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Apêndice VI 

Transcrição da entrevista 

Na planificação das atividades experimentais todos os participantes referiram que 
seguem o manual adotado nem sempre na íntegra, uma vez que os manuais trazem 
protocolos que por vezes não se podem realizar em laboratório, nessas circunstâncias 
procuram-se outros manuais, que contenham os materiais disponíveis na escola. 

Na execução da atividade experimental todos os participantes referiram que os alunos 
seguem sempre um protocolo escrito, seja do manual adotado seja de outros manuais. 

Um dos participantes referiu que filma a atividade experimental e em seguida analisa 
imagem a imagem e promove a discussão com os alunos. 

Uma participante referiu que por vezes pedem emprestado o material necessário, por 
exemplo os sensores que utilizam foram cedidos temporariamente pela Texas 
Instruments. 

Os alunos trabalham em grupo, realizam todas as atividades que envolvem sensores, na 
química, na física dada a reduzida quantidade de material é um grupo que realiza a 
atividade e os outros tiram apenas os dados, na outra atividade faz outro grupo e vai 
rodando. Os grupos formam-se por escolha dos alunos, têm um modelo de relatório que 
preenchem na aula, modelo muito simples, o professor intervém frequentemente pois os 
alunos estão constantemente a solicitar o professor, não é um trabalho totalmente 
autónomo. 

Outro participante referiu que os alunos só podem trabalhar autonomamente depois de 
ver o professor realizar uma experiência semelhante. Todas as experiências são 
diferentes, não há duas semelhantes, seria interessante haver experiências tipo modelo e 
só depois os alunos fazerem uma atividade, autonomamente. 

Todos os participantes referiram que no final da atividade os dados são discutidos entre 
todos. 

Vários participantes referiram já tentaram, com os seus alunos, implementar uma 
atividade experimental partindo apenas da questão problema e sem recurso a protocolo, 
mas sem ocorrer a planificação da atividade, mas se algo corre mal, não é possível 
recuperar essa aula pois não há mais 135 minutos para refazer a experiência. Referiram 
ainda que consideram extremamente difícil implementar essa metodologia em sala de 
aula, uma vez que os alunos estão muito habituados a seguir um protocolo que os 
orienta na montagem e exploração da atividade. Consideraram que não é, de todo 
aliciante, para os alunos partirem apenas de uma questão problema, uma vez que os 
alunos preferem chegar ao laboratório e terem algo para fazer. 

Outro participante considerou que se essa metodologia se iniciasse logo a partir do 
ensino básico, provavelmente os alunos já teriam mais gosto em investigar. 
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Como exemplo da sua experiência um participante referiu que numa das suas aulas deu 
apenas aos alunos a questão problema e indicou a mistura de cada grupo, o que 
verificou foi que os alunos iniciavam a pesquisa de modo a escreverem um protocolo de 
separação da mistura e só depois iam para o laboratório, o que aconteceu foi que o 
protocolo seguido não levou á separação dos constituintes e depois não houve tempo 
para testar outro protocolo. 

Outro participante referiu que, por vezes são os alunos que elaboram o protocolo e que 
só após a sua análise é que vão para o laboratório, testar a atividade laboratorial. 

Um dos participantes referiu um exemplo num contexto diferente (trabalho num projeto 
do ensino experimental das ciências) onde foi desenvolvido um projeto que envolveu as 
4 áreas das ciências, (Biologia, Geologia, Química e Física) na disciplina de Técnicas 
Laboratoriais onde havia tempo para implementar outros tipos de atividades e não havia 
a obrigatoriedade do cumprimento de programas, o projeto consistiu na escolha da 
questão problema em seguida houve um debate com os alunos, onde a escolha foi 
bastante discutida e onde os alunos foram orientados de acordo com o programa, 
desenvolveram toda a atividade começando pela pesquisa bibliográfica, onde 
relacionaram os diferentes conceitos fazendo mapas de conceitos, elaboraram os 
protocolos discutiram e só depois foram para o laboratório realizar a atividade 
experimental. Este participante referiu que os alunos tiveram um gosto enorme neste 
tipo de atividade, pois várias vezes os alunos ficavam na escola, após as suas aulas para 
trabalharem neste projeto. Os alunos tinham uma motivação adicional e foi possível 
cumprir os objetivos do programa. Em termos de aprendizagens, a motivação, o 
interesse e a empatia com a disciplina melhorou significativamente, a autonomia, a 
postura em sala de aula a recetividade ao desafio, e no final houve melhores resultados 
na disciplina. A participação do professor era muito reduzida. Este projeto decorreu 
apenas durante o 1º Período, os alunos fizeram saídas de campo, onde recolheram 
amostras de água de um poço, para posterior análise, criaram métodos para recolha das 
amostras, criaram folhas de registos e analisaram os resultados, 

Para finalizar este participante referiu que no início do projeto, os alunos não mostraram 
muito interesse, mas depois da questão problema, tudo foi decorrendo com bastante 
empenho e grande motivação. 

Outro participante referiu que (nas aulas de Técnicas) conseguiu implementar um 
projeto onde foram os alunos a elaborar a questão problema e a realizarem todo o 
protocolo e só depois de analisado e discutido esse protocolo, foram para o laboratório 
realizar a experiência. A motivação é totalmente diferente, e as aprendizagens foram 
conseguidas pois os resultados foram bastante bons. 

Outro participante mencionou que também já desenvolveu projetos com os seus alunos, 
mas sentiu que a grande parte dos alunos não sentia nenhuma motivação, