição 

dos gráficos obtidos (Carvalho, 2011).  

A aquisição dos dados, através do computador ou máquina de calcular gráfica, 

faculta a construção automática de gráficos e tabelas, em simultâneo com a recolha dos 

dados, tornando possível a sua análise em simultâneo com o decorrer do 

acontecimento/facto. Assim, qualquer intervenção na experiência em curso é, de 

imediato, visível no gráfico em construção ou tabela, dando lugar a uma reação 

imediata.  Bettencourt (1996) salienta, ainda, como vantagens dos SATD a 

possibilidade de salvaguarda dos gráficos obtidos, bem como, da sua impressão e 

também a versatilidade das experiências que são possíveis realizar, utilizando estas 

ferramentas.  

Segundo Beichner (1990), o aspeto mais importante da experiência de 

aprendizagem com auxílio dos SATD não é a visualização simultânea do movimento e 

dos respetivos gráficos, designadamente dos gráficos cinemáticos (associados ao 

movimento de corpos), mas sim a possibilidade de existir um controlo imediato sobre o 

fenómeno físico e as suas variáveis, enquanto ocorre a representação gráfica do mesmo. 

Este facto permite que o aluno estabeleça relações corretas entre a realidade do mundo 

que o rodeia e as representações matemáticas utilizadas em Ciências (Carvalho, 2011).  

Um exemplo de aplicação pode ser observado no estudo de um movimento, se a 

visualização simultânea desse movimento e da construção do gráfico residisse na 

vantagem educacional de utilização dos SATD, o uso de um movimento recriado 

através da animação computacional de imagens gravadas em vídeo em simultâneo com 

os respetivos gráficos seria suficiente para que fossem obtidos resultados 

significativamente melhores do que os obtidos no laboratório tradicional. Porém, no 

estudo realizado por Beichner (1990), esta hipótese não foi verificada, embora os 

resultados obtidos com os SATD tivessem sido melhores do que os obtidos/verificados 

com o laboratório tradicional, a diferença não foi suficientemente significativa para que 

tivesse significado estatístico.  
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Num contexto de ensino tradicional é requerido que os alunos lidem com 

números para construírem o gráfico, antes de procederem a uma análise qualitativa. 

Usando os SATD, torna-se possível começar por analisar a forma como o gráfico evolui 

e as alterações que decorrem das intervenções na experiência (Barton, 2004), ou seja, 

obtém-se uma visão qualitativa dos dados sem que seja necessário trabalhar com muitos 

valores numéricos (Rogers, 2005). Este aspeto é bastante importante, quando se 

pretende levar os alunos a refletir sobre os resultados obtidos. Uma abordagem 

qualitativa permite uma análise global, levando os alunos a pensar se era, efetivamente, 

esse tipo de gráfico esperado ou se seria outro tipo de gráfico. Quando os alunos 

possuem um conjunto elevado de registos, apenas estão preocupados na elaboração do 

gráfico e não refletem sobre o resultado obtido.  

Ao executarem apenas tarefas de registo de dados e construção de gráficos, os 

alunos, utilizam uma boa parte do tempo da atividade experimental em tarefas rotineiras 

e pouco atrativas, deixando-lhes pouco tempo para a observação dos fenómenos e sua 

interpretação. Com a utilização de sensores deixa de haver esta constante preocupação e 

os resultados podem ser discutidos, em tempo real, assim como a formulação e 

reformulação de hipóteses, havendo mesmo tempo disponível para a repetição da 

atividade, caso haja essa necessidade. Esta ideia é partilhada por Watts e Jofili (1998, 

p.174) ao referirem que “the  balance in practical work should be more toward as 

solving problems and less towards illustrating previously taught theory”
16

. 

Contudo, isto não significa que os alunos não tenham de conhecer 

procedimentos e de saber aplicar esses conhecimentos na construção de gráficos. Cabe 

ao professor ter em consideração os conhecimentos prévios e as competências dos 

alunos antes de introduzir uma tecnologia. Neste caso, a integração dos SATD só será 

efetiva se os alunos perceberem os procedimentos que estão por detrás das visualizações 

a que têm acesso. Lunetta et al. (2007) advertem os perigos de uma dada tecnologia ser 

introduzida prematuramente, antes de os alunos terem percebido os conceitos que estão 

em jogo na atividade que estão a realizar, nesse caso a tecnologia funcionará como uma 

“caixa negra” interferindo nas percepções dos alunos acerca do que estão a fazer e 

dificultar a sua compreensão das ideias científicas em causa. Delgado (2009) refere, no 

seu estudo com alunos do 8º ano, casos de melhor aproveitamento em alunos que 

tiveram de fazer os gráficos à mão em relação aos que utilizaram os SATD. 

                                                 
16  Tradução livre: "O equilíbrio no trabalho prático deve ser mais em como resolver problemas e menos em ilustrar a 

teoria anteriormente ensinada" 
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Juuti, Lavonen e Meisalo (2003), com o objetivo de elaborar um guia para o uso 

dos SATD, trabalharam com um grupo professores de Física e de Química e analisaram 

o uso deste equipamento, pelos mesmos, tendo constatado que alguns desses professores 

sugeriram que estudar, em primeiro lugar, causas e consequências, ao nível qualitativo, 

e passar, depois, para as medições quantitativas, parece ajudar os alunos a compreender 

o significado dos conceitos. O uso dos SATD permite, ainda, uma fácil alteração na 

forma de apresentação dos dados em tabelas ou em diferentes tipos de gráficos.  

Para Nakhleh (1994), o uso desta tecnologia no laboratório pode tornar-se uma 

ajuda para que o aluno estabeleça relações entre o fenómeno observado e as suas 

representações, o que pode facilitar a interpretação do fenómeno, clarificando a relação 

entre a explicação teórica e o fenómeno físico. Deste modo, a relação é mediada pela 

representação gráfica, a qual está relacionada, por um lado, com a explicação teórica e, 

por outro lado, com o mundo físico, ou seja, com o fenómeno em estudo (Bisdikian & 

Psillos, 2002).  

Ao nível da teoria, a interpretação dos gráficos é necessária para representar 

relações entre variáveis, ao nível dos fenómenos, a interpretação dos gráficos é 

necessária para representar a evolução do fenómeno físico. Outra vantagem, referida por 

Bettencourt (1996) prende-se com o facto de os alunos poderem guardar, na sua 

memória visual, a efetiva construção do gráfico à medida que a experiência vai 

decorrendo, desta forma os sistemas de aquisição e tratamento de dados funcionam 

como um sistema de suporte à memória. Bisdikian e Psillos (2002) consideram que se o 

aluno apresenta explicações ao nível da teoria e, ao mesmo tempo, ao nível dos 

fenómenos, é porque compreende o conceito científico e atribui ao gráfico o papel de 

ponte, que faz a ligação entre a teoria e o fenómeno físico.  

Num estudo realizado por Dixon (2008), no que diz respeito à utilização de 

SATD, verificou-se que o potencial destes equipamentos, na facilitação das 

aprendizagens, depende da experiência do professor e da sua capacidade em colocar 

questões que levem os alunos a proceder a uma observação atenta e a uma interpretação 

rigorosa dos dados. Bettencourt (1994) analisou as melhores condições, para a 

utilização dos SATD, não só em termos do número de grupos de trabalho, mas também 

em termos do número de equipamentos, que deve existir por laboratório, concluindo 

que uma boa gestão destes equipamentos, pode facilitar, não só o desenvolvimento de 

competências específicas, nomeadamente a de observação, como também contribuir 

para a mudança conceptual dos alunos. 
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De acordo com Carvalho (2011), a utilização de sensores e interfaces em 

atividades laboratoriais representa uma enorme mais-valia, no que diz respeito ao 

envolvimento dos alunos nas atividades, conferindo-lhes uma participação ativa, o que 

confirma a sugestão de Barton (1998) que o uso de sensores no trabalho experimental 

permite melhorar a aprendizagem dos alunos. Apesar desta sugestão, a utilização de 

SATD não pode ser vista como a solução para os problemas de aprendizagens dos 

alunos a Física e a Química, mas sim como um contributo relevante para que essas 

aprendizagens se concretizem (Carvalho, Sousa, Paiva & Ferreira, 2012), aumentando o 

gosto e o interesse dos jovens pela Ciência. 

2.4. Os Professores e a Mudança: Relevância da Formação 

Em Portugal, de acordo com o Livro Branco da Física e da Química (Martins, et 

al., 2002), que apresenta os resultados de um estudo em que 1472 professores de física e 

química responderam a um questionário com o objetivo de caracterizar o ensino destas 

disciplinas, verificou-se que o equipamento informático e eletrónico dos laboratórios de 

física e de química, onde se incluem computadores, software específico e interfaces com 

sensores para aquisição de dados, foram considerados maus/fracos por cerca de 66% 

dos professores inquiridos. No que respeita ao equipamento experimental, cerca de 80% 

dos professores consideraram-no mau/fraco e razoável. Também no que diz respeito aos 

laboratórios, sendo estes espaços especialmente concebidos para a implementação do 

trabalho prático do tipo laboratorial e experimental, apenas 14% dos professores do 

ensino secundário afirmaram que estes espaços se destinam a esse fim, sendo utilizados 

quer para aulas teóricas de física e de química, quer para aulas de outras disciplinas. Por 

último, verificou-se que a maioria dos professores de física e de química dedica menos 

de 20 horas por ano letivo à implementação de trabalho experimental, sendo que apenas 

23% dos professores do ensino secundário referiu realizar muitas vezes atividades 

experimentais.  

Em 2003 os autores do Livro Branco da Física e da Química efetuaram um 

estudo envolvendo 7900 estudantes dos 9º, 11º e 12º anos, no qual recolheram as suas 

opiniões sobre a aprendizagem da física e da química (Martins & Martins, 2005). 

Segundo este estudo, uma elevada percentagem de estudantes afirmou utilizar nunca, ou 

muito raramente, o computador como fonte de pesquisa científica e menos de 25% 

respondeu estudar com regularidade, verificando-se que a maioria admitiu estudar, 
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preferencialmente, na véspera dos testes de avaliação. A principal razão apontada para a 

desmotivação do estudo desta disciplina prendia-se com a dificuldade das matérias e a 

aplicação dos conhecimentos na resolução dos problemas. No entanto, alunos do 1º ano 

do ensino superior, que tinham frequentado a disciplina de Física no 12º ano referiram 

“ter tido maior facilidade na compreensão das aulas no ensino superior o que, associado 

à realização das atividades práticas, lhes permitiu um melhor relacionamento da teoria 

com a prática” (p. 15). 

Relativamente às atividades experimentais, este estudo revelou a tendência dos 

rapazes em valorizar as atividades que envolvem a utilização dos computadores e das 

raparigas em preferir as demonstrações experimentais realizadas pelos professores. 

Apesar destas opiniões discrepantes, verificou-se que elevada percentagem de 

estudantes afirmou gostar de realizar as atividades experimentais e que os alunos com 

melhores classificações preferiam realizar atividades envolvendo a formulação de 

hipóteses com vista a serem testadas experimentalmente. No que respeita a frequência 

de realização destas atividades, as evidências permitiram afirmar que “o ensino 

experimental que se pratica nas disciplinas de Física e de Química não corresponde, em 

geral, nem ao preconizado nos programas curriculares nem às expectativas e interesses 

dos estudantes” (p. 16). Como recomendação, resultante do estudo, os autores destacam 

a relevância de uma intervenção junto dos professores, com vista a melhorar a utilização 

dos recursos laboratoriais e a avaliação dos alunos, na componente experimental. 

No período de cerca de 12 anos entre a realização destes dois estudos e a última 

fase da presente investigação, em 2014, a situação tem vindo a alterar-se 

significativamente no sentido de uma melhoria, em particular no que respeita a: i) 

atualização dos laboratórios escolares, fruto em grande parte, do plano de modernização 

dos espaços escolares que se iniciou em 2007, estando prevista a conclusão da 

intervenção em 330 escolas até 2015 (Heitor, Teodoro, Fernandes & Boavida, 2007; 

Fernandes, Teodoro, & Boavida, 2009); ii) provisão de equipamento informático 

concretizada através de sucessivos programas (referidos em 2.1.1.), em particular no 

período em que decorreu o Plano Tecnológico de Educação de 2007 a 2011
17

;  iii) 

diversificação de ações de formação no âmbito da formação contínua de professores 

coordenadas pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua;  iv) 

diferentes incentivos através de projetos nacionais e internacionais, muitos deles 

                                                 
17 http://www.pte.gov.pt/pte/PT/index.htm  
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coordenados pela ERTE,
18

 Ciência Viva,
19

 Casa das Ciências da Fundação Calouste 

Gulbenkian
20

.  

A estes fatores é pertinente adicionar a relevância atribuída ao trabalho 

experimental pelos programas curriculares em vigor durante aquele período. No caso 

particular da química e da física no secundário, Rebuge (2011, p. 18) traça o seguinte 

quadro: 

 

No programa [da disciplina de Física e Química A] é evidente a preocupação em 

assegurar o ensino experimental de qualidade [...] em laboratórios devidamente 

equipados e apoiados por um técnico de laboratório. [...] As aulas laboratoriais 

são exaustivamente documentadas apresentando-se os objectivos, as 

competências, sugestões para a preparação, realização e avaliação das 

atividades, até́ mesmo o material necessário. Nota-se uma grande preocupação 

em escolher situações familiares aos alunos a partir das quais se estabelecem 

estratégias de ensino-aprendizagem que permitam a exploração dos conteúdos e 

dos processos inerentes à Física e à Química. O Programa de Física e Química B 

segue os mesmos moldes.  

 

Contudo, tal como temos vindo a referir ao longo deste capítulo e do anterior, o 

grande investimento que tem havido não se tem refletido num uso generalizado e de 

qualidade dos laboratórios, tendo em vista a realização de atividades experimentais em 

geral e, mais especificamente, a integração dos SATD no trabalho laboratorial do tipo 

experimental. Rebuge (2011), no seu estudo realizado em escolas dos Açores, 

parafraseia o que a investigação tem vindo a comunicar acerca do que, de facto, é 

concretizado:  

 

Relativamente ao trabalho experimental desenvolvido nas escolas, verificou-se 

que se encontra bastante associado ao ensino por transmissão e tem como 

principal objectivo a aplicação prática da teoria previamente leccionada. O tipo 

de trabalho experimental desenvolvido pelos alunos baseia-se maioritariamente 

                                                 
18 http://erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=1  
19 http://www.cienciaviva.pt/home/  
20 http://www.casadasciencias.org  
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na utilização de um protocolo que é fornecido pelo professor ou pelo manual 

escolar adoptado.  

 

No que respeita aos fatores condicionantes o autor refere: “Entre outros 

resultados obtidos, verificou-se que as principais dificuldades sentidas na preparação e 

execução das atividades estão essencialmente associadas à falta de equipamentos 

laboratoriais/materiais nas escolas, à grande extensão do programa e ao elevado número 

de alunos por turma.” (resumo) A estas razões apontadas para a ausência de mudança e 

inovação das práticas, necessárias para a concretização do trabalho experimental, 

acrescentam-se outras relacionadas com a utilização das TIC, em particular, a 

insegurança que muitos professores continuam a sentir em usar algo para o qual 

reconhecem não estar suficientemente preparados (Peralta & Costa, 2007; European 

Schoolnet, 2012; Scientix, 2014). 

Partindo do pressuposto que “As concepções de ensino de professores são 

determinantes na forma como pensam e agem, sendo percepcionadas pelos 

investigadores educacionais como guias dos professores, quer das decisões curriculares 

que tomam, quer das ações que desenvolvem na sua prática.” (Baptista, 2010, p. 33), 

observa-se diversidade de conceções dos professores sobre o trabalho de cariz 

experimental. Osborne e Dillon (2010) referem que o papel dos processos científicos na 

educação em ciência  tem sido discutido, alguns educadores defendem que o trabalho 

prático pode ajudar os alunos a compreender como os cientistas trabalham, enquanto 

que outros advogam que abordagens baseadas nos processos científicos, ou seja, 

focalizadas em competências experimentais, podem conduzir a uma melhor 

compreensão de conceitos de ciências (p. 18). Numerosos estudos (e.g. Coll et al., 2001; 

Ovejero & Dillon, 2010; Pujolàs, 2003) revelam que professores que evidenciam uma 

conceção de ensino de ciências mais tradicional, valorizam a transmissão de 

conhecimentos científicos e atribuem um papel mais passivo aos alunos, durante o 

processo de aprendizagem, considerando mais importante que os alunos escutem 

atentamente as explicações do professor. Assim, aprender é entendido como um simples 

aumento de conhecimentos e reprodução de saberes e a Ciência como corpo de 

conhecimentos, não havendo espaço para a criatividade, inovação, discussão ou 

reflexão. Esta abordagem de Ciência e em especial do trabalho experimental contribui 

para um baixo rendimento cognitivo (Bettencourt, 1996). 
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Professores que privilegiam o ensino de ciências, implementando atividades 

experimentais, valorizam a aprendizagem através da descoberta e da investigação, 

privilegiando o ensino como desenvolvimento de competências e atitudes. Salientam os 

professores integrados neste grupo que, ao ensinar ciências torna-se essencial promover 

a investigação científica e o desenvolvimento de competências científicas, dando ênfase 

aos processos da Ciência. Consideram que o trabalho experimental orientado para a 

investigação possibilita a realização de aprendizagens e, quando usado sem guião, 

obriga os alunos a investigar e refletir. Os professores incluídos neste grupo não 

mencionam fatores contextuais, como impedimento de realização do trabalho 

laboratorial (Baptista & Freire, 2009). As autoras referem, também, que existe uma 

fração de professores que considera que os alunos não devem ter um papel unicamente 

de ouvintes, mas antes assumir um papel interventivo no processo de ensino-

aprendizagem, sendo necessário, aos professores inovar as práticas letivas de modo a 

que o aluno se sinta ativo, dentro da sala de aula. 

No que concerne às TIC Peralta e Costa (2007), no seu estudo realizado com 

professores concluem que, apesar da falta de formação para o uso das TIC ou de uma 

formação insuficiente, a grande maioria dos professores envolvidos atribuiu grande 

importância à implementação deste recurso no contexto escolar, sendo que a maioria 

relacionou o uso destas tecnologias com a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem e com melhores resultados no aproveitamento dos alunos. Como efeitos 

muito positivos do uso destas tecnologias, para além do aumento de autonomia dos 

alunos, os professores mencionaram, também, diminuição de problemas de natureza 

disciplinar. 

Torna-se, então, fundamental que os professores inovem as suas práticas letivas, 

realizando uma reflexão sobre as mesmas (Valadares, 2009). Contudo, não é suficiente 

refletir apenas sobre a prática, é necessário que o professor se envolva num processo 

investigativo, discutindo e refletindo com os outros colegas de grupo, de modo a 

introduzir as mudanças que adeqúem o ensino aos alunos. Este processo produz alunos 

mais ativos e mais conscientes do seu papel no processo de aprendizagem, passando de 

espectadores a atores. Na continuação deste pressuposto (Valadares, 2009, p. 13), o 

combate à educação baseada num modelo de transmissão de conhecimentos e atendendo 

a valores essenciais à educação dos alunos, passa, naturalmente, por uma atitude 

consciente dos professores de que não é suficiente ensinar para que o aluno aprenda. O 

papel do professor é fazer com que os significados que o aluno capta e interioriza se vão 
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enriquecendo no sentido de o tornar um cidadão intelectualmente mais rico, 

conduzindo-o a uma intervenção mais profícua, na sociedade. 

Marçal Grilo (2010) entende que o conceito de “inovação” traduz o resultado de 

uma vontade de mudar, mas é, igualmente, o corolário de um trabalho desenvolvido 

com base nos saberes, no conhecimento científico e nas tecnologias. Este autor, 

atualmente presidente do grupo de decisão do projeto europeu iTEC
21

 – Tecnologias 

Inovadoras para uma Sala de Aula Aliciante – argumenta que já não é questionável a 

importância que o uso das tecnologias de informação e comunicação assumem na 

promoção das aprendizagens mas sim o facto da apropriação destes meios e a sua 

utilização não se verificar de forma homogénea e equilibrada. Ainda para este autor, é 

de particular relevância a fomentação e implementação do trabalho experimental, uma 

vez que a manipulação de variáveis, a análise crítica de resultados e a construção e 

interpretação de gráficos desenvolvem o raciocínio e o espírito crítico, bem como o 

desenvolvimento de uma cultura científica que promove nos alunos uma vontade de 

descoberta e de experimentação.  

Esta íntima interligação “nos saberes, no conhecimento científico e nas 

tecnologias” a que Marçal Grilo se refere é bem representada no modelo teórico 

proposto por Mishra e Koehler (2006) com base na proposta de Lee Schulman sobre o 

conhecimento pedagógico de conteúdo do professor (Figura 2.8).  

Ao utilizar este modelo para identificar as mudanças que se espera que os 

professores realizem nas suas práticas a fim de promover o trabalho laboratorial do tipo 

experimental com recurso aos SATD deduz-se que terão de ser: i) a nível do 

conhecimento de conteúdo, ou seja, conhecimento dos processos de construção da 

ciência (física e química), em particular dos procedimentos de investigação científica 

seguidos, assim como do papel que as tecnologias têm desempenhado nesses 

procedimentos (conhecimento tecnológico de conteúdo); ii) a nível do conhecimento 

pedagógico, ou seja, um profundo conhecimento dos processos e práticas ou métodos de 

ensino e aprendizagem associados ao trabalho laboratorial do tipo experimental e seus 

efeitos nas aprendizagens dos alunos, assim como dos procedimentos adequados para a 

integração dos SATD neste tipo de trabalho (conhecimento tecnológico pedagógico); 

iii) a nível do conhecimento tecnológico, ou seja, conhecimento atualizado das 

                                                 
21 iTEC – Innovative Technologies for Engaging Classrooms: http://itec.eun.org/web/guest/home  
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tecnologias digitais em geral, suas implicações na construção do conhecimento 

científico, das TIC e seus efeitos no ensino e na aprendizagem. 

Da intersecção destes três domínios do conhecimento do professor resulta o 

conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo sobre o trabalho laboratorial do tipo 

experimental com recurso aos SATD como empreendimento complexo, exigente, que 

requer um envolvimento sustentado da parte do professor para se atualizar, rever as 

próprias práticas, refletir sobre elas e mudá-las se necessário. A formação de professores 

tanto inicial como contínua é essencial como apoio a tal empreendimento. A este 

respeito Carvalho, Sousa, Paiva & Ferreira (2012) argumentam que a mudança na forma 

como a experimentação é implementada passa por uma formação adequada dos 

professores, nesta área. 

 

 

 

 

Figura 2.8. Representação do modelo Conhecimento Tecnológico Pedagógico de 

Conteúdo
22

 (Mishra & Koehler, 2006). 

 

 

Abordou-se igualmente, com base na literatura consultada, os atributos de um 

trabalho laboratorial do tipo experimental congruente com a investigação e com as 

recomendações para um ensino das ciências atualizado através do qual os alunos 

                                                 
22 TPACK - Technological Pedagogical Content Knowledge  
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compreendam a Ciência, como ela se constrói, reconstrói e evolui e qual a sua escala de 

influência a nível planetário, ao mesmo tempo que são criadas condições para o 

desenvolvimento de competências relacionadas com a autonomia, espírito crítico, 

resolução de problemas, criatividade e ação. Estes fundamentos conduziram ao 

enunciado da seguinte hipótese em relação ao problema da presente investigação: uma 

utilização significativa dos SATD no processo de ensino-aprendizagem da Física e 

Química do ensino secundário pode ser promovida através de um programa adequado 

de formação contínua de professores, no qual, uma oficina de formação centrada nos 

formandos, eminentemente prática mas com pertinente ligação à teoria, orientada 

metodologicamente por princípios da teoria de aprendizagem significativa constitui um 

contributo relevante. 

Optou-se pela modalidade de oficina de formação, entre as várias possíveis de 

ações de formação, por ser aquela que abre espaço ao professor formando para 

planificar tarefas e trabalhá-las na sala de aula junto dos seus alunos, possibilitando uma 

apreciação e uma reflexão pessoal acerca dos seus impactes no ensino (nas próprias 

práticas) e nas aprendizagens dos alunos. Atendendo às orientações de Korthagen 

(2012) pretendeu-se seguir uma “abordagem realista” de formação de professores que, 

segundo o autor, apresenta as seguintes  características básicas: 

 i) trabalhar com base em situações reais encontradas durante a lecionação que 

tenham causado uma preocupação no formando; ii) reflexão e interação entre os 

formandos; iii) reinvenção orientada; iv) teoria sem T maiúsculo (um tema 

criado por investigadores); ao contrário, teoria com t minúsculo (como um 

assunto a ser criado, nomeadamente pelos próprios formandos [cf. Freudenthal, 

1978: 72]). (p. 144). 
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3. Metodologia 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos seguidos tendo em 

vista a consecução dos objetivos e as respostas às questões de investigação. O capítulo 

inicia-se com a apresentação e justificação das opções metodológicas decididas ao 

longo do estudo. No segundo subcapítulo é relatado o desenho do estudo e, o terceiro, 

inclui a caracterização dos participantes. No quarto subcapítulo descreve-se 

sucintamente a oficina de formação que constituiu uma das principais fontes de dados 

do estudo. No subcapítulo quinto são explanadas as técnicas e os instrumentos de 

recolha de dados e no sexto os procedimentos de tratamento dos mesmos. O capítulo 

encerra com uma reflexão acerca da validade dos resultados do estudo. 

3.1 Opções Metodológicas  

Na sua breve discussão acerca do significado da metodologia na investigação em 

educação, Cohen, Manion e Morrison (2007) clarificam que esta se centra no processo 

de investigação, mais do que nos seus produtos, o que é consonante com Almeida 

(1997) ao afirmar que a metodologia de qualquer investigação traduz um processo 

heurístico que implica uma atividade crítica e reflexiva, conduzindo a um produto, e não 

constitui apenas um conjunto de técnicas de recolha de dados, como por vezes é 

definida. Tal processo inicia-se com um problema, geralmente operacionalizado através 

de questões de investigação que determinam e orientam as decisões do investigador 

relativamente à metodologia a seguir e ao desenho de estudo a concretizar.  

Recordemos o problema de partida da presente investigação, tal como se 

apresenta enunciado no capítulo 1 desta tese: 

Como promover, nos professores, uma utilização significativa dos SATD no 

processo de ensino-aprendizagem da Física e Química do ensino secundário? 

Este enunciado foi operacionalizado através da formulação das seguintes 

questões de investigação: 

1. Quais as ideias e as práticas de professores de Física e Química 

relativamente aos SATD? 
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2. Que mudanças se observaram nas ideias e práticas dos professores 

participantes relativamente às atividades experimentais com a integração dos 

SATD, decorrentes da sua participação na oficina? 

3. Quais as dificuldades explicitadas pelos professores participantes no que 

respeita à integração dos SATD nas atividades experimentais de acordo com 

a proposta trabalhada na oficina? 

 

E nos seguintes objetivos: 

 conceber, planificar e concretizar uma oficina de formação de professores de 

Física e Química centrada na concretização de atividades experimentais com 

recurso a uma utilização significativa dos SATD;  

 descrever as ideias e as práticas dos professores participantes, no início da 

oficina, relativamente às atividades experimentais com a integração dos 

SATD;  

 verificar mudanças nas ideias e práticas dos professores relativamente às 

atividades experimentais com a integração dos SATD decorrentes da sua 

participação na oficina;   

 identificar dificuldades experimentadas referidas pelos professores 

participantes no que respeita ao uso dos SATD e sua integração nas 

atividades experimentais. 

 

A problemática que ficou expressa através destas questões e objetivos de 

investigação, refletiu a nossa intenção em analisar e compreender como os professores 

realizam o trabalho laboratorial do tipo experimental com recurso aos SATD na 

disciplina de Física e Química do secundário, como exploram estes recursos junto dos 

seus alunos; assim como em examinar eventuais mudanças nessas práticas em 

consequência da sua participação numa ação de formação especialmente desenhada para 

promover uma prática adequada ao estado atual do conhecimento de científico (de 

conteúdo), pedagógico e tecnológico neste domínio. 

Tendo como referência as três tradições caracterizadas por Cohen, Manion e 

Morrison (2007) – positivista, interpretativa e crítica – na sua descrição do contexto da 

investigação em educação, a problemática da presente investigação coadunou-se com a 

tradição interpretativa pois centrou-se na compreensão da realidade em estudo, 
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procurando estudar os sujeitos no seu meio ambiente, recorrendo a uma descrição 

detalhada e pormenorizada das situações nos seus contextos. Consequentemente, neste 

tipo de investigação, também denominada de qualitativa, naturalista e construtivista, os 

procedimentos metodológicos são essencialmente qualitativos, recorrendo a técnicas de 

recolha de dados como a entrevista semi-estruturada, o questionário de questões abertas, 

a observação participante e análise de conteúdo qualitativa. 

Na presente investigação as fontes de dados foram de natureza qualitativa: i) 

transcrições da entrevista realizada a um grupo focal, dos registos áudio, dos registos 

das sessões online; ii) notas de campo da investigadora; iii) trabalhos e produções dos 

participantes realizados ao longo do estudo; iv) respostas às questões abertas do 

questionário. Os dados recolhidos constituíram alvo de interpretação e de análise.   

3.2 Desenho do Estudo 

O estudo realizado foi desenvolvido em 5 fases, de acordo com o esquema da 

figura 3.1. 

A Fase 1 partiu de um período de rutura prévio, tal como se explica no capítulo 1 

da presente tese que envolveu a reflexão acerca da experiência da investigadora sobre as 

práticas laboratoriais e experimentais comummente seguidas por si e por professores, 

seus colegas, em ações de formação frequentadas em comum ou por ela levadas a cabo. 

Tal reflexão envolveu o questionamento conducente à rutura de ideias prévias através da 

revisão da literatura que começou a ser realizada logo no início do programa doutoral.  

Esta fase, correspondente ao planeamento de toda a investigação, abrangeu realizações 

muito diversas tais como: i) formulação das questões de investigação; ii) planificação da 

oficina de formação, submissão da proposta ao Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua, divulgação da oficina e seleção dos candidatos com base em 

critérios pré-estabelecidos, atendendo aos objetivos da investigação; iii) elaboração do 

guião da entrevista a realizar aos formandos selecionados no início da oficina; iv) 

elaboração e validação do questionário para ser ministrado, aos professores formandos, 

no fim da Fase 3 do estudo; v) estabelecimento de contactos com o centro de formação 

onde se realizou a oficina; vi) conceção dos procedimentos de natureza ética implicados 

na concretização do estudo. A Fase 4 correspondeu à colheita de dados e envio do 

questionário e na Fase 5 procedeu-se ao tratamento dos dados. Considerou-se concluída 

a Fase 1 em agosto de 2011. 
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A Fase 2, decorreu de setembro a dezembro de 2011. Correspondeu à realização 

da oficina de formação, dinamizada pela investigadora, assim como à colheita de dados 

através da entrevista e observação participante.  

Nesta oficina de formação, cuja descrição detalhada se encontra no capítulo 4, 

participaram dezoito professores de física e química do ensino secundário. 

A Fase 3 consistiu na observação naturalista de aulas, entre janeiro a junho de 

2012, a quatro dos professores participantes na oficina de formação. A seleção destes 

professores teve em conta o nível que lecionavam e a disponibilidade de horário do 

professor e da investigadora.  

Realizaram-se cinco sessões de observação de aulas, uma no 10º ano, uma no 

11º, duas no 12º ano de Química e uma no 12º ano de Física.  

 Na aula observada do 10º ano os alunos realizaram uma atividade em torno 

da questão problema: “Porque é que as casas alentejanas são caiadas de 

branco?” na qual utilizaram os cubos de Leslie e o SATD com sensor de 

temperatura.  

 A aula observada do 11º ano não envolveu uma atividade obrigatória do 

programa, mas sim uma atividade de aplicação de conceitos teóricos 

importantes que envolveu a utilização de um sensor de posição. Os alunos 

analisavam o gráfico que ia sendo tornado visível no monitor do dispositivo, 

à medida que efetuavam movimentos na frente do sensor.  

 As duas aulas observadas do 12º ano de Química realizaram-se em torno das 

seguintes questões-problema que os alunos procuravam responder: “Qual a 

influência da temperatura no pH de uma solução?“ e “Qual a influência da 

adição de um soluto, na temperatura de ebulição de uma solução?” Foram 

utilizados sensores de pH e de temperatura. Na primeira destas duas aulas a 

atividade desenvolvida não fazia parte do conjunto de atividades obrigatórias 

do programa, mas o professor considerou importante a sua realização para a 

compreensão de todos os fatores que afetam o valor do pH.  
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Figura 3.1. Desenho do estudo 
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 Na aula no 12º de Física os alunos procuravam responder à questão problema 

“Por que será mais fácil empurrar um caixote depois de ele entrar em 

movimento, do que quando está parado?” para o qual utilizaram o sensor de 

movimento.  

 

Na fase 4 (em setembro/novembro) foi publicado um questionário online 

dirigido a todos os formandos da oficina. 

A Fase 5 que decorreu ao longo de 2013, envolveu o tratamento dos dados 

provenientes das diferentes fontes utilizadas e a respetiva análise qualitativa de 

conteúdo.  

3.3 Caracterização dos Participantes 

O grupo de professores participantes neste estudo foi selecionado pela 

investigadora, após um primeiro contacto onde foram apresentados os objetivos da 

oficina. Os critérios de seleção dos participantes foram os seguintes: lecionação no 

ensino secundário; experiência de utilização de sensores; gosto pela atividade 

experimental e tempo de serviço. Os dezoito professores participantes inscreveram-se 

na oficina através do Centro de Formação da Associação de escolas da Lezíria e Médio 

Tejo, que procedeu à divulgação da mesma, junto das escolas secundárias da sua área de 

influência. É de salientar que a oficina se realizou na escola onde a investigadora exerce 

funções, uma vez que esta escola foi alvo de uma intervenção por parte da empresa 

Parque Escolar, tendo sido totalmente remodelada, não só em termos do edifício, como 

também ao nível dos laboratórios, possuindo toda uma gama diversificada de sensores. 

 

Na figura 3.2 é possível visualizar as proveniências dos participantes do estudo e 

na tabela 3.1 está sumariada a caracterização socioprofissional dos mesmos.  

Da análise desta tabela é possível constatar que, dos dezoito participantes 

envolvidos no estudo, quatro eram do sexo masculino e catorze do sexo feminino, 

possuíam idades compreendidas entre os quarenta e os cinquenta e seis anos, todos 

pertenciam a um quadro de escola (Q.E.) e a grande maioria tinha uma experiência de 

ensino, superior a vinte anos, sendo que apenas cinco possuíam menos tempo de 

serviço. 
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Figura 3.2. Proveniência dos participantes. 

 

 

Todos os participantes tinham lecionado ou lecionavam, no ano letivo em que a 

oficina de formação decorreu, o ensino secundário, tendo sido esta, uma condição para a 

seleção dos mesmos. Este facto foi bastante relevante para a investigação, uma vez que 

todas as atividades experimentais que foram testadas, envolvendo o uso dos SATD, 

faziam parte integrante dos programas da Física e da Química do ensino secundário. 

Por último e, no que diz respeito à formação académica, verifica-se que quatro 

possuíam mestrado, três uma pós-graduação e os restantes licenciatura, importa referir 

que, em termos de formação inicial, onze participantes eram licenciados em engenharia 

química e sete licenciados em Física e Química, ramo educacional. 

3.4. Oficina de Formação 

A opção pela realização de uma oficina de formação, entre as várias 

modalidades possíveis de formação no quadro da formação contínua de professores, 

prendeu-se com o fato desta modalidade apresentar dois tipos de sessões: presenciais e 

online. 
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Tabela 3.1 

Caracterização socioprofissional dos participantes. 

Participa

nte 

Género 

(M/F) 

Idade 

(anos) 

Experiência 

Profissional 

(anos) 

Categoria 

Profissio 

nal 

Níveis lecionados 
Formação 

inicial 

Habilitação 

académica 

atual 

P1 F 46 22 Q.E. 
Básico, Secundário e 

CEF 
Eng. Química Licenciatura 

P2 F 48 23 Q.E. Secundário Eng. Química Licenciatura 

P3 M 53 24 Q.E. 
Básico, Secundário e 

CEF 
Eng. Química Mestrado 

P4 F 44 20 Q.E. Básico e Secundário Eng. Química 
Pós-

Graduação 

P5 F 51 25 Q.E. Básico e Secundário 
Física e 

Química 
Licenciatura 

P6 F 44 19 Q.E. Básico e Secundário 
Física e 

Química 

Pós-

Graduação 

P7 F 56 32 Q.E. Básico e Secundário Química Licenciatura 

P8 M 42 16 Q.E. Básico e Secundário Eng. Química Licenciatura 

P9 F 50 24 Q.E. Básico e Secundário Eng. Química 
Pós-

Graduação 

P10 M 41 17 Q.E. 
Básico, Secundário e 

Profissional 
Eng. Química Licenciatura 

P11 F 50 23 Q.E. 
Básico, Secundário e 

Recorrente 
Física Mestrado 

P12 F 52 29 Q.E. Básico e Secundário Eng. Química Mestrado 

P13 F 46 20 Q.E. 
Básico, Secundário e 

CEF 
Química Mestrado 

P14 F 51 23 Q.E. Básico e Secundário Química Licenciatura 

P15 F 40 16 Q.E. Básico e Secundário Eng. Química Licenciatura 

P16 M 42 20 Q.E. 
Básico, Secundário e 

Profissional 
Eng. Química Licenciatura 

P17 F 41 19 Q.E. Básico e Secundário Química Licenciatura 

P18 F 45 21 Q.E. Básico e Secundário Eng. Química Licenciatura 
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Na oficina realizada no âmbito do presente estudo, pretendeu-se que as sessões 

online fossem realizadas após a implementação, em sala de aula, das atividades 

experimentais realizadas e testadas nas sessões presenciais, permitindo, assim, que os 

participantes fossem apresentando as suas ideias em resultado das suas vivências em 

sala de aula ao concretizar essas atividades com os seus alunos. 

Como ponto de partida, na primeira sessão da oficina de formação foi realizada 

uma entrevista de focus group, seguindo o guião que se apresenta na tabela 3.2. Este 

guião foi elaborado tendo em atenção as questões orientadoras do estudo, de modo a 

auscultar-se as ideias e as práticas dos participantes, em relação aos SATD. Toda a 

entrevista foi áudio-gravada (transcrição disponível no CD que acompanha esta tese), 

após consentimento de todos os participantes, assegurando-se o anonimato de todos os 

intervenientes.  

As sessões online ocorreram ao longo de toda a oficina. Para a sua realização foi 

criado, na plataforma MOODLE do Centro de Formação onde se realizou a oficina, um 

chat, ao qual os participantes e a formadora/investigadora, se ligavam em data e hora 

combinada previamente numa sessão presencial. Nestas sessões de chat, os professores 

participantes descreviam o modo como as atividades planificadas, experimentadas e 

testadas nas sessões presenciais tinham sido concretizadas junto dos alunos; revelavam 

o desempenho e as opiniões dos alunos acerca dessas atividades experimentais, 

nomeadamente acerca do uso do V de Gowin como instrumento de registo em 

substituição do relatório convencional e partilhavam com os colegas formandos as 

dificuldades sentidas na implementação das atividades. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

A recolha de dados, no presente estudo, foi realizada através de diferentes 

técnicas e instrumentos: entrevista de focus group, questionário, V de Gowin e 

observação.  

3.5.1 Entrevista de Focus Group. 

Tal como explicam Galego e Gomes (2005) a entrevista de focus group tem as 

suas raízes históricas em Robert King Merton, o qual, no início da década de 1941, 

desenvolveu um novo procedimento de recolha de informações que consistia em 
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solicitar a uma audiência, constituída por um maior ou menor número de pessoas, que 

tinha agido anteriormente em reposta a questões colocadas por outros investigadores, 

que fizessem a descrição e justificação dessas suas respostas. Desta forma seria possível 

alargar e diversificar o leque de informações obtidas acerca da audiência em estudo, 

conduzindo a novas linhas de reflexão. Merton pretendia, assim, ultrapassar as 

limitações do recurso a questionários de questões fechadas que nem sempre 

proporcionavam respostas exatas, assim como dos casos de entrevistados limitados nas 

suas respostas. Só na década de 1980 é que esta proposta se desenvolveu como 

estratégia de investigação em ciências sociais; contudo, atualmente, tem vindo a ter uma 

utilização crescente em investigação científica, nomeadamente na investigação em 

educação (Vaughn, Shay & Sinagub, 1996).   

O objetivo de uma entrevista de focus group é recolher dados de um grupo 

organizado de pessoas com interesses comuns, num contexto em que são debatidos 

temas previamente selecionados. Os dados recolhidos, em geral de natureza qualitativa, 

consistem fundamentalmente em perceções, atitudes, sentimentos e ideias dos 

participantes (Vaughn et al., 1996). De acordo com estes autores nestas entrevistas 

participam, usualmente, entre 5 a 10 indivíduos (podendo estes limites ser diferentes, 

em função dos objetivos do estudo), durante um período de uma a duas horas. Os 

elementos do focus group apresentam características particulares, relacionadas com as 

finalidades da investigação a realizar, o objetivo principal do grupo é debater tópicos ou 

assuntos do interesse do investigador. 

Durante uma entrevista de focus group os membros do grupo vão respondendo a 

questões abertas, colocadas por um moderador, papel desempenhado, frequentemente, 

pelo investigador. As questões inicialmente colocadas pelo investigador/moderador são 

de âmbito mais geral e vão-se tornando cada vez mais específicas e focadas nos 

assuntos de interesse. Ao longo da entrevista são incentivadas as interações entre os 

elementos que constituem o grupo, num processo dinâmico e natural de troca de 

opiniões e argumentos, muito rico no que respeita a informação disponibilizada. 

Vários autores (e.g. Breen, 2006; Krueger & Casey, 2009) têm vindo a 

identificar e analisar desvantagens apresentadas por esta modalidade de entrevista tais 

como: i) a tendência para os participantes intelectualizarem as suas ações ou 

comportamentos, dando-lhes um carácter racional e reflexivo, que nem sempre 

possuem, pois muitas das ações situam-se no domínio do inconsciente, no momento em 

que ocorrem; ii) os participantes podem inventar respostas sobre determinadas questões, 
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por não quererem dar uma imagem negativa de si próprios perante os outros membros 

do grupo; iii) os dados recolhidos podem ser triviais, particularmente em grupos de 

grandes dimensões ou quando os assuntos a abordar são complexos; iv) há participantes 

que podem sobressair nos momentos de debate, por terem, por exemplo, uma 

personalidade mais expansiva, o que pode enviesar os dados recolhidos; v) os dados 

recolhidos são muito dependentes do contexto, pelo que os resultados do estudo não são 

generalizáveis, o que leva a que alguns investigadores continuem a questionar a 

validade na produção de conhecimento, ainda que a generalização não seja a intenção 

deste tipo de estudos.  

Tais críticas são comuns a outros métodos de recolha de dados pelo que cabe ao 

investigador/moderador assumir um papel ativo na planificação e condução da 

entrevista no sentido de ultrapassar possíveis dificuldades e limitações. 

Um dos aspetos a ter em consideração na planificação de uma entrevista de focus 

group consiste em assegurar o equilíbrio entre uniformidade e diversidade (Galego & 

Gomes, 2005) do grupo a ser entrevistado. Tal critério de equilíbrio foi observado no 

grupo constituído pelos participantes no presente estudo, uma vez que relativamente à 

uniformidade todos lecionavam física e química no ensino secundário e todos 

concretizavam trabalho laboratorial do tipo experimental com recurso aos SATD. No 

que respeita a diversidade, a localização distinta da escola sede de cada participante, em 

territórios diferentes com diferentes condições sociais e económicas, implicou que os 

participantes divergissem no contacto com realidades socioeconómicas, dos seus alunos, 

totalmente distintas, assim como possíveis diferenças no equipamento e no modo como 

o trabalho laboratorial do tipo experimental com recurso aos SATD era abordado e 

concretizado nas respetivas escolas. 

O guião da entrevista focus group (Tabela 3.2) foi construído com base na 

primeira questão de investigação – Quais as ideias e as práticas de professores de física 

e química relativamente aos SATD? (subcapítulo 1.2.2.) – com a finalidade de 

caracterizar os professores no início da oficina de formação e poder comparar estes 

resultados com os observados ao longo e após a realização da oficina, conferindo, 

assim, elementos para a resposta à segunda questão de investigação – Que mudanças se 

observaram nas ideias e práticas dos professores participantes relativamente ao 

trabalho laboratorial do tipo experimental com SATD, decorrentes da sua participação 

na oficina? 
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O guião foi estruturado segundo três categorias de análise definidas a priori: 

atividade experimental, sistemas de aquisição e tratamento de dados e instrumentos de 

registo. No guião constam várias questões alternativas sobre o mesmo tópico dentro de 

cada categoria de modo a facilitar o processo de interação entre a entrevistadora e os 

participantes, num ambiente descontraído e agradável. 

A primeira categoria – atividade experimental – refere-se ao modo como os 

professores afirmam planificar as atividades experimentais, que elementos consideram 

como fundamentais, como as implementam em sala de aula (laboratório). As questões 

que figuram nesta categoria servem para orientar a entrevista no sentido de clarificar se 

a atividade é realizada em grupo ou individualmente, se o professor adota o papel de 

observador ou se toma parte ativa na realização da atividade e de que forma os 

professores conciliam a atividade experimental com a resolução de problemas, 

nomeadamente a questão problema inerente a cada atividade experimental. 

A segunda categoria – sistemas de aquisição de dados – refere-se à forma como 

os professores afirmam utilizar os SATD nas atividades experimentais e quais os 

elementos que consideram como fundamentais na utilização destes equipamentos. 

Como, nestas aulas, os alunos trabalham, se o fazem em grupo ou individualmente, se 

ocorre alguma discussão do tema da atividade, antes da sua implementação prática, se o 

professor fornece algum tipo de ficha com questões ou se apenas é seguido o protocolo 

do manual. O segundo objetivo nesta categoria refere-se às ideias que os professores 

têm relativamente a estes equipamentos, nomeadamente, se os consideram uma 

vantagem ou desvantagem, se têm dificuldades na sua utilização ou se notam 

dificuldades por parte dos seus alunos, na utilização dos sensores, quais as reações dos 

alunos quando trabalham com estes equipamentos, e que avaliação fazem os 

professores, da utilização dos SATD, nas aprendizagens dos alunos, nomeadamente se 

consideram que ocorrem aprendizagens mais profundas e profícuas, ou se pelo contrário 

consideram que a introdução destes equipamentos nas atividades não afetam as 

aprendizagens dos alunos. 

A terceira categoria – instrumentos de registo – refere-se aos instrumentos que 

os professores afirmam recomendar aos alunos para proceder ao registo dos 

procedimentos seguidos na atividade, como o registo dados, respetivo tratamento e 

discussão.  
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Tabela 3.2 

Guião da entrevista de focus group 

Categorias Objetivos Questões 

Atividade 

Experimental 

 Verificar como 

planificam, os 

professores, as 

atividades 

experimentais. 

 

 

 

 

 Analisar a 

implementação 

das atividades 

experimentais. 

 

 

 

 

– Como é que normalmente planificam as atividades 

experimentais? Que elementos considera ao 

planificar atividades experimentais no quadro das 

disciplinas que leciona? (ex.: competências, 

objetivos, estratégias) 

– Como implementa essas atividades experimentais? 

(Alunos trabalham em grupo ou individualmente? 

Qual o tempo dado para discussão? Quais os 

tópicos de discussão e indicações dadas?) 

– Qual o papel do professor durante a atividade 

experimental? (Como intervém? Observa os 

alunos; realiza a atividade; questiona os alunos; 

que tipo de questões? Que autonomia concede aos 

alunos?) 

– Qual o papel dos alunos? (colocam questões, 

discutem os resultados da atividade?) 

– Como integra a atividade experimental na 

resolução de problemas? (Parte de uma questão-

problema? Estabelece relações entre as atividades 

experimentais e a resolução de problemas?)  

 

 

SATD 

 

 Verificar de que 

forma os SATD 

são utilizados nas 

atividades 

experimentais. 

 

 

 

 Analisar as 

perceções dos 

professores, 

relativamente a 

estes 

equipamentos. 

 Que elementos considera ao planificar atividades 

experimentais com SATD no quadro das 

disciplinas que leciona? (ex.: competências, 

objetivos, estratégias). 

 Antes da atividade os alunos têm alguma 

preparação no funcionamento e na montagem do 

equipamento? 

 Como implementa essas atividades experimentais? 

(Em grupo, individualmente; tempo dado para 

discussão, tópicos de discussão; indicações dadas 

– ficha?). 

 Que diferenças perceciona relativamente ao papel 

do professor e ao papel do aluno quando as 

atividades experimentais são realizadas com 

SATD? 

 Quais as dificuldades que tem sentido ao utilizar 

estes equipamentos nas atividades experimentais? 

 Quais as reações (positivas e negativas) dos seus 

alunos quando utilizam estes instrumentos? 

 Qual a vossa opinião acerca dos SATD? Que 

avaliação faz do impacte dos SATD, nas 

aprendizagens dos alunos? 

Instrumentos 

de registo 

 

 Verificar que 

instrumentos de 

registo, os 

professores 

utilizam, nas suas 

aulas de 

atividades 

experimentais. 

 Que instrumentos de registo utiliza? 

 Já utilizou “Vês” de Gowin e/ou mapas de 

conceitos, como instrumento de orientação, nas 

atividades experimentais? 

 Que avaliação faz destas ferramentas ou de outras 

que utiliza para os mesmos fins? 
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Se preferem que os alunos utilizem o modelo de relatório convencional ou que 

construam um modelo para ser utilizado pelos elementos do grupo disciplinar; se 

orientam os alunos nas respostas às questões pré e pós laboratoriais; se utilizam o V de 

Gowin. 

As questões que figuram nesta categoria servem para orientar a entrevista no 

sentido de clarificar, também, como os professores avaliam os instrumentos de registo 

utilizados pelos seus alunos, mais propriamente se consideram que a utilização de um 

dado instrumento de registo contribui para a realização de aprendizagens mais 

profícuas, por parte dos seus alunos.  

Desta forma, toda a entrevista foi direcionada no sentido de auscultar as ideias 

dos professores em relação às categorias selecionadas anteriormente. Esta entrevista 

decorreu na primeira sessão da ação de formação e foi inteiramente áudio-gravada. Esta 

gravação foi transcrita para um documento Word, cujo texto foi submetido a análise de 

conteúdo categorial segundo Bardin (2009). Esta transcrição está disponibilizada no 

Apêndice VI (disponível no CD que acompanha esta tese).   

3.5.2. Questionário. 

De acordo com Hoz (1985, p. 58), o questionário “é um instrumento para 

recolha de dados constituído por um conjunto mais ou menos amplo de perguntas e 

questões que se consideram relevantes de acordo com as características e dimensão do 

que se deseja observar”. As suas vantagens como instrumento de recolha de dados 

prendem-se com a possibilidade de aplicação a um número elevado de inquiridos em 

diversas localizações geográficas, sem necessitar da presença do investigador; com a 

rapidez de resposta que proporcionam; com a possibilidade dos inquiridos responderem 

no momento que lhes é mais propício; com a garantia de anonimato e por não expor os 

inquiridos à influência do investigador. 

No fim dos procedimentos de recolha de dados do presente estudo, passado 

cerca de um ano após a conclusão da oficina de formação, solicitou-se aos participantes 

que respondessem a um questionário para averiguar em que medida tinham integrado 

nas suas práticas as propostas, abordadas e trabalhadas na oficina, de concretização do 

trabalho laboratorial do tipo experimental com SATD, assim como as dificuldades tidas 

nessa concretização e a sua opinião acerca da relevância destes recursos nas atividades 

realizadas. 
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O questionário que foi elaborado para este efeito é constituído por dez questões, 

sete de resposta fechada e três de resposta aberta (Apêndice I). As questões de resposta 

fechada prendem-se com parâmetros como os níveis lecionados, as atividades 

experimentais realizadas, os intervenientes na realização da atividade, as dificuldades 

dos alunos na realização das atividades, o envolvimento dos alunos em atividades de 

pesquisa de informação e os tipos de registo utilizados. As questões de resposta aberta 

referem-se aos motivos que levaram à utilização, ou não, de sensores, o tipo de registo 

que os professores consideram traduzir uma utilização mais rica dos sensores e como 

irão implementar, no ano letivo seguinte, as atividades experimentais com recurso a 

sensores. 

A fim de validar seu conteúdo, o questionário foi analisado por três dos 

professores participantes, que, após a leitura das questões que figuravam numa versão 

preliminar, apresentaram algumas sugestões que foram introduzidas na versão final.  

O questionário foi disponibilizado na plataforma do Google Docs com endereço 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhUQVJWNEpRNk1HcDU

2Q3ZQUFhjZ0E6MQ ou endereço curto http://goo.gl/35I1qb ou pelo código QR 

(Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. QR code de acesso ao questionário. 

 

Foi enviado um mail a todos os participantes com estas indicações de acesso 

online ao questionário e solicitando a sua resposta. Responderam todos os participantes 

(N=18). 

As respostas ao questionário contribuíram para responder à terceira questão de 

investigação: Quais as dificuldades explicitadas pelos professores participantes no que 

respeita à integração dos SATD nas atividades experimentais de acordo com a 

proposta trabalhada na oficina? 
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3.5.3. V de Gowin. 

O V de Gowin foi proposto, aos professores participantes da ação de formação, 

como alternativa ao relatório convencional da atividade experimental, habitualmente 

elaborado pelos alunos. 

O modelo de relatório convencional corresponde a uma exposição escrita sobre a 

atividade realizada e estrutura-se em torno dos seguintes tópicos: o título da atividade, 

os objetivos, a introdução teórica sobre o fenómeno em estudo, o material utilizado e o 

protocolo executado, o registo de resultados, a conclusão decorrente da discussão e 

interpretação dos resultados e, por último, a bibliografia consultada. 

O título da atividade identifica o assunto em estudo, cuja compreensão é 

facilitada e aprofundada através do trabalho experimental efetuado; os objetivos, 

definidos de forma clara e sucinta, indicam o que se pretende atingir com a atividade 

realizada; na introdução são abordados os fundamentos teóricos que servem de base à 

realização da atividade; o material utilizado deve ser descrito de acordo com o modo 

como foi usado, assim como os reagentes (no caso de terem sido empregues) e respetiva 

concentração; no procedimento descreve-se detalhadamente todas as etapas da atividade 

experimental, de forma exata e numa sequência correta; o registo dos resultados deve 

ser feito de forma organizada, recorrendo à elaboração de tabelas para o efeito e todos 

os cálculos efetuados devem ser apresentados; na conclusão inclui-se a análise e 

discussão dos resultados obtidos, assim como uma referência aos objetivos propostos e 

uma apreciação crítica resultante da comparação entre os resultados obtidos e aqueles 

que seriam esperados teoricamente. Trata-se de um modelo eminentemente descritivo, 

de certo modo prescritivo, que tem vindo a banalizar-se ao longo dos anos, havendo até 

disponíveis na web exemplos de relatórios já prontos respeitantes às atividades 

experimentais indicadas nos programas curriculares. Da nossa experiência como 

professora e formadora temos vindo a observar, nesses relatórios, uma tendência para a 

descrição, muitas vezes superficial, e para a ausência da componente crítica e reflexiva, 

sendo elaborados mecanicamente, tornando-se pouco significativos para os alunos. Os 

professores parecerem, também, ter vindo a diminuir a exigência no que respeita a 

elaboração deste tipo de relatórios. Estas observações resultantes da experiência de 

ensino têm vindo a ser corroboradas na literatura da especialidade, por exemplo, Matos 

(2001), no seu estudo sobre as atividades experimentais de Física e Química, relata que, 

muitas vezes, os alunos realizam observações, medidas, registos de resultados, 
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manipulam instrumentos e tiram conclusões, mas não as discutem com os colegas nem 

formulam hipóteses, ou planificam a experiência, limitando-se a seguir um protocolo e 

realizando a atividade de forma mecânica. 

Como forma de encorajar os professores a alterar as suas práticas no sentido de 

proporcionar mais oportunidades aos alunos para vivenciarem o processo de 

investigação (inquiry) foi apresentado, como alternativa de instrumento de registo, o V 

de Gowin, após a auscultação aos participantes relativamente ao tipo de relatórios ou 

instrumentos de registo utilizados nas atividades experimentais. Entre as vantagens 

assinaladas relativamente ao V de Gowin salientou-se o encorajamento para uma escrita 

sucinta, objetiva e rigorosa nos espaços dedicados para o efeito; o convite ao 

estabelecimento de relações entre a teoria e a prática; a realização dos registos, sua 

interpretação e discussão em tempo de aula, permitindo uma exploração mais frutuosa 

das atividades experimentais em curso.  

Em suma, no quadro deste estudo, o uso deste instrumento teve uma dupla 

função: como facilitador das aprendizagens significativas dos alunos (Moreira, 2005; 

Valadares, 2009; Carvalho, 2011) e portanto, como recurso a ser utilizado pelos 

professores, e como instrumento de recolha de dados pois partiu-se do pressuposto que 

a análise dos V de Gowin realizados pelos professores ao longo da oficina de formação 

daria elementos acerca de uma eventual mudança nas suas práticas. Os professores 

realizaram 12 atividades experimentais, preenchendo um número igual de V de Gowin. 

A investigadora elaborou 9 V de Gowin correspondendo a 9 atividades experimentais, 

perfazendo o número total de atividades experimentais com recurso aos SATD de 

química e física consignadas no currículo do ensino secundário. 

3.5.4. Observação. 

A observação é uma técnica de recolha de dados que permite a obtenção direta 

de informação e, segundo Merriam (1988), é a melhor técnica quando se pretende 

observar um acontecimento em tempo real porque permite visualizar as expressões não 

verbais de sentimentos, verificar quem interage com quem, compreender como os 

participantes comunicam uns com os outros e verificar o tempo gasto nas suas 

diferentes atividades.  

No presente estudo foram realizadas observações naturalistas a cinco aulas. 

Naturalistas porque não se procedeu a qualquer interferência no que se pretendia 
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observar. Alunos e professor estavam no seu ambiente natural de sala de aula. A 

investigadora procurou interferir o mínimo neste ambiente e procedeu ao registo escrito, 

com o maior detalhe possível, do que observou, assim como à gravação áudio dos 

comentários dos alunos, durante a atividade experimental.  

Para cada atividade observada seguiu-se a orientação de Merriam (1988), ou 

seja, registou-se o local e o contexto onde ocorreram as observações, assim como se 

descreveu cada atividade, o envolvimento demonstrado pelos alunos e as interações do 

professor com os alunos. Estes registos de campo e as transcrições das gravações áudio 

das intervenções dos participantes estão dispostas no Apêndice VII (disponível no CD 

que acompanha esta tese). O texto foi submetido a análise de conteúdo categorial 

segundo Bardin (2009).  

3.6 Tratamento dos Dados 

As transcrições da entrevista e das intervenções nas aulas observadas, assim 

como os registos de campo e das sessões online foram submetidos a análise de conteúdo 

categorial segundo Bardin. Estes procedimentos são descritos com mais detalhe no 

subcapítulo 5.1. 

Os dados do questionário foram organizados de acordo com Hill e Hill (2009). 

As frequências de resposta às questões fechadas foram contabilizadas e organizadas 

segundo gráficos com o intuito de facilitar a análise dos resultados. As respostas às 

questões abertas foram recortadas de acordo com as diferentes ideias expressas em cada 

uma delas.     

3.7 Validade do Estudo 

Toda a investigação necessita de ter valor próprio, aplicabilidade, consistência e 

neutralidade para que aspire a ter valor científico. Para Creswell (2013) a validade, em 

estudos qualitativos, deve ser compreendida como a procura de precisão no que se 

descobre e na descrição correta dos fenómenos e dos participantes. Já para Stake (2009), 

é necessário confirmar as interpretações através da procura constante de rigor e de 

explicações alternativas que possam contestar as interpretações de quem investiga. Para 

Cohen et al. (2007), a validade externa de uma investigação com carácter interpretativo, 

relaciona-se com o detalhe, o pormenor e a profundidade da descrição de modo que seja 
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possível decidir quais os resultados de uma investigação que são transferíveis para outra 

situação.  

A confiabilidade de qualquer investigação (em qualquer área do conhecimento e 

qualquer que seja o paradigma em que se enquadra) é uma propriedade importante para 

reconhecer o seu valor  (Guba, 1981; Guba & Lincoln, 1988). Estes autores explicitam 

os seguintes critérios que definem a confiabilidade de uma investigação interpretativa, 

qualitativa: credibilidade (credibility), transferabilidade (transferability); 

dependabilidade (dependability) e confirmabilidade (confirmability).  

A credibilidade ou validade interna leva o investigador ou a investigadora a 

questionar em que medida os resultados do estudo são, de facto, apoiados pelos dados, 

assegurando que tais resultados descrevem com rigor o fenómeno em estudo (Cohen et 

al., 2007; Coutinho, 2008). A triangulação de métodos e técnicas, envolvendo 

estratégias múltiplas de recolha de dados (Denzin, 1997), é um dos procedimentos 

seguidos para assegurar uma elevada credibilidade. No presente estudo realizámos uma 

entrevista focus group, analisámos os registos dos participantes na oficina, ministrámos 

um questionário, observámos aulas. Os conteúdos dos registos e transcrições resultantes 

destes procedimentos foram analisados segundo uma grelha de análise constituída por 

categorias definidas a priori, tendo a problemática do estudo como referência, e por 

subcategorias definidas a posteriori, ao longo da leitura flutuante de todos esses 

materiais.  

A transferabilidade que também se pode designar de validade externa, 

corresponde à capacidade de generalização que o estudo apresenta, diz respeito ao grau 

de possibilidade do conhecimento gerado numa dada investigação ser transferido para 

outras situações ou contextos. Uma forma de a assegurar é através de uma descrição 

detalhada dos acontecimentos em observação (Guba & Lincoln, 1988), a que 

correspondeu, no presente estudo, na descrição o mais detalhada possível dos 

participantes do estudo, suas interações e realizações no âmbito das atividades da 

oficina de formação e atuações nas respetivas salas de aulas junto de seus alunos.  

A dependabilidade refere-se ao nível de consistência dos resultados e à coerência 

no planeamento e na concretização da investigação. Bell (1997) refere-se à 

possibilidade de replicação do estudo e Coutinho (2008) discrimina os seguintes 

aspetos: coerência metodológica e adequação do enquadramento teórico, assegurando a 

articulação entre a problemática e os métodos seguidos, e a recolha e análise de dados 

como um processo interativo. Ao longo do presente estudo seguimos uma atitude de 
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questionamento relativamente aos métodos seguidos e respetivos resultados, à sua 

consistência com a problemática do estudo e com a literatura da especialidade. 

A confirmabilidade assegura o grau de neutralidade do estudo, ou seja, até que 

ponto os resultados conformam os participantes e não os enviesamentos, pré-conceções, 

motivações ou interesses de quem realiza a investigação (Guba & Lincoln, 1988). No 

presente estudo a investigadora foi também a formadora dos participantes, o que pode 

levantar questões quanto a este critério. Seguiu-se um processo reflexivo em que a 

investigadora procurou “aferir-se” como principal “instrumento” de recolha de dados, 

ao utilizar vários procedimentos de recolha de dados, ao questionar-se sobre eles tendo 

as questões de investigação como referência. Como refere ”(Patton, 1990, p. 372), em 

investigação qualitativa “o fator humano é a sua maior força, mas também a sua 

principal fraqueza. A qualidade de um estudo desta natureza depende do treino, dos 

conhecimentos e sobretudo das capacidades do investigador. 

Num estudo desta natureza procura-se entender a estrutura e a essência do 

fenómeno, em causa, para um conjunto de pessoas (Patton, 2002). Neste caso é 

fundamental a criação de empatia entre os participantes e o investigador. Para este autor 

a empatia desenvolve-se partindo de um contacto pessoal com os elementos do grupo, 

entrevistados e observados. Quando estabelecida, favorece e fortalece as possibilidades 

de interação entre os participantes e o investigador, permitindo que este consiga uma 

descrição mais detalhada e uma compreensão mais profunda dos fenómenos em estudo.  

A empatia criada entre a investigadora e os participantes deveu-se a um 

conhecimento já existente, devido a outras ações de formação dinamizadas pela 

investigadora, e frequentadas pelos participantes. Este conhecimento tornou-se um fator 

facilitador de todo o processo. 
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4. Oficina de Formação 

Neste capítulo procede-se à descrição da oficina de formação (OF), concebida, 

planificada e concretizada atendendo à problemática da investigação que se relata nesta 

tese. Inicia-se com uma breve exposição acerca da sua relevância e pertinência no 

âmbito da investigação e também da formação dos professores participantes, segue-se 

um subcapítulo onde são explicitados os princípios orientadores que presidiram à 

planificação da OF. No terceiro subcapítulo descreve-se a planificação e organização da 

OF e no quarto os materiais didáticos produzidos. No último subcapítulo explana-se, em 

termos gerais, o modo como a OF foi concretizada.    

4.1 Relevância da Oficina de Formação 

A oficina de formação concretizada durante a fase 2 assumiu uma relevância 

crucial no presente estudo pois constituiu o “campo” onde foram postos em prática os 

pressupostos e os princípios orientadores subsequentes da literatura consultada, da 

experiência e da prática de ensino e formação da investigadora, tendo em vista 

responder ao problema. A oficina, constituiu, assim, parte da resposta, ou seja, um 

ambiente de formação com características específicas, por hipótese, com a 

potencialidade de promover, nos professores participantes, uma utilização significativa 

dos SATD no processo de ensino-aprendizagem da Física e da Química do ensino 

secundário. Por utilização significativa entende-se, como se explica no capítulo 2, o uso 

destas tecnologias no quadro do trabalho laboratorial do tipo experimental, atendendo 

aos conhecimentos prévios de quem aprende e promovendo a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de competências e a autonomia através da resolução 

de problemas inerentes ao processo de investigação (inquiry). 

4.1.1. Adesão dos professores. 

A pertinência da oficina ficou demonstrada com a forte adesão de participantes, 

professores do ensino secundário, face à divulgação efetuada em que era anunciado que 

seriam realizadas atividades experimentais com recurso a SATD e que seria 

absolutamente necessário que os participantes realizassem atividades experimentais e 
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que utilizassem os equipamentos referidos. O conhecimento, por parte da investigadora, 

deste conjunto de professores e da sua prática letiva, foi o mote para a formulação do 

convite em que explicou a todos as finalidades e funcionamento da oficina, que se 

integrava numa investigação no âmbito da tese do seu doutoramento, quais os objetivos 

do estudo e solicitou a participação dos mesmos. Todos se mostraram interessados em 

participar, pelo que o número inicial previsto de 15 participantes foi alargado a 18 

professores  que se inscreveram e concluíram a OF, obtendo um certificado. 

Estes participantes usufruíram de formação acreditada, tão importante e 

valorizada, nos dias de hoje, não só por questões de atualização de conhecimentos, mas 

também para a progressão na respetiva carreira docente (Apêndice II). Foi assim criado 

um ambiente natural onde foi possível concretizar a colheita de dados numa fase 

importante da investigação em curso: a realização de uma formação que, não só 

preparasse os professores e as professoras para a utilização dos SATD, mas também que 

essa utilização se traduzisse numa otimização do processo de ensino-aprendizagem 

promovido por eles e elas ao longo e após a frequência da OF.  

A OF realizou-se numa escola secundária, familiar aos participantes, associada a 

um centro de formação de professores e foi dinamizada pela investigadora com larga 

experiência na formação contínua de professores, há muito docente de Física e de 

Química no ensino secundário e acérrima defensora das atividades práticas em geral e 

do trabalho experimental em particular no processo de ensino-aprendizagem dessas 

disciplinas. 

4.1.2. As ideias dos professores. 

A preparação, desenvolvimento e avaliação do currículo de Física e Química, na 

sala de aula, é influenciado por vários fatores de entre os quais se destacam fatores 

pessoais, conceções de ensino e práticas anteriores de gestão do currículo (Lopes, 

2001). A investigação nesta área mostra que as convicções, conhecimentos, julgamentos 

e decisões dos professores, afetam o modo como percebem e implementam novos 

currículos, pelo que se torna importante conhecer as suas ideias e estruturar programas 

de formação que as tenham em consideração.  

Brickhouse e Bodner (1992) verificaram a existência de conflitos entre as 

conceções dos professores e o que desejam fazer e conflitos entre as suas conceções 

sentidas como desejáveis e os condicionalismos impostos pela sua própria preparação 
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científica e pedagógica e pela organização e gestão da instituição em que trabalham. 

Freire (2004) identificou conceções de ensino dos professores de Física do ensino 

secundário, com a intenção de contribuir para a compreensão das teorias pessoais dos 

professores e das suas práticas. Num outro estudo realizado por Baptista e Freire (2009), 

os professores participantes reconheceram a importância do uso de atividades de 

investigação nas suas aulas, tal como preconizam as Orientações Curriculares (Galvão 

et al., 2002). No entanto, verificou-se que continuaram a desempenhar o papel de 

transmissor dos conhecimentos e a valorizar um ensino expositivo, não evidenciando 

conhecimento das propostas inovadoras sugeridas nas orientações curriculares. As 

autoras, como conclusão do seu estudo consideraram fundamental um programa de 

formação que vise a construção de materiais didáticos inovadores, para que os 

professores, após a sua implementação na sala de aula, reconheçam o quão importante é 

alterar as suas práticas letivas, de modo a que os alunos se motivem e reconheçam que a 

Física e a Química são ciências cujos conteúdos são fundamentais, na compreensão do 

mundo moderno e têm aplicação na sua vida diária. 

Perante estas constatações assumiu-se a necessidade de promover programas de 

formação que tenham impacto não só nas práticas letivas, mas também nos 

conhecimentos e ideias acerca do ensino e da aprendizagem dos professores 

participantes. A OF realizada no âmbito do presente estudo partiu da identificação das 

ideias dos professores e procurou-se, ao longo da sua concretização, apoiar cada 

professor participante de acordo com as necessidades particulares, para o qual concorreu 

de forma muito positiva o clima de partilha, questionamento, discussão, análise e 

argumentação. 

4.2 Princípios Orientadores da Oficina de Formação 

Numa sociedade onde cada vez mais se recorre ao uso das TIC, torna-se 

necessário conhecer e compreender a realidade envolvente ao ensino da Física e da 

Química, numa perspetiva de integração destas tecnologias, mais especificamente os 

sistemas de aquisição e tratamento de dados (SATD), em aulas de carácter 

experimental. 

Apesar de um número assinalável de escolas possuírem SATD e do 

encorajamento ao seu uso a um conjunto alargado de professores, continua a verificar-se 

que, uma boa parte destes, ainda mostra algumas dificuldades no seu maneio e 
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utilização, revelando necessidades de formação. Tem-se verificado, também, ao longo 

da experiência profissional da investigadora que alguns dos professores que usam os 

SATD com frequência, na sua prática letiva, comentam que essa utilização contribui 

pouco para as aprendizagens dos alunos, uma vez que os resultados em termos de 

avaliação externa continuam a ser muito baixos. 

De acordo com Brás (2003) apenas uma percentagem muito reduzida (2%) de 

professores, utilizam ferramentas TIC nas suas aulas e somente 27% dos professores de 

Física e Química implementam atividades experimentais com regularidade. Noutro 

estudo (Matos, 2001) é referido, relativamente às atividades experimentais, de Física e 

Química que, muitas vezes, os alunos realizam observações, medidas, registos de 

resultados, manipulam instrumentos e tiram conclusões, mas não as discutem com os 

outros colegas nem formulam hipóteses, ou planificam a experiência, limitando-se a 

seguir um protocolo e a realizar a atividade de forma mecânica. A situação, apesar do 

melhor apetrechamento das escolas e do estímulo à realização de atividades 

experimentais, dada a obrigatoriedade curricular e à oferta de ações de formação 

contínua, ao longo de quase 15 anos passados, parece não ter mudado expressivamente, 

tal como seria de esperar. 

A mudança de práticas associada à difusão de inovações tecnológicas é um 

processo complexo em qualquer contexto, nomeadamente o educativo formal, que tem 

vindo a ser profusamente estudado, coexistindo atualmente vários modelos para a sua 

concretização (Chagas, et al., 2005), os quais, mesmo assim, exigem múltiplas ações 

concertadas. Não se pretendeu que a OF realizada no âmbito do presente estudo, viesse 

a ser considerada como um modelo, mas antes como um ambiente de formação 

organizado em torno de um conjunto de princípios que, no seu conjunto, têm a 

potencialidade de contribuir para a promoção, junto dos professores de física e química, 

de uma utilização significativa dos SATD. 

Em seguida esses princípios já abordados nos capítulos 1 e 2 desta tese são 

sumariados juntamente com uma breve descrição da sua concretização: 

 

 os programas curriculares oficiais constituem a base da planificação e 

concretização, pelo professor, das atividades laboratoriais do tipo 

experimental com recurso aos SATD. Os programas de Física e Química 

apresentam, em todos os níveis do ensino secundário, propostas para a 
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utilização dos SATD, em contexto experimental
23

; e para todas as atividades 

experimentais propostas, apresenta uma questão-problema. Na tabela 4.1 

estão reunidas as atividades que envolvem a utilização dos SATD, propostas 

pelos programas curriculares. No total são vinte e uma atividades 

laboratoriais do tipo experimental, utilizando como recurso os SATD. Destas 

atividades seis fazem parte do programa do 10º ano, correspondendo duas à 

componente de Química e quatro à componente de Física, no 11º ano são 

propostas seis atividades, correspondendo quatro à componente de Física e 

duas à componente de Química, no 12º ano são propostas cinco atividades 

para a Química e quatro para a Física. 

Na OF os participantes, no conjunto, planificaram e realizaram 12 atividades 

baseadas nas propostas programáticas indicadas na Tabela 4.1: duas de 

Química e uma de Física do 10º ano; duas de Física e uma de Química do 11º 

ano; três de Física  e três de Química do 12º ano.  

 As orientações curriculares apelam para a organização, pelos professores, de 

situações de ensino-aprendizagem que favoreçam o envolvimento ativo dos 

alunos, passando de seguidores passivos de protocolos laboratoriais a 

intervenientes ativos, construtores do seu próprio conhecimento e da sua 

autonomia. 

Na OF os professores participantes, organizados em grupo, planificaram e 

realizaram as atividades por eles selecionadas, executando completamente as 

diferentes etapas de concretização: 1) elaboração do protocolo experimental, 

envolvendo a formulação do problema, a identificação dos aspetos teóricos 

fundamentais e a planificação dos procedimentos metodológicos; 2) 

montagem dos dispositivos experimentais; 3) recolha de dados; 4) tratamento 

dos dados, discussão dos resultados e conclusões. Cada professor 

participante, durante a OF, teve oportunidade de concretizar, junto dos seus 

alunos, pelo menos uma das atividades planificadas. 

 O uso dos SATD, associado à utilização de instrumentos de registo como o 

V de Gowin e os mapas de conceitos, implica menos tempo consumido na 

montagem do dispositivo experimental e na recolha e tratamento dos dados, 

   

                                                 
23 Em vigor durante o período em que se realizou o estudo. 
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Tabela 4.1 

Atividades Laboratoriais do Tipo Experimental do Ensino Secundário 

 

 

10º Ano - Componente de Química 

Unidade Questão Problema 

 

Material 

 

1. Das Estrelas ao Átomo 

Qual o ponto de fusão do 

naftaleno? 

Qual o ponto de fusão do ácido 

salicílico? 

Qual o ponto de fusão do enxofre? 

 

Sensor de temperatura e 

SATD. 

Qual o ponto de ebulição da água? 

Qual o ponto de ebulição do 

etanol? 

Qual o ponto de ebulição da 

propanona? 

Sensor de temperatura e 

SATD. 

 

10 º Ano - Componente de Física 

Unidade Questão Problema Material 

0. Das fontes de energia ao 

utilizador 

Como poderemos aumentar o 

rendimento no aquecimento, 

quando cozinhamos? 

Fonte de alimentação, Sensor de 

temperatura e SATD, voltímetro, 

resistência de aquecimento, 

amperímetro, gobelé com água, 

balança e fios de ligação. 

1. Do Sol ao aquecimento 

Porque é que as casas 

alentejanas são caiadas de 

branco? 

Porque é que a parte interna de 

uma garrafa-termo é 

espelhada? 

Cubos de Leslie, sensores de 

temperatura e lâmpada de 100 W. 

2. Energia em movimentos 

Um carro encontra-se parado 

no cimo de uma rampa, 

acidentalmente é destravado e 

começa a descer a rampa, 

como se relaciona a energia 

cinética do centro de massa do 

carro com a distância 

percorrida ao longo da rampa? 

Plano inclinado, sensor de 

movimento e SATD. 

Existirá alguma relação entre a 

altura a que se deixa cair uma 

bola e a altura atingida no 

primeiro ressalto? 

Bolas com diferentes 

elasticidades, sensor de posição e 

SATD. 
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11 º Ano - Componente de Química 

Unidade Questão Problema 

 

Material 

 

2. Da atmosfera ao Oceano: 

Soluções na Terra e para a 

Terra 

Será que o pH de uma água varia 

com a temperatura? 

Sensor de pH e SATD, 

placa de aquecimento, 

gobelés e amostras de água. 

Como neutralizar resíduos de 

ácidos/bases do laboratório de 

Química da escola? 

Como identificar se os resíduos 

são de um ácido/base forte? 

Como determinar a concentração 

inicial de um ácido? 

Sensor de pH e SATD, 

erlenmeyer, bureta e 

indicadores. 

 

 

 

11 º Ano - Componente de Física 

Unidade Questão Problema 

 

Material 

 

1. Movimentos na Terra e 

no espaço 

 

Dois atletas com pesos 

diferentes, em queda livre, 

experimentam ou não a 

mesma aceleração? 

Sensor de velocidade e SATD. 

De que altura de um escorrega 

de um aquaparque, deve um 

utente partir, para que caia em 

segurança no interior da 

piscina? 

Sensor de velocidade, SATD e 

plano inclinado. 

Será necessário uma força 

para que um corpo se mova? 

Sensor de velocidade, SATD, 

roldana, carrinho e fio de nylon. 

2. Comunicações 
A velocidade de um satélite 

depende da sua massa? 

Sensor de força, SATD, placa 

giratória com diferentes 

frequências. 
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12 º Ano de Química 

Unidade Questão Problema Material 

1. Metais e Ligas 

metálicas 

Como simular o efeito tampão do sangue 

face a variações de pH? 

Sensor de pH, SATD, ácido 

forte, base fraca. 

2. Combustíveis, 

Energia e Ambiente 

Por que razão é possível obter do petróleo 

frações distintas, através de uma 

destilação fracionada? 

Manta de aquecimento, 

montagem para destilação 

fracionada, proveta, sensor de 

temperatura, SATD e mistura 

de componentes voláteis. 

Porque se espalha sal no(a) gelo/neve 

existente nas estradas em dias de 

temperaturas muito baixas? 

Por que razão se adiciona anticongelante à 

água de arrefecimento do motor de um 

carro, nos climas frios? 

Sensor de temperatura, 

SATD, pipetas volumétricas 

de 50 cm
3
 e 100 cm

3
. 

Qual a influência da adição de um soluto, 

na temperatura de ebulição de uma 

solução? 

Sensor de temperatura, 

SATD, pipetas volumétricas 

de 50 cm
3
 e 100 cm

3
. 

Qual a influência da posição do grupo OH 

e do comprimento da cadeia carbonada de 

álcoois, na energia libertada na sua 

combustão? 

Calorímetro, sensor de 

temperatura, SATD, 

lamparina, metanol, etanol, 

propano-1-ol e butan-1-ol. 

 

12 º Ano de Física 

Unidade Questão Problema Material 

1.Mecânica 

De que modo, se podem obter acelerações 

muito pequenas ou muito grandes, fazendo 

variar a massa dos corpos em movimento? 

Máquina de Atwood, sensor 

de velocidade, SATD e 

massas marcadas. 

Por que será mais fácil empurrar um 

caixote depois de ele entrar em 

movimento, do que quando está parado? 

Sensor de movimento, 

SATD, plano inclinado, 

blocos com faces revestidas 

de diferentes materiais. 

Que fatores afetam o movimento do 

relógio? 

Sensor de movimento, 

SATD, pêndulo gravítico, 

massas marcadas e fita 

métrica. 

Dois carrinhos movem-se sobre uma 

calha, quando ocorre a colisão entre eles, 

há conservação do momento linear? 

Qual a variação da energia cinética, 

durante a colisão inelástica? 

Qual o coeficiente de restituição? 

Calha, dois carrinhos, sensor 

de movimento e SATD. 
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proporcionando mais tempo disponível para, sob a orientação adequada do 

 professor, o questionamento, a discussão, o teste de hipóteses, a 

argumentação e a elaboração do relatório, ou seja, as ações próprias que 

caracterizam o processo de investigação em ciência (inquiry). 

Na OF os participantes, sob a orientação da formadora, concretizaram as 4 

etapas consideradas, prestando igual relevância a cada uma delas. Como 

material didático utilizaram um instrumento de registo distribuído pela 

formadora que foi sendo preenchido, revisto e corrigido ao longo das quatro 

etapas, constituindo, no final, o relatório da atividade realizada.  

 O uso de V de Gowin coaduna-se com o trabalho experimental ao instigar, 

sob a orientação adequada do professor, o estabelecimento de relações entre 

a teoria e a experimentação, a representação matemática, a análise e a 

discussão dos resultados. 

O V de Gowin, segundo o qual o instrumento de registo (ver descrição no 

subcapítulo 4.4 e no apêndice III), utilizado na planificação de cada 

atividade, se encontra organizado, obriga ao estabelecimento daquelas 

relações. Por exemplo, o preenchimento do campo da Teoria na Ala 

Concetual do V envolve o enunciado do problema que origina os 

procedimentos registados na Ala Metodológica, conducentes à recolha de 

dados e às conclusões que, por sua vez, podem ser explicadas à luz da teoria. 

Além do mais, os princípios e conceitos registados na Ala Concetual dão 

sentido aos dados registados na Ala Metodológica, os quais, por sua vez, 

podem “aprimorar” os conceitos considerados (Buchweitz, 2004, p. 4) 

 A formação efetuada em comunidades (grupos), baseadas na cooperação e 

colaboração entre os seus membros, contribui para a sociabilização, para a 

construção da identidade e para a interação entre os participantes, 

conduzindo à construção de um conhecimento mais profundo dos conteúdos 

e ao desenvolvimento de competências (Goulão, 2012). 

Relativamente a cada atividade a elaboração do mapa de conceitos e o 

preenchimento do V de Gowin envolveram o trabalho colaborativo e a 

discussão entre os grupos.  

 Uma abordagem realista de formação de professores segundo Korthagen 

(2012) implica: que se trabalhe com base em situações reais encontradas 

durante a lecionação que tenham causado uma preocupação no formando, a 
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reflexão e interação entre os formandos; a reinvenção das atividades 

realizadas junto dos alunos sob a orientação do formador e a ligação 

constante entre a teoria e a prática. 

As atividades realizadas pelos professores formandos, segundo as 4 etapas 

consideradas, foram concretizadas, pelos mesmos, junto de seus alunos, nas 

suas aulas. Tais concretizações foram sujeitas a partilha, análise e discussão 

com os colegas e formadora da OF.  

 

Estes princípios orientadores e o modo como as atividades foram organizadas, 

tiveram fundamento, como já se referiu, na literatura consultada e na experiência da 

investigadora, simultaneamente formadora da OF. Contudo, o modo como concretizar 

as atividades e como orientar os alunos, dando oportunidade às suas iniciativas e 

tomadas de decisão foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo de experiência 

docente da investigadora. Seguem-se dois exemplos de trabalhos realizados pelos seus 

alunos, durante o período de realização da tese, que ilustram bem esse processo, o qual 

se pretendeu recriar na OF ao longo dos processos de planificação e realização das 

atividades pelos formandos. 

 

Um grupo de alunos do 12º ano de Química realizou um trabalho de 

investigação, em que utilizou diversos tipos de sensores. Este trabalho, cujo tema foi 

“SENSORES NA ANÁLISE DE SOLOS”, partiu da questão problema, colocada pelos 

alunos: “Os eucaliptos secam os solos?” Teve como objetivos: conhecer propriedades 

químicas de solos com eucaliptos e solos com vinha, identificar sais nos dois tipos de 

solos e reconhecer diferenças, em termos químicos, entre solos. Os procedimentos 

experimentais realizados nas análise químicas dos solos estudados, implicou a utilização 

de SATD. Os resultados foram apresentados numa comunicação apresentada no 

ticEDUCA Júnior 2012, dirigido a alunos do Ensino Básico e Secundário que se 

realizou no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (Apêndice IX disponível 

no CD). Na figura 4.1 estão ilustrados dois momentos da apresentação dos alunos. 

Para esta comunicação os alunos elaboraram um poster (Figura 4.2 onde se 

resume o trabalho de investigação realizado que implicou a utilização de três tipos de 

sensores: de condutividade, de pH e de humidade.   

Os mesmos alunos participaram em dois workshops no ticEDUCA, um sobre 

laboratórios online (e-lab) e outro sobre robótica. O interesse demonstrado por estes 



 

88 

 

alunos sobre a robótica e a divulgação que fizeram na escola sobre o tema, levou a 

investigadora a concorrer a um programa do Ciência Viva, de modo a obter 

financiamento para a implementação de um clube de robótica na escola.
24

  

 

 

Figura 4.1. Comunicação apresentada no encontro ticEDUCA júnior de 2012. 

 

 

Outro grupo de alunos do 12º de Física participou no projeto “ECO 

CHALLENGE”, de iniciativa da EDP. Este projeto teve como objetivos o 

desenvolvimento de atividades que sensibilizassem a comunidade educativa para a 

importância da eficiência energética, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. 

O tema do projeto foi: Sistema de iluminação artificial e natural energeticamente mais 

eficiente na nossa escola. Os alunos monitorizaram a intensidade luminosa nas salas de 

aula, laboratórios e biblioteca ao longo de 24 horas, tendo utilizado sensores de luz. 

Após a análise dos resultados, apresentaram as seguintes propostas: colocação de 

sensores de movimento ao longo dos corredores, de modo que as luzes se liguem, 

apenas, aquando da passagem de pessoas; colocação de sensores de luz no interior das 

salas de aula, com ligação às persianas, de modo a regular a abertura das mesmas. 

 

  

                                                 
24 O projeto pode ser consultado no seu blogue em http://robotessb.blogspot.pt/, ou através do endereço curto, 

http://goo.gl/IPkrz9, ou pelo código QR.  
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Figura 4.2. Poster apresentado no ticEDUCA júnior 2012 
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Apesar das atividades, nestes dois exemplos, não terem sido planeadas, no 

âmbito desta investigação, a investigadora considerou pertinente referi-las aqui, uma 

vez que, em ambas, os alunos utilizaram SATD, por sua iniciativa, o que revela a 

importância que os alunos atribuem a estes dispositivos integrados nestas atividades. 

Estes projetos, incluindo a sua divulgação contribuíram para que os alunos 

desenvolvessem competências de conhecimento (substantivo, processual), de raciocínio 

(atividade de investigação com SATD), de comunicação (em contexto real, não formal, 

num Encontro de pares), digitais (SATD, software e aplicações vários, e.g. ferramentas 

do Microsoft Office: PowerPoint, Publisher, Word e Paint) e atitudinais (e.g. 

participação, iniciativa, sociabilização, partilha). Transferir este contexto para o mais 

formal da aula no laboratório de ciências na escola constituiu mais uma orientação a que 

se deu especial relevo na concretização das atividades pelos participantes da OF. 

4.3 Planificação da Oficina de Formação  

A OF foi concebida e planeada atendendo às finalidades de conhecer as ideias 

dos professores participantes acerca do trabalho laboratorial do tipo experimental com 

recurso aos SATD e de analisar as suas práticas de utilização destas tecnologias no 

trabalho experimental em Física e Química no Ensino Secundário. Com base nesse 

conhecimento, assim como em fundamentos atuais em didática das ciências, pretendeu-

se promover (ou contribuir para) a mudança nas práticas pedagógicas desses 

professores, no sentido de explorar inteiramente as potencialidades dos SATD no 

enriquecimento e incremento das componentes investigativa e experimental nas aulas 

daquelas disciplinas. 

Mais especificamente visou-se conhecer quais os métodos de trabalho dos 

professores, os recursos mais utilizados nas atividades experimentais, quais os objetivos 

e estratégias seguidas e quais os fatores que, segundo eles, concorrem para a utilização 

regular dos SATD no trabalho experimental em Física e Química do ensino secundário. 

Nesse sentido, os participantes foram orientados para atualizar conhecimentos teóricos e 

práticos acerca dos SATD; planificar e concretizar aulas experimentais com recurso a 

estes sistemas tendo em vista a resolução de problemas; incentivar o trabalho 

experimental ou de investigação (inquiry) através da resolução de questões-problema; 

promover o trabalho colaborativo; partilhar os materiais produzidos entre os colegas e 

fazer uma apreciação dos materiais produzidos. 
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De acordo com Neves, Morais, Medeiros e Peneda (2000) o programa de uma 

disciplina corresponde a um texto oficial produzido pela entidade reguladora que é 

recontextualizado pelos professores de acordo com as respetivas conceções acerca do 

ensino e da ciência, as quais podem divergir  entre si e do discurso oficial. Assim, ao 

longo da OF, os professores foram envolvidos na análise, discussão e reflexão das 

propostas das atividades experimentais, indicadas nos programas curriculares, de forma 

a clarificar os modos mais adequados de as reinventar de acordo com os princípios 

orientadores da OF e as condições das escolas de cada um. Tratando-se de uma oficina 

os professores tiveram a oportunidade de implementar, nas suas aulas com os seus 

alunos, as planificações elaboradas durante a mesma e partilhar essas experiências com 

os colegas participantes da formação. 

Consequentemente a OF contemplou sessões presenciais, sessões online e em 

sala de aula (trabalho autónomo) nas escolas dos participantes, através da alternância 

metodológica entre fase presencial, fase de trabalho autónomo e fase com apoio online. 

Todos os recursos necessários para a concretização das diferentes fases ficaram 

disponibilizados na plataforma MOODLE do centro de formação responsável pela OF 

(Figura 4.3) 

Na fase presencial foi realizada uma análise profunda e detalhada dos programas 

oficiais da disciplina e foram selecionadas as atividades experimentais dos programas 

dos 10º, 11º e 12º anos, onde se sugere a utilização dos recursos propostos (SATD). 

Foram, também, elaboradas as planificações das atividades experimentais visando a 

resolução de problemas e implementadas em laboratório. 

Nas fases de trabalho autónomo e apoio online (Apêndice VIII, disponível no 

CD que acompanha esta tese), foram relatados os casos de concretização em sala de 

aula das planificações, foram efetuadas reformulações das mesmas, bem como, foram 

sugeridas e discutidas novas propostas de realização.  

As sessões conjuntas, presenciais e online, corresponderam a uma carga horária 

de vinte cinco horas, das quais as sessões presenciais ocuparam quinze horas, que se 

efetivaram em cinco sessões de três horas, onde se procedeu à construção de 

planificações das atividades experimentais e execução das mesmas. As sessões online 

corresponderam a uma carga horária de dez horas, tendo sido discutido o modo como 

foram concretizadas, as planificações elaboradas na OF, em sala de aula, com os alunos 

do secundário. 
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Figura 4.3. Plataforma MOODLE da oficina de formação. 

  



 

93 

 

As sessões presenciais foram organizadas do seguinte modo: 

 1ª Sessão – 3 horas: Apresentação dos objetivos da oficina; definição e 

clarificação das competências a desenvolver com a aplicação da metodologia 

seguida na OF, apresentação, exploração das potencialidades dos SATD e 

entrevista focus group (Apêndice VI, disponível no CD que acompanha esta 

tese). 

 2ª sessão – 3 horas: Organização dos grupos de formandos por níveis de 

lecionação, análise dos programas oficiais da disciplina, seleção das 

atividades experimentais a desenvolver com recurso a SATD e teste de 

algumas atividades. 

 3ª Sessão – 3 horas: Ensaio e verificação das atividades experimentais; 

utilização de materiais – preenchimento dos instrumentos de registo 

(planificações com problemas de investigação, sob a forma de V de Gowin e 

mapas de conceitos) a serem utilizados na prática pedagógica, de modo a 

operacionalizar as competências a desenvolver. 

 4ª Sessão – 3 horas: Ensaio e verificação das atividades experimentais, 

preenchimento dos instrumentos de registo. 

 5ª Sessão – 3 horas: Apresentação e discussão dos resultados obtidos com 

recurso à metodologia proposta e avaliação. 

 

As sessões online, correspondendo a uma componente de dez horas, realizaram-

se em cinco sessões de duas horas, recorrendo ao chat criado na plataforma MOODLE. 

Estas sessões decorreram intercaladas com as sessões presenciais e depois dos 

formandos já terem implementado as atividades planeadas nas respetivas turmas, com 

os seus alunos. Nestas sessões, os formandos tiveram a oportunidade de relatar o 

processo de implementação das planificações, construídas previamente. Após a análise e 

a discussão dos resultados, foram propostas estratégias de melhoria e foram elaboradas 

sínteses das conclusões. Estas sínteses foram publicadas no fórum da plataforma 

MOODLE, para que todos os participantes tivessem acesso às mesmas. Nesta 

plataforma foram ainda disponibilizadas algumas ferramentas da Web 2.0 para trabalho 

colaborativo, de modo a que os participantes pudessem trabalhar online com os seus 

colegas de grupo. 
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As sessões de trabalho autónomo, com uma componente de vinte cinco horas, 

funcionaram como trabalho em regime livre, sendo implementadas entre as sessões 

presenciais, onde se procurou que os formandos implementassem as planificações 

elaboradas e verificassem as dificuldades sentidas pelos seus alunos. 

4.4 Materiais Didáticos 

Tal como referido anteriormente, nas sessões presenciais da oficina de formação, 

os professores participantes elaboraram planificações didáticas de atividades 

experimentais envolvendo os SATD. Este processo, sob orientação da formadora, foi 

mediado por um material didático (designado, na OF, de “instrumento de registo”), 

distribuído a todos os participantes (ver um exemplo no apêndice III), contendo um V 

de Gowin por preencher, assim como outros elementos descritores da atividade: título, 

objetivos, contextualização, mapa de conceitos e montagem. 

O recurso à construção de mapas de conceitos e V de Gowin foi realizado de 

acordo com o modelo proposto por Novak e Gowin (1999) e prendeu-se com o fato 

destes recursos, usados como instrumentos de registo, se adequarem a um formato de 

atividade experimental envolvendo pesquisa de informação e investigação (inquiry), 

partindo de uma questão-problema. 

Sendo um dos objetivos deste estudo criar situações de aprendizagem 

promotoras de uma utilização significativa dos SATD, recorreu-se a Moreira (2005) que 

considera os mapas de conceitos e diagramas V de Gowin como recursos facilitadores 

de aprendizagens significativas. Apesar da sua utilização ser bastante generalizada, 

entre os professores, estes recursos ainda estão longe de ser explorados de uma forma 

significativa, quer como instrumentos de ensino-aprendizagem quer como ferramenta de 

reflexão-ação (Nunes, 2000).  

Para a elaboração de mapas de conceitos na OF foi seguida a proposta de 

Buchweitz (1984, p. 5): 

 

1. Localizam-se os conceitos. 

2. Listam-se os conceitos em uma ordem hierárquica. 

3. Distribuem-se os conceitos em duas dimensões. 

4. Traçam-se as linhas que indicam as relações entre conceitos. 

5. Escreve-se a natureza da relação. 
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6. Revisa-se e refaz-se o mapa. 

7. Prepara-se o mapa final. 

Foi utilizada a aplicação Cmap Tools
25

, uma ferramenta da Web 2.0 que pode 

ser descarregada gratuitamente. A opção por este software prendeu-se com o facto da 

sua utilização ser bastante intuitiva, e por ser possível alterar as formas, os contornos e 

os fundos coloridos, tornando os mapas resultantes muito atrativos, visualmente. Como 

exemplo apresenta-se o mapa de conceitos de mapa de conceitos (Figura 4.4, retirada de 

Novak e Gowin (1999, p.30) construído com recurso ao Cmap Tools. 

 

 

Figura 4.4. Modelo de mapa de conceitos. 

 

 

Na construção das planificações e consequente elaboração do relatório utilizando 

como recurso o V de Gowin seguiu-se a orientação de Moreira e Buchweitz (1993), em 

que todo o processo se inicia com uma questão central em forma de problema. Para dar 

resposta a esse problema pesquisam-se, analisam-se e estudam-se fenómenos de 

interesse para a compreensão do problema e apresentação de propostas de solução. 

Interpretam-se esses acontecimentos em termos conceptuais, e com base nessa 

interpretação constroem-se procedimentos experimentais que conduzem ao registo dos 

dados, os quais, devidamente tratados e organizados constituem os resultados.  

                                                 
25 http://cmap.ihmc.us  
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O instrumento de registo utilizado constituiu uma proposta de material didático 

para uma utilização mais profícua e significativa dos SATD, uma vez que se considera 

que estes tipos de registo, proporcionam uma organização das ideias, sintética, 

autónoma e permitem o recurso à pesquisa para a resolução de uma questão problema. 

Este instrumento foi diferenciado de acordo com cada ano do secundário e para cada 

uma das componentes de Química ou de Física, através de um logótipo alusivo à 

componente experimental (Figura 4.5). Em função das cores escolhidas para cada 

logótipo, foi construída a estrutura do “V”. 

 

 

 
 

 

 

  

Figura 4.5. Logotipos das atividades experimentais 

 

 

Pretendeu-se, assim, criar instrumentos de registo, atrativos, motivadores, 

funcionais e totalmente editáveis, podendo ser trabalhados e modificados pelos 

formandos na OF e pelos respetivos alunos. No capítulo 5, subcapítulo 5.2 estão 

inseridas as 12 planificações realizadas e concretizadas pelos professores na OF e que se 

constituem como orientação do professor para a realização destas atividades junto com 
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os seus alunos, podendo ser reutilizadas, modificadas, adaptadas às situações concretas 

em contexto de sala de aula, laboratorial. 

4.5. Concretização da Oficina de Formação 

Após a análise e discussão dos programas curriculares, os professores 

participantes organizaram-se em grupos de trabalho, de acordo com os anos de 

lecionação, na escola, resultando num grupo de trabalho para o 10º ano, outro para o 

11º, outro grupo para o 12º ano de Química e, por último, um grupo para o 12º ano de 

Física.  

A primeira etapa de planificação das atividades selecionadas iniciou-se com a 

elaboração do protocolo experimental tendo em vista dar resposta à questão-problema 

enunciada pelos participantes em cada grupo. Esta etapa envolveu a pesquisa da 

literatura relevante com a finalidade de selecionar os conceitos, princípios e 

fundamentos teóricos orientadores dos procedimentos metodológicos a seguir. Os 

professores participantes iniciaram o preenchimento do instrumento de registo, em 

particular da ala concetual do V de Gowin e a elaboração do mapa de conceitos. 

A figura 4.6 mostra um grupo de professores a realizar a pesquisa, seguida de 

reflexão e debate. Este grupo planificou atividades do 10º ano, nomeadamente as que 

procuravam dar resposta às seguintes questões: qual o ponto de fusão do naftaleno e 

qual o ponto de ebulição do metanol? Estas atividades envolveram a utilização de um 

sensor de temperatura.  
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Figura 4.6. Etapa 1. Pesquisa de informação para a elaboração do protocolo 

experimental.  

 

Seguiu-se a Etapa 2 de montagem do equipamento que implicou que os 

participantes aprofundassem e colocassem em prática os seus conhecimentos sobre os 

dispositivos a utilizar, ao mesmo tempo que discutiam e decidiam acerca das opções 

mais adequadas às condições laboratoriais das respetivas escolas e turmas. 

A figura 4.7 ilustra a montagem de uma destilação fracionada. Esta atividade 

experimental faz parte do programa de Química do 12º ano.  

A montagem envolve a utilização de uma manta de aquecimento, um balão de 

destilação, uma coluna de destilação fracionada, um sensor de temperatura, um 

condensador, ligação a água corrente e três gobelés, para recolha dos três líquidos 

destilados. Nesta atividade utilizou-se uma mistura de água, cujo ponto de ebulição é 

100
0
C, etanol com ponto de ebulição 78,4

0
C e propanona com ponto de ebulição 56

0
C 

Esta atividade pretende simular o que se passa nas refinarias de petróleo, e como se 

procede à separação dos seus diferentes componentes. A sua concretização no processo 

de ensino-aprendizagem permite que os alunos verifiquem que, pelo facto dos 

componentes do petróleo possuírem diferentes pontos de ebulição, é possível a sua 

separação, e, consequentemente a sua obtenção. 
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Figura 4.7. Etapa 2. Montagem para a realização de uma destilação fracionada. 

 

 

 

Na Etapa 3 – recolha de dados – cada grupo efetuou o registo de dados, 

referentes aos respetivos procedimentos seguidos e procedeu à sua análise, 

confrontando as leituras e os registos efetuados. 

O grupo de professores na figura 4.8 realizou uma atividade experimental 

denominada de colisões que faz parte do programa de Física do 12º ano e envolve duas 

células fotogate cuja utilização permite determinar a velocidade de um carrinho que se 

movimenta numa calha. Utiliza-se uma calha de ar, de modo a minimizar o atrito, entre 

a superfície da calha e o carrinho. 

Nesta atividade simulam-se diferentes tipos de colisões, analisando-se, 

posteriormente, se ocorre conservação do momento linear e também se determina o 

coeficiente de restituição da colisão. 
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Figura 4.8. Etapa 3. Recolha de dados. 

 

 

Na Etapa 4, os participantes procederam à análise e discussão dos resultados 

obtidos, completando o preenchimento do “V” de Gowin e do mapas de conceitos, da 

respetiva atividade, o que originou uma reflexão acerca do trabalho realizado 

convergindo para as conclusões e as respostas à questão-problema.  

Esta etapa foi aquela em que se observou maior envolvimento dos participantes, 

no trabalho de grupo (Figura 4.9), ocorrendo momentos de intensa discussão e debate 

entre todos os elementos do grupo. Só após a aferição e consenso de todas as 

conclusões, os participantes completaram o preenchimento dos instrumentos de registo 

(“V” e MC). 
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Figura 4.9. Etapa 4. Análise e discussão dos resultados, reflexão e conclusões. 

 

Os professores demonstraram um envolvimento muito positivo nas sessões em 

todas as etapas, como se “de estudantes se tratassem,” comentou uma professora, no 

quadro de um ambiente descontraído, colaborativo e muito participativo. A 

formadora/investigadora, nas sessões presenciais, orientou, apoiou, clarificou e 

incentivou os participantes, garantindo a concretização das atividades de acordo com os 

princípios orientadores enunciados.  

A apreciação da OF pelos participantes foi muito positiva, havendo uma maioria 

de opções “Excelente”. De uma maneira geral os participantes não se afastaram do 

grupo, continuando a interagir através do email e da participação em iniciativas 

promovidas por diferentes instâncias afetas à educação em geral e ao ensino da física e 

da química em particular. Têm vindo a solicitar uma nova OF, o que demonstra o 

interesse destes professores pelas atividades realizadas e também a necessidade de um 

apoio contínuo não só na conceção como também na concretização de atividades com 

os alunos, os quais, muitos deles, revelam uma enorme motivação e envolvimento por 

este tipo de trabalho no laboratório de ciências. 

As participações, intervenções e produções dos participantes ao longo da OF 

permitiram averiguar possíveis mudanças nas ideias dos professores sobre a utilização 

dos SATD, assim como, identificar possíveis procedimentos para otimizar a utilização 

destes equipamentos, de forma a tornar as aprendizagens, dos respetivos alunos, 

consistentes, profícuas e significativas. 



 

102 

 

5. Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo tendo as questões de 

investigação como referência. Inicia-se com a descrição das ideias e práticas dos 

professores participantes, identificadas no início da OF, com base nas suas respostas à 

entrevista de focus group. No segundo subcapítulo explanam-se as mudanças 

observadas nos participantes ao longo da oficina e após o seu término. No terceiro 

subcapítulo procede-se à descrição das dificuldades explicitadas pelos professores 

participantes no que respeita a integração dos SATD nas atividades experimentais de 

acordo com a proposta trabalhada na oficina. 

5.1 Ideias e Práticas dos Professores em Relação aos SATD 

Neste subcapítulo são apresentados os resultados referentes à primeira questão 

de investigação – Quais as ideias e as práticas de professores de física e química 

relativamente aos SATD? – com base nas seguintes fontes: entrevista de focus group 

realizada no início da oficina de formação e primeira sessão online.  

Os conteúdos da transcrição da entrevista e dos registos da sessão online foram 

submetidos a uma análise categorial segundo Bardin (2009) em que, de acordo com o 

guião da entrevista (ver tabela 3.2), se consideraram três categorias definidas a priori: 

atividade experimental, SATD, instrumentos de registo. Procedeu-se a sucessivas 

leituras dos documentos (leitura flutuante) com o objetivo de identificar subcategorias 

que conduzissem a uma descrição mais fina das categorias consideradas. Deste modo, 

foram criadas as seguintes subcategorias: 

 

 Relativamente à categoria “atividade experimental”: planificação, 

implementação prática, limitação detetada, estratégia adotada, ideias sobre a 

implementação, apoio aos alunos, autonomia dos alunos e participação dos 

professores em projetos.  

 Relativamente à categoria “sistemas de aquisição e tratamento de dados”: 

utilização, prática dos professores, ideias sobre a utilização, dificuldades 

sentidas e ideias dos professores.  
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 Relativamente à categoria instrumentos de registo: tipos, momento de 

aplicação, avaliação do instrumento e avaliação das aprendizagens. 

 

No Apêndice V consta a tabela de análise temática resultante da análise de 

conteúdo dos materiais cujos conteúdos foram analisados ao longo do estudo. Na Tabela 

5.1 está representada a grelha de análise da entrevista de focus group, que foi definida 

de acordo com as categorias e subcategorias identificadas. 

 

Tabela 5.1  

Grelha de análise da entrevista focus group 

Categoria Subcategoria 

 

Atividade Experimental 

Planificação 

Implementação prática 

Limitação detetada 

Estratégia adotada 

Ideias sobre a implementação 

Apoio aos alunos 

Autonomia dos alunos 

Participação dos professores em projetos 

SATD 

 

Utilização 

Prática dos professores 

Ideias sobre a utilização 

Dificuldades sentidas 

Ideias dos professores 

Instrumentos de registo 

Tipos 

Momento de aplicação 

Avaliação do instrumento 

Avaliação das aprendizagens 

 

As categorias selecionadas a priori permitiram fazer uma exploração do 

conteúdo das fontes de dados. Partiu-se de uma abordagem abrangente de um conceito 

bastante alargado, como seja a atividade experimental, de modo a compreender como os 

professores planificavam as atividades experimentais que os seus alunos realizavam. 

Deste modo, procurou-se compreender se recorriam ao programa da disciplina ou a 

outros recursos, quais as estratégias que adotavam, se as atividades eram realizadas em 

grupo ou se os alunos trabalhavam individualmente e quais as suas ideias sobre a 

implementação da estratégia adotada. Analisou-se, ainda, se consideravam que a 

estratégia que tinham seguido tinha tido sucesso, se tinha sido fácil de implementar, se 

os alunos tinham mostrado, ou não, gostar da estratégia e quais as dificuldades e 
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limitações que sentiram ao concretizá-la. Averiguou-se, também, se consideravam as 

atividades bem concebidas, se tinham sido exequíveis dentro do tempo limite de aula, 

135 minutos. Questionou-se, ainda, que autonomia era proporcionada aos alunos, 

durante a realização das atividades experimentais, qual o grau de orientação pelo 

professor, se trabalhavam sozinhos, se registavam os dados e interpretavam e 

exploravam sozinhos os resultados ou se o faziam com a ajuda do professor. A última 

subcategoria foi identificada pela referência, por parte dos professores, dos projetos que 

estavam a desenvolver, ou que já tinham desenvolvido, e cujo financiamento serviu para 

a aquisição dos sensores que utilizavam nas suas aulas, nas respetivas escolas.  

A segunda categoria, mais específica – SATD – correspondeu à análise da forma 

como os professores utilizavam estes dispositivos, no que respeita a sua montagem e 

ligações, se estas eram feitas pelos alunos ou pelos professores, se eram realizadas todas 

as atividades que envolvem a utilização de sensores, incluídas no programa da 

disciplina, e quais as razões para a sua não realização, o que pensavam acerca destes 

dispositivos, ou seja, se consideravam que a sua utilização é vantajosa ou não, 

relativamente à utilização de outros equipamentos, que dificuldades sentiam no seu 

manuseamento, se consideravam a sua utilização acessível e os resultados obtidos fáceis 

de interpretar e explorar, ou não. Explorou-se, igualmente, as suas opiniões acerca do 

uso, pelos os alunos, dos SATD nas atividades experimentais, se consideravam ou não o 

uso destes equipamentos como uma mais-valia nas aprendizagens dos alunos. 

A última categoria – instrumentos de registo – permitiu esclarecer que tipos de 

instrumentos de registo eram indicados, por estes professores, aos seus alunos. Deste 

modo procurou-se saber se indicavam um modelo de relatório criado na escola, ou 

relatórios do tipo convencional, ou relatórios com estrutura orientada, ou seja, com 

espaços onde os alunos apenas registam os resultados. Também se procurou aferir em 

que momentos os alunos realizavam esses registos e elaboravam esses relatórios, se o 

faziam durante a atividade, se havia alguma preparação prévia, ou se o faziam somente 

após a execução de toda a atividade, depois da aula, eventualmente em casa. Por último 

questionou-se como os professores apreciavam o instrumento de registo que tinham 

indicado aos seus alunos, se era fácil de avaliar e se lhes permitia ter alguma ideia 

acerca das aprendizagens realizadas pelos alunos.  

Em seguida descrevem-se os resultados de acordo com a categorização 

representada na grelha de análise. 
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5.1.1. Ideias e práticas em relação ao trabalho experimental. 

Relativamente à subcategoria “Planificação”, verificou-se que, de uma forma 

geral, os professores afirmaram optar por seguir o manual adotado e apenas um número 

reduzido de professores explicou recorrer ao programa oficial da disciplina e às suas 

recomendações: 

“Consultamos diferentes manuais”(P5) 

“Muitas vezes o manual traz um protocolo que tem material que não há na 

escola, por isso utiliza-se outro manual” (P3) 

“Segue-se o manual, nem sempre à risca, e o programa”(P1) 

“Seguimos o programa”(P6) 

 

No que respeita a subcategoria “Implementação prática”, constatou-se uma 

diversidade de concretizações. Desde aqueles professores que afirmavam realizar todas 

as atividades consignadas no programa, de que o P6 é um exemplo: 

 “Temos todos os sensores, nós fazemos todas as atividades experimentais” (P6) 

 

Até aos que procuravam realizar as atividades consignadas mas ainda como 

ensaio, experienciando estratégias: 

 “Já experimentei na primeira atividade do 10º, fiz pela resolução de problemas 

por via experimental” (P8) 

 

Nas aulas de trabalho laboratorial destes professores os alunos trabalham sempre 

em grupo. Os grupos são geralmente formados por escolha dos alunos e, ou se mantêm 

ao longo do ano letivo, ou então, mudam em cada período, ou seja, os alunos vão 

rodando nos diferentes grupos e todas as atividades experimentais são realizadas por 

todos alunos: 

“Os grupos formam-se por escolha dos alunos, no início e ficam até ao fim do 

ano letivo”(P4) 

“Os grupos organizam-se em grupos, mas em cada período mudam de grupo” 

(P3) 
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No que diz respeito à subcategoria “Limitação detetada” relativamente à 

realização de atividades experimentais, foram referidas como limitações: a 

disponibilidade física do equipamento na escola: 

“Há uma limitação que é a disponibilidade física do equipamento” (P3) 

“Se tivermos o material fazemos se não, temos de adaptar”(P2) 

“Muitas vezes o manual traz um protocolo que tem material que não há na 

escola” (P3) 

 

O pouco tempo disponível para a realização destas atividades: 

 “Aconteceu algumas vezes o protocolo seguido não dava para separar os 

componentes da mistura e não havia tempo para experimentar outro 

protocolo”(P8) 

“Há uma questão que nos pressiona, é o tempo”(P9) 

“Seria preciso mais tempo ou um programa mais pequeno” (P2) 

“Dantes o tempo não chegava e eles levavam (o relatório) para casa e traziam na 

aula a seguir, queixavam-se muito” (P7) 

“Passávamos os dias inteiros na escola” (P3) 

 

O facto da disciplina ser sujeita a exame final, limita a exploração das atividades 

experimentais: 

“O exame é que é o problema”(P12) 

“O exame é castrador das nossas atividades”(P7) 

“Havia as técnicas que nos davam liberdade para fazer coisas diferentes, sem a 

pressão do exame” (P11) 

 

Relativamente à execução da atividade partindo de uma questão-problema, os 

professores revelaram ter dificuldade na orientação dos alunos, em especial na 

elaboração de um protocolo que possa dar resposta a essa questão. O seguinte 

comentário é disso exemplo: 

“Mas à partida tem de haver toda uma componente teórica, por trás, partindo 

apenas da questão problema, mas se correr mal nós não temos tempo para 

repetir. Não sei como devo pegar no problema, não os sei orientar”(P9) 
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Na subcategoria “Estratégia adotada”, constatou-se que os professores quando 

não possuem equipamento, em número suficiente, para que todos os grupos possam 

funcionar de forma autónoma, elaboram estratégias muito variadas, que vão desde a 

filmagem da atividade ao pedido de empréstimo de sensores: 

“Nós adaptamos, como não temos sensor de posição, filmamos”(P4) 

“Nós pedimos emprestado”(P5) 

 

O número significativo de equipamentos, incluindo sensores, em algumas 

escolas deveu-se à iniciativa dos professores de submeterem projetos em concursos de 

financiamento promovidos pelo Ciência Viva e pela Fundação Ilídio Pinho, o que lhes 

permitiu, adquirir os sensores: 

“Com o dinheiro de um projeto ciência viva comprámos os sensores.”(P6)  

 

Noutros casos faz-se uma gestão do trabalho de grupo: 

“Numa experiência é um grupo que faz e os outros observam, na outra é outro 

grupo e assim vai rodando”(P6) 

“Executam à vez a recolha de dados” (P4) 

 

No que respeita a estratégia de execução da atividade, na maioria dos casos, 

senão em todos, os alunos dos professores participantes seguiam o protocolo do manual, 

ou seja “a forma normal” como afirmou P3. Contudo, alguns professores narraram ter 

orientado atividades de exceção, em que os alunos, partindo da questão problema e após 

alguma pesquisa na Internet, elaboravam um protocolo que implementavam, depois de 

aprovado pelo professor: 

 “Já tentámos, uma vez, fazer uma atividade partindo apenas da questão 

problema, sem haver nenhum protocolo”(P7) 

“Fizemos uma vez, partindo da questão-problema, como separar os componentes 

de uma mistura”(P8) 

“Nós também fizemos a mesma atividade, partindo da questão problema eles 

têm de fazer a planificação. Analiso os protocolos que eles delinearam, são 

detetadas as falhas e só depois é que vão para o laboratório”(P5) 

“Eu só utilizei esta metodologia na primeira unidade (acústica), depois dei a Luz 

de forma normal” (P3) 
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A subcategoria “Ideias sobre a implementação” proporcionou alguma 

clarificação quanto ao estatuto excecional que os professores, de uma maneira geral, 

atribuíam a uma estratégia centrada no aluno através da resolução de problemas. Alguns 

professores revelaram ter dificuldade em proporcionar autonomia aos alunos, 

apresentando várias razões, tais como a falta de condições (e.g. tempo, atividades 

obrigatórias, a carga horária), a fraca experiência dos alunos, a sua falta de motivação 

ou de gosto por este tipo de atividades: 

“Penso que os alunos só podem fazer uma experiência autonomamente, depois 

de nós fazermos”(P1) 

“Se fossem habituados a partir do ensino básico, teriam criado um hábito e no 

ensino secundário, com qualquer problema, iriam ter tendência a investigar e 

procurar os materiais para resolver a questão. O limite de tempo e as atividades 

obrigatórias nos limitam imenso, e com a carga horária que os alunos têm, estão 

limitados e pouco voltados a investigar por eles próprios” (P10) 

“Mas o que talvez se pretenda é fazer-se uma questão, não se dar o protocolo e 

eles planificarem toda a experiência de modo a dar resposta a esse problema. 

Não sei até que ponto os nossos alunos estão motivados para isso. A grande 

maioria está habituada a um protocolo”(P9) 

“Tenho dúvidas que o estímulo seja aliciante para eles, não é isso que eles 

gostam, para eles é muito mais fácil chegar e ter uma coisa para fazer. O 

estímulo era praticamente nulo”(P4) 

 

Talvez devido a estas razões o sentimento geral reflete-se nesta afirmação de um 

dos participantes “Qualquer aula de laboratório é muito cansativa”(P1) 

 

Não obstante, os professores, de uma maneira geral, mostraram uma atitude 

positiva em relação às atividades experimentais e facilidade em usar os SATD, como 

exprimiu P4: “Dá muito bem é facílimo fazer isto”. Muitos opinaram que os alunos 

gostam de situações em que realizam atividades experimentais com recurso a estas 

tecnologias: 

“Eles entusiasmam-se muito. Acaba por ser interessante”(P8) 

“Para desenvolver uma tarefa destas é preciso dar condições às pessoas. Para os 

alunos foi muito bom”(P3) 
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Muitos destes professores que se referiram à atitude positiva dos alunos tinham 

em comum o facto de terem lecionado as Técnicas Laboratoriais, o que lhes deu alguma 

experiência em termos da gestão da autonomia dos alunos: 

“Na altura havia as técnicas laboratoriais, que nos davam um contexto especial. 

O ponto de partida foi a pesquisa bibliográfica, discutiram entre eles e tentaram 

chegar a definições de conceitos e depois relacioná-los através de mapas de 

conceitos e V de Gowin, e aquelas modernices todas, que havia na altura. Fiquei 

com a sensação que a unidade de acústica tinha sido lecionada. Os alunos tinham 

uma motivação tal, que os encontrei fora das aulas a trabalhar no projeto”  

 

A subcategoria “Apoio aos alunos” revela que os professores intervêm 

frequentemente, discutem os protocolos com os alunos e orientam-nos não só na 

implementação do mesmo, como também na análise e interpretação dos resultados.  

“Eu intervenho frequentemente pois pedem ajuda, perguntam se os resultados 

foram bons, se desprezam”(P4) 

“Eu intervenho muito, discutimos os resultados”(P2) 

“Antes de passarem para a prática apresentam à turma e analiso com eles os 

protocolos que eles delinearam” (P5) 

 

Quanto à subcategoria “Autonomia dos alunos” as respostas dos professores são 

coerentes com as preocupações demonstradas na implementação de estratégias 

centradas nos alunos através da resolução de problemas atrás descritas. De acordo com 

as suas afirmações, o trabalho experimental não pode ser totalmente autónomo, pois 

para a realização de atividades realizadas independentemente pelos alunos seria 

necessário que tivessem vindo a adquirir esses hábitos desde o ensino básico: 

“Não é um trabalho totalmente autónomo”(P4) 

“Isso seria interessante se nós tivéssemos várias experiências, tipo modelo e 

depois obrigarmos os alunos a fazerem uma, sozinhos” (P1) 

“Se fossem habituados a partir do ensino básico a serem mais autónomos, já o 

seriam no secundário”(P10) 

 

 No entanto, P3 admite que “Os alunos sentiam a necessidade da 

experimentação” e que seria uma grande mais-valia conseguirem realizar tudo de forma 

autónoma. 
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Foi definida a subcategoria “Participação dos professores em projetos”, uma vez 

que todos os professores envolvidos neste estudo tinham experiência de implementação 

de projetos, quer financiados pela Ciência Viva, quer pela Fundação Ilídio Pinho ou até 

pelo projeto do ensino experimental das ciências, do Ministério da Educação. Das 

experiências apresentadas, é de salientar o facto dos alunos terem trabalhado questões-

problema, de forma autónoma, tendo sido a intervenção do professor bastante reduzida: 

“No projeto do ensino experimental das ciências, foi-nos proposto fazer um 

trabalho mais amplo que foi envolver as 4 áreas, física, química, biologia e 

geologia e trabalharmos uma questão problema comum”(P3) 

“A questão era: que fatores afetam a dinâmica de um poço?”(P7) 

“Desenvolvemos um projeto onde os alunos tinham de ver a variação da 

salinidade do Tejo e quais as espécies de peixe que existiam, eles tinham de 

pesquisar o protocolo, fizeram entrevistas a pescadores e fizeram uma 

contextualização das aprendizagens”(P6) 

 

 Porém, os professores referiram que só foi possível implementar esta 

metodologia porque havia tempo, já que normalmente estes projetos eram 

desenvolvidos nas aulas de Técnicas Laboratoriais, onde não existia a componente 

“exame” que, para os professores envolvidos, é bastante condicionador do 

desenvolvimento da autonomia.  

5.1.2. Ideias e práticas em relação aos SATD 

No que concerne a subcategoria “Utilização”, apesar de todos os professores 

participantes terem afirmado que utilizam SATD nas suas aulas experimentais, 

lamentaram o facto dos sensores serem de uma sensibilidade tão elevada que, se ocorrer 

uma pequena alteração no dispositivo experimental ou nos procedimentos de recolha de 

dados, originará, imediatamente uma alteração nos dados. Por exemplo, seja no 

movimento de uma bola, seja de um carrinho, o sensor de movimento dá imediatamente 

um resultado que não é o esperado, o que obriga à repetição da experiência várias vezes: 

“Tive um grupo com resultados muito bons, no outro não, se a bola bate fora do 

sítio já não dá, é preciso repetir” (P9) 
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Apesar de, em algumas, escolas existirem todos os sensores necessários às 

atividades experimentais do ensino secundário, verifica-se que estes existem em número 

insuficiente para o número de grupos numa turma, uma vez que, em algumas atividades, 

só é possível fazer uma única montagem. Este facto leva a que um único grupo de 

alunos efetue a montagem enquanto os restantes apenas registam os resultados e 

analisam os gráficos obtidos, tendo, assim, um papel de observadores, pouco 

intervenientes, na atividade.  

No que diz respeito à montagem da atividade, alguns professores afirmaram 

realizá-la em conjunto com os alunos, mas a maioria referiu que são estes que a 

efetuam, programam as máquinas de calcular e iniciam a recolha dos dados, de forma 

totalmente autónoma: 

“A montagem foi um misto entre mim e eles”(P6) 

 

Relativamente à subcategoria “Prática dos professores”, as opiniões divergem 

bastante. Há professores que consideram que importante é o facto de nem sempre os 

resultados serem os esperados, uma vez que isso leva os alunos a perceberem porque é 

que não obtiveram melhores resultados, levando a uma reflexão por parte dos alunos 

bem como a uma repetição da atividade. Por outro lado, há professores que entendem 

não haver tempo suficiente para repetir, sendo que na aula seguinte há já outra atividade 

para ser realizada:  

“Mais importante que obter o resultado certo é perceber porque é que não o 

obtiveram”(P3) 

“Não dá para corrigir na aula a seguir, temos de corrigir logo ali”(P7) 

 

Vários participantes referiram as soluções encontradas para a resolução de 

alguns problemas, que surgem em determinadas atividades do programa. Muitas destas 

soluções foram encontradas pelos próprios alunos, nomeadamente, na atividade do 

11ºano “Salto para a piscina”. Os alunos colocaram pó de giz à volta da bola para que 

quando esta caísse no chão, deixasse a marca no local exato da queda, outros colocaram 

papel químico no chão: 

“Houve uma situação que eles se lembraram de por pó de giz à volta da bola 

para ver onde caía”(P4) 
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É, pois, neste tipo de situação, quando surgem determinados problemas, que a 

discussão e reflexão dos alunos são fundamentais para a sua resolução. Nestes casos, o 

professor tem uma intervenção muito reduzida, dando total autonomia aos alunos para 

que testem diferentes hipóteses de solução.  

Os sistemas de aquisição e tratamento de dados permitem a obtenção dos 

gráficos em tempo real, no entanto uma boa parte dos professores pede aos alunos que 

os façam em papel, havendo mesmo alguns que consideram que a obtenção do gráfico, 

na calculadora, não permite que os conceitos fiquem bem interiorizados, nomeadamente 

a questão das variáveis em estudo. Outros professores, pelo contrário, consideram 

importante ser os alunos a fazerem as contas e verificar, efetivamente, que com a 

utilização dos sensores, se obtêm os resultados esperados. Pedem, então, aos alunos 

para fazerem pelo menos uma vez, um gráfico em papel de modo a compararem com o 

obtido: 

“Mas digo para fazerem as contas e verificarem que efetivamente dá os 

resultados obtidos. Pelo método tradicional, fizeram em papel milimétrico e eles 

interpretaram razoavelmente bem”(P9) 

“Eu mando pelo menos uma vez, fazer um gráfico à mão”(P11) 

“Comigo fazem um gráfico à mão, não quero calculadora”(P2) 

“Os conceitos não são bem interiorizados”(P9) 

 

 Após este processo, solicitam aos alunos que façam uma interpretação 

minuciosa do gráfico, procedendo a uma exploração qualitativa e quantitativa do 

mesmo. Este método permite uma abordagem mais produtiva e significativa para as 

aprendizagens dos alunos, uma vez que, em simultâneo, se procede a uma interpretação 

qualitativa e quantitativa, o que suscita a discussão em grupo acerca dos resultados, 

analisando, por exemplo, o tipo de movimento efetuado por um carrinho e percebendo 

se o movimento foi uniforme ou uniformemente acelerado ou retardado. Só após esta 

análise, os alunos passam para a interpretação quantitativa, onde é analisado cada 

intervalo de tempo e se pode determinar a velocidade do carrinho ou a sua aceleração. 

Passando à subcategoria “Ideias sobre a utilização”, foi unânime a opinião de 

que a utilização destes equipamentos leva sempre à consecução dos objetivos da 

atividade experimental. A utilização de sensores, segundo os participantes, permite uma 

recolha de dados de forma muito rápida, mas o tratamento dos mesmos requer tempo. 

Apesar deste argumento, os professores referiram como vantagem do uso destes 
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equipamentos o facto de sobrar tempo para uma exploração detalhada dos resultados. 

Foi salientado o facto dos alunos mostrarem uma grande motivação para trabalhar com 

estes equipamentos, apesar de surgirem algumas dificuldades no momento do 

tratamento matemático dos resultados: 

“Atinge-se sempre os objetivos, a qualidade dos resultados é que é questionável, 

mas consegue-se sempre fazer os trabalhos”(P3) 

“A recolha dos dados é rápida, agora o tratamento de dados é demorada”(P8) 

“A recolha é rápida e não tenho sentido essas dificuldades no tratamento 

matemático”(P6) 

“Para explorar o tratamento dos resultados, tem vantagens porque há tempo”(P3) 

“Eles gostam de meter a mão no material, mexer, agora fazer contas é que 

é”(P7) 

 

Registe-se que, segundo os participantes quando os alunos trabalham com estes 

equipamentos, por vezes, nem sequer querem fazer o intervalo e quando os 135 minutos 

de aula são completamente utilizados, ficam muito satisfeitos, uma vez que significa 

que conseguiram executar a atividade experimental, efetuar o tratamento dos resultados 

e elaborar o respetivo relatório, não tendo mais nenhum trabalho, para concluir em casa: 

“Eles são recetivos a este tipo de material, libertam tempo para a exploração dos 

resultados, se demorara os 135 minutos melhor para eles, até se esquecem do 

intervalo”(P3) 

 

Sob o ponto de vista científico, alguns professores mencionaram o facto destes 

equipamentos terem a possibilidade de fazer determinações de grandezas físicas que, de 

outro modo, seria totalmente impossível, nomeadamente a determinação da aceleração, 

o que constitui uma enorme vantagem, relativamente a outros métodos experimentais. 

Todavia, um número reduzido de professores que, apesar de considerarem vantajoso o 

uso de sensores, afirmava que algumas atividades deveriam ser realizadas, recorrendo a 

vários métodos, para que os alunos adquiram espírito crítico face a diferentes resultados 

obtidos: 

“Também acho que devíamos fazer das duas maneiras, os sensores não podem 

substituir o método tradicional”(P11) 

“Gosto muito dos sensores, acho muito interessante e muito útil, mas fazer 

trabalho experimental utilizando outras ferramentas é muito interessante”(P4) 
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“Gosto de trabalhar com os sensores, mas acho que seria vantajoso em algumas 

atividades, fazer de várias maneiras, para criação de espírito crítico, face a 

diferentes resultados”(P17) 

 

 Estas opiniões foram, também, discutidas com os restantes participantes, uma 

vez que, dado o número de atividades experimentais obrigatórias, seria totalmente 

impossível utilizar duas aulas para fazer a mesma atividade, uma com a utilização de 

sensores e outra para a utilização do método tradicional.  

Passando à análise da subcategoria “ Dificuldades sentidas”, alguns participantes 

revelaram sentir, ainda, algumas dificuldades no manuseamento dos sensores, e citaram 

como exemplo, a atividade experimental do décimo ano – Bola saltitona – onde é muito 

difícil colocar o sensor na posição exata, para recolha dos dados do ressalto da bola: 

“Tenho muitas dúvidas no manuseamento dos sensores. Os meus alunos não 

tiveram capacidade de dar a volta aos resultados obtidos”(P9) 

“A bola saltitona é um exemplo da dificuldade de utilização dos sensores”(P2) 

 

 Também consideram que o tratamento matemático dos resultados desta 

atividade se torna bastante complicado para os alunos que, no seu entender, revelam 

muita dificuldade em identificar as grandezas que é necessário medir. Os professores 

referiram ainda que, em especial nesta atividade, os alunos não conseguem fazer as 

leituras corretas, a partir do gráfico, revelam uma enorme dificuldade na interpretação 

do gráfico obtido na calculadora, referindo que os alunos não têm capacidade para “dar 

a volta” aos resultados obtidos: 

“A parte do tratamento dos dados é que é mais complicada”(P12) 

“Não pensam quais as grandezas a medir”(P7) 

“O que está a acontecer é que não sabem fazer um gráfico, não sabem fazer as 

leituras dos gráficos”(P9) 

“Eles fazem tudo na máquina, tudo o que seja à mão é difícil para eles”(P12) 

 

Em concreto, para a atividade experimental “Bola Saltitona”, convém salientar 

que é a única atividade em que os resultados não são obtidos de uma forma direta, ou 

seja, como nesta atividade se utiliza um sensor de movimento, o gráfico obtido na 

calculadora, dá a distância do sensor em relação à bola, e para o objetivo de estudo, o 

que interessa é a distância da bola ao solo, pelo que se torna necessário que os alunos 
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efetuem estes cálculos e tracem, eles próprios, um novo gráfico, o que se revela bastante 

difícil, tal como se pode verificar pela figura 5.1, que mostra o gráfico obtido na 

calculadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Gráfico da atividade experimental “Bola Saltitona”. 

 

 

É de referir que esta atividade experimental se realiza no décimo ano e é neste 

ano que a grande maioria dos alunos trabalha, pela primeira vez, com sensores, assim 

como com a calculadora gráfica pelo que, de certa forma, são naturais e normais as 

dificuldades sentidas pelos alunos. Quanto ao décimo primeiro ano os participantes não 

apontaram quaisquer constrangimentos de manuseamento e interpretação de resultados, 

por parte dos alunos, o que é natural, uma vez que quando chegam ao décimo primeiro 

ano, os alunos já têm experiência na realização de atividades com recurso aos SATD, 

adquirida no décimo ano, e demonstram conhecer bem as funcionalidades e 

potencialidades das calculadoras gráficas.  

Por último, passando à subcategoria “Ideias dos professores”, verificou-se que a 

grande maioria dos participantes referiu considerar estes equipamentos como uma 

vantagem, comentaram que os alunos gostam de executar as montagens das atividades e 

que o fazem, com bastante rigor e com rapidez: 

“Para mim acho que é uma vantagem”(P6) 

“Eles gostam de construir a montagem, eles fazem isso até com alguma classe, 

às vezes são mais rápidos que eu”(P7) 

“Eu gosto de trabalhar com estes sistemas, tenho pena é de não haver mais 

sensores”(P13) 

“Eu acho que é motivante para os alunos”(P6) 

“Gosto bastante, permite fazer a atividade com rapidez e permite fazer vários 

gráficos e consegue-se resultados de acordo com o esperado”(P15) 
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“Gosto de trabalhar, tenho trabalhado muito com os sensores”(P8) 

“Gosto de trabalhar com os sensores”(P10) 

 

 No entanto, existe ainda um número reduzido de professores que considera que 

as aprendizagens realizadas através de métodos tradicionais despertam mais os alunos 

para situações reais, dado que no dia-a-dia ainda se recorre, por exemplo, a 

termómetros, amperímetros, voltímetros e não tanto a sensores: 

“Acho que as aprendizagens que eram feitas de modo tradicional, os desperta 

mais para as coisas que surjam na vida”(P9) 

 

Foi também possível constatar que professores mais jovens consideram 

indispensável o recurso a sensores, pois a ciência está em permanente evolução, sendo 

impossível não acompanhar a evolução tecnológica: 

“A ciência não está parada, está sempre a evoluir. Acho fundamental, os 

sensores e o mais que vier”(P3) 

“Será que lá à frente eles precisam daquilo que nós precisámos lá atrás”(P7) 

“É preciso perceber o passado para compreender o futuro”(P5) 

“Temos de olhar para a frente”(P5) 

 

Deste modo, é absolutamente necessário estar atualizado e utilizar tudo o que de 

mais moderno existir, para implementação da atividade experimental. Acresce ainda 

que, como estes alunos seguem a via do ensino superior, é fundamental que saibam 

utilizar todos os novos equipamentos que possam surgir, para que mais tarde não 

possam sentir tantas dificuldades no manuseamento dos mesmos. 

5.1.3. Ideias e práticas em relação aos instrumentos de registo. 

No que respeita a subcategoria “Tipos” foi possível verificar não existir um 

modelo generalizado de relatório ou instrumento de registo, nas escolas dos professores 

participantes, mas existe um modelo próprio aprovado pelo grupo disciplinar, em geral 

com questões pós-laboratoriais, que permitam atingir os objetivos da atividade 

experimental, mas de forma orientada: 

“Existe um modelo de relatório, aprovado pelo grupo disciplinar”(P4) 
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“Colocar questões pós-laboratoriais que dessem resposta a tudo, mas muito 

orientado”(P9) 

  

Alguns professores referiram que ainda utilizam o modelo convencional de 

relatório, mas no que respeita às introduções teóricas, esse parâmetro já não faz parte do 

relatório, uma vez que, na grande maioria das situações, os alunos vão à internet e 

copiam, na íntegra, toda a informação. Quando seguem o protocolo do manual adotado, 

preenchem as tabelas com os resultados obtidos, noutras situações são os alunos que 

constroem as tabelas, copiam os gráficos – obtidos na calculadora – para o papel e 

apresentam as suas conclusões: 

“As introduções teóricas, já nem as peço”(P3) 

“Se for utilizado o livro já há as tabelas e eles preenchem. Também temos um 

modelo de relatório mais tradicional”(P8) 

 

Para a subcategoria “Momento de aplicação”, registou-se que a grande maioria 

dos professores considera que o tempo de aula de cento e trinta e cinco minutos permite 

a realização do relatório no espaço aula. Para estes professores, trata-se de uma grande 

vantagem, uma vez que os alunos conseguem realizar a atividade e elaborar o relatório, 

na aula, não tendo necessidade de levar trabalho adicional para casa: 

“Fazem tudo na sala de aula”(P4) 

“Fazem tudo na aula, conseguem entregar e não levam mais trabalho”(P9) 

“Os cálculos são realizados na própria aula”(P6) 

 

Os alunos também manifestaram o seu agrado por esta opção, uma vez que, 

deste modo, conseguem concluir toda a atividade, no tempo de aula.  

Apenas um professor referiu que os alunos elaboram o relatório em casa, 

utilizando como modelo o tradicional. Quando sobra tempo, ocorre a possibilidade de se 

proceder a uma exploração mais detalhada dos resultados e possibilita a exploração de 

conclusões mais interessantes, sob o ponto de vista científico. 

A subcategoria “Avaliação do instrumento” refere-se ao instrumento de registo 

que foi utilizado na OF, estruturado de acordo com o V de Gowin. Antes da OF nenhum 

dos participantes tinha utilizado o V de Gowin nas suas aulas, apenas P3 tinham tomado 

contacto num projeto em que tinha participado. Nas primeiras sessões, quando lhes foi 

mostrado, todos os participantes, numa primeira abordagem, consideraram este 
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instrumento complexo, em virtude de possuir muitas vertentes de análise que, 

normalmente, não são exploradas em sala de aula, como os juízos de valor, os conceitos 

associados ao tema da atividade e os juízos cognitivos: 

“É muito prático”(P4) 

“É uma vantagem, porque se um ou outro conceito não está devidamente 

interiorizado é algo que se pode perceber num mapa conceptual”(P10) 

“Mas fico na dúvida até onde posso explorar isso, mas assim mesmo acho 

útil”(P10) 

“É uma aprendizagem também para nós”(P16) 

“Apesar de achar, à partida, que os alunos irão poupar muito tempo”(P2) 

“Vantagem: organiza as ideias”(P18) 

“Permite reformular conceitos”(P6) 

“A grande vantagem do “V” parece ser o facto de ser muito resumido e portanto 

poupar tempo no seu preenchimento. Apela à capacidade de síntese dos alunos, 

que nem sempre têm”(P8) 

 

As afirmações dos professores na subcategoria “Avaliação das aprendizagens”, 

refletem a sua opinião que, de uma forma geral, os alunos têm muito bons resultados, na 

componente experimental: 

“Havia uma melhoria significativa, destes alunos, em relação aos alunos que 

seguem um protocolo”(P3) 

“Os alunos têm muito bons resultados”(P4) 

 

 Foi ainda referido que o facto dos alunos apresentarem bons resultados na 

componente experimental, se deve, por um lado, à sua motivação por esta componente e 

por outro, ao permanente apoio do professor, uma vez que nas aulas experimentais 

apenas se encontram metade dos alunos da turma. Ora, como estes trabalham em grupo, 

o professor é uma presença constante junto dos alunos, orientando-os sempre que surge 

alguma dificuldade: 

“Têm bons resultados porque nós estamos sempre em cima deles e vamos 

sempre ajudando. Se nós tivéssemos, hipótese de repetir, aí sim eles tinham de 

fazer tudo sozinhos, assim a avaliação é um bocado fictícia”(P7) 
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5.1.4. Síntese. 

As respostas, comentários e intervenções dos participantes, no início da OF, 

permitiram inferir que, na sua maioria, planificavam as atividades experimentais que 

concretizavam junto dos seus alunos, tendo, essencialmente, como base os protocolos 

do manual adotado nas respetivas escolas e outros manuais, caso os primeiros fossem 

considerados insuficientes. Poucos afirmaram recorrer aos programas curriculares das 

disciplinas para realizar essas planificações. As estratégias adotadas, em geral, 

correspondiam ao que era proposto no protocolo selecionado do manual. 

Consequentemente, estratégias centradas no aluno, envolvendo a resolução de uma 

situação-problema, de acordo com as orientações do programa em vigor na altura em 

que a OF se realizou, eram raramente seguidas. Alguns professores referiram tais 

abordagens como “de exceção” sem grande convicção nem com grande impacte nas 

suas práticas regulares, possivelmente, atendendo aos seus comentários, por não se 

sentirem muito seguros do seu papel nesse contexto, no tipo de orientação a prestar aos 

seus alunos e no modo como planificar tais atividades. Ultrapassar estes 

constrangimentos exigia muito tempo de preparação, pesquisa de informação em 

literatura da especialidade, reflexão, criatividade e formação. 

Todos os professores afirmaram que estas atividades eram realizadas em grupo, 

havendo uma grande leque de possibilidades no que respeita o número de alunos por 

grupo, a sua gestão e a autonomia proporcionada. A este respeito os professores 

mostraram-se indecisos quanto ao grau de autonomia a proporcionar aos alunos, mas as 

suas afirmações tendiam para uma intervenção expressiva do professor na  condução do 

trabalho dos alunos. Várias razões foram apontadas, ou pelo facto dos alunos não 

estarem preparados para tal, ou pela falta de tempo necessário para permitir aos alunos 

trabalharem por si, ou porque os próprios alunos preferem que se lhes diga claramente o 

que têm de fazer. 

Todos os professores admitiram que os alunos mostravam uma atitude muito 

positiva acerca das atividades laboratoriais, envolvendo diferentes tipos de experiências. 

Alguns professores que tinham participado em projetos envolvendo atividades 

laboratoriais do tipo experimental admitiam a forte motivação demonstrada pelos 

alunos, assim como a qualidade das aprendizagens realizadas. Contudo, tais situações 

de aprendizagem dificilmente poderiam ser concretizadas no período regular das aulas 
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por consumirem demasiado tempo, esbarrando com as necessidades de cumprimento do 

programa tendo em vista a avaliação no exame. 

Todos os professores confirmaram realizar atividades experimentais com SATD 

nas suas disciplinas, mas o número de atividades realizadas, atendendo às indicações 

curriculares, era muito variado consoante os professores. Várias razões foram 

apontadas, especialmente as que se relacionavam com falta de equipamento, em geral, e 

de sensores, em particular, para uma concretização efetiva e frutuosa, dando igual 

oportunidade a todos os alunos para realizarem todas as atividades programadas. O 

tempo, o exame e alguma insegurança dos professores na condução destas atividades 

foram outras razões explicitadas. Não obstante, referiram várias iniciativas por eles 

seguidas no sentido de adquirirem os equipamentos necessários. 

Os professores revelaram disposições contraditórias em relação à integração 

destes dispositivos nas atividades experimentais. Por um lado, questionavam as perdas 

de aprendizagens relevantes (e.g. construção de gráficos; uso de instrumentos do 

quotidiano) quando se utilizam os SATD e algumas objeções quanto à fiabilidade de 

alguns sensores. Por outro lado, faziam uma apreciação muito positiva, especialmente 

pelo facto destes dispositivos agilizarem a concretização da atividade, permitindo que 

esta fosse concluída no tempo regular de aula e que fosse libertado tempo para o registo 

e tratamento dos dados, seu registo e discussão. Admitiam a motivação e a facilidade 

com que os alunos trabalhavam com os SATD de tal forma que, em muitos casos, eram 

eles que realizavam a montagem dos dispositivos experimentais quer em colaboração, 

quer sob orientação do professor.  

Nenhum dos participantes tinha utilizado instrumentos de registos orientados 

segundo o V de Gowin e mapas de conceitos. De uma maneira geral seguiam modelos 

de relatório semi-estruturados adotados pelas respetivas escolas e consideravam que o 

relatório da atividade devia ser elaborado, pelos alunos, na aula, mas nem sempre isso 

era possível, atendendo a constrangimentos de tempo. Alguns comentaram a existência 

de relatórios já feitos, disponíveis na Internet, para cada atividade designada no 

currículo, pelo que, progressivamente tinham deixado de exigir qualquer abordagem 

teórica nos relatórios, os quais passaram a não conter qualquer interligação entre a 

componente teórica e a metodológica e consistir, basicamente, em questões pré-

definidas às quais os alunos têm de responder, adicionando os resultados e as 

conclusões. 

 



 

121 

 

5.2 Mudanças Observadas  

Neste subcapítulo são apresentados os resultados referentes à segunda questão 

de investigação – Que mudanças se observaram nas ideias e práticas dos professores 

participantes relativamente às atividades experimentais com a integração dos SATD, 

decorrentes da sua participação na oficina? – de acordo com as seguintes fontes de 

dados: i) análise dos instrumentos de registo elaborados pelos participantes da OF; ii) 

análise de conteúdo dos registos das participações online e das observações a cinco 

aulas dadas por participantes, após a realização da OF; iii) questionário ministrado, aos 

participantes, no fim do ano letivo a seguir ao ano em que se realizou a OF. 

5.2.1. Mudanças na planificação das atividades experimentais. 

Nas páginas seguintes estão inseridos os 12 instrumentos de registo elaborados 

pelos participantes ao longo da OF, os quais focam aspetos essenciais – teóricos, 

metodológicos e práticos – para a planificação e concretização das atividades 

experimentais a que dizem respeito. A sequência com que se apresentam está de acordo 

com as diretrizes dos programas curriculares: em primeiro lugar constam os 

instrumentos de registo do 10º ano da componente de Química, seguidos da componente 

de Física, o 11º ano inicia-se pela componente de Física, seguida da componente de 

Química e, no 12º ano as disciplinas são independentes. 

No início da OF, como se descreve no subcapítulo anterior, os participantes, de 

uma maneira geral, planificavam as atividades experimentais com base no manual 

adotado na respetiva escola e nos protocolos aí existentes que eram seguidos pelos 

alunos. Estas atividades ditas “tradicionais” ou “normais”, pelos participantes, 

afastavam-se do modelo de atividade experimental centrado no aluno através da 

resolução de problemas, consignado nos programas curriculares, o qual era 

implementado excecionalmente pelos participantes.  

Nenhum dos professores participantes tinha utilizado o V de Gowin como base 

orientadora ou instrumento de registo tanto para a planificação das atividades como para 

a elaboração dos relatórios pelos alunos. O modelo de relatório habitualmente seguido 

era do tipo semi-estruturado com questões pré-definidas às quais os alunos têm de 

responder, adicionando os resultados e as conclusões. A interligação entre a 

componente teórica e a metodológica é praticamente inexistente.  
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Almofariz; naftaleno; 

tubo de ensaio; sensor de 

temperatura; Gobelé; água e 

placa de aquecimento. 

Procedimento: Pulverizar a amostra no almofariz, colocar a 

amostra no tubo de ensaio, colocar o sensor em contato com a 

amostra, colocar o tubo de ensaio dentro do gobelé com água, 

programar o SATD e ligar a placa de aquecimento. 

 

Registos 

Título da Actividade: Identificação de uma substância e avaliação do grau de 

pureza. 

Objectivos: Determinar experimentalmente o ponto de fusão do naftaleno; 

comparar o valor experimental com o tabelado e avaliar a pureza da amostra. 

Contextualização: Identificação de uma substância. 

 

Será a amostra de naftaleno, 

pura? 

Cada substância é 

caracterizada por um 

conjunto de propriedades 

físicas que a permitem 

identificar. O ponto de 

fusão é a temperatura à qual 

uma substância passa, do 

estado sólido para o estado 

líquido. 

As substâncias puras possuem, 

a pressão constante, pontos de 

fusão constantes, e definidos 

que as caracterizam. A 

temperatura permanece 

constante durante a fusão. 

O naftaleno puro possui um 

ponto de fusão de 80,2
0
C. 

A amostra de naftaleno 

utilizada não é pura, uma vez 

que o seu ponto fusão se situa 

abaixo do valor tabelado. 

Substância pura, misturas, 

temperatura, propriedades físicas e 

químicas, ponto de fusão e estado 

físico. 
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Montagem 

 

 

 

 

 

Mapa de Conceitos 
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Material: Tubo de ensaio; rolha 

perfurada com 2 orifícios; sensor de 

temperatura; SATD; suporte e 

garra; placa de aquecimento e tina. 

Procedimento: Colocar a amostra no tubo de ensaio; 

colocar num dos orifícios, um capilar e no outro o 

sensor; programar o SATD; colocar o tubo de ensaio 

na tina com água e ligar a placa. 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Registos 

Título da Actividade: Identificação de uma substância e avaliação do grau de 

pureza. 

Objectivos: Determinar o ponto de ebulição do metanol; comparar o valor 

experimental com o tabelado e avaliar a pureza da amostra em estudo. 

Contextualização: Identificação de uma substância através do seu ponto de 

ebulição. 

 

Será a amostra de metanol, 

pura? 

Qual a aplicação tecnológica 

deste método? 

Cada substância é 

caracterizada por um 

conjunto de propriedades 

físicas, designadas por 

constantes físicas, e que 

permitem a sua 

identificação. O ponto de 

ebulição é a temperatura à 

qual uma substância 

passa, do estado líquido 

ao estado gasoso. 

 

As substâncias puras 

apresentam, a pressão 

constante, pontos de ebulição 

definidos (constantes), que as 

permitem identificar. A 

temperatura permanece 

constante durante a transição 

de fase (ebulição). 

O metanol é puro e apresenta 

um ponto de ebulição de 65
0
C. 

Atendendo ao gráfico obtido, verifica-

se que a temperatura estabilizou nos 

65,2
0
C, podendo concluir que se trata 

de uma amostra pura, uma vez que este 

valor é muito próximo do valor 

tabelado. 

Substância pura, misturas, 

temperatura, propriedades físicas e 

químicas, ponto de ebulição, 

transição de fase e estado físico. 
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Mapa de Conceitos 

Montagem 
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Questão Problema 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Princípios e Leis 

1ª e 2ª Leis da Termodinâmica 

 
Conceitos 

Material/Procedimento 

Material  

2 gobelés; 1 balão de fundo redondo; placa de 

aquecimento; resistência elétrica; manta de 

aquecimento; sensor de temperatura e SATD. 

Procedimento 

Colocar 100g de água em cada um dos recipientes, 

registar a temperatura inicial, ligar os sistemas 

elétricos durante 20 minutos. Registar os resultados. 

 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Registos 

Título da Actividade: Rendimento no Aquecimento 

Objectivos:Determinar o modo mais eficaz num processo de aquecimento. Identificar 

os fatores que aumentam a eficiência do aquecimento. 

Contextualização:Eficiência no aquecimento quando se cozinha uma refeição. 

 

Será o tempo de aquecimento 

fundamental para a temperatura 

final da amostra? 

Se o tempo de aquecimento for 

o mesmo a temperatura final da 

amostra será a mesma 

Pelos resultados obtidos podemos 

concluir que o aquecimento de uma 

amostra depende do formato da fonte de 

aquecimento e do tipo de contato com a 

amostra a aquecer (mantendo constante 

a potência elétrica da fonte de calor, a 

massa da amostra e o tempo de 

aquecimento). O aquecimento será tanto 

mais eficiente quanto maior for a 

superfície de contato com a fonte de 

aquecimento.  

Quando dois corpos, a 

temperaturas diferentes, 

entram em contato 

ocorre transferência de 

energia, sob a forma de 

calor, do corpo a 

temperatura mais 

elevada para o que se 

encontra a temperatura 

mais baixa. 

Sistemas; 

Energia interna; 

Radiação; Calor; Trabalho; 

Condução; Convecção 
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Montagem 

Mapa de Conceitos 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Registos 

Título da Actividade: Queda livre 

Objectivos:Distinguir força, velocidade e aceleração; reconhecer que, numa queda 

livre, corpos com massas diferentes experimentam a mesma aceleração, desprezando a 

resistência do ar e outros atritos. 

Contextualização: Experiência de Galileu que consistiu em deixar cair 2 corpos 

de massa diferentes, do cimo da Torre de Pisa. 

 

Dois atletas com pesos 

diferentes, em queda livre, 

experimentam ou não, a mesma 

aceleração? 

A aceleração gravítica 

não depende da massa do 

corpo nem da altura de 

queda. Um corpo 

encontra-se em queda 

livre, quando a única 

força que atua sobre ele é 

a força gravítica. 

Corpos mais pesados chegam 

primeiro ao solo. 

Em queda livre, corpos com 

massa diferentes ficam sujeitos 

à mesma aceleração. 

𝑣 =
∆𝑦

∆𝑡
  𝑒  𝑎 =  

∆𝑣

∆𝑡
 

             x = x0 + v0t + ½ a t
2 

 

Material 

2 células 

fotoeléctricas; SATD; 

Suporte universal e 

garras; esfera. 

Procedimento 

Colocar as duas células fotoeléctricas no suporte e ligar ao SATD. 

Largar a esfera, de modo que a sua velocidade inicial seja nula, e um 

pouco acima da 1ª célula. Registar os tempos de passagem nas 

células e a velocidade. 

 

     h (altura entre as células) = 0,40m      m(massa da esfera) = 

41,63g 

t(s) g = 
2𝑦

𝑡2  (𝑚/𝑠2) média (g) 

0,2744 10,62 

10,70 0,2716 10,85 

0,2744 10,62 

 

Queda de graves; 

Força gravítica; 

Massa; 

Altura de queda; 

Aceleração da gravidade 
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Mapa de Conceitos 

Montagem 
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Material 

Carrinho; roldana; fio; massa marcada; 

sensor de posição e  SATD. 

Procedimento 

Colocar o carrinho alinhado com o 

sensor, passar o fio que liga o carrinho à 

massa marcada, pela roldana. Largar o 

carrinho e analisar o gráfico obtido. 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Registos 

Título da Actividade:Será necessário uma força para que um corpo se mova? 

Objectivos:Identificar os tipos de movimento com base na determinação de 

velocidades; interpretar a 1ª e 2ª leis de Newton. 

Contextualização: Um carro  encontra-se parado, numa estrada horizontal sem 

atrito, entrando em movimento quando é empurrado, depois de se deixar de empurrar o 

carro continua em movimento. 

 

Será necessário uma força para 

que um corpo se mova? 

Se a força resultante que 

atua sobre um corpo for 

nula, o corpo permanecerá 

em repouso se estiver 

inicialmente em repouso, 

ou terá movimento 

retilíneo uniforme se 

estiver em movimento. 

 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ = 𝑚 × 𝑎  

Escreva uma equação aqui. 

. 1ª Lei de Newton - Lei da 

Inércia 

. 2ª Lei de Newton – Lei 

Fundamental da dinâmica 

. Definição de aceleração 

 

 

Tipos de movimentos; 

Aceleração; 

Força resultante; 

Gráficos de movimentos 

 

Quando a força resultante não é nula, 

a velocidade aumenta e o movimento 

é retilíneo uniformemente acelerado. 

O corpo em movimento continuou o 

seu movimento retilíneo e uniforme, 

quando a resultante das forças nele 

aplicadas é nula. 

Não é necessária uma força para que 

um corpo continue em movimento. 

 

Corpos não se movem por si – é 

necessária uma força. 

 

t (s) v (m/s
2
) 

0,0 0,00 

0,5 0,15 

1,0 0,33 

1,5 0,48 

2,0 0,54 

2,5 0,51 

3,0 0,51 
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Mapa de Conceitos 

Montagem 
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Material: Gobelés, sensor de pH e SATD 

e amostras de diferentes águas 

engarrafadas. 

Procedimento: Medir 50 cm
3
 de amostra 

de água para um gobelé, colocar o sensor 

de pH e registar o valor lido. 

De acordo com Bronsted 

ácido é toda a substância 

que em solução aquosa 

liberta protões, para a 

solução e base é toda a 

substância que em 

solução aquosa recebe 

protões. Um ácido 

considera-se fraco, 

quando a sua constante de 

acidez possui um valor 

baixo, significando que se 

ioniza pouco. 

Auto-ionização da água. 

Escala de Sorensen a 25
0
C. 

pH= -log [H3O
+
] 

Produto iónico da água (Kw), a 

25
0
C: 

Kw= 1,0 x 10
-14

 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Será que o valor de pH 

inscrito nos rótulos das 

garrafas de água, está 

correto? 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

As amostras de água 

gaseificada, devem apresentar 

valores de pH mais baixos, 

devido à presença de CO2. 

Juízos Cognitivos 

O pH da amostra de água depende 

da região onde essa água é 

recolhida. As águas sem gás 

possuem um pH superior às águas 

gaseificadas. Os valores rotulados 

encontram-se próximos dos 

valores determinados 

experimentalmente. 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Registos 

Água pH 

Estrela 6,2 

Penacova 5,5 

Pedras 6,4 

Vitalis 4,8 

 

Título da Actividade: Ácido ou base: uma classificação de alguns 

materiais. 

Objectivos: Avaliar quantitativamente a acidez, basicidade ou neutralidade de 

amostras de água. 

Contextualização: A classificação de águas em ácidas, neutras ou alcalinas 

requer processos de avaliação quantitativo com recurso a sensores de pH. As águas 

engarrafadas possuem este parâmetro nos seus rótulos. 

 

Questão Problema 

Solução aquosa, auto-

ionozação, solução ácida, 

básica e neutra, produto 

iónico, pH e escala de 

Sorensen. 
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Mapa de Conceitos 

Montagem 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Qual o efeito da adição de 

etilenoglicol, no ponto de 

congelação da água? 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Sensor de 

temperatura, tubo de 

ensaio, gobelé, NaCl, 

etilenoglicol, gelo,H2O,  

proveta e calculadora 

gráfica. 
 

Procedimento: Prepara-se uma solução de etilenoglicol a 15%(msoluto/Vsolução), 

num gobelé coloca-se gelo e introduz-se o tubo de ensaio que contém a 

solução em estudo, adiciona-se NaCl ao gelo para provocar a diminuição da 

temperatura, no momento em que a solução  em estudo congelar, regista-se o 

valor de temperatura. 
 

 

Registos 

Título da Actividade: Efeito de um soluto no ponto de congelação da água. 

Objectivos: Verificar o efeito da adição de etilenoglicol, no ponto de 

congelação da água. 

Contextualização: Os anticongelantes, muito utilizados nos limpa pára-

brisas  dos automóveis, baseiam-se nesta propriedade cujo objetivo é baixar o ponto 

de solidificação do líquido. 

A adição de um soluto, a 

um solvente, pretende 

modificar o ponto de 

congelação (PC) da 

solução. A diminuição do 

PC é denominado 

abaixamento crioscópico 

(ΔTc). O ponto de 

congelação é a temperatura 

à qual uma substância 

passa do estado líquido ao 

estado sólido. 

. 

ΔTc = Kc x m       

ΔTc = Tcsolução-Tcsolvente 

ΔTc = abaixamento crioscópico;  

Kc = constante crioscópica;  

m = molalidade da solução; 

Tcsolução= temperatura de congelação 

da solução; 

Tcsolvente= temperatura de congelação 

do solvente. 

Ponto de congelação da água 0
0
C. 

A adição de um soluto à água 

provoca uma diminuição do ponto 

de congelação, devendo-se obter um 

valor inferior a 0
0
C. Para a 

concentração de etilenoglicol (15% 

m/V) usada é de esperar um 

abaixamento crioscópico de 5,07
0
C. 

O abaixamento crioscópico no ponto de 

congelação foi de 5,88
0
C. Este valor está 

não se afasta muito do valor esperado. 

V 
solução 

m 
etilenoglicol 

V 
etilenoglicol 

ΔTc 
experimental 

ΔTc 
tabelado 

50 cm3 7,5 g 6,75 cm3 5,880C 5,070C 

 

Questão Problema 

Ponto de congelação, solvente, soluto, 

solução, estado físico, anti-congelantes. 
 

 

 

Mudança de estado 

físico 
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Mapa de Conceitos 

Montagem 

Montagem 

Montagem 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Qual o efeito da adição de 

etilenoglicol, no ponto de 

ebulição da água? 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Sensor de 

temperatura, tubo de ensaio, 

gobelé, placa de aquecimento, 

etilenoglicol, parafina, H2O, 

proveta e calculadora gráfica. 

 

Procedimento: Prepara-se uma solução de etilenoglicol a 

15%(msoluto/Vsolução), coloca-se um tubo de ensaio com a solução 

dentro de um gobelé, adiciona-se parafina ao gobelé, coloca-se o 

gobelé na placa de aquecimento e regista-se a temperatura quando a 

solução entrar em ebulição. 
 

 

Registos 

Título da Actividade: Efeito de um soluto no ponto de ebulição da água. 

Objectivos: Verificar o efeito da adição de etilenoglicol, no ponto de ebulição 

da água. 

Contextualização: Nos radiadores dos automóveis utilizam-se aditivos 

que,evitam a entrada da água em ebulição, elevando o seu ponto de ebulição. 

 

O efeito da adição de um 

soluto, num solvente, 

pretende fazer com que o 

ponto de ebulição varie. 

Um aumento de PE é 

denominado de elevação 

ebulioscópica (ΔTe). O 

ponto de ebulição é a 

temperatura à qual uma 

substância passa do estado 

líquido ao estado gasoso. 

 

ΔTe = Ke x m 

ΔTe = Tesolução-Tesolvente 

ΔTe = elevação ebulioscópica;  

Ke = constante ebulioscópica;  

m = molalidade da solução; 

Tesolução= temperatura de ebulição 

da solução; 

Tesolvente= temperatura de ebulição 

do solvente; 

Ponto de ebulição da água 100
0
C. 

 

A adição de etilenoglicol à água 

provoca uma elevação do seu ponto 

de ebulição, devendo-se obter um 

valor superior a 100
0
C. Para a 

concentração de etilenoglicol (15% 

m/V) usada é de esperar uma 

elevação ebulioscópica de 1,45
0
C. 

A elevação ebulioscópica foi de 

1,30
0
C, este valor situa-se bastante 

próximo do esperado. 

V 
solução 

m 
etilenoglicol 

V 
etilenoglicol 

ΔTe 
experimental 

ΔTe 
tabelado 

50 cm3 7,5 g 6,75 cm3 1,300C 1,450C 

 

Ebulição da água          Ebulição da solução 

Questão Problema 

Ponto de ebulição, solvente, 

soluto, solução e estado físico. 
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Temperatura à qual 

se formou o destilado 

Componente 

destilado 

Primeiro patamar 

[12,16] segundos 
63,50C Propanona 

Segundo patamar 

[24,28] segundos 
86,00C Etanol 

Terceiro patamar 

[36,40] segundos 
98,50C Água destilada 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Manta de aquecimento, balão de 

destilação, coluna de fracionamento, 

condensador, proveta, sensor de temperatura, 

suporte com garra e calculadora gráfica. 

Procedimento: Colocar igual volume de cada 

um dos componentes da mistura, dentro do 

balão de destilação; programar a aquisição de 

temperatura e ligar a manta de aquecimento. 

 

Registos 

Título da Actividade: Destilação fracionada de uma mistura de três 

componentes. 

Objectivos: Separar os componentes de uma mistura líquida, por destilação 

fracionada. 

Contextualização: A destilação fracionada é utilizada nas refinarias de 

petróleo para separação dos seus constituintes.  

A destilação fracionada 

é uma técnica de 

separação de misturas 

líquidas homogéneas, 

que apresentem 

diferentes pontos de 

ebulição. 

Os constituintes da mistura têm 

de possuir pontos de ebulição 

diferentes, apesar de poderem ter 

valores próximos. 

Como os constituintes da mistura 

em estudo possuem pontos de 

ebulição diferentes (água: 100
0
C; 

etanol: 78,4
0
C e propanona: 

56
0
C) é de admitir que será 

possível fazer esta separação. 

Com esta técnica foi possível separar 

os 3 componentes da mistura, apesar 

dos valores obtidos para os pontos de 

ebulição, serem ligeiramente 

diferentes dos tabelados. 

Será possível separar os 

constituintes de uma 

mistura constituída por 

água, metanol e 

propanona? 

Destilação fracionada, destilação 

simples, ponto de ebulição e mistura 

homogénea de líquidos. 
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Atrito; 

Área de superfície de contacto; 

Natureza da superfície de contacto; 

Massa; 

Coeficiente de atrito; 

Atrito estático e cinético 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Mecânica do ponto material; 

Forças de atrito entre sólidos 

 

Questão Problema 

- O valor da força de atrito 

dependerá da massa do objeto? 

E da sua área de contacto? E da 

natureza dos materiais em 

contacto?  

- Determinar coeficientes de 

atrito estático e de atrito 

cinético. 

 
𝐹𝑎𝑡,𝑒
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝜇𝑒�⃗⃗�  

𝐹𝑎𝑡,𝑐
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝜇𝑐�⃗⃗�  

Princípios e Leis 

Proporcionalidade entre força de atrito e 

reação normal da superfície. 

Força de atrito como componente tangencial 

da reação da superfície de apoio. 

Força de atrito estático:  

Força de atrito cinético:  

O atrito estático é sempre maior que o atrito 

cinético. 

Na iminência de movimento o atrito estático é 

máximo. 

 

Juízos de Valor 

Obtenção de coeficiente de atrito estático e de atrito 

cinético muito preciso, em virtude de estarmos a usar 

um sensor de força e um interface de ligação à 

calculadora gráfica. Espero verificar que a força de 

atrito não depende da área das superfícies em contacto, 

mas dependerá da massa do objeto e da natureza dos 

materiais em contacto. 

 Juízos Cognitivos 

Como se pode ver dos resultados obtidos, por exemplo para os 

corpos B e C, quer para a superfície de madeira quer para a de 

plástico, os valores obtidos para a força de atrito permitem 

concluir que esta depende da massa, mas não da área. A 

diferença obtida nos resultados ficar-se-á a dever a erros 

experimentais e de seleção dos pontos nos gráficos obtidos. 

Como seria de esperar os valores obtidos para o coeficiente de 

atrito cinético são menores do que os obtidos para o coeficiente 

de atrito estático. Os valores obtidos encontram-se no anexo. 

 

Conceitos 

 

Material/Procedimento 

Material 

Corpos de diferentes 

materiais (de massa 

conhecida); - massas 

marcadas; - sensor de força, 

sensor de movimento, 

analisador de dados; -

calculadora gráfica 

Procedimento 

Determinar e registar os valores das massas marcadas e dos corpos; -colocar um corpo sobre uma base, ligado ao 

sensor de força; -ligar a calculadora ao analisador de dados; -iniciar a recolha de dados;-fazer força no sensor 

para que o mesmo se comece a mover; -obter um gráfico de F.vs.t; -obter o valor máximo da força.–ligar a 

extremidade do corpo a um suporte com massas; -colocar massas até o corpo ficar na iminência de movimento; - 

largar o corpo e obter o gráfico d.vs.t (usando o sensor de movimento e a calculadora gráfica); -fazer uma 

regressão quadrática e obter a expressão matemática; -fazer a 2ªderivada da expressão anterior; - obter o valor da 

força. 

 

Registos 

Em anexo 

Título da Actividade: Atrito estático e atrito cinético. 

Objectivos: Verificar, experimentalmente que o coeficiente de atrito cinético é inferior ao 

coeficiente de atrito estático. Averiguar sobre a dependência da força de atrito relativamente à massa do 

objeto, à área de contacto e aos materiais em contacto  

Contextualização: Se um automóvel tiver os pneus "carecas" o atrito é pequeno e o carro 

"patina" ao arrancar. Para curvar em segurança é também necessário que haja atrito suficiente entre os 

pneus e a estrada. Os pneus de qualidade são capazes de gerar forças de atrito suficientes, em terrenos 

de vários tipos e nas mais variadas condições meteorológicas. Na linguagem corrente diz-se que o carro 

"agarra" bem à estrada. 
 

Montagem 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 massa(g) Área de contacto (cm2) 

A 133,6 20 (metal) 

B 220,1 62 (madeira); 93 (plástico) 

C 236,0 62 (madeira); 93 (plástico) 

D 141,9 38 (madeira); 40 (metal) 

 Força de atrito estático máxima (N) Coeficiente de atrito estático 

A 1,306 (metal) 0,939 (metal) 

B 1,457 (madeira); 1,487 (plástico) 0,675 (madeira); 0,689 (plástico) 

C 1,58 (madeira); 1,608 (plástico) 0,683 (madeira); 0,695 (plástico) 

D 1,276 (madeira); 1,306 (metal) 0,918 (madeira); 0,939 (metal) 

 Aceleração (ms-2) Força de atrito cinético (N) Coeficiente de atrito cinético 

A 0,41 (metal) 0,89 (metal) 0,68 (metal) 

B 0,54 (madeira) 0,46 (plástico) 0,80 (madeira) 0,84 (plástico) 0,37 (madeira) 0,89 (plástico) 

C 0,64 (madeira) 0,34 (plástico) 0,76 (madeira) 0,86 (plástico) 0,33 (madeira) 0,37 (plástico) 

D 0,59 (madeira) 0,40 (metal) 0,83 (madeira) 0,89 (metal) 0,60 (madeira) 0,64 (metal) 

Mapa de Conceitos 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Colisões 

 

Questão Problema 

Como se poderá verificar 

experimentalmente que há 

conservação do momento 

linear, nas colisões? 

Como se calcula o coeficiente 

de restituição numa colisão? 
𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ = 𝑚 × 𝑎  

∆𝐸𝑚 = 0 ⇔ 𝐸𝑚𝑓 = 𝐸𝑚𝑖 

𝑝 = 𝑚 × 𝑣  

Princípios e Leis 

2ª Lei de Newton 

Lei da Conservação da Energia 
Mecânica 

3ª Lei de Newton. 

Momento linear 

 

Juízos de Valor 

O momento linear inicial e final diferem 

pouco, esta pequena diferença pode dever-se 

à força de atrito, que não é totalmente nula, 

fazendo diminuir o momento linear. O 

coeficiente de restituição mostra que há 

alguma dissipação de energia. 

 Juízos Cognitivos 

Nas colisões há conservação do momento 

linear quando a resultante das forças é nula. 

Numa colisão, em geral, a energia cinética 

não se conserva pois parte da mesma 

converte-se em energia térmica e sonora. 

Conceitos 

Colisão; 

Conservação do momento linear; 

Colisão elástica e inelástica; 

Coeficiente de restituição 

Material/Procedimento 

Material 
Calha de ar; célula fotoeléctrica; digitímetro; 

régua; carrinhos e balança. 

Procedimento 
Efetuar a montagem, soltar os carrinhos e recolher os 

dados do digitímetro; repetir os ensaios 4 vezes. 

 

 

Montagem 

 

Título da Actividade: Colisões. 

Objectivos: Verificar experimentalmente a conservação do momento linear em 

colisões, a variação da energia cinética em colisões inelásticas e determinar o 

coeficiente de restituição. 

Contextualização:Colisões entre veículos nas estradas. Colisões nas bolas de 

bilhar. 

Registos 

Em anexo 
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Mapa de conceitos 

[Escreva um trecho do 

documento ou o resumo de um 

ponto interessante. Pode 

posicionar a caixa de texto em 

qualquer ponto do documento. 

Utilize o separador Ferramentas 

de Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto do 

trecho em destaque.] 

Anexos 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Estudo da dinâmica de um sistema em 

que as forças de atrito são desprezáveis 

 

Questão Problema 

Como medir a aceleração da 

gravidade com a máquina de 

Atwood? 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗ = 𝑚 × 𝑎  

∆𝐸𝑚 = 0 ⇔ 𝐸𝑚𝑓 = 𝐸𝑚𝑖 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

Princípios e Leis 

2ª Lei de Newton 

Lei da Conservação da Energia 
Mecânica 

Leis do Movimento 

 

Juízos de Valor 

Esperamos obter um valor da aceleração 

gravítica muito preciso, em virtude de 

estarmos a usar um sensor digital e efetuar 

as leituras através do gráfio obtido 

diretamente na calculadora gráfica. 

 
Juízos Cognitivos 

Com recurso ao gráfico (g=declive da recta), 

obtivemos uma aceleração gravítica de 𝑔 =

3,2916 𝑚𝑠−2, que em relação ao valor tabelado 

(𝑔 =9,8 𝑚𝑠−2), afastam-se muito do valor esperado. 

tal diferença pode dever-se ao facto de durante o 

movimento das massas se verificar uma acentuada 

oscilação das mesmas. 

 

Conceitos 

 

Material/Procedimento 

Material 
Rodana; -suporte universal; -fio inextensível; - 

massas marcadas; -sensor de movimento; -

máquina de Atwood e calculadora gráfica. 

Procedimento 
Efetuar a montagem da roldana e do sensor de 

movimento no suporte; - suspender as massas; -acionar 

o sensor e recolher os dados na máquina gráfica; repetir 

os ensaios 3 vezes. 

 

Registos 

Massa A=25,2g Massa B=50,4g 

 

 

Ensaio 

1 

Ensaio 

2 

Ensaio 

3 

d 

(m) 

0,5134 0,5212 0,595 

t (s) 0,95 1,0 0,90 

 

Título da Actividade: Máquina de Atwood 

Objectivos: Relacionar o valor da aceleração do sistema e as massas que 

constituem o sistema e determinar a aceleração da gravidade. 

Contextualização:Verificar experimentalmente o valor da aceleração da 

gravidade. 

Energia mecânica; 

Movimentos; 

Equações dos movimentos; 

Energia cinética; 

Energia potencial; 

2ª Lei de Newton 
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Montagem 

 

Mapa de conceitos 



 

146 

 

 

O processo seguido, pelos professores participantes, na realização destas 

planificações correspondeu a uma mudança radical relativamente às suas práticas 

anteriores comuns pois implicou: a análise do currículo, a apreciação das atividades nele 

propostas, a sua adaptação às condições existentes na escola e na(s) turma(s), a pesquisa 

na literatura para aprofundamento dos conceitos, princípios e leis relevantes para a 

formulação do problema e elaboração dos procedimentos metodológicos. A exigência 

de um processo destes tanto a nível do conhecimento pedagógico de conteúdo como do 

conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo (Mishra & Koehler, 2006) é 

assinalável pelo que os professores beneficiaram do trabalho em grupo colaborativo 

proporcionado na OF, reconhecido por eles como muito positivo, ao qual, de certa 

forma, tentam dar continuidade através da manutenção de contactos entre si e com a 

formadora/investigadora.  

O envolvimento demonstrado pelos participantes na elaboração destas 

planificações e o clima de colaboração criado, originou um produto não esperado do 

presente estudo que foi a criação de uma brochura com as planificações das 21 

atividades experimentais estabelecidas no currículo – 12 elaboradas pelos participantes 

e 9 elaboradas pela investigadora (Apêndice IV). As 21 planificações foram analisadas e 

comentadas por dois docentes universitários, um da área da Física e outro da área da 

Química, que apresentaram algumas sugestões de reformulação. 

A brochura foi distribuída a todos os professores participantes como uma 

ferramenta auxiliar, na preparação destas atividades experimentais. Esta brochura 

encontra-se no CD que acompanha esta tese e está disponível na Web 2.0 sob a forma 

de um e-book
26

 de acesso livre e que pode ser consultado, não só por todos os 

professores de Física e de Química, mas também por qualquer pessoa interessada nestas 

temáticas. 

Não se pretende, com a criação deste e-book que as planificações nele incluídas 

sejam consideradas como modelos a seguir, mas antes como propostas, apresentadas por 

                                                 
26

disponível no seguinte endereço: http://goo.gl/67mLov, ou através do código QR: 
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professores, que as validaram, concretizando-as nas suas escolas, com os seus alunos. 

São propostas exequíveis que podem ser usadas, reutilizadas, adaptadas como qualquer 

recurso educativo, em torno das quais os professores, com recurso às ferramentas Web 

2.0, podem partilhar, discutir, criticar, sugerir, apreciar, originando um contexto que 

poderá ser o início de uma comunidade de prática dando sustentação à atualização, 

inovação e mudança de práticas dos professores (Chagas, 2014). 

O instrumento de registo que foi utilizado como orientador do processo de 

planificação pelos professores, pode ser igualmente utilizado como orientador do 

processo de elaboração do relatório da atividade experimental realizada pelos alunos. 

Utilizado em substituição dos relatórios convencionais, um instrumento de registo deste 

tipo proporciona uma organização com maior funcionalidade, traduz, de forma sintética, 

toda a informação necessária à realização da atividade experimental, assim como, 

permite a apresentação dos resultados e das conclusões duma forma bastante explícita. 

Além do mais, o professor consegue verificar, de forma rápida e objetiva, se os 

conceitos inerentes à atividade experimental realizada se encontram apreendidos de 

forma cientificamente correta e com significado para o aluno. Sustenta-se, ainda, que 

esta forma de organização de registos, proporciona maior autonomia aos alunos, uma 

vez que são eles que, através de pesquisa, individual ou em grupo, selecionam os 

conceitos, leis e teorias, e os valores tabelados, para com estes dados preencherem os 

diferentes parâmetros do “V” de Gowin. 

É de salientar, também, que a utilização deste instrumento de registo permite a 

utilização do tempo total da aula, tal como foi referido por alguns dos participantes: 

 

“Eles executaram a atividade, e no final elaboraram o relatório sozinhos, foram 

os 135 minutos” (P6) 

 “A grande vantagem do “V” parece ser o facto de ser muito resumido e portanto 

poupar tempo no seu preenchimento”(P8) 

“Após a aquisição dos dados, os alunos iniciam o preenchimento do “V”, o 

relatório é entregue no final da aula e todo o tempo de aula é ocupado”(11F) 
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5.2.2. Ideias e práticas dos professores ao longo e após a OF.  

Neste subcapítulo são apresentados os resultados das observações realizadas e 

do questionário ministrado aos professores participantes, cerca de uma ano após a 

realização da OF. 

Registo das participações online e da observação naturalista 

Os conteúdos dos registos das sessões online e dos registos das observações a 5 

aulas dadas por 5 professores participantes na OF foram submetidos a uma análise de 

conteúdo segundo Bardin (2009). Seguiu-se a mesma grelha de análise da transcrição da 

entrevista de focus-group (Tabela 5.1), tendo sido alterada apenas a categoria 

“Instrumentos de Registo” com o acréscimo de 3 subcategorias resultantes da leitura 

flutuante dos registos em análise (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2  

Grelha de análise da categoria “Instrumentos de Registo” 

Categoria Subcategoria 

Instrumentos de registo 

Tipos 

Momento de aplicação 

Apoio do professor na elaboração do instrumento 

Ideias dos professores sobre o V e o MC* 

Avaliação do instrumento 

Avaliação das aprendizagens 

* V – V de Gowin; MC – Mapa de Conceitos 

 

 

No que respeita a categoria Atividade Experimental verificou-se que os 

professores a cujas aulas a investigadora realizou as observações continuaram a dirigir 

os alunos para a leitura do protocolo do manual. Em algumas situações os alunos 

preparavam previamente a atividade e noutras não: 

 “Os alunos seguem o manual”(10F) 

“Os alunos seguem o protocolo que se encontra no manual”(12F) 

“Os alunos não preparam, previamente, a atividade”(12Q) 

 

Nas situações em que havia preparação prévia ocorria um tempo de aula 

dedicado à leitura da atividade e, por vezes, à pesquisa do melhor protocolo. Eram os 
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alunos que, partindo da questão problema e após alguma pesquisa na internet, 

elaboravam um protocolo que depois de aprovado pelo professor, implementavam: 

“A aula inicia-se pela análise, em grupo, das questões pré-laboratoriais”(10F) 

 

 Esta estratégia reduzia substancialmente o tempo de aula disponível para a 

concretização do procedimento experimental o que, em algumas circunstâncias, 

impossibilitou a elaboração do relatório, na própria aula. Contudo, proporcionou maior 

autonomia e capacidade de reflexão aos alunos, uma vez que, entre os elementos do 

grupo, ocorreu um período assinalável de discussão sobre o melhor protocolo a 

implementar.  

Foi possível identificar dois tipos essenciais de situações, no que diz respeito à 

análise dos resultados obtidos: numa situação, cada grupo de alunos discutia os 

resultados que tinham obtido e elaboravam o relatório. Na outra, os resultados de cada 

grupo eram escritos no quadro, analisados e discutidos por todos os alunos da turma: 

“O relatório é elaborado em grupo”(11F) 

“Os resultados de todos os grupos, são colocados numa tabela no quadro e são 

discutidos no final”(10F) 

“Os resultados dos diferentes grupos são colocados no quadro, todos os alunos 

analisam e discutem os resultados obtidos”(12F) 

 

Na primeira modalidade, apenas o professor ficava a saber os resultados de cada 

grupo, quando corrigia o relatório e apenas na entrega deste é que eram analisados os 

resultados, com os alunos de cada grupo. Constatou-se, assim, que a segunda 

modalidade proporcionou maior reflexão e discussão entre os alunos, verificando-se 

alguma competitividade entre os grupos que apresentavam os melhores resultados. Esta 

estratégia permitiu, ainda, outro tipo de análise, nomeadamente, perceber porque é que 

alguns grupos não tinham chegado aos resultados pretendidos. Por vezes, concluiu-se 

que o protocolo seguido não era o melhor, ou que a montagem não estava bem efetuada. 

Este tipo de discussão revelou-se bastante produtivo, uma vez que na atividade seguinte, 

os alunos já se encontravam mais atentos a determinados pormenores, a que antes não 

tinham prestado atenção. O professor esclareceu que quando havia tempo, os alunos 

com resultados menos bons, repetiam a atividade na tentativa de melhorar a sua 

prestação.  
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Em todas as situações os alunos trabalharam em grupo, contudo constituídos por 

diferente número de alunos: 

“Os alunos trabalham em grupos de três”(10F, 12F, 12Q) 

“Os alunos trabalham em grupos de quatro”(11F) 

“Os alunos trabalham em grupos de dois”(12Q) 

 

 Alguns professores formavam os grupos de trabalho no início do ano letivo e 

estes eram mantidos até ao final do mesmo. Noutros casos, os alunos é que se 

organizavam para formar o grupo, o qual mudava em cada período, ou seja, em todos os 

períodos, os alunos iam rodando nos diferentes grupos e todas as atividades 

experimentais eram realizadas por todos alunos. 

Nas observações realizadas, percebeu-se que um grupo de trabalho com quatro 

alunos é excessivo, uma vez que há sempre um ou dois alunos que não se empenham 

tanto na atividade como os restantes elementos do grupo, adotando uma postura de 

simples observador: 

“Grupo com quatro elementos é excessivo, verifica-se que há alunos que não se 

empenham na atividade nem na elaboração do relatório”(11F) 

 

Onde se verificou maior participação de todos os elementos foi nos grupos 

constituídos por três alunos, visto que nestes a partilha de tarefas é bastante equilibrada. 

Todos os elementos do grupo se envolvem com a mesma determinação e empenho e a 

discussão dos resultados obtidos é bastante mais interessante. Nos grupos constituídos 

por apenas dois alunos, constatou-se que os mesmos necessitavam de mais tempo para 

efetuar a montagem da atividade e estavam sempre com algum receio de não ter tempo 

para a terminar.  

 

Em sala de aula os professores intervinham frequentemente, discutiam os 

protocolos com os alunos e orientavam-nos não só na implementação dos mesmos, 

como também na análise e interpretação dos resultados:  

“O Professor vai dando orientações aos alunos”(10F) 

 

No que diz respeito à montagem da atividade, alguns professores realizavam-na 

em conjunto com os alunos, mas a maioria referiu que eram estes que a efetuavam, 
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programando as máquinas de calcular e iniciando a aquisição dos dados, de forma 

totalmente autónoma: 

 “Os alunos efetuam a montagem, programam as máquinas de calcular e iniciam 

a aquisição dos dados”(10F) 

 

Os alunos efetuavam o trabalho de forma semiautónoma, uma vez que, quando 

revelavam alguma dificuldade, o professor orientava-os de forma a colmatarem essa 

dificuldade ainda que, na grande maioria das situações, os alunos conseguissem resolver 

os problemas que iam surgindo, em grupo: 

“Os alunos entreajudam-se, no manuseamento da máquina gráfica”(10F) 

“Os alunos discutem sobre que gráfico que devem utilizar no relatório, uma vez 

que todos os elementos do grupo efetuaram um movimento”(11F) 

“Os alunos resolvem os problemas que vão surgindo, durante a execução 

experimental, com a ajuda do professor”(12F) 

 

Destas observações registou-se a satisfação que os alunos demonstravam quando 

se lhes concedia autonomia para desenvolver a atividade da melhor forma, atendendo ao 

seu conhecimento à vontade no uso dos sensores. 

 

Os professores demonstraram, por várias vezes, a sua satisfação em trabalhar 

com os SATD: 

“Gosto mesmo deste sensor! (de movimento)”(11F) 

 

Como grandes vantagens da utilização de sensores foram mencionadas a 

facilidade e a rapidez da aquisição dos dados, bem como a sua sensibilidade e exatidão, 

já que o sensor apresenta os resultados com duas casas decimais, enquanto os aparelhos 

tradicionais, como os termómetros, amperímetros e voltímetros, apresentam apenas uma 

casa decimal e a possibilidade de analisar e interpretar os gráficos obtidos, ponto por 

ponto: 

“O sensor é muito mais sensível e exato, uma vez que apresenta duas casas 

decimais enquanto o termómetro, apenas uma”(12Q) 

“É possível analisar os gráficos obtidos com maior cuidado e refletir sobre os 

mesmos”(12Q) 
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Em algumas situações, nas aulas observadas, os alunos utilizavam como 

instrumento de registo o V de Gowin e noutras, utilizavam um caderno de laboratório 

onde registavam as observações, os resultados e os gráficos obtidos e depois 

elaboravam um relatório convencional: 

“Os alunos elaboram o relatório, com as respostas das questões pré e pós-

laboratoriais, copiam o gráfico obtido na calculadora, para papel milimétrico e 

apresentam as suas conclusões”(10F) 

“O relatório será realizado no V de Gowin e elaborado em grupo”(11F) 

“O modelo utilizado é o V de Gowin e será realizado individualmente”(12F) 

“O modelo utilizado é o relatório convencional. Os alunos possuem caderno de 

laboratório, onde anotam os seus registos”(12Q) 

 

Por relatório convencional entende-se aquele que possui um título, objetivos, 

introdução, material e reagentes, registo de observação, resultados e conclusões. Nas 

aulas em que os alunos utilizaram o V de Gowin, implementaram-se dinâmicas 

diferentes. Numa turma, este modelo foi elaborado em grupo, assistindo-se a uma 

discussão e reflexão por parte dos alunos que formavam o grupo, bem como a um 

trabalho de pesquisa para a escolha do preenchimento dos diferentes itens, 

nomeadamente no que se refere ao parâmetro sobre a teoria usada, os princípios e leis e 

os conceitos inerentes à atividade. Noutra turma, o preenchimento do V foi realizado 

individualmente, pelo que não ocorreu nenhum tipo de discussão entre os elementos do 

grupo, verificando-se que alguns dos alunos utilizaram como pesquisa o manual ou a 

internet, com o objetivo de esclarecerem as suas dúvidas.  

Constatou-se, pois, que quando o V é elaborado em grupo, ocorre maior reflexão 

e discussão entre os diferentes elementos do grupo, verificando-se ainda que, na 

ausência de consenso de opiniões, recorriam ao manual ou à pesquisa na internet, com o 

objetivo de aferir e concluir qual a teoria ou que conceitos deveriam utilizar. Pelo 

contrário, quando o V era elaborado individualmente, esta reflexão não acontecia, e o 

que se verificou é que cada aluno fazia a sua pesquisa individualmente, seja recorrendo 

ao manual, seja recorrendo à internet o que, naturalmente transformava a elaboração do 

relatório num processo pouco reflexivo por não ocorrer qualquer discussão sobre os 

resultados obtidos. Esta modalidade tornou-se, assim, pouco interessante para o aluno, 

em virtude deste não ter a exata perceção de que aquilo que tinha feito se encontrava 

correto ou incorreto, pois só após a correção feita pelo professor, é que o aluno tomava 
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conhecimento dos resultados. O facto de haver um intervalo de tempo entre a realização 

do trabalho e o retorno dado pelo professor que podia demorar uma ou duas semanas, 

tornava este método pouco atrativo para os alunos. 

 

A grande maioria dos professores confirmou que o tempo de aula de cento e 

trinta e cinco minutos permitia a realização do relatório no espaço aula. Para estes 

professores, este aspeto trata-se de uma grande vantagem, uma vez que os alunos 

conseguem realizar a atividade e elaborar o relatório, na aula, não tendo necessidade de 

levar trabalho adicional para casa: 

 “Eles executaram a atividade, e no final elaboraram o relatório sozinhos, foram 

os 135 minutos”(P6) 

 

 Os alunos também manifestaram o seu agrado por esta estratégia, uma vez que, 

deste modo, conseguiam concluir toda a atividade, no tempo de aula. Por vezes, quando 

não era possível concluir o relatório na aula, os alunos concluíam-no em casa e, no 

mesmo dia, enviavam para a plataforma MOODLE. No entanto, a análise dos resultados 

e os cálculos eram sempre efetuados na aula: 

“Iniciaram na aula, mas vão terminar em casa”(P3) 

“O V sim (fizeram na aula) o MC foi para TPC”(P2) 

 

Apenas um professor referiu que os alunos elaboravam o relatório em casa, 

utilizando como modelo o tradicional. Quando sobrava tempo, havia a possibilidade de 

se proceder a uma exploração mais detalhada dos resultados, o que possibilitava uma 

reflexão sobre as conclusões mais interessante, sob o ponto de vista científico. 

 

No que respeita o “Apoio do professor na elaboração do instrumento”, 

constatou-se que, de uma forma geral, o professor desempenhava um papel muito pouco 

interventivo, atuando mais como orientador. Quando os alunos colocavam alguma 

dúvida, o professor não dava a resposta de uma forma direta, colocando outras questões 

que iam orientando os alunos para o tipo de resposta pretendida: 

“Fizeram quase sozinhos, foram orientados”(P10) 

“Foram perguntando acerca da contextualização – fui dizendo que fossem 

originais nas situações do dia-a-dia”(P8) 

“As dúvidas que foram surgindo, esclareci com base no que apresentei”(P8) 
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“O professor indica o que deve figurar nos registos”(11F) 

 

Quando o instrumento de registo utilizado era o V, a questão que colocava mais 

dúvidas prendia-se com a contextualização e os juízos de valor, o que é revelador das 

grandes dificuldades dos alunos em sugerir situações reais onde se aplique o estudo que 

se encontram a realizar. Este facto poderá significar que os alunos não possuem 

vivências suficientes para conhecerem situações do dia-a-dia onde se apliquem os 

conceitos da Física e da Química. 

Em relação aos juízos de valor, as dificuldades demonstradas pelos alunos 

podem ser entendidas quando os mesmos não preparam previamente a atividade, uma 

vez que neste item se espera que os alunos escrevam o que esperam concluir com a 

atividade. É um facto que, em algumas situações, os professores não indicam com 

antecedência qual a atividade experimental que os alunos irão realizar e, nestas 

situações, torna-se difícil para os alunos saberem o que se espera da atividade e daí 

terem bastantes dificuldades em emitirem os juízos de valor. Já nos casos em que os 

professores anunciam, com algum tempo de antecedência, qual a atividade a realizar e 

incentivam os alunos a prepará-la previamente, verifica-se que estes alunos já não 

apresentam esse tipo de dúvidas. 

 

Sobre a subcategoria “Ideias dos professores sobre os V e mapas de conceitos”, 

constatou-se que, de uma forma geral, os professores afirmaram que estes instrumentos 

são interessantes e úteis, ocorrendo apenas uma opinião menos favorável de um 

professor, em virtude de nunca ter utilizado e não saber com segurança para que servem 

estes instrumentos de registo: 

“Tenho alguma (pouca) ideia do que são e para que servem”(P10) 

“Favorável (aplicação destes instrumentos de registo)”(P3) 

“É um material interessante e inovador”(P16) 

“Os alunos gostam mais de escrever um pequeno relatório ou então de responder 

a perguntas pré e pós laboratoriais”(P2) 

 

Apesar das opiniões apresentadas, o número de professores que utilizou este tipo 

de registo foi bastante reduzido, utilizando maioritariamente o modelo tradicional por 

considerarem que os alunos gostam mais de escrever um pequeno relatório ou então de 

responder a questões. Dentro do pequeno leque de professores que utilizou os V e 
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mapas de conceitos, a grande maioria declarou que, para os alunos, os mapas de 

conceitos são mais úteis uma vez que os leva a pensar no tipo de relação que pode 

existir entre os vários conceitos e isso envolve não só o conhecimento dos vários 

conceitos, que se encontram associados à atividade realizada, mas também ao tipo de 

relação que pode surgir entre eles, sabendo que num mapa de conceitos, os mesmos se 

encontram organizadas hierarquicamente, do conceito mais abrangente, para o mais 

específico: 

“Quando trabalhei com os alunos eles gostavam de fazer os mapas de conceitos, 

mas os V nem por isso”(P3) 

“Nos mapas eles encontravam alguma utilidade quando tentavam estabelecer 

relações entre conceitos”(P3) 

 

Um dos professores participantes referiu que, na sua turma, os alunos utilizaram 

como instrumento de registo o V, mas fizeram-no consultando o manual bem como a 

internet, tendo como resultado um registo muito bom: 

“Fizeram com consulta e a reação foi boa”(P8) 

 

Passando à subcategoria “Curiosidade sobre o “V” e MC”, quase todos os 

professores manifestaram vontade em aprender um pouco mais sobre este tipo de 

instrumento de registo, mostrando muita curiosidade sobre a reação que os seus alunos 

iriam ter, quando lhes apresentassem este modelo de relatório: 

“É algo sobre o qual tenho curiosidade para aprender mais”(P10) 

“Estou curiosa para saber como os alunos vão reagir, pois nunca os 

apliquei”(P6) 

“Deve experimentar-se, é mais uma estratégia”(P14) 

  

Alguns referiram que a primeira atividade experimental onde os alunos 

utilizassem este tipo de registo teria de ser sob a orientação do professor, uma vez que 

seria a primeira vez que os alunos iriam utilizar este modelo, mas em atividades 

seguintes já o poderiam fazer de forma totalmente autónoma: 

“Mas gostaria de verificar as diferenças (entre o primeiro elaborado com o apoio 

do professor e os seguintes construídos unicamente pelos alunos) ”(P10) 
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Contudo, após a sua compreensão e utilização ao longo da OF fizeram uma 

apreciação positiva por ser muito prático e útil, uma vez que o seu uso permite 

aprendizagens intercaladas, não explora apenas os conhecimentos dos alunos, mas 

também os faz pensar em hipóteses para resolução de problemas, levando os alunos a 

passar para o papel o que estão a pensar.  

Um professor referiu que este instrumento era mais vantajoso, relativamente ao 

modelo tradicional, em virtude de proporcionar uma exploração de conceitos 

relacionados com a atividade, fazendo com que os alunos utilizem o raciocínio, em 

detrimento do conhecimento. Também em relação a modelos de registo envolvendo 

respostas a questões pré e pós laboratoriais, este modelo foi considerado vantajoso, uma 

vez que em muitas situações são os professores que vão ajudando nas respostas, 

chegando mesmo a responder às questões colocadas, o que torna o modelo um pouco 

redutor das aprendizagens. Outra das vantagens referidas foi a questão relacionada com 

o tempo, considerando que este modelo, por ser tão sintético, permite a realização da 

atividade seguida do preenchimento do V, dentro do espaço aula, o que para os alunos 

se torna uma vantagem. Também permite a organização de ideias e a reformulação das 

mesmas, apelando à capacidade de síntese dos alunos – a qual, por vezes, não possuem: 

“Acho que se o V estiver bem feito, nele aparece tudo o que deve constar num 

relatório, só que mais sintetizado”(P10) 

 

 Finalmente, foi também mencionada a importância de diversificação de 

estratégias. Como única desvantagem, referiu-se que quando o V é elaborado em grupo 

demora muito tempo a ser concluído, porque os alunos discutem bastante sobre o que 

devem colocar nos diferentes itens, o que faz com que levem mais tempo a preencher: 

“Desvantagem: requer tempo”(P8) 

“Para fazer os mapas bem, assim como o V é necessário tempo … que por vezes 

não temos”(P6) 

 

 Contudo, quando este trabalho é realizado individualmente esta desvantagem já 

não foi referida. Alguns dos professores afirmaram que os seus alunos, de início, 

consideraram que o modelo tradicional era mais fácil, mas depois de perceberem o 

significado dos diferentes itens e de o utilizarem, consideraram que este modelo se torna 

mais fácil, pois precisam de escrever apenas o que é essencial: 
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“Os alunos parecem-me genuinamente interessados neste processo e eu estou a 

gostar de procurar implementá-lo”(P17) 

“Como te disse, eles até reagiram bem ao relatório do V(P6) 

“De um modo geral a resposta foi favorável”(P3) 

“Na opinião da maioria dos alunos pode ser uma boa alternativa aos 

relatórios”(P3) 

 

Em suma, o V de Gowin surgiu como uma boa alternativa aos relatórios 

tradicionais, permitindo a sua realização de forma rápida e sem necessidade de levar 

trabalho para terminar em casa. 

 

Por último, analisou-se a subcategoria “Avaliação das aprendizagens”, tendo-se 

referido que, de uma forma geral, os alunos têm muito bons resultados, na componente 

experimental, independentemente do instrumento de registo utilizado. No entanto, 

alguns professores consideram ter notado uma melhoria nos alunos que utilizaram este 

modelo de registo, relativamente a outros alunos que utilizaram os modelos 

convencionais: 

“Havia uma melhoria significativa, destes alunos, em relação aos alunos que 

seguem um protocolo”(P3) 

“Os alunos têm muito bons resultados”(P4) 

“É um instrumento que permite aferir com muito rigor a aprendizagem feita 

pelos alunos”(P10) 

 

Algumas opiniões foram no sentido de considerar que este modelo de registo 

permite aferir com mais rigor as aprendizagens efetuadas pelos alunos, nomeadamente 

as bases de um determinado conteúdo, já que, deste modo, se torna muito fácil verificar 

se este foi ou não bem interiorizado. Foi ainda notado que a utilização deste modelo 

permite que os alunos tenham um papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem 

e que, quando a atividade é preparada previamente, permite um esclarecimento das 

ideias o que leva a que os alunos utilizem um conjunto de conceitos, teorias e juízos de 

valor mais ricos e diferenciados, conduzindo a uma aprendizagem mais profunda e 

significativa: 

“Os alunos têm um papel mais ativo na aprendizagem”(P16) 
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“Uma das vantagens seria que este tipo de desenvolvimento permite um 

esclarecimento das ideias prévias dos alunos, de forma a conseguir conceitos 

mais ricos e diferenciados o que conduzirá a uma aprendizagem mais profunda e 

significativa”(P18) 

 

Nas observações realizadas, verificou-se que em duas turmas, no final da 

atividade, os resultados de cada grupo eram colocados no quadro e era feita a sua 

análise. Também eram discutidos quais os conceitos associados ao tema da atividade, 

assim como discutidos quais as teorias e leis. Ou seja, os diferentes itens do V eram 

discutidos por todos os alunos da turma, chegando-se a um V final, igual para todos os 

grupos: 

“No final da atividade, os resultados são questionados”(10F) 

“Cada grupo escreve os seus resultados, no quadro, os gráficos obtidos na 

calculadora são projetados no quadro e ocorre uma discussão e reflexão dos 

resultados obtidos, por todos os grupos”(12Q) 

 

 Esta estratégia permitiu que todos os alunos se envolvessem na seleção dos 

melhores resultados apresentados, bem como na escolha dos melhores parâmetros que 

deviam constar no V, sendo depois elaborado um mapa de conceitos resultante da 

contribuição de todos os alunos. 

 

Ao nível do décimo ano, observou-se que os alunos apresentavam dificuldades 

no manuseamento da calculadora, nomeadamente no que diz respeito à gravação dos 

gráficos e dos resultados, mas que facilmente eram ultrapassadas, através da discussão 

em grupo e após diferentes tentativas. Após auscultação, os alunos referiram que a sua 

maior preocupação se prendia com o receio das pilhas se acabarem e perderem os 

gráficos obtidos. Esta dificuldade revelada pelos alunos pôde ser facilmente resolvida ao 

gravarem os resultados, à medida que os forem obtendo: 

“Se as pilhas acabam perde-se o gráfico “(12Q) 

 

Nas sessões online vários professores que estavam a concretizar, com os seus 

alunos, as atividades planificadas na OF, revelaram limitações de equipamento, o que 

limitou bastante a componente experimental, em particular as atividades experimentais 

de física: 



 

159 

 

“Basicamente só temos sensores de temperatura e pH”(P10) 

“Teria apenas um foto sensor ligado à roldana, não sei se temos equipamento 

para isso”(P17) 

 

Apresentam-se a seguir, algumas imagens recolhidas durante a observação 

naturalista de aulas. Procedeu-se à desfocagem das caras dos alunos, de modo a impedir 

a sua identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Atividade experimental de Química – 10ºano. 

 

 

Nesta atividade (Fig. 5.2) os alunos procedem à determinação experimental do 

ponto de ebulição do metanol. Os alunos fizeram a montagem de todo o equipamento, 

que envolve a utilização de uma placa de aquecimento, um Gobelé com água, um tubo 

de ensaio onde colocam o metanol, um sensor de temperatura e o sistema de aquisição 

de dados. Após a aquisição dos dados, procedem aos registos e por último preenchem o 

V individualmente. 
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Figura 5.3. Atividade experimental de Física – 10ºano. 

 

 

Esta atividade (Fig. 5.3) tem a designação de Bola Saltitona, e tem como 

objetivo determinar o coeficiente de restituição da bola. Os alunos realizam a atividade 

utilizando bolas de diferentes elasticidades, nomeadamente bolas de basquete, de vólei e 

de ténis. Para a realização da atividade  os alunos necessitam de um sensor de 

movimento e do sistema de aquisição de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Atividade experimental de Química – 12ºano. 

 

 

Nesta atividade (Fig. 5.4) pretende-se determinar a elevação ebulioscópica da 

água por adição de etilenoglicol. Para a realização da atividade os alunos necessitam de 
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uma placa de aquecimento, um sensor de temperatura e o sistema de aquisição de dados. 

Os alunos encontravam-se organizados em grupos de 4. No final da aquisição dos 

dados, os resultados, de todos os grupos, foram colocados numa tabela, no quadro, e 

então analisados e discutidos, por todos os alunos. 

 

A atividade da Fig. 5.5 (Salto para a piscina) tem como objetivo que os alunos 

estabeleçam uma relação, entre a altura a que um corpo sai de um plano inclinado e o 

alcance do mesmo. Assim os alunos, recorrendo a um plano inclinado e uma célula 

fotogate que permite determinar a velocidade com que o corpo abandona o plano 

inclinado, conseguem estabelecer, não só a relação entre a altura e o alcance, mas 

também entre a altura de lançamento e a velocidade que o corpo adquire, no final do 

plano inclinado, podendo ainda realizar determinações da energia cinética e da energia 

potencial, do corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Atividade experimental de Física – 11º ano 

 

 

Nesta turma os alunos trabalham em grupos de dois, os registos foram realizados 

individualmente, mas o relatório convencional foi realizado em grupo.  
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Questionário 

Este questionário foi ministrado cerca de um ano após o término da OF com o 

objetivo de averiguar até que ponto as propostas de concretização de atividades 

experimentais com recurso aos SATD, promovidas na OF, tinham sido integradas, pelos 

professores praticantes, no processo de ensino-aprendizagem da Física e da Química, 

traduzindo, assim, uma mudança nas suas práticas.  

Foi enviado a 15 dos 18 participantes um mail a solicitar o preenchimento de um 

questionário online no final do ano letivo. Após o limite de tempo, aproximadamente 

um mês, proporcionado aos participantes, para responderem ao questionário, verificou-

se que os quinze tinham respondido. Os restantes 3 professores tiveram conhecimento 

deste questionário, mas não responderam pois, no período de elaboração do 

questionário, tinham colaborado no processo de sua validação. 

Os resultados apresentam-se em seguida.  

Na figura 5.6 estão ilustrados os resultados relativos à primeira questão sobre os 

níveis de ensino que os professores participantes tinham lecionado no ano letivo em 

curso. Cinco participantes responderam que tinham lecionado o 10º ano, sete o 11º, dois 

o 12º ano de Física e um o 12º ano de Química. 

 

 

Figura 5.6. Níveis lecionados pelos professores participantes.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

10º Ano

11º Ano

12º Ano Química

12º Ano Física

nº de respostas 

nível 
leccionado 

Q1: Quais os níveis que lecionou? 
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Figura 5.7. Atividades experimentais 

 

Na figura 5.7 encontram-se representados os resultados relativos à segunda 

questão do questionário, quais as atividades experimentais realizadas no ano letivo a 

que o questionário dizia respeito.  

Relativamente às 9 atividades experimentais preconizadas no programa do 10º 

ano, 2 foram realizadas pelos 5 participantes que tinham lecionado este ano. Seis 

atividades foram realizadas por 4 e 1 por 3 participantes. As atividades realizadas por 

todos os participantes – “Bola saltitona” e “O atrito e a variação da energia mecânica” – 

0 1 2 3 4 5 6 7

10ºQ-Ponto de fusão.

10ºQ-Ponto de ebulição.

10ºF-Rendimento no aquecimento.

10ºF-Absorção e emissão de radiação.

10ºF-Capacidade térmica mássica.

10ºF-Balanço energético num sistema.

10ºF-Energia cinética num plano…

10ºF-Bola saltitona.

10ºF-Atrito e variação da energia…

11ºQ-Ácido ou Base: classificação de…

11ºQ-Chuva normal ou chuva ácida.

11ºQ-Neutralização: uma reacção de…

11ºF-Queda livre .

11ºF-Força para que um corpo se mova.

11ºF-Salto para a piscina.

11ºF-Satélite geoestacionário.

11ºF-Velocidade do som.

12ºQ-Efeito tampão.

12ºQ-Crioscopia.

12ºQ-Entalpia de diferentes…

12ºQ-Entalpia de diferentes álcoois.

12ºF-Máquina de Atwood.

12ºF-Pêndulo gravítico.

12ºF-Energia cinética numa colisão.

nº de respostas 

actividades 

Q2: Da listagem seguinte, indique as atividades 

experimentais que realizou  
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exige o uso de um sensor de movimento pelo qual alguns professores participantes 

tinham demonstrado o seu agrado. 

Quanto às 8 atividades consignadas para o 11º ano, 4 foram realizadas pelos 7 

participantes que tinham lecionado este ano. Duas atividades foram realizadas por 6 e 2 

por cinco participantes. A análise do gráfico revela, também, que as atividades de Física 

foram realizadas por maior número de participantes do que as de Química. Este facto 

poderá estar relacionado com a inexistência do equipamento necessário (e.g. sensor de 

pH) em algumas escolas. 

O único participante que lecionou o 12º ano de Química realizou todas (4) as 

atividades propostas pelo programa oficial da disciplina. No que concerne ao 12º ano de 

Física os dois professores participantes que lecionaram este nível de escolaridade 

realizaram todas (3) as atividades propostas no programa oficial da disciplina. 

Na Figura 5.8 pode-se verificar o número de atividades em que os professores 

utilizaram sensores. Todos os participantes utilizaram sensores. Dois utilizaram-nos em 

apenas uma única atividade e apenas um participante utilizou sensores em todas as 

atividades realizadas pelos seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Atividades realizadas com sensores 
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A questão quatro do questionário tinha como objetivo identificar as razões dadas 

pelos professores para a não utilização de sensores. As justificações dadas foram todas 

no sentido das escolas não possuírem todos os tipos de sensores. Algumas das escolas 

apenas possuem um único sensor pelo que se torna moroso o trabalho dos grupos, uma 

vez que apenas um grupo de cada vez pode trabalhar com o mesmo. Um dos 

participantes referiu que os sensores que existem na sua escola tinham sido cedidos por 

empréstimo por uma empresa da especialidade, tendo este empréstimo uma duração de 

um mês, pelo que as atividades que envolvem o manuseamento de sensores são todas 

programadas para este período temporal. Apenas dois participantes referiram que não 

utilizam sensores em determinadas atividades por considerarem que o seu uso não é 

apropriado, utilizando nestas atividades outros recursos. No entanto não especificaram 

as razões pelas quais consideram inapropriado o seu uso e também não referiram quais 

os recursos que utilizam, em alternativa aos sensores. 

 

Na Figura 5.9 estão representados os resultados referentes à questão 5 que tinha 

como objetivo verificar o modo de participação nas atividades tanto pelo professor 

como pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9. Intervenientes nas atividades 
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Treze professores responderam que as atividades são realizadas em conjunto 

pelo professor e pelos alunos. Dois participantes referiram que as atividades são 

realizadas unicamente pelos alunos. 

 

Na figura 5. 10 estão sumariadas as dificuldades demonstradas pelos alunos e 

diagnosticadas pelos professores participantes. Treze professores indicaram a 

interpretação dos dados e 11 a montagem da atividade. Nove professores indicaram 

dificuldades na construção do V de Gowin, dos mapas de conceitos e na discussão dos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Dificuldades reveladas 

 

 

A interpretação dos dados exige que o aluno compreenda o seu significado e 

pressupõe a sua aplicação, significando que as aprendizagens teóricas adquiridas não se 

encontram bem interiorizadas, ou seja, não podem ser consideradas significativas, 
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indicando que os alunos continuam a ter muitas dificuldades na leitura e interpretação 

dos enunciados das questões-problema.  

Esta dificuldade também se encontra referida em todos os relatórios realizados 

pelo GAVE, na apreciação dos resultados dos exames nacionais, da disciplina de Física 

e Química A. 

No relatório publicado em 2010, cuja análise se reporta aos exames de 2009 é 

referido que: “itens com níveis de desempenho que indiciam maiores dificuldades para 

os alunos prendem-se com o estabelecimento entre conceitos e a explicitação dessas 

relações e a interpretação e análise crítica da informação […]” (GAVE, 2009, p. 7) 

No referente a 2010 (GAVE, 2010, p. 21) é referido como itens com pior 

desempenho: “itens que mobilizam competências que visam o estabelecimento de 

relações entre conceitos e a explicitação dessas relações, a interpretação de situações ou 

de suportes apresentados sob diversas formas […]” 

No Relatório de 2011 (GAVE, 2011, p. 27) volta a referir-se, no que concerne 

aos itens com pior desempenho: “a interpretação de situações ou de suportes 

apresentados sob diversas formas”. 

No Relatório Provas finais de Ciclo e Exames Nacionais 2012 (GAVE, 2012, p. 

49) é referido no que concerne aos itens com pior desempenho: 

 

 […] para a resolução deste item havia a necessidade de mobilizar capacidades 

de análise e de interpretação críticas da informação dada no enunciado, bem 

como capacidades de produção e comunicação de raciocínios demonstrativos, 

sob a forma dos cálculos a realizar. 

No caso deste item, as dificuldades traduzidas por tão baixo resultado têm 

obviamente a ver com lacunas significativas na formação experimental dos 

alunos (eventualmente traduzidas, na prática, pela insuficiente realização das 

atividades laboratoriais obrigatórias previstas no Programa), que não lhes 

permitem mobilizar as capacidades que seriam necessárias para obter bons 

desempenhos neste tipo de itens. 

 

 

Na Figura 5.11 estão ilustradas as respostas dadas à questão 7 que tinha como 

objetivo averiguar a relevância dada pelos professores participantes à pesquisa de 

informação realizada pelos alunos no quadro da realização de atividades experimentais, 
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o que deixa pressupor uma maior intervenção do aluno neste processo. Dez professores 

referiram que só algumas vezes isso aconteceu, e três que nunca tinham proposto 

atividades de pesquisa aos seus alunos. 

 

 

 

Figura 5.11. Pesquisa de informação. 

 

A Figura 5.12 diz respeito às respostas dadas à questão 7 – tipo de registos 

realizados pelos alunos. Dez professores indicaram a utilização do V de Gowin, 9 o 

relatório semiestruturado e os mapas de conceitos. Quatro professores indicaram o 

relatório convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Instrumentos de registo. 
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Em resposta à questão 9 cujo objetivo era o de reconhecer as opiniões dos 

professores acerca dos tipos de registos utilizados, verificou-se que, dos instrumentos de 

registo utilizados, aquele que a maioria dos professores participantes considerou que 

traduz uma utilização mais rica dos sensores, foi o V de Gowin, uma vez que, segundo 

as justificações dadas:  

 apresenta a informação muito estruturada e sintetizada;  

 os alunos retiram os dados e colocam-nos no V, proporcionando maior 

discussão entre eles;  

 por ser um documento orientado que permite o registo sucinto de diferentes 

tipos de informação relativas à atividade;  

 porque é uma forma simples e eficaz de apresentação de dados e resultados; 

 envolve uma maior sistematização da informação, maior capacidade de 

síntese e seleção de conteúdos; 

 porque permite que a atividade e seus resultados fiquem concluídos na aula 

de centro e trinta e cinco minutos, que é o tempo letivo em que a turma se 

encontra desdobrada e é inteiramente dedicada à atividade experimental, de 

acordo com os programas oficiais da disciplina. 

 

Na questão 10, última do questionário, os professores participantes foram 

questionados quanto ao modo, como pretendiam realizar as atividades no ano letivo 

seguinte. As respostas obtidas foram as seguintes: 

 

P1- Penso realizar todas as atividades que envolvam sensores, e usar registos 

variados, desde relatórios convencionais a mapas de conceitos e V de Gowin. 

P2 - Penso, se possível, manter uma abordagem idêntica à que utilizei (recorrer a 

sensores para o maior número de atividade laboratoriais e trabalhar a informação 

e conceitos recorrendo a mapas de conceitos e V de Gowin). 

P3 - Estou a pensar investigar qual vai ser o mês (período de 30 dias) durante o 

qual poderei possibilitar, aos meus alunos, a realização de maior número de 

APLs com sensores. 

P4 - Organizando o trabalho com os alunos de acordo com o tipo e o número de 

sensores existentes (por vezes isto constitui uma limitação ao trabalho). 

Utilizando o V de Gowin, mapas de conceitos e as questões pré e pós 
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laboratoriais, pois considero que estes três tipos de registos se complementam 

uns aos outros. A sua utilização simultânea permite a aquisição, consolidação e 

aprofundamento de um conjunto de aprendizagens (que eu considero relevantes 

e completas) inerentes às atividades experimentais. 

P5 - Tentando otimizar os sensores existentes. Continuando a acompanhar estes 

trabalhos com o registo na forma de relatório semiestruturado, de forma a 

permitir ao aluno tirar as suas conclusões dentro do conjunto de dados que sabe 

existirem e não se perdendo com informação secundária. 

P6 - Tenciono realizar de modo idêntico ao do passado ano letivo uma vez que a 

disponibilidade de material mantém-se reduzida. Quanto aos registos considero 

eficaz a pesquisa prévia/preparação da atividade por parte dos alunos bem como 

a realização do registo/relatório em contexto de aula - embora o fator tempo seja 

pouco favorável. 

P7 - As atividades serão realizadas apenas pelos alunos e o registo feito através 

de relatório semiestruturado, podendo aproveitar algumas questões pré e pós 

laboratoriais versadas no manual. 

P8 - Através do relatório semiestruturado. 

P9 – Ainda não sei bem. Mas sempre que for possível recorrerei à utilização de 

sensores. 

P10 - Escolherei os trabalhos que entenda que devo utilizar os sensores. 

Também penso usar outras formas para obter os dados. 

P11 - Vou pedir emprestado os sensores. 

P12 - Sim, pretendo sempre que possível recorrer à utilização de sensores nas 

atividades experimentais que irei realizar. 

P13 - Neste ano letivo penso usar os relatórios semiestruturados e os V de 

Gowin para registo e análise dos resultados dos trabalhos experimentais. 

Gostava de explorar melhor os mapas de conceitos. 

P14 – Irei fazer todas as atividades com recurso a sensores e utilizar o V de 

Gowin. 

P15 – As mesmas do ano passado e os mesmos instrumentos, V e mapas de 

conceitos. 
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A análise do conteúdo destas afirmações revelou que: 

 Todos os professores mostraram a sua intenção em realizar atividades 

experimentais com recurso aos SATD. 

 4 afirmaram que iriam realizar todas as atividades, consignadas no programa, 

com recurso aos sensores. 

 6 que iriam usar os sensores na medida do possível, atendendo às condições 

da escola no que respeita o equipamento disponível. 

 1 que iria usar os sensores apenas naquelas atividades em que considera ser 

frutuosa a sua utilização. 

 6 professores tencionam utilizar o V de Gowin como instrumento de registo. 

 4 referiram a intenção de integrar propostas trabalhadas na OF (e.g. V de 

Gowin) nas práticas que têm vindo a desenvolver em torno das atividades 

experimentais. 

 4 referiram manter o uso dos instrumentos de registo a que já estão 

habituados (e.g. relatório semi-estruturado). 

 3 referiram que pretendem trabalhar com os alunos no planeamento destas 

atividades. 

5.2.3. Síntese. 

Identificar mudanças nas ideias dos professores, atendendo ao espaço temporal 

em que este estudo se realizou, é uma tarefa praticamente impossível. Contudo, a 

qualidade das planificações realizadas pelos professores durante a OF, o envolvimento 

demonstrado por muitos deles no que concerne a sua concretização junto dos seus 

alunos e as suas intenções relativamente a concretizações futuras são reveladoras do 

impacte que a OF teve nos seus conhecimentos e na abertura que proporcionou no que 

respeita a novas abordagens, métodos e estratégias. A aprendizagem parece ter sido 

significativa, o que poderá ser a demonstração de uma mudança. 

No que respeita às práticas observaram-se algumas mudanças, nomeadamente na 

utilização do instrumento de registo proposto com o recurso ao V de Gowin e ao mapa 

de conceitos, na utilização de sensores num maior número de atividades, na organização 

da atividade experimental em torno da resolução de uma situação problema, dando 
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maior protagonismo ao aluno nesse processo, embora sob uma forte supervisão do 

professor. 

O processo de mudança é complexo, demorado e muito carregado sob o ponto 

de vista emocional (Chagas et al., 2005). O professor precisa de contextos em que se 

sinta apoiado, em que o seu trabalho seja reconhecido e valorizado, e em que possam 

partilhar experiências, conseguir esclarecimentos e atualização. Uma mudança muito 

frutuosa que ainda se observa presentemente é a rede de contactos que os professores e 

a formadora/investigadora têm vindo a estabelecer, o que é revelador da motivação e 

envolvimento que estes professores continuam a demonstrar e que, certamente, terá 

influência nas suas práticas. 

5.3 Dificuldades Experimentadas 

Ao longo dos vários procedimentos de recolha de dados foi possível colher 

comentários, desabafos e intervenções dos professores como contributos para a resposta 

à terceira questão de investigação – Quais as dificuldades explicitadas pelos professores 

participantes no que respeita a integração dos SATD nas atividades experimentais de 

acordo com a proposta trabalhada na oficina? 

Da análise de conteúdo da entrevista de focus-group, sessões online e notas de 

campo da observação naturalista foi possível detetar algumas dificuldades e limitações, 

expressas pelos professores participantes, quer no manuseamento dos sensores, quer na 

passagem dos gráficos, obtidos na calculadora gráfica, para o computador. 

Continua a verificar-se que o número de sensores, existentes nas escolas do 

ensino secundário é insuficiente, para que os alunos trabalhem autonomamente, assim 

como a sua variedade é bastante reduzida, verificando-se que algumas escolas possuem 

apenas sensores de temperatura.  

A maior dificuldade expressa pelos professores relaciona-se com o fator tempo, 

estes consideram que não há tempo suficiente para que as atividades sejam executadas 

de forma autónoma pelos alunos. Também se verificou que uma parte significativa dos 

participantes considera que seria muito útil terem, no seu horário da escola, tempos 

destinados à preparação da componente experimental. Deste modo, era possível, não só 

testarem antecipadamente, as atividades experimentais e os sensores, como também a 

passagem dos resultados obtidos, nas calculadoras gráficas, para o computador.  
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Os exames nacionais constituem outro constrangimento de relevo, associado às 

limitações de tempo torna-se difícil realizar as atividades segundo o modelo proposto na 

OF, centrado no aluno, concedendo-lhe autonomia para experimentar, pesquisar, errar, 

aprender com os erros, analisar, discutir, criticar, reformular. No quadro destes 

constrangimentos as atividades têm de se realizar segundo uma forte estrutura e forte 

orientação do professor. 

Os professores revelaram, também, alguma insegurança em trabalhar em 

contextos mais flexíveis e menos estruturados no sentido de proporcionar uma maior 

participação e consequente responsabilização e autonomia dos alunos. Afirmaram não 

saber muito bem como interagir com os alunos nessas situações, nem como planificar o 

processo de ensino-aprendizagem de uma forma adequada, o que é revelador da 

necessidade de formação centrada nestes aspetos. 

Os alunos também podem constituir um entrave à proposta apresentada pela 

investigadora pois, face aos mesmos constrangimentos de tempo associado ao exame, 

preferem procedimentos muitos estruturados em que seja muito claro aquilo que têm de 

fazer e demonstrar para conseguir uma boa classificação. 
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6. Conclusões e Considerações Finais 

O último capítulo desta tese encontra-se organizado em cinco subcapítulos. O 

primeiro apresenta as conclusões, tendo por referência os resultados obtidos e a 

problemática definida tendo como fundamento o enquadramento teórico. O segundo 

subcapítulo apresenta as implicações do estudo. O terceiro as limitações do estudo, o 

quarto apresenta algumas sugestões para estudos futuros e por último, o quinto, as 

considerações finais. 

6.1 Conclusões do Estudo 

De acordo com a questão problema enunciada, nesta investigação: Como 

promover, nos professores, uma utilização significativa dos SATD no processo ensino-

aprendizagem da física e química do ensino secundário? e as três questões orientadoras 

formuladas: (1) Quais as ideias e as práticas dos professores de Física e Química 

relativamente aos SATD? (2) Que mudanças se observaram nas ideias e práticas dos 

professores participantes relativamente às atividades experimentais com a integração 

dos SATD, decorrentes da sua participação na oficina? (3) Quais as dificuldades 

explicitadas pelos professores participantes no que respeita à integração dos SATD nas 

atividades experimentais de acordo com a proposta trabalhada na oficina? foi possível 

verificar os seguintes aspetos: 

 

No que respeita à questão orientadora (1) de uma forma geral, os professores 

utilizam sensores e reconhecem inúmeras vantagens, relativamente aos equipamentos 

anteriores, nomeadamente a rapidez com que os gráficos são efetuados. Como 

vantagens foram referidas a rentabilização de tempo proporcionado pela possibilidade 

dos alunos recolherem dados a qualquer hora e durante um tempo bastante longo, a 

possibilidade de armazenamento de grande quantidade de dados, a recolha de dados de 

forma fácil, rápida e eficiente e a possibilidade de análise qualitativa e quantitativa 

profunda e detalhada dos gráficos obtidos. No entanto, ainda há um número reduzido de 

professores, que revela alguma dificuldade no manuseamento dos sistemas de aquisição 

e tratamento de dados, nomeadamente na transferência dos resultados para o 

computador. Assim, considera-se necessário promover ações de formação, que 
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contemplem não só a utilização de sensores, mas também a etapa seguinte, ou seja, a 

transferência dos gráficos obtidos nas calculadoras para os computadores. Apesar desta 

dificuldade, demonstrada por alguns professores, na observação naturalista, verificou-se 

que os alunos, não manifestaram qualquer dificuldade na transferência dos gráficos para 

os computadores. 

 

Em relação à questão orientadora (2) não se verificaram mudanças, 

significativas, nas práticas dos professores participantes. Na planificação das aulas 

experimentais, a grande maioria dos professores segue os protocolos do manual adotado 

e, apenas um número muito reduzido recorre ao programa oficial da disciplina. O 

manual reflete a interpretação dos autores do programa oficial, o que nem sempre 

corresponde à melhor forma de abordagem das questões-problema, e de acordo com 

Figueiredo (2014) que argumenta que o manual escolar deve subordinar-se aos 

princípios e modelos didáticos subjacentes aos programas curriculares em vigor.  

Deste modo, considera-se que seria importante que os programas oficiais fossem 

amplamente analisados e discutidos, entre os professores, e, a partir deles, se 

planificassem as atividades experimentais. Também se constata que os alunos não 

preparam a atividade previamente, o que leva a que ocorra um período da aula, de 

leitura do protocolo que se encontra no manual. Este tempo podia e devia ser utilizado 

de forma mais rentável, nomeadamente na pesquisa de informação, sobre a atividade a 

realizar. No entanto para um grupo reduzido de professores a ideia de serem os alunos a 

pesquisar e elaborar um protocolo, partindo apenas da questão-problema, leva a um 

“gasto” de tempo de aula, e o facto de os programas terem um número significativo de 

atividades experimentais, obrigatórias, inviabiliza esta metodologia.   

Assim as competências adquiridas pelos alunos são essencialmente de natureza 

processual, uma vez que os alunos se limitam a seguir o protocolo, procedendo a uma 

recolha, um registo e uma organização dos dados, não havendo lugar a qualquer tipo de 

pesquisa, com vista à planificação de uma experiência que proporciona uma resposta a 

uma questão-problema. Considera-se que este tipo de competência é bastante redutora, 

relativamente às competências que o trabalho experimental apresenta capacidade para 

desenvolver. Assim, seria importante que fossem os alunos a definir, elaborar e testar o 

protocolo, que leve à resposta da questão-problema. Considera-se, deste modo, que uma 

pesquisa sobre a temática, seguida de discussão e reflexão entre os elementos do grupo 

dos alunos, com vista à seleção do protocolo que melhor responde à questão inicial, 
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proporciona o desenvolvimento de competências de natureza concetual, argumentativa, 

de sociabilização e respeito pelas opiniões dos outros. Num quadro de educação para a 

cidadania democrática, estas competências são consideradas de nível superior, em 

virtude de exigirem processos cognitivos de maior esforço e concentração. 

Todas estas competências se encontram preconizadas nos programas oficiais da 

disciplina (DGE, 2001, p. 6-8). O facto dos professores desconhecerem as competências 

preconizadas nos programas, revela, uma vez mais, que os programas disciplinares não 

são explorados e analisados com a profundidade e atenção que deveriam ter. 

Por outro lado Lopes (2012), relativamente ao ensino por investigação, refere 

que pelos excelentes resultados que apresenta, devia ser considerado um referencial na 

orientação dos programas a implementar nos ensinos básico e secundário. Neste tipo de 

ensino o professor atua como promotor de situações de aprendizagem em que é o 

próprio aluno que constrói o seu conhecimento. Outros autores (Sulaiman et al., 2009), 

defendem que, apesar  do ensino por investigação (inquiry) não ser o único meio para 

ensinar ciência, consideram que pode traduzir a melhor forma dos alunos aprenderem 

ciência.  

Assim, considera-se fundamental que as atividades experimentais sejam 

precedidas de investigação, que leve à elaboração de um protcolo realizado, pelo 

próprio aluno. 

Na grande maioria das situações, quando os alunos entram no laboratório a 

montagem do equipamento já se encontra efetuada. Os professores consideraram que os 

seus alunos, não conseguem realizar o trabalho de forma autónoma, uma vez que não 

foram treinados no ensino básico, para essa autonomia. Desta forma, são os professores 

que ajudam os alunos na resolução de todos os problemas que vão surgindo, ao longo da 

atividade experimental. Em algumas situações é o próprio professor que realiza a 

atividade e os alunos, nem sequer trabalham com os SATD. Considera-se que é 

fundamental incentivar a autonomia dos alunos, só desta forma se tornam cidadãos 

capazes de resolver os problemas que possam surgir. Como sugestão, talvez fosse 

interessante, incentivar os alunos do ensino básico, a fazerem algumas montagens do 

equipamento, para que quando chegassem ao ensino secundário já não se detetasse esta 

falta de autonomia. Verificou-se, ainda, que relativamente ao número de elementos de 

um grupo de trabalho, este, deve ser três, uma vez que quando o grupo é constituído 

apenas por dois elementos, há maior dificuldade na montagem do equipamento, ou na 
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elaboração do V de Gowin e quando o grupo é constituído por um número de alunos 

superior a três, um ou mais alunos, apenas observa o que os colegas realizam. 

Os instrumentos de registo mais utilizados, pelos professores, são os relatórios e 

respostas às questões pré e pós laboratoriais, que se encontram no manual. No entanto, e 

relativamente aos relatórios, alguns professores referiram que, em virtude da existência 

de relatórios das atividades laboratoriais na internet, não pedem que os alunos façam as 

introduções dos relatórios, ficando apenas reduzido aos resultados, análise e conclusões. 

Já nas aulas observadas, verificou-se que em algumas atividades os alunos utilizaram o 

V de Gowin. Por vezes os relatórios são elaborados em grupo e noutras 

individualmente. Constatou-se que quando o relatório é elaborado em grupo, ocorre 

maior troca de opiniões e mais debate, entre os alunos, levando a uma reflexão mais 

profunda dos resultados.  

Por último, em relação à questão orientadora (3), as principais dificuldades 

apontadas pelos professores, prendem-se com o tempo que este tipo de exploração de 

atividade experimental, necessita e com o fator “exame”. Verifica-se que o tempo que 

as atividades experimentais com recurso a investigação, por parte dos alunos, necessita, 

é superior ao tempo, das atividades sem pesquisa, e os professores consideram que não 

possuem este tempo, uma vez que os programas são muito extensos. A obrigatoriedade 

do cumprimento do programa, devido ao exame que os alunos têm de realizar no final 

do ano letivo, é também apontada como fator condicionante das práticas docentes. O 

tempo que a utilização dos SATD liberta, não é visto pelos professores, como aspeto 

preponderante para alteração das suas planificações, ou para recurso a outra forma de 

implementação das atividades experimentais. Considera-se que este tempo, que os 

SATD proporcionam, devia ser utilizado para fomentar a prática investigativa, nos 

alunos. 

Quanto aos quatro objetivos desta investigação, verificou-se que os professores 

participantes, apesar de considerarem que os SATD apresentam vantagens, continuam a 

centrar o ensino, em si, não permitindo que sejam os alunos a, de forma totalmente 

autónoma, prepararem as atividades experimentais. No entanto, da observação 

naturalista verificou-se que dois dos professores procuraram implementar um ensino 

mais centrado nos alunos, procurando que estes trabalhassem de forma mais autónoma. 

No que diz respeito aos instrumentos de registo a grande maioria dos participantes, 

utilizou pela primeira vez o V de Gowin e mostrou-se bastante satisfeita, com os 

resultados obtidos. Da observação naturalista constatou-se que uma parte significativa 
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dos professores não procedeu a qualquer alteração das suas práticas, no que concerne à 

preparação e implementação da atividade experimental, e que os alunos, quando 

trabalham com os SATD, se mostram bastante interessados, ocorrendo maior 

envolvimento nas atividades. 

Por fim, e dando resposta à questão problema enunciada, nesta investigação 

propõe-se a metodologia da figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.Metodologia para desenvolvimento da atividade experimental, com recurso 

aos SATD. 

 

De acordo com a proposta apresentada, considera-se fundamental que a 

atividade experimental se inicie com uma questão-problema, seguida de pesquisa e 

investigação, realizada de forma autónoma, pelos alunos, de modo a construírem e 

delinearem um protocolo experimental, com vista a dar resposta à questão enunciada. A 

seleção e montagem de todo o equipamento, também devem ser efetuadas pelos alunos, 

de modo a criarem autonomia e capazes de resolverem todos os problemas que forem 
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surgindo. A aquisição dos dados deve ser realizada com sistemas autónomos, ligados a 

sensores, após a aquisição dos dados deve ser realizada uma análise dos mesmos, 

seguida de reflexão e discussão, entre os elementos do grupo, de forma a envolver todos 

os participantes na atividade. Quando os resultados obtidos, se distanciarem 

significativamente, dos esperados teoricamente, deve ser elaborado novo protocolo e 

repetida a atividade. Depois da conclusão da atividade experimental, deve ser elaborado 

um registo, na forma de V de Gowin, uma vez que se considera que este tipo de registo, 

proporciona uma organização dos conceitos e conhecimentos, sintética, de rápida 

construção, visualmente atrativa, estimuladora de organização mental da informação e 

promotora do pensamento crítico. 

6.2 Implicações do Estudo 

As principais implicações deste estudo situam-se nas práticas letivas dos 

professores.  

Sendo uma das metas educativas, constantes dos documentos orientadores, o 

desenvolvimento de competências associadas à literacia científica, considera-se o estudo 

aqui apresentado, potenciador da promoção desta literacia. Das conclusões apresentadas 

verifica-se que quando são os alunos a pesquisar e a debater, entre si, qual o melhor 

protocolo e estratégia, na implementação da atividade experimental, promove-se o 

desenvolvimento de competências de várias naturezas. Quando os alunos identificam a 

questão-problema, pesquisam uma solução, interpretam os resultados obtidos e tiram as 

suas conclusões, promovem-se competências de raciocínio; quando discutem, 

argumentam e apresentam, oralmente, as suas conclusões, promovem-se competências 

de comunicação e, por último, quando decidem qual o protocolo a testar, que 

equipamentos devem utilizar e qual a montagem a efetuar, promovem-se competências 

de autonomia. 

Pelo exposto, considera-se que as atividades experimentais que envolvem a 

utilização de sensores, quando detalhadamente planificadas, pelos professores e 

centradas nas aprendizagens dos alunos, são promotoras de grande motivação e 

melhores aprendizagens, uma vez que se regista uma melhoria no desempenho dos 

alunos, e consequentemente maior realização pessoal dos alunos e profissional dos 

professores. 
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6.3 Limitações do Estudo 

A grande limitação detetada prendeu-se com a disponibilidade física de 

equipamento e o tempo, que as atividades experimentais necessitam, para a sua 

realização. Em muitas escolas existe, apenas, um único sensor para uma determinada 

aquisição de uma grandeza. Quando ocorre esta situação, dois procedimentos podem 

acontecer ou a atividade experimental se traduz, unicamente, numa demonstração 

realizada pelo professor, ou os professores procedem a uma alteração do protocolo, 

realizando a experiência sem o recurso ao sensor. Considera-se que quer uma situação, 

quer a outra, não contribuem para a motivação, interesse e aprendizagem dos alunos. Da 

observação realizada e das opiniões dos professores participantes, constata-se que 

quando a atividade se transforma numa demonstração, uma boa parte dos alunos, não se 

encontra com a atenção e concentração necessárias à compreensão dos fenómenos 

físicos e químicos, em estudo. Também, quando se procede a uma alteração do 

protocolo, nomeadamente à substituição do sensor, por outro equipamento, os alunos 

ficam dececionados com a escola, ficando desmotivados.  

O outro fator detetado como limitação foi o fator tempo. Dado que esta 

disciplina é sujeita a exame nacional, os professores consideraram que este limita a 

exploração das atividades experimentais, em virtude de não haver tempo suficiente, não 

só, para a análise e reflexão detalhada, dos resultados, como também, se algo não correr 

como o esperado, não haver tempo para a reformulação do protocolo e consequente 

implementação prática. Outro grupo de professores considerou que as aulas 

laboratoriais são muito cansativas, pois os alunos não têm autonomia e solicitam, 

constantemente, a ajuda do professor. 

Relativamente à proposta de todos as atividades experimentais partirem 

unicamente de uma questão-problema, verifica-se que os professores sentem uma 

enorme dificuldade na orientação dos alunos, para que estes pesquisem um protocolo 

que possa dar resposta à questão colocada. Crê-se que esta dificuldade, se prende com o 

facto de os professores não terem, eles próprios, esse tipo de atitude quando planificam, 

as suas aulas experimentais. No entanto, esta dificuldade pode ser facilmente 

ultrapassada, uma vez que os programas disciplinares sugerem a consulta de diferentes 

endereços eletrónicos, tal como surge no programa do 10º ano, páginas 59, 75, 85 e 86 e 

no programa de 11º ano, páginas 12, 13, 36, 37, 67, 96 e 97. Considera-se, deste modo, 
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necessária formação, que proporcione aos professores, metodologias de investigação, de 

forma a colmatar as dificuldades sentidas. 

Perante as condicionantes acabadas de escrever, houve dificuldade em realizar 

observações de aulas em que fossem realizadas atividades experimentais o que 

associado aos constrangimentos de horário da própria investigadora conduziu a um 

número de aulas observadas bastante reduzido, apenas cinco de todos os níveis de 

escolaridade do ensino secundário. Como já foi referido anteriormente, esta limitação 

deveu-se à incompatibilidade de horários, entre a investigadora e os professores 

participantes. Teria sido bastante mais profícuo, se tivessem sido observadas um maior 

número de aulas, uma vez que deste modo, teria sido possível aprofundar e apreender 

melhor as possíveis mudanças operadas nas práticas dos professores. 

6.4 Sugestões para Futuras Investigações 

Em virtude dos novos programas de Física e Química (que no momento da 

escrita desta tese ainda se encontram em discussão pública), preconizarem a realização 

de trabalho prático-laboratorial, de modo a constituir-se como um meio privilegiado 

para a aquisição de métodos próprios do trabalho científico (MEC, 2014), assim como, 

o uso de calculadoras gráficas e de aparelhos de aquisição de dados, considera-se 

bastante pertinente a investigação sobre o uso de SATD, de modo a que as 

aprendizagens proporcionadas aos nossos alunos, sejam cada vez mais profícuas e 

significativas. 

As metas curriculares para a componente prática-laboratorial, definidas na 

proposta dos novos programas curriculares referem como aprendizagens do tipo 

processual o manuseamento de material, a seleção do material adequado, a montagem 

laboratorial e a realização de medições utilizando material de laboratório analógico, 

digital ou de aquisição automática de dados; como aprendizagens do tipo conceptual a 

identificação do objetivo do trabalho prático, a identificação do referencial teórico no 

qual se baseia o procedimento utilizado, a conceção de um procedimento capaz de 

validar uma dada hipótese, a interpretação de gráficos e o estabelecimento de relações 

entre as grandezas e a elaboração de um relatório, ou síntese, sobre uma atividade 

prática, em formatos diversos. 
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A proposta que se apresenta, nesta tese, encontra-se em total sintonia com as 

metas aqui descritas, pelo que se considera que o tema em estudo é atual, pertinente e 

merece investigação mais aprofundada. 

Dado que esta tese teve como atores principais, os professores, e só numa 

pequena parte do trabalho, ocorreu a participação de alunos, sugere-se que em 

investigações futuras, se trabalhe de uma forma direta com maior número de alunos.  

Como sugestões para futuros trabalhos de investigação considera-se que o foco 

do trabalho deve incidir nos alunos, devendo selecionar-se apenas uma ou duas 

atividades experimentais que envolvam a utilização de sistemas de aquisição e 

tratamento de dados e proceder-se a uma observação naturalista, de alunos, de várias 

turmas do mesmo ano de escolaridade, que se encontrem a efetuar a mesma experiência. 

Desta forma evita-se a dispersão de atividades, como sucedeu nesta tese. 

Por outro lado, no nosso quotidiano, cada vez mais, se utilizam sensores. Na 

indústria automóvel (Correia & Rocha, 2012), utilizam-se sensores de luz, que 

permitem que as luzes dos automóveis se liguem de forma automática, quando a 

luminosidade diminui, sensores eletromagnéticos e de ultrassons, que permitem o 

estacionamento da viatura sem ser necessário a intervenção do condutor, o sistema de 

travagem ABS necessita de um sensor em cada uma das rodas, que determinam o 

número de rotações das rodas e sensores de temperatura que regulam a temperatura 

dentro do veículo, entre outros sensores utilizados nos automóveis. Na Robótica, uma 

vez que os robôs para funcionarem, de modo autónomo, possuem uma significativa 

variedade de sensores, nomeadamente de som, luz, ultrasons. Uma das aplicações com 

maior utilização são os aspiradores “inteligentes”, que funcionam de forma autónoma, 

possuindo detetores que lhe permite identificar, alterações do piso, nomeadamente 

degraus, e que dessa forma podem inverter a sua marcha, nem necessidade da 

intervenção do ser humano. Também ao nível da medicina se utilizam, cada vez mais, 

sensores que permitem a monitorização da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos 

e da ovulação (Medicina, 2012). Na agricultura de precisão, também são utilizados 

sensores, que monitorizam a aplicação de herbicidas, de adubos, pH dos solos e 

quantidades de fósforo e potássio. Na construção civil, existem sensores que detetam a 

variação da deformação dos materiais, usando sensores de força e de deslocamento 

(Santos, 2011). 
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Como se pode verificar, a aplicação dos sensores continua a ser um tema atual e 

em constante atualização, pelo que se considera que o seu estudo é importante e 

pertinente. 

6.5 Considerações Finais 

No próximo ano letivo (2015/2016), entra em vigor o novo programa curricular 

de Física e Química A (Fiolhais & Damásio, 2014), da sua análise conclui-se que se 

mantêm os aspetos essenciais dos antigos programas, no entanto, e no que diz respeito 

aos sistemas de aquisição e tratamento de dados verifica-se que: 

 

as atividades de demonstração, recorrendo a materiais de laboratório ou comuns, 

com ou sem aquisição automática de dados, constituem uma forte motivação 

para introduzir certos conteúdos científicos (p.5). 

 

Sugerindo que os sistemas de aquisição poderão ser utilizados, ou não, 

consoante a decisão do professor. Constata-se ainda que no novo programa o número de 

atividades experimentais diminui, verificando-se que há menos atividades 

experimentais, onde se podem utilizar estes equipamentos, o que leva a supor que a 

componente experimental da disciplina perde valor. 

As atividades experimentais deixam de partir de uma questão-problema, o que 

pode levar a que os alunos deixem de iniciar a atividade laboratorial, recorrendo a uma 

pesquisa prévia de modo a serem, eles próprios a elaborarem o protocolo conducente à 

resposta da questão. 

O novo programa, sugere ainda que, que a abordagem dos conceitos científicos 

parta de situações variadas, nomeadamente de casos da visa quotidiana (p.5), deixando 

ao cuidado do professor a seleção dessas situações, o que pode levar a que os conceitos 

deixem de se encontrar contextualizados, uma vez que o professor pode optar por não 

contextualizar os assuntos. 

Por último é de referir que, relativamente ao grupo de professores participantes, 

a oficina de formação, criou laços profissionais e de amizade, entre todos, verificando-

se ser uma prática comum, o contato entre todos para esclarecimento de dúvidas ou de 

métodos de lecionação, assim como uma partilha de informação, e de opiniões, 

nomeadamente em relação ao novo programa. Também se tornou comum o contato 
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entre os participantes, para a inscrição em palestras, seminários, congresso e todo o tipo 

de formação na área de Física e Química.  
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Apêndice I 

Questionário 

Este questionário foi elaborado tendo como objetivos verificar quais as atividades 

experimentais que são realizadas, no ensino secundário, analisar quem são os 

intervenientes nas atividades experimentais, conhecer a utilização dos sensores nas 

atividades, compreender as razões que levam à não utilização dos sensores, analisar as 

principais dificuldades dos alunos na utilização destes equipamentos e verificar os tipos 

de registos que são utilizados pelos alunos, nas aulas experimentais de Física e Química. 

Com os dados obtidos através deste questionário, será realizada uma análise de 

conteúdo de modo a tentar estabelecer algum tipo de relação entre a utilização dos 

SATD, o tipo de registo realizado e as aprendizagens que promovem.  

Questionário 

Categoria Questão Resposta 

Atividade 

Experimental 

1. Quais os níveis que lecionou? 

12º Ano de Física                    

12ºAno de Química                  

11ºAno           

10º Ano     

2. Da listagem seguinte, indique as 

atividades experimentais que 

realizou. 

12ºF-Energia cinética numa 

colisão   

12ºF-Pêndulo gravítico  

12ºF-Máquina de Atwood  

12ºQ-Entalpia de diferentes 

álcoois   

12ºQ-Entalpia de diferentes 

combustíveis   

12ºQ-Crioscopia    

12ºQ-Efeito tampão   

11ºF-Velocidade do som   

11ºF-Satélite geoestacionário   

11ºF-Salto para a piscina   

11ºF-Força para que um corpo 

se mova   

11ºF-Queda livre   

11ºQ-Neutralização:uma reação 

de ácido-base    

11ºQ-Chuva normal ou chuva 

ácida    

11ºQ-Ácido ou Base: 

classificação de águas   

10ºF-Atrito e variação da 

energia cinética   

10ºF-Bola Saltitona   

10ºF-Energia cinética num 

plano   

10ºF-Balanço energético num 

sistema  

10ºF-Capacidade térmica 

mássica   

10ºF-Absorção e emissão de 
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radiação   

10ºF- Rendimento no 

aquecimento      

10ºQ-Ponto de ebulição   

10ºQ-Ponto de fusão  

3. Nas atividades experimentais 

realizadas, em quantas utilizou 

sensores? 

 

4. Se não utilizou sensores, quais os 

motivos? 

 

5. Essas atividades experimentais 

foram realizadas por: 

Professor e Aluno       

Alunos                         

Professor                      

6. Quais as dificuldades que os alunos 

mostraram, na realização das 

atividades experimentais? Indique 

até três. 

Na construção do V de Gowin 

Na construção dos mapas de 

conceitos  

Na elaboração do relatório 

convencional   

Na análise do gráfico obtido   

Na discussão dos resultados  

Na interpretação dos dados  

Na aquisição dos dados  

Na montagem da atividade  

Na pesquisa de informação  

 

Instrumentos 

de  

Registo 

7. Nas atividades experimentais, os 

alunos envolveram-se em pesquisa 

de informação? 

Sempre                   

Algumas vezes      

Nunca                     

8. Que tipos de registo foram 

realizados pelos alunos? Indique 

até três. 

Outros tipos                    

Relatório semi-estruturado                 

“V” de Gowin                  

Respostas às questões pré e pós 

laboratoriais  

Mapas de conceitos      

Relatório convencional   

9. Dos tipos de registo, anteriores, 

indique aquele que, na sua opinião, 

traduz uma utilização mais rica dos 

sensores, explicando a sua opção. 

 

10. No ano letivo que se vai iniciar 

como pensa realizar as atividades 

experimentais, que envolvem a 

utilização dos SATD? 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhUQVJWNEpRNk1HcDU2Q3ZQUFhjZ0E6MQ 

    Muito obrigada. 
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Apêndice II 

Planificação da Oficina de formação 

 

 

 

CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

APRESENTAÇÃO DE ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

NAS MODALIDADES DE ESTÁGIO, PROJECTO, OFICINA DE FORMAÇÃO 

E CÍRCULO DE ESTUDOS 

Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC3 

 

 

    N.º  ________ 

    N.º  ________ 

 An2-B 

     

    1. DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

Sistemas de aquisição e tratamento de dados (SATD) para resolução de problemas nas aulas 

experimentais de Física e da Química, do ensino secundário. 

 

 

 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO: PROBLEMA / NECESSIDADE DE FORMAÇÃO IDENTIFICADO 

Numa sociedade onde cada vez mais se apela à utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC), torna-

se necessário conhecer e compreender a realidade envolvente ao ensino da Física e da Química, numa perspetiva da 

integração destas tecnologias, mais especificamente os sistemas de aquisição e tratamento de dados (SATD), em 

aulas de carácter experimental. Deste modo pretende-se conhecer quais os métodos de trabalho dos professores, os 

recursos mais utilizados nas atividades experimentais, quais os objetivos e estratégias seguidas e quais os fatores que 

concorrem para a utilização regular dos SATD no trabalho experimental em Física e Química do Ensino Secundário. A 

inovação educativa é uma necessidade da sociedade atual sendo impulsionada por uma vasta gama de recursos 

tecnológicos sempre em evolução. Assim as escolas precisam de inovar os seus recursos e de mobilizar os seus 

professores para a mudança de práticas letivas, no sentido de criar situações de aprendizagem em ciências em que os 

alunos recorrem ao uso das TIC para a resolução de problemas em contexto de trabalho experimental. De acordo 

com Braz (2003) apenas uma percentagem muito reduzida (2%) de professores, utilizam ferramentas TIC nas suas 

aulas e somente 27% dos professores de Física e Química implementam atividades experimentais com regularidade. 

Noutro estudo Matos (2001) refere, relativamente às atividades experimentais, que muitas vezes os alunos realizam 

observações, medidas, registos de resultados, manipulam instrumentos e tiram conclusões, mas não as discutem com 

os outros colegas nem formulam hipóteses, ou planificam a experiência, limitando-se a seguir um protocolo e 

realizando a atividade de forma mecânica. 

As orientações curriculares apelam para conceções de ensino e aprendizagem de ciência, que valorizem o trabalho 

laboratorial do tipo investigativo e que favoreçam o envolvimento ativo dos alunos na sala de aula, passando de 

ouvintes passivos a intervenientes ativos, construtores do seu próprio conhecimento. 

A oficina de formação que aqui se propõe tem por objetivos analisar as práticas de utilização dos sistemas de 

aquisição e tratamento de dados pelos professores, no trabalho experimental em Física e Química no Ensino 

Secundário e, com base nesse conhecimento, assim como em fundamentos atuais de didática das ciências, promover 

a mudança nas práticas pedagógicas dos professores, no sentido de explorar inteiramente as potencialidades dos 

SATD no enriquecimento e incremento das componentes investigativa e experimental das aulas daquelas disciplinas. 
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Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O 

preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados poderão 

aceder à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da Lei nº 10/91 

de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC - Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4701 - 902 Braga 

 

  

       3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 

    3.1. Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudos) (Art. 12º-3 RJFCP) (Art.33º c) RJFCP) 

3.1.1 Número de proponentes: __________ 
3.1.2 Escola(s) a que pertence(m):  
3.1.3 Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: 

3.2. Destinatários da modalidade:  (caso de Estágio ou Oficina de Formação) 

 Docentes de Física e Química (grupo de recrutamento  510) 

       

 

4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS DIDÁCTICOS 
- Actualizar conhecimentos teóricos e práticos acerca de sistemas de aquisição e tratamento de dados 
(vulgo sensores); 

- Planificar e concretizar aulas experimentais com recurso a estes sistemas que visem a resolução de 
problemas; 

- Promover o trabalho colaborativo; 

- Partilhar os materiais produzidos por cada formando entre todos os intervenientes da acção; 

- Avaliar os materiais produzidos. 
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  5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Práticas Pedagógicas e Didáticas em exclusivo, quando a ação de formação decorre na 

modalidade de Estágio ou Oficina de Formação) 

A Ação de Formação decorre através da alternância metodológica entre fase presencial, na qual se selecionam as 

atividades experimentais dos programas do 10º, 11º e 12º anos, onde é possível utilizar os recursos propostos, se 

elaboram as planificações das atividades experimentais visando a resolução de problemas e se testam as mesmas; fase de 

trabalho autónomo e fase, com apoio on-line, onde são relatadas as aplicações dos materiais construídos e as 

reformulações que se venham a mostrar necessárias bem como novas propostas de trabalho. 

Sessões conjuntas: 25 horas 

Componente presencial (15 horas): a realizar em cinco sessões de 3 horas, onde se procurará dotar os formandos de 
competências de manipulação de sensores e sistemas de aquisição e tratamento de dados, construção de planificações de 
atividades experimentais e execução das mesmas. 

       Dinamização das sessões presenciais: 
1ª Sessão – 3 horas: Apresentação dos objetivos da oficina; definição e clarificação das competências a 
desenvolver com a aplicação desta metodologia e apresentação e exploração das potencialidades dos sensores e 
SATD. 

2ª Sessão – 3 horas: Organização dos grupos de formandos por níveis de lecionação; análise e seleção das 
atividades experimentais a desenvolver com recurso a sensores e SATD e teste de algumas atividades.  

3ª Sessão – 3 horas: Testes das atividades experimentais; construção de materiais (planificações com problemas 
de investigação) a serem utilizados na prática pedagógica de modo a operacionalizar as competências a 
desenvolver com estes equipamentos. 

4ª Sessão – 3 horas: Testes das atividades experimentais e construção/ utilização de materiais didáticos. 

5ª Sessão – 3 horas: Apresentação/Discussão dos resultados obtidos com recurso a esta metodologia e 
instrumentos de avaliação. 

Sessões de e-learning- sessões síncronas (10 horas): a realizar em 5 sessões de duas horas, recorrendo a 
ferramentas digitais que permitem a conversação e a construção de texto em tempo real (ex. Typewith.me). Estas 
sessões decorrerão intercaladas com as sessões presenciais e depois de os formandos já terem implementado 
esta metodologia na sua turma, assim nestas sessões os formandos farão um relato da implementação das 
planificações realizadas previamente, serão discutidas estratégias de melhoria e serão elaboradas sínteses das 
conclusões.  

Trabalho autónomo: 25 horas 

Componente de trabalho em regime autónomo (25 horas): a realizar entre as sessões presenciais, onde se 
procurará que os formandos implementem as planificações elaboradas e verifiquem quais as dificuldades sentidas 
pelos alunos. 

       Os conteúdos da ação :  
1. Enquadramento teórico: conceito de atividade laboratorial e experimental 

1.1 Conceitos básicos e suas diferenças. 
    1.2 Análise dos programas de Física e Química do ensino secundário e seleção das atividades experimentais onde 
é possível a utilização de SATD. 
    1.3 Planificação das atividades experimentais com recurso a  SATD. 

2. Atividade prática 
2.1 Instalação e utilização dos sensores. 
2.2 Executar as planificações elaboradas.  
2.3 Analisar os efeitos da metodologia aplicada. 
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    6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO                                                                   

6.1. Passos Metodológicos 
 

Esta oficina de formação conjuga  a presencialidade e aprendizagem a distância, com recurso a uma 

plataforma de aprendizagem (ex: Moodle, Typewith.me). 

Desta forma pretende-se facilitar o acesso aos conteúdos, assim como permitir a gestão do tempo e a fácil 

partilha de materiais e discussão da sua aplicação. 

Sessões teórico - práticas dinamizadas pelo formador: 

- Apresentação dos objetivos da oficina. 
- Definição e clarificação das competências a desenvolver com a aplicação desta metodologia. 
- Exploração das potencialidades dos SATD. 
- Construção / apresentação de materiais a serem utilizados na prática pedagógica para operacionalizar as 

competências a desenvolver com os  SATD. 
- Criação / utilização de materiais didáticos. 
- Construção / apresentação de instrumentos de avaliação; 

Sessões práticas dinamizadas pelos formadores na modalidade de e-learning: Sessões síncronas na 
plataforma colaborativa (ex:MOODLE, Typewith.me) 

A componente em regime de e-learning, de 10 horas, realiza-se através de 5 sessões síncronas de 2 horas, nas 

quais todos os formandos entram em comunicação interativa entre si e com a formadora, para analisar os 

resultados das aplicações de materiais, atividades e estratégias, bem como discutir e propor novos materiais e 

atividades. 

A plataforma é formatada para a ação permitindo o acesso registado de formandos e formadora e será o local 

privilegiado para a colocação dos trabalhos dos formandos ao longo da ação. Permite ainda a inclusão de 

novos materiais de acordo com as necessidades que se vão detetando durante as aplicações em sala de aula e 

os contactos de todos os intervenientes na formação. 

A plataforma possui, fóruns de dúvidas e de sugestões, conjunto de materiais que serão explorados ao longo 

da formação textos de apoio, locais de submissão e partilha dos trabalhos que vão sendo efetuados. 

A apresentação dos trabalhos realizados poderá ser efetuada, também, em ferramentas da Web 2.0, 

nomeadamente Popplet, Vuvox, SlideShare ou OurStory. 

Trabalho em regime autónomo 

- Os formandos implementarão nas suas aulas experimentais, as planificações elaboradas nas sessões teóricas 
e auscultarão as opiniões dos alunos sobre esta metodologia. 

Vantagens da prossecução da ação na vertente de Oficina: 

- Aprendizagem teórico-prática e experimental. 
- Reflexão sobre práticas metodológicas desenvolvidas e a desenvolver. 
- Cooperação e partilha de informação. 
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  7. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: 

  (Caso da Modalidade do Projeto) (Art. 7º, RJFCP) 

      Data: ___/___/___     Cargo: _______________________________________________________________ 

      Assinatura: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. CONSULTOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO OU ESPECIALISTA NA MATÉRIA (Art.25º-A,2 c) RJFCP) 

        Nome:   

            (Modalidade de Projeto e Ciclo de Estudos)  delegação de competências do Conselho Científico-Pedagógico da 

        Formação Contínua (Art. 37º f) RJFCP) 

               

  SIM                     NÃO                       Nº de acreditação do consultor               

 

 

     

6.2. Calendarização 
 

6.2.1. Período de realização da ação durante o mesmo ano escolar: 
Entre os meses de Setembro e Dezembro 

6.2.2.  Número de sessões presenciais previstas por mês: 
                                                 Setembro – 1 

                                                  Outubro – 1 

                                                  Novembro – 2 

                                                  Dezembro - 1 

6.2.3. Número total de horas previstas por cada tipo de sessões: 

Sessões presenciais conjuntas:      25 h 

Sessões de trabalho autónomo:      25 h 
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 9. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

- Os formandos estarão em processo de avaliação contínua ao longo de toda a ação.  
- A avaliação será determinada segundo o disposto regulamentar da carta circular CCPFC 1/2008, e o 
disposto no ponto 3 do artigo 13º do RJFCP, com observância do regime de avaliação em vigor no Centro de 
Formação.  

 

 

 

 

 

 

10. FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

- Durante a ação efetuar-se-á uma avaliação dos materiais construídos, assim como o grau de utilidade das 
aprendizagens a nível pessoal e profissional. 
- No final da ação, formandos e formadores responderão a um inquérito que abordará os seguintes pontos: 

   - Programa da ação 
   - Funcionamento da ação 
   - Desempenho dos formadores / formandos 
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Título da Actividade:____________________________________ 

Objectivos:____________________________________________ 

Contextualização:_______________________________________ 
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Apêndice IV 

“V” de Gowin e Mapas de Conceitos 
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Título da Actividade:Absorção e Emissão de Radiação. 

Objectivos:Analisar transferências e transformações de energias em sistemas. 

Relacionar o poder de absorção de radiação com a natureza das superfícies. 

Contextualização: Um cubo de Leslie, com superfícies de natureza diferentes  

( branca, preta cinzenta baça e cinzenta espelhada) é sujeito a igual aquecimento, 

através de cada uma das superfícies, de modo a extrapolar as conclusões para a 

influência da cor, na pintura das casas. 

 

Lei zero da Termodinâmica 

Primeira Lei da Termodinâmica 

Questão Problema 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Princípios e Leis 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: 

Cubo de Leslie; Sensor de 

temperatura; calculadora gráfica; 

candeeiro com lâmpada de 100W. 

Procedimento: 

Estabelecer as condições iniciais de aquecimento 

(distância da lâmpada à face do cubo de 15 cm), 

introduzir o sensor no cubo e iniciar a recolha de dados. 

 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Registos 

Porque é que as casas no 

Alentejo são, 

tradicionalmente, caiadas 

de branco? 

Leis da Termodinâmica A temperatura atingida no interior do 

cubo será maior quando este é 

aquecido pela face preta. A 

temperatura atingida será maior 

quando este é aquecido pela face 

cinzenta baça. 

A radiação incidente pode ser 

parcialmente absorvida, refletida ou 

transmitida. A natureza da superfície 

influencia o valor da temperatura máxima 

atingida. O poder de absorção da 

radiação, pela face preta é superior à da 

face branca. O poder de absorção da 

radiação da face baça é superior à da face 

polida. 

Transferência de energia; 

Radiação; 

Absorção; 

Emissão; 

Temperatura; 

Equilíbrio térmico 
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Título da Actividade: Energia Cinética ao longo de um plano inclinado 

Objectivo: Analisar a variação da energia cinética ao longo de um plano inclinado 

Contextualização: Um carro encontra-se parado no cimo de uma rampa. 

Acidentalmente é destravado e inicia a descida da rampa. 

 

Como se relaciona a 
energia cinética do carro 

com a distância 
percorrida ao longo da 

rampa? 

 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Parte da Mecânica que 

relaciona os princípios, leis 

e conceitos, a seguir 

referidos. 
Princípios e Leis 

A Energia cinética aumenta 

com o quadrado da 

velocidade. 

 Ec = ½ mv
2
 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: 

Plano inclinado de atrito 

desprezável; Sensor de 

velocidade; SATD; Carrinho; 

Régua ou fita métrica e 

Balança. 

Procedimento: 

Colocar o sensor no plano inclinado, determinar a massa 

do carrinho, marcar diferentes posições de lançamento 

do carrinho, no plano e registar a distância da marca ao 

sensor, largar o carrinho de cada uma das marcas e 

registar o valor da velocidade lido pelo sensor. 

 

Juízos de Valor 

Pode haver situações em que a 

energia cinética não varie tanto, 

porque depende da natureza dos 

materiais utilizados assim como 

da inclinação do plano. 

Juízos Cognitivos 

Podemos assim concluir 

que a energia cinética 

aumenta com a distância 

percorrida. 

Registos 

t/s 0,0 0,10 0,20 0,30 0,40 

d/mm 0 11 42 95 170 

v/ms-1 
0 0,20 0,43 0,65 0,84 

Ec/J 0 0,020 0,092 0,211 0,353 

 

 

Energia; 

Massa; 

Velocidade; 

 

Questão Problema 
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y = 0,7486x - 0,0278 
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Questão Problema 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Princípios e Leis 

Conceitos 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Registos 

Material: 

Bolas; sensor de movimento; 

SATD; calculadora gráfica e 

suporte 

Procedimento: ligar o sensor de movimento ao SATD e este à calculadora; posicionar a bola de modo 

que durante a queda permaneça na área varrida pelo sensor; soltar a bola e deixar que execute vários 

ressaltos até parar. Obter o gráfico na calculadora e repetir para a outra bola. 

 

Título da Actividade: Bola Saltitona 

Objectivos:Determinar os coeficientes de restituição de duas bolas de 

basquetebol, diferentes. 

Contextualização: Escolha da bola adequada, para um jogo de 

basquetebol 

Existirá alguma relação 

entre a altura de queda de 

uma bola e a altura 

atingida no seu ressalto? 

 

Transferências e transformações 

de energia. Dissipação de energia 

Durante o movimento descendente da 

bola há transformação de energia 

potencial gravítica em energia cinética, 

com perda de energia durante a colisão 

do corpo com o solo em virtude de atuarem 

forças não conservativas e consequentemente 

transferência de energia para o exterior. Após o 

ressalto e durante o movimento ascendente da 

bola, ocorre transformação de energia cinética 

em energia potencial gravítica. A dissipação de 

energia pode estimar-se através do coeficiente 

de restituição, e, quociente entre a velocidade de 

afastamento, ressalto (V ress.), e a velocidade de 

aproximação, queda (V queda):    𝒆 =
𝒗𝒓𝒆𝒔𝒔

𝒗𝒒𝒖𝒆𝒅𝒂
 

Atendendo ao princípio da conservação da 

energia mecânica obtém-se:  𝑒 =
𝛥ℎ𝑟𝑒𝑠𝑠

𝛥ℎ𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎
. Este 

coeficiente varia entre 0 e 1 e permite avaliar a 

elasticidade dos materiais Se não houvesse 

dissipação de energia durante a colisão com o 

solo e seria igual a 1 (colisão elástica). 

Para a mesma bola se o solo for feito de 

materiais diferentes as alturas dos 

primeiros ressaltos serão diferentes. Se a 

superfície de contacto for a mesma a 

altura do ressalto será diferente para as 

duas bolas. 

Com base na análise dos dados recolhidos, 

constata-se que a altura do ressalto depende da 

elasticidade do corpo estudado.  

A bola 2 apresenta maior coeficiente de 

restituição. É, portanto, ligeiramente mais 

elástica, pelo que se pode concluir que a 

energia dissipada é um pouco menor.  

 Bola 1 Bola 2 
H1 h1 

0,887 0,688 

0,688 0,421 

0,421 0,270 

0,270 0,188 

0,188 0,128 

0,128 0,071 
 

H2 h2 

0,902 0,661 

0,661 0,451 

0,451 0,272 

0,272 0,130 

0,130 0,058 

0,058 0,033 
 

 

O declive da reta indica a relação entre as alturas e a sua raiz. 

O coeficiente de restituição para cada uma das bolas é:  

e
2
 = 0,748 ; hress.= 0,748  hqueda ;  e = 0.865 (bola 1)  

e
2
 = 0,757 ; hress.= 0,757 hqueda ; e = 0,870 (bola 2) 

 

Colisão; 

Dissipação de energia; 

Ressalto; 

Coeficiente de restituição. 

 

 

Material/Procedimento 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Sensor de pH e SATD; 

suporte; erlenmeyer; agitador magnético; 

bureta; funil; solução de NaOH 0,1 

moldm
-3

 e solução de HCl. 

Procedimento: Encher a bureta com a base, colocar 25 

ml de ácido no erlenmeyer, realizar a montagem e iniciar 

a titulação, adicionando tomas de 0,1 ml de base. 

 

 

Registos 

Título da Actividade: Neutralização: uma reacção de ácido-base 

Objectivos: Neutralizar um ácido utilizando uma base de concentração 

conhecida; obter a curva de titulação; determinar o ponto de equivalência e 

determinar a concentração do titulado. Titular um ácido forte com uma base forte. 

Contextualização: A titulação é uma técnica utilizada em volumetria de 

ácido-base, que permite determinar a concentração desconhecida, de ácido ou base, 

titulando-a com uma solução de concentração conhecida. 

 

 

Qual é a concentração da 

solução ácida fornecida? 

Como varia o pH de uma 

solução ácida, à medida 

que lhe vão sendo 

adicionadas pequenos 

volumes de solução 

básica? 

 

A titulação realiza-se com a adição 

lenta    de    titulante    (solução de 

concentração    conhecida)   a   um 

volume     conhecido    de    titulado 

(concentração desconhecida) até se 

atingir  o  Ponto  de  Equivalência-PE. 

O PE é atingido quando o ácido reage 

completamente  com  a base,  ou seja, 

quando se atingem as  quantidades de 

ácido e de base que estão na proporção 

estequiométrica      da      reação.      Um 

indicador é uma substância química que 

muda de cor consoante o pH da solução. 

Lei de Lavoisier: numa reação química 

a   massa   total   dos   reagentes   que 

reagem   é  igual   à  dos  produtos  de 

reação   produzidos.   Numa   titulação 

ácido    forte-base    forte:   titulante   + 

titulado→ sal + água O PE é determinado 

a partir do gráfico pH vs Vtitulante, por ser o 

ponto de inflexão da curva da titulação, o 

qual é dado geometricamente pelo ponto 

médio   do  troço  vertical  desta   curva.  

A escala de pH (Sørensen) varia entre 0 e 

14,a   25˚C:  uma   solução  é  neutra  se  o  

seu pH=7; ácida se pH<7 e básica ou  

alcalina  se pH>7. O indicador utilizado 

foi a fenolftaleína. 

Conta-se verificar que o pH da solução 

 ácida aumente  com    a    adição    de 

solução   básica,   espera-se  conseguir 

adicionar  o  titulante  gota  a  gota,  de  

forma   a   detetar,   sem  muito  erro,  o 

 ponto  final  com a  mudança  de  cor  do 

indicador. Espera-se obter um gráfico 

que permita detetar facilmente qual é o 

ponto de  inflexão  da curva  da titulação, 

e assim determinar o PE e o volume de 

titulante que neutraliza  a  quantidade  de  

ácido presente na amostra, calculando, 

sem grande margem de erro o valor da 

sua concentração. 

O  pH  da  solução de HCl  aumenta à  medida que 

 lhe são adicionados pequenos volumes de solução 

 de  NaOH,  sofrendo  uma  grande  variação  de  pH 

perto  do PE, após  o qual as variações de pH voltam 

a ser  reduzidas.  O volume  da base que neutraliza a 

solução   ácida   usada,   é   dado    pelo   PE,   lido   na 

calculadora (eixo das abcissas). O indicador mudou de 

cor depois do PE, pelo que se conclui que o ponto final 

não coincide com o PE, ou seja, o sensor é mais 

rigoroso e preciso que o indicador. 

-  

Com base na equação 

química:  

NaOH(aq) + HCl (aq)→NaCl 

(aq) + H2O (l) 

deverá concluir-se que 

nHCl=nNaOH 

- determinar a concentração 

da solução de HCl, que é 

dada por: c = 0,4mol dm
-3

 

 

Ácido  forte,  Base forte.  Concentração  de  

uma solução,  solução   ácida,   básica   e   

neutra,   pH, reação  de  ácido-base, 

neutralização,   titulação, titulante   e   titulado,   

ponto   de  equivalência  e indicador ácido-base. 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

 

        Princípios e Leis 

 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Registos   

Título da Actividade: Salto para a piscina 

Objectivos:Interpretar o movimento de um projétil lançado horizontalmente como 

a sobreposição de dois movimentos e relacionar o alcance com a posição e 

velocidades iniciais. 

Contextualização: Projetar um aquaparque, de modo que os utentes possam cair 

em segurança numa determinada zona da piscina. 

O lançamento horizontal seguido de 

queda pode ser descrito como a 

composição de dois movimentos em 

simultâneo: o movimento segundo a 

horizontal é retilíneo e uniforme e o 

movimento segundo a vertical é 

retilíneo uniformemente acelerado.  

Leis do movimento e velocidade, relativas 

ao lançamento horizontal, com resistência 

do ar desprezável: 

Componente horizontal: 

    X(t)= V0x t (SI)  e  Vx(t)= V0x (SI) 

    1ª lei de Newton - Frx = 0 

Componente vertical: 

    h(t) = -5t
2 
(SI e  Vy(t)= -10t (SI) 

    2ª lei de Newton - Fry = Fg   e     Fr = Fg 

Lançamento na horizontal; 

Movimento retilíneo  uniforme; 

Movimento retilíneo 

uniformemente acelerado; 

Alcance; 

Tempo de queda 

Que medidas adotar na 

construção de um escorrega 

para um aquaparque, de 

modo que os utentes caiam 

na piscina em segurança? 

Quanto maior a massa de um corpo, 

menor será o tempo de queda e maior 

será a velocidade com que o corpo sai 

do escorrega. 

Quanto maior for a altura do escorrega: 

Maior é a velocidade do lançamento 

(assim, a profundidade da piscina tem de 

ser maior para que não haja risco de o 

utilizador chocar contra o fundo da 

piscina); 

Maior é o alcance (é necessário ter em 

atenção o comprimento da piscina); 

O alcance na água e o tempo de queda 

não dependem da massa do corpo.  

 

 
Altura de 

abandono da 
esfera na 

calha 
relativamente 

ao 
tampo da 

mesa  

hx (m) 

 
Intervalos 
de tempo 

  
Δt (s) 

 

 
Alcance 

 
 

x (m) 

 
Altura de 
abandono 
da esfera, 
em relação 

ao solo 
(m) 

 
Velocidade 
de saída do 
escorrega 

 
V0 = D1 / Δt 

(m/s) 

 
Tempo 

de 
queda 

 
t = x / 

v0 
(s) 

 
Tempo 

de 
queda 
médio 

t (s) 

 

h1 0,150 0,0140 0,500 0,995 1,286 0,389 

0,41 

h2 0,135 0,0154 0,460 0,980 1,169 0,394 

h3 0,120 0,0182 0,400 0,965 0,989 0,404 

h4 0,100 0,0210 0,360 0,945 0,857 0,421 

h5 0,085 0,0252 0,320 0,930 0,714 0,448 

h6 0,070 0,0336 0,230 0,915 0,536 0,429 

h7 0,055 0,0489 0,150 0,900 0,368 0,408 

D1= 0,0180m     m1=0,02474kg 

Material   

   Calha flexível ; Esferas; 

  Célula fotoeléctrica; 

  Craveira; Caixa com 

areia; Fita métrica e 

  Fios de ligação. 

Procedimento 

Medir o diâmetro da esfera usando uma craveira; Colocar, no chão, um tabuleiro com areia; Ligar o 

sensor; Abandonar a esfera na calha a uma determinada altura do solo; Ler no SATD o intervalo de 

tempo que a esfera demora a passar na célula fotoeléctrica; Medir o alcance atingido pela esfera, 

usando uma fita métrica. Para a mesma altura realizar três medições com valores concordantes; 

Repetir o procedimento abandonando a esfera, na calha, de alturas diferentes. 

 



 

224 

 

 

 

  

Mapa de Conceitos 

Mapa de conceitos 

Montagem 



 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento circular uniforme; 

Força centrípeta; 

Raio; 

Velocidade linear; 

Velocidade angular; 

Frequência 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Registos 

Título da Actividade:Satélite Geoestacionário 

Objectivos:Caracterizar o movimento circular com velocidade de módulo 

constante; identificar as características da resultante das forças responsável pelo 

movimento; relacionar a aceleração do movimento com a velocidade angular e o 

raio da trajetória. 

Contextualização: Movimento dos satélites. 

 

A velocidade de um satélite 

depende da sua massa? 

A velocidade e a aceleração 

dependem da massa 

Cinemática do movimento 

circular e uniforme. 

2ª Lei de Newton. 

Lei da atração universal. 

Para uma mesma massa quanto 

maior a frequência maior a força. 

A força é perpendicular à 

velocidade. A aceleração centrípeta 

de um satélite é independente da 

sua massa. A velocidade de um 

satélite é independente da sua 

massa. 
m (kg) f(Hz) F (N) 

0,0602 

33 0,4035 

45 0,7621 

78 2,275 

0,0846 

33 0,4968 

45 0,9292 

78 3,1174 

0,1058 

33 0,6833 

45 1,1647 

78 3,6506 

0,1269 

33 0,7039 

45 1,4121 

78 4,4694 

0,1482 

33 0,9363 

45 1,3819 

78 4,8517 

 

Material: 

Sensor de força; SATD; gira-

discos; carrinho; massas 

marcadas; balança e régua. 

Procedimento: 

Selecionar uma frequência, no gira-discos e fazer a recolha 

de dados, num tempo definido. Para uma dada frequência 

selecionar o período de recolha. 
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Em solução aquosa: 

HCl (aq) + H2O (l)     Cl
-
 (aq)+ H3O

+
 

(aq) 

A solução aquosa de carbonato de sódio: 

Na2CO3 (aq) Na
+
 (aq) + CO3

2-
 (aq) 

A adição resulta em: 

(1) CO3
2-

 (aq) + HCl (aq) HCO3
-
 (aq) + 

Cl
-
 (aq) 

(2) HCO3
-
 (aq) + HCl (aq) H2CO3 (aq) + 

Cl
-
 (aq) 

Um ácido forte possui uma constante de 

acidez (Ka) muito elevada e em solução 

aquosa, ioniza-se totalmente. 

Um ácido fraco, em solução aquosa ioniza-

se pouco e por isso apresenta um valor de 

Ka, muito pequeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Sensor de pH, calculadora 

gráfica, placa com agitador magnético, 

bureta com suporte, solução 0,10 

moldm
-3

 de HCl, Na2CO3 e 

erlenmeyer. 

Procedimento: Encher a bureta com o HCl, medir 10 ml 

da solução de Na2CO3 e colocar no erlenmeyer. 

Introduzir o sensor de pH e adicionar tomas de titulante. 

Obter a curva de titulação. 

 

Registos 

Título da Actividade: Funcionamento de um sistema tampão-Controlo de 

pH. 

Objectivos: Observar o funcionamento de um sistema tampão; realizar uma 

titulação ácido forte-base fraca; neutralizar uma solução de Na2CO3 com HCl (aq); 

medir o pH ao longo de todo do processo e obter a curva de titulação. 

Contextualização: Os fluidos biológicos são soluções tamponadas. O pH do 

sangue arterial é 7,4 e do sangue venoso é um pouco inferior, devido à maior 

concentração de CO2. As alterações do pH do sangue são muito perigosas podendo 

resultar na morte. 

 

Como simular o 

efeito tampão do 

sangue? 

Uma solução tampão é 

constituída por um ácido ou base 

fraca conjugada. A solução tem a 

capacidade de resistir a variações 

de pH, quando se adicionam 

pequenas quantidades de ácido 

ou de base forte. 

Prevê-se obter uma curva de 

titulação semelhante à da 

figura.  

 

No gráfico obtido é possível identificar 

a zona tampão onde a adição de alguns 

mililitros de titulante fazem variar o 

valor de pH, apenas em algumas 

décimas, confirmando-se deste modo o 

comportamento tampão. 

Solução tampão, volumetria ácido-

base, titulação, titulante, titulado, 

escala de Sorensen, pH, ponto de 

equivalência e curva de titulação.  
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m(inicial da 

lamparina + 

álcool) (g) 

m(final da 

lamparina + 

álcool)(g) 

T (inicial da 

água) 

(0C) 

T(final da 

água) 

(0C) 

∆𝐻 

experimental 

(KJ/mol) 

∆𝐻 teórico  
(KJ/mol) 

Pentanol 160,53  155,66  16,785  61,031 - 335  -3331  
Propanol 124,64  120,28  17,120 49,502 - 187  -2021  

Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

 

 
Questão Problema 

Princípios e Leis 

Juízos de Valor 

Juízos Cognitivos 

Conceitos 

Material/Procedimento 

Material: Lamparina com pentanol, 

lamparina com propanol, balança de 

precisão, água destilada, proveta, 

calorímetro, sensor de temperatura, 

tripé e calculadora gráfica. 

Procedimento: Mediu-se 100 cm
3
 de água destilada, transferiu-se para o calorímetro, 

determinou-se a massa do conjunto lamparina+pentanol, colocou-se o sensor em 

contacto com a água e ligou-se o mesmo à calculadora, acendeu-se a lamparina e 

aqueceu-se o calorímetro, durante 20 minutos, determinou-se, de novo, a massa do 

conjunto lamparina+pentanol. Repetiram-se todos os passos do procedimento, 

substituindo o pentanol pelo propanol. 

 

Registos 

Título da Actividade: Entalpia de combustão de diferentes álcoois. 

Objectivos: Determinar as entalpias de combustão do propanol e do pentanol. 

Analisar a relação existente entre a estrutura de um álcool e o seu poder energético. 

Contextualização: Os álcoois são utilizados em alguns países como 

combustível para veículos. 

 

As combustões são reações utilizadas 

para a obtenção de energia sob a forma 

de calor. Os combustíveis mais 

utilizados são os hidrocarbonetos, no 

entanto, outras substâncias, tais como os 

álcoois também podem ser usados. A 

energia produzida pela combustão de 

álcoois é menor do que a produzida na 

combustão de hidrocarbonetos 

similares, embora isso possa depender 

da estrutura do álcool, já que o 

comprimento da cadeia carbonada de 

álcoois afeta a energia libertada na sua 

combustão. 

Para a determinação da entalpia de 

combustão dos álcoois recorreu-se à 

seguinte fórmula química: Q = m.c.ΔT, 

em que Q é a quantidade de calor 

libertada pela reação e ∆𝐻 =
𝑄

𝑛(á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙)
 

Reação de combustão do pentanol: 

C5H11OH (l) + 
15

2
 O2 (g) →  5 CO2(g) + 6 

H2O(g)  

Reação de combustão do propanol:  

2 C3H7OH(l) + 9 O2(g)  → 6 CO2 (g) + 8 

H2O (g) 

 

É espectável que o valor da 

entalpia de combustão do 

propanol se aproxime de -2021 

KJ/mol e que o do pentanol se 

aproxime de -3331 KJ/mol, sendo 

estes os seus valores tabelados. 

Espera-se ainda que o pentanol 

apresente uma maior entalpia de 

combustão, já que a sua cadeia 

principal possui mais átomos de 

carbono. 

 

O valor obtido para ∆𝐻 do pentanol, é muito 

inferior ao valor tabelado assim como o valor 

que obtivemos para ∆𝐻 do propanol se 

afastou bastante do valor teórico. Esta 

diferença de valores significa que a energia 

libertada aquando da queima do combustível 

não foi  aproveitada na totalidade para elevar 

a temperatura da água, ou seja, houve 

dissipação de energia. No entanto, como 

previsto, a energia libertada na combustão do 

pentanol foi superior à do propanol, o que 

permite concluir que quanto maior for o 

tamanho da cadeia carbonada, maior é a 

entalpia da combustão (em valor absoluto). 

 

        Pentanol       Propanol 

Que relação existe entre a 

estrutura de um álcool e o 

seu poder energético? 

Reação de combustão, calor, entalpia, 

combustível, comburente e reação 

exotérmica. 
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Ala Conceptual Ala Metodológica 

Teoria 

Movimentos Oscilatórios 

Movimento Harmónico Simples 

 

Questão Problema 

- Que fatores afetam o 

movimento de um relógio 

mecânico? A amplitude das 

oscilações? O comprimento 

do pêndulo? A massa?  

- Como medir a aceleração da 

gravidade com um pêndulo? 

𝑻 = 𝟐𝝅√
𝒍

𝒈
⇔ 𝑻𝟐 =

𝟒𝝅𝟐𝒍

𝒈
 

𝒂 = −
𝒈

𝒍
𝒙 

Princípios e Leis 

Lei do movimento harmónico simples 

X(t)=Acos(wt+) 

Período de um oscilador 

Aceleração, para pequenas 

oscilações: 

 

Juízos de Valor 

Esperamos obter um valor da aceleração 

gravítica muito preciso, em virtude de estarmos 

a usar um cronómetro digital associado a um 

fotossensor. O Período de oscilação irá ser 

independente da amplitude e da massa, mas 

dependerá do comprimento do oscilador. 

 Juízos Cognitivos 

Podemos concluir que o período do movimento não 

depende da amplitude de oscilação. Para pequenas 

oscilações, o período é independente da massa do 

pêndulo. O comprimento do pêndulo influencia o valor 

do período de oscilação. 

O valor encontrado para a aceleração gravítica é 

bastante aceitável, 10,49ms-2, pois apresenta um erro 

relativo de aproximadamente 6,9%. Este erro pode ser 

imputável ao facto de durante as oscilações se verificar 

que a esfera que constitui o pêndulo vai rodando sobre 

ela própria. 

 

Conceitos 

 

Material/Procedimento 

Material 
-esfera metálica (de massa 

conhecida); - massas marcadas; - 

célula fotoelétrica, digitimetro,; - fio 

fino; -calculadora gráfica; 

Procedimento 
Determinar e registar os valores das massas marcadas e da esfera; - 

medir o comprimento do fio; - medir o tempo das oscilações; -  

Representação gráfica de T
2
 em função do comprimento do pêndulo; 

Deverão ser realizadas oscilações de pequena amplitude. 

 

Registos 

 

Título da Actividade: Pêndulo gravítico. 

Objectivos: Relacionar o período com a amplitude, o comprimento e a massa 

de um pêndulo. Determinar a aceleração da gravidade. 

Contextualização:Verificar experimentalmente o valor da aceleração da 

gravidade. 

g=(10,490,69)ms-2 

(As tabelas de resultados encontram-se em anexo) 

 

Pêndulo gravítico; 

Movimento Harmónico 

simples; 

Período e frequência; 

Amplitude; 

Aceleração gravítica 
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1ª parte – o período varia com a amplitude das oscilações? 

Massa do corpo: 11,6g Comprimento do fio: 98,67cm 

(º) Tempo de 10 oscilações t (s) tmédio(s) 

Período 

T(s) 

20 

19,58 

19,653 

 

1,965 19,69 

19,69 

30 

20,14 

19,727 

 

1,973 19,46 

19,80 

40 

19,57 

19,573 

 

1,957 19,57 

19,58 

60 

19,69 

19,613 

 

1,961 19,46 

19,69 

2ª parte – o período varia com o comprimento do fio do oscilador?      

Massa do corpo: 11,6g (º): 10 

Comprimento do 

fio (m) 
Tempo de 10 oscilações t (s) tmédio(s) 

Período 

T(s) 

T2(s) 

0,9867 

19,57 

19,537 

 

1,954 

 

3,818 19,46 

19,58 

0,7464 

17,20 

17,123 

 

1,712 

 

2,931 17,09 

17,09 

0,5800 

15,04 

15,117 

 

1,512 

 

2,286 15,27 

15,04 

3ª parte – o período varia com a massa do oscilador? 

Comprimento do fio: 58,00cm  (º): 10 

Massa do oscilador 

(g) 
Tempo de 10 oscilações t (s) tmédio(s) 

Período 

T(s) 

11,6 

15,04 

15,117 

 

1,512 15,27 

15,04 

32,6 

15,50 

15,46 

 

1,546 15,27 

15,61 

ANEXO 



 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Conceitos 

Montagem 

 



 

234 

 

 

 

 

 

Apêndice V 

Análise qualitativa de conteúdo da 

Entrevista focus group, Sessões online e 

Notas de Campo. 
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Grelha de análise temática resultante da análise de conteúdo das transcrições, registos e 

notas de campo. Os recortes apresentam-se de forma diferente consoante de onde foram 

retirados: Fonte Times New Roman, 12, regular: P1, P2, etc., para os recortes da 

transcrição da entrevista; Fonte Times New Roman, 12, sublinhado: P1, P2, etc., para os 

recortes dos registos das sessões online; Fonte Times New Roman, 12, itálico: 10 F (10º 

ano Física) etc., para os recortes das notas de campo das observações de aulas. 

Apêndice V – Análise qualitativa de conteúdo da Entrevista Focus group, Sessões 

online e Notas de Campo. 

 

Categoria 

 

Subcategoria Exemplos 
Frequência 

 

Atividade 

experimental 

Planificação 

“Segue-se o manual, nem sempre à 

risca, e o programa” 

“Consultamos diferentes manuais” 

“Muitas vezes o manual traz um 

protocolo que tem material que não 

há na escola, por isso utiliza-se outro 

manual” 

“Seguimos o programa” 

“Analisei o programa e verifiquei que 

7 experiências se podem realizar no 

11º ano” 

“Estive a ler os programas e penso 

que a atividade do 11º ano dos 

satélites pode ser alterada” 

Os alunos seguem o manual 

Os alunos seguem o protocolo que se 

encontra no manual 

Os alunos não preparam, 

previamente, a atividade 

P1  

 

P5 

P3 

 

 

 

P6 

P6 

 

 

P3 

 

 

10F 

12F 

 

12Q 

Implementação 

prática 

“Temos todos os sensores, nós 

fazemos todas as atividades 

experimentais” 

“ Os alunos trabalham sempre em 

grupo” 

“ Os alunos organizam-se em grupos, 

mas em cada período mudam de 

grupo” 

“Os grupos formam-se por escolha 

dos alunos, no início e ficam até ao 

fim do ano letivo” 

“Já experimentei na primeira 

atividade do 10ºano, fiz pela 

resolução de problemas por via 

experimental” 

P6 

 

 

P1 

 

P3 

 

 

P4 

 

 

P8 
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“Quanto à Física do 11º podem ser 

utilizados sensores em todas” 

Os alunos trabalham em grupos de 

três 

Os alunos trabalham em grupos de 

quatro 

Os alunos trabalham em grupos de 

dois alunos 

P2 

 

10F,12F,12Q 

 

11F 

 

12Q 

Limitação 

detetada 

“Se tivermos o material fazemos se 

não temos de adaptar” 

“Há uma limitação que é a 

disponibilidade física do 

equipamento” 

“Mas à partida tem de haver toda uma 

componente teórica, por trás, partindo 

apenas da questão problema, mas se 

correr mal nós não temos tempo para 

repetir. Não sei como devo pegar no 

problema, não os sei orientar” 

“Muitas vezes o manual traz um 

protocolo que tem material que não 

há na escola” 

“Aconteceu algumas vezes o 

protocolo seguido não dava para 

separar os componentes da mistura e 

não havia tempo para experimentar 

outro protocolo” 

“Passávamos os dias inteiros na 

escola” 

“Há uma questão que nos pressiona, é 

o tempo” 

“Havia as técnicas que nos davam 

liberdade para fazer coisas diferentes, 

sem a pressão do exame” 

“O exame é que é o problema” 

“O exame é castrador das nossas 

atividades” 

“Na minha escola os sensores 

pertencem ao grupo de matemática. 

Seria preciso mais tempo ou um 

programa mais pequeno” 

“Dantes o tempo não chegava e eles 

levavam (o relatório) para casa e 

traziam na aula a seguir, queixavam-

se muito” 

“Agora têm uma coleção de relatórios 

na net, muito significativa” 

“Basicamente só temos sensores de 

temperatura e pH” 

“Teria apenas um fotosensor ligado à 

P2 

 

P3 

 

 

P9 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

P8 

 

 

 

 

P3 

 

P9 

 

P11 

 

 

P12 

P7 

 

P2 

 

 

 

P7 

 

 

 

P4 

 

P10 

 

P17 
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roldana, não sei se temos 

equipamento para isso” 

Grupo com quatro elementos, é 

excessivo, verifica-se que há alunos 

que não se empenham na atividade 

nem na elaboração do relatório 

 

 

11F 

Estratégia 

adotada 

“Nós adaptamos, como não temos 

sensor de posição, filmamos” 

“Nós pedimos emprestado” 

“Com o dinheiro de um projeto 

ciência viva comprámos os sensores.” 

“Numa experiência é um grupo que 

faz e os outros observam, na outra é 

outro grupo e assim vai rodando” 

“Executam à vez a recolha de dados” 

“ Já tentámos, uma vez, fazer uma 

atividade partindo apenas da questão 

problema, sem haver nenhum 

protocolo” 

“Fizemos uma vez, partindo da 

questão-problema, como separar os 

componentes de uma mistura?” 

“Nós também fizemos a mesma 

atividade, partindo da questão 

problema eles têm de fazer a 

planificação. Analiso os protocolos 

que eles delinearam, são detetadas as 

falhas e só depois é que vão para o 

laboratório” 

“Eu só utilizei esta metodologia na 

primeira unidade (acústica), depois 

dei a Luz de forma normal” 

“Fizemos recolha de água de poços” 

Cada grupo possui o seu 

equipamento e efetua a sua 

montagem 

A aula inicia-se pela análise, em 

grupo, das questões pré-laboratoriais 

Os resultados de todos os grupos, são 

colocados numa tabela no quadro e 

são discutidos no final. 

O material encontra-se em cima da 

mesa do professor, os alunos 

selecionam o material e efetuam a 

montagem 

São os alunos que elaboram o 

protocolo da atividade 

O relatório é elaborado em grupo 

São os alunos que procuram o 

material necessário, e executam a 

P4 

 

P5 

P6 

 

 

 

 

P4 

P7 

 

 

 

P8 

 

 

P5 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

P7 

10F 

 

 

10F 

 

10F 

 

 

11F 

 

 

 

11F 

 

11F 

12F,12Q 
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montagem do mesmo 

Os resultados dos diferentes grupos 

são colocados no quadro, todos os 

alunos analisam e discutem os 

resultados obtidos 

 

12F 

Ideias sobre a 

implementação 

“Dá muito bem é facílimo fazer isto” 

“Penso que os alunos só podem fazer 

uma experiência autonomamente, 

depois de nós fazermos” 

“Qualquer aula de laboratório é muito 

cansativa” 

“Mas o que talvez se pretenda é 

fazer-se uma questão, não se dar o 

protocolo e eles planificarem toda a 

experiência de modo a dar resposta a 

esse problema. Não sei até que ponto 

os nossos alunos estão motivados 

para isso. A grande maioria está 

habituada a um protocolo” 

“Tenho dúvidas que o estímulo seja 

aliciante para eles, não é isso que eles 

gostam, para eles é muito mais fácil 

chegar e ter uma coisa para fazer” 

“Se fossem habituados a partir do 

ensino básico, teriam criado um 

hábito e no ensino secundário, com 

qualquer problema, iriam ter 

tendência a investigar e procurar os 

materiais para resolver a questão. O 

limite de tempo e as atividades 

obrigatórias limitam-nos imenso, e 

com a carga horária que os alunos 

têm, estão limitados e pouco voltados 

a investigar por eles próprios” 

“Eles entusiasmam-se muito. Acaba 

por ser interessante” 

“Na altura havia as técnicas 

laboratoriais, que nos davam um 

contexto especial. O ponto de partida 

foi a pesquisa bibliográfica, 

discutiram entre eles e tentaram 

chegar a definições de conceitos e 

depois relacioná-los através de mapas 

de conceitos e V de Gowin, e aquelas 

modernices todas, que havia na 

altura. Fiquei com a sensação que a 

unidade de acústica tinha sido 

lecionada. Os alunos tinham uma 

motivação tal, que os encontrei fora 

das aulas a trabalhar no projeto” 

P4 

P1 

 

 

P1 

 

P9 

 

 

 

 

 

 

 

P4 

 

 

 

P10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8 

 

P3 
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“Mas temos de dizer que tivemos 

sorte com o grupo de trabalho que 

nós tivemos. No início acharam um 

pavor” 

“Para desenvolver uma tarefa destas é 

preciso dar condições às pessoas. 

Para os alunos foi muito bom” 

“O estímulo era praticamente nulo” 

“Na experiência do satélite podemos 

introduzir o sensor de força, nós já o 

fazemos, mas pode ser melhorado” 

“A atividade da variação do pH com 

a temperatura também pode ser 

alterada, utilizando simultaneamente 

o sensor de temperatura e de pH” 

“Gosto mesmo deste sensor (de 

movimento)” 

P7 

 

 

 

P3 

 

 

P4 

P3 

 

 

P3 

 

 

 

11F 

Apoio aos 

alunos 

“Eu intervenho frequentemente pois 

pedem ajuda, perguntam se os 

resultados foram bons, se desprezam” 

“Eu intervenho muito, discutimos os 

resultados” 

“Antes de passarem para a prática 

apresentam à turma e analiso com 

eles os protocolos que eles 

delinearam” 

O Professor vai dando orientações 

aos alunos 

O professor dá algumas orientações 

aos alunos 

P4 

 

 

P2 

 

P5 

 

 

 

10F 

 

12F e 12Q 

Autonomia dos 

alunos 

“Não é um trabalho totalmente 

autónomo” 

“Isso seria interessante se nós 

tivéssemos várias experiências, tipo 

modelo e depois obrigarmos os 

alunos a fazerem uma, sozinhos” 

“Se fossem habituados a partir do 

ensino básico a serem mais 

autónomos, já o seriam no 

secundário” 

“Os alunos sentiam a necessidade da 

experimentação” 

Os alunos pesquisam, no manual, 

como realizar a atividade 

Os alunos entreajudam-se, no 

manuseamento da máquina gráfica 

Os alunos discutem sobre que gráfico 

devem utilizar no relatório, uma vez 

que todos os elementos do grupo 

efetuaram um movimento 

P4 

 

P1 

 

 

 

P10 

 

 

 

P3 

 

10F 

 

10F 

 

11F 

 

 

 



 

240 

 

Os alunos resolvem os problemas que 

vão surgindo, durante a execução 

experimental, com a ajuda do 

professor  

12F 

Participação 

dos 

professores em 

projetos 

“No projeto do ensino experimental 

das ciências, foi-nos proposto fazer 

um trabalho mais amplo que foi 

envolver as 4 áreas, física, química, 

biologia e geologia e trabalharmos 

uma questão problema comum” 

“A questão era: que fatores afetam a 

dinâmica de um poço?” 

“Desenvolvemos um projeto onde os 

alunos tinham de ver a variação da 

salinidade do Tejo e quais as espécies 

de peixe que existiam, eles tinham de 

pesquisar o protocolo, fizeram 

entrevistas a pescadores e fizeram 

uma contextualização das 

aprendizagens” 

“Nós temos um lançador de projeteis 

e um sensor que faz o registo de 

dados, ganhámos num concurso da 

Fundação Ilídio Pinho” 

P3 

 

 

 

 

 

P7 

 

P6 

 

 

 

 

 

 

 

P4 

Sistemas de 

aquisição e 

tratamento 

de dados 

Utilização 

“Tive um grupo com resultados muito 

bons, no outro não, se a bola bate fora 

do sítio já não dá, é preciso repetir”  

“Temos todos os sensores, fazemos 

todas as atividades” 

“A montagem foi um misto entre 

mim e eles” 

Os alunos efetuam a montagem, 

programam as máquinas de calcular 

e iniciam a aquisição dos dados 

P9 

 

 

P6 

 

P6 

 

10F 

Prática dos 

professores 

“Mais importante que obter o 

resultado certo é perceber porque é 

que não o obtiveram” 

“Não dá para corrigir na aula a seguir, 

temos de corrigir logo ali” 

“Houve uma situação que eles se 

lembraram de por pó de giz à volta da 

bola para ver onde caía” 

“Nós temos uma caixinha de areia” 

“Nós tínhamos papel químico” 

“Mas digo para fazerem as contas e 

verificarem que efetivamente dá os 

resultados obtidos. Pelo método 

tradicional, fizeram em papel 

milimétrico e eles interpretaram 

razoavelmente bem” 

P3 

 

 

P7 

 

P4 

 

 

P11 

P1 

P9 
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“Por exemplo os alunos do 7ºano têm 

mais interesse que os do 9º ” 

“Não concordo, o ano passado tinha 

9º ano e eram interessadíssimos, este 

ano tenho 7º e não percebem nada” 

“Eu mando pelo menos uma vez, 

fazer um gráfico à mão” 

“Comigo fazem um gráfico à mão, 

não quero calculadora” 

“Os conceitos não são bem 

interiorizados” 

P14 

 

P2 

 

 

P11 

 

P2 

 

P9 

Ideias sobre a 

utilização 

“Atinge-se sempre os objetivos, a 

qualidade dos resultados é que é 

questionável, mas consegue-se 

sempre fazer os trabalhos” 

“A recolha dos dados é rápida, agora 

o tratamento de dados é demorada” 

“A recolha é rápida e não tenho 

sentido essas dificuldades no 

tratamento matemático” 

“Para explorar o tratamento dos 

resultados, tem vantagens porque há 

tempo” 

“Relativamente ao facto de termos 

medido o ponto de fusão do naftaleno 

com sensores pareceu-me bastante 

prático” 

“O método é bastante prático pois em 

pouco tempo faz-se a experiência, 

recolhem-se os dados efectuando-se 

simultaneamente o gráfico”  

“Aí eles queixam-se, aquilo é 

rapidíssimo” 

“Eles gostam de meter a mão no 

material, mexer, agora fazer contas é 

que é” 

“Eles são recetivos a este tipo de 

material, libertam tempo para a 

exploração dos resultados, se 

demorara os 135 minutos melhor para 

eles, até se esquecem do intervalo” 

“Podemos explorar as coisas de outra 

maneira. Com este aparelho 

(multilog) aparece logo o valor da 

aceleração, não têm de fazer contas, 

isso é uma maravilha” 

“É verdade que os miúdos mais novos 

estão mais despertos para estas 

atividades. Eu acho que podia ser 

mais motivador para os alunos fazer a 
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experiência sem protocolo nenhum” 

“Da experiência que tenho é uma 

mais- valia na aprendizagem” 

“Gosto dos sensores e do método 

tradicional, não gosto deles terem só 

de carregar no botão” 

“Tenho pouca experiência de uso dos 

sensores, mas mesmo assim acho as 

duas maneiras” 

“Gosto, mas o ideal era fazermos das 

duas maneiras” 

“Também acho que devíamos fazer 

das duas maneiras, os sensores não 

podem substituir o método 

tradicional” 

“Gosto muito dos sensores, acho 

muito interessante e muito útil, mas 

fazer trabalho experimental utilizando 

outras ferramentas é muito 

interessante” 

“Gosto de trabalhar com os sensores, 

mas acho que seria vantajoso em 

algumas atividades, fazer de várias 

maneiras, para criação de espírito 

crítico, face a diferentes resultados” 

“Nós devemos proporcionar aos 

nossos alunos trabalhar com métodos 

tradicionais, mas essencialmente com 

sensores” 

A facilidade de aquisição dos dados e 

a possibilidade de correr o gráfico, 

ponto por ponto. 

O sensor é muito mais sensível e 

exato, uma vez que apresenta duas 

casas decimais enquanto o 

termómetro, apenas uma 

É possível analisar os gráficos 

obtidos com maior cuidado e refletir 

sobre os mesmos 
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Dificuldades 

sentidas 

“Tenho muitas dúvidas no 

manuseamento dos sensores. Os meus 

alunos não tiveram capacidade de dar 

a volta aos resultados obtidos” 

“A bola saltitona é um exemplo da 

dificuldade de utilização dos 

sensores” 

“A parte do tratamento dos dados é 

que é mais complicada” 

“Não pensam quais as grandezas a 

medir” 
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“As grandezas a medir, passam-lhes 

ao lado” 

“O que está a acontecer é que não 

sabem fazer um gráfico, não sabem 

fazer as leituras dos gráficos” 

“Eles fazem tudo na máquina, tudo o 

que seja à mão é difícil para eles” 

“Nos gráficos quando pedimos para 

traçar uma tangente eles dizem logo, 

mas isso é o que fazemos na 

matemática” 

“Por vezes só há uma montagem e 

isso torna-se desmotivante” 

“Noto que não conseguem 

interpretar” 

Como se grava na calculadora? 

Nem sempre é possível adaptar o 

sensor a todos os locais 

Se as pilhas acabam perde-se o 

gráfico 
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12Q 

Ideias dos 

professores 

“Para mim acho que é uma 

vantagem” 

“Eles gostam de construir a 

montagem, eles fazem isso até com 

alguma classe, às vezes são mais 

rápidos que eu” 

“Acho que as aprendizagens que 

eram feitas de modo tradicional, os 

desperta mais para as coisas que 

surjam na vida” 

“Tem vantagens e desvantagens” 

“Eu gosto de trabalhar com estes 

sistemas, tenho pena é de não haver 

mais sensores” 

“Eu acho que é motivante para os 

alunos” 

“Gosto bastante, permite fazer a 

atividade com rapidez e permite fazer 

vários gráficos e consegue-se 

resultados de acordo com o esperado” 

“Gosto de trabalhar, tenho trabalhado 

muito com os sensores” 

“Gosto de trabalhar com os sensores” 

“Gosto de trabalhar com sensores” 

“A ciência não está parada, está 

sempre a evoluir. Acho fundamental, 

os sensores e o mais que vier” 

“Será que lá à frente eles precisam 

daquilo que nós precisámos lá atras” 

“É preciso perceber o passado para 
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compreender o futuro” 

“Temos de olhar para a frente” 
P5 

Instrumentos 

de registo 

Tipos 

“Existe um modelo de relatório, 

aprovado pelo grupo disciplinar” 

“Colocar questões pós-laboratoriais 

que dessem resposta a tudo, mas 

muito orientado” 

“As introduções teóricas, já nem as 

peço” 

“Se for utilizado o livro já há as 

tabelas e eles preenchem. Também 

temos um modelo de relatório mais 

tradicional” 

“Há um modelo simples, nos nossos 

registos não há tabela feita, eles é que 

constroem” 

“Temos um modelo de relatório, as 

tabelas sou eu que dou” 

Os alunos elaboram o relatório, com 

as respostas das questões pré e pós-

laboratoriais, copiam o gráfico 

obtido na calculadora, para papel 

milimétrico e apresentam as suas 

conclusões 

O relatório será realizado no “V” de 

Gowin e elaborado em grupo 

O modelo utilizado é o “V” de Gowin 

e será realizado individualmente 

O modelo utilizado é o relatório 

convencional. Os alunos possuem 

caderno de laboratório, onde anotam 

os seus registos 
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Momento de 

aplicação 

“Fazem tudo na sala de aula” 

“Fazem tudo na aula, conseguem 

entregar e não levam mais trabalho” 

“Os cálculos são realizados na 

própria aula” 

“Os resultados são discutidos na 

própria aula, outras vezes enviam 

para o moodle” 

“Levaram (para casa) para preparar a 

AL” 

“Eles executaram a atividade, e no 

final elaboraram o relatório sozinhos, 

foram os 135 minutos” 

“Iniciaram na aula, mas vão terminar 

em casa” 

“O “V” sim (fizeram na aula) o MC 

foi para TPC” 

“Em relação ao “V” e MC fizeram só 
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para o ponto de fusão, fiz o trabalho 

em duas aulas” 

O relatório é entregue no final da 

aula e todo o tempo de aula é 

ocupado. 

Após a aquisição dos dados, os 

alunos iniciam o preenchimento do 

“V”, o relatório é entregue no final 

da aula e todo o tempo de aula é 

ocupado 

O relatório inicia-se na aula, mas é 

concluído em casa e enviado para a 

plataforma moodle 

O tempo extra da aula dá a 

possibilidade de fazer o relatório, 

esclarecer dúvidas e fazer os cálculos 
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Apoio do 

professor na 

elaboração do 

instrumento 

“Fizeram quase sozinhos, foram 

orientados” 

“Foram perguntando acerca da 

contextualização- fui dizendo que 

fossem originais nas situações do dia-

a-dia” 

“As dúvidas que foram surgindo, 

esclareci com base no que apresentei” 

O professor indica o que deve 

figurar, nos registos 
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Ideias dos 

professores 

sobre os “V” e 

MC 

“Tenho alguma (pouca) ideia do que 

são e para que servem” 

“Favorável (aplicação destes 

instrumentos de registo)” 

“É um material interessante e 

inovador” 

“Os alunos gostam mais de escrever 

um pequeno relatório ou então de 

responder a perguntas pré e pós 

laboratoriais” 

“Quando trabalhei com os alunos eles 

gostavam de fazer os mapas de 

conceitos, mas os “v” nem por isso” 

“Nos mapas eles encontravam alguma 

utilidade quando tentavam 

estabelecer relações entre conceitos” 

“Fizeram com consulta e a reação foi 

boa” 
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Curiosidade 

sobre o “V” e 

MC 

“É algo sobre o qual tenho 

curiosidade para aprender mais” 

“Estou curiosa para saber como os 

alunos vão reagir, pois nunca os 

apliquei” 

“Deve experimentar-se, é mais uma 
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estratégia” 

“Mas gostaria de verificar as 

diferenças (entre o1º elaborado com o 

apoio do professor e outros 

construídos unicamente pelos 

alunos)” 

“Vou aplicar em duas turmas, 

inicialmente tinha pensado só em 

uma, mas vou fazer nas duas” 

“Estou curiosa, os alunos vão realizar 

a AL na 6ª feira” 

“Amanhã vão repetir a metodologia 

para outro trabalho experimental” 
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Avaliação do 

instrumento 

“É muito prático” 

“Nós muitas vezes damos as 

respostas” 

“Apesar de ser complicado ao início 

de perceber todas as vertentes (do 

“V”)” 

“Porque é preciso ter em conta alguns 

fatores” 

“Por exemplo as aprendizagens estão 

interligadas” 

“Colocar os alunos a par da 

elaboração (do “V”)  e passar para o 

papel o que estão a pensar”  

“É uma vantagem, porque se um ou 

outro conceito não está devidamente 

interiorizado é algo que se pode 

perceber num mapa conceptual” 

“Mas fico na dúvida até onde posso 

explorar isso, mas assim mesmo acho 

útil” 

“É uma aprendizagem também para 

nós” 

“Tenho ainda muitas dificuldades na 

sua utilização, mais no “V” do que 

nos mapas” 

“O “V” (ainda sem ter aplicado) 

parece-me de mais fácil aplicação” 

“Como já disse nunca os utilizei em 

contexto de aula. Já experimentei 

pessoalmente fazer. Deu-me algum 

trabalho. É mais fácil os alunos 

apresentarem os resultados, mas é 

preciso que eles percebam o esquema 

muito bem” 

“Apesar de achar, à partida, que os 

alunos irão poupar muito tempo” 

“Vantagem: organiza as ideias” 
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“Permite reformular conceitos” 

“A grande vantagem do “V” parece 

ser o facto de ser muito resumido e 

portanto poupar tempo no seu 

preenchimento. Apela à capacidade 

de síntese dos alunos, que nem 

sempre têm” 

“Relativamente aos mapas, considero 

que nos podem dar de forma rápida, 

se algum conceito ou a relação entre 

conceitos não ficou bem esclarecido” 

“Desvantagem: requer tempo” 

“Vantagem: diversificação de 

estratégias” 

“Acho que se o “V” estiver bem feito, 

nele aparece tudo o que deve constar 

num relatório, só que mais 

sintetizado” 

“Desvantagem: num trabalho em 

grupo demora tempo chegar ao “V” 

final” 

“Penso que o mapa de conceitos é 

interessante construir com os alunos, 

mas o V pela experiência que tive que 

eles não gostavam” 

“Nunca usei o V com os alunos e 

imaginei que gostassem” 

“Vejo várias vantagens na utilização 

dos diagramas de conceitos, 

nomeadamente se estes foram bem 

adquiridos. Já no que respeita ao 

relatório feito segundo o V, também 

acredito que sintetiza, mas também 

acho que podemos simplificar o 

relatório sem ser necessária a 

utilização do V “ 

“Requer treino” 

“Ao nível dos alunos considero difícil 

a elaboração correta do mapa em V. 

Contudo com a prática tudo se 

consegue” 

“Para fazer os mapas bem, assim 

como o “V” é necessário tempo… 

que por vezes não temos” 

“Eles gostavam mais de elaborar os 

relatórios com a estrutura normal” 

“Será por ser esses os que surgem já 

feitos, na internet? E como tal serem 

mais fácil de copiar?” 

“Talvez. Mas eles sentem dificuldade 
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em sintetizar as coisas” 

“Mas para os alunos tornam-se mais 

difíceis de elaborar, ou sou eu que 

não transmito isso bem” 

“Acharam difícil a diferença entre 

leis, princípios e teoria” 

“Os alunos não reagiram mal, mas 

acham que uma página não chega” 

“Demoraram um pouco, mas julgo 

produtivo” 

“Após a apresentação/explicação do 

“V” referi que o relatório seria ali 

apresentado em vez da forma 

“clássica”, ouvi um ou outro 

comentário de que seria mais fácil” 

“Os meus alunos que se adaptaram 

bem ao “V” estão a ter dificuldade 

nos mapas” 

“Tiveram muitas dificuldades” 

“Os alunos parecem-me 

genuinamente interessados neste 

processo e eu estou a gostar de 

procurar implementá-lo” 

“Como te disse, eles até reagiram 

bem ao relatório do “V” “ 

“De um modo geral a resposta foi 

favorável” 

“Na opinião da maioria dos alunos 

pode ser uma boa alternativa aos 

relatórios” 
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Avaliação das 

aprendizagens 

“Havia uma melhoria significativa, 

destes alunos, em relação aos alunos 

que seguem um protocolo” 

“Os alunos têm muito bons 

resultados” 

“Têm bons resultados porque nós 

estamos sempre em cima deles e 

vamos sempre ajudando. Se nós 

tivéssemos, hipótese de repetir, aí sim 

eles tinham de fazer tudo sozinhos, 

assim a avaliação é um bocado 

fictícia” 

“Nós acabamos sempre por 

responder” 

“É um instrumento que permite aferir 

com muito rigor a aprendizagem feita 

pelos alunos” 

“Todos sabemos que se as bases não 

estiverem lá a aprendizagem é difícil” 

“Os alunos têm um papel mais ativo 
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na aprendizagem” 

“Uma das vantagens seria que este 

tipo de desenvolvimento permite um 

esclarecimento das ideias prévias dos 

alunos, de forma a conseguir 

conceitos mais ricos e diferenciados o 

que conduzirá a uma aprendizagem 

mais profunda e significativa” 

“Será que é a capacidade de síntese 

que os alunos nem sempre 

dominam?” 

No final da atividade, os resultados 

são questionados 

Cada grupo escreve os seus 

resultados, no quadro, os gráficos 

obtidos na calculadora são 

projetados no quadro e ocorre uma 

discussão e reflexão dos resultados 

obtidos, por todos os grupos. 
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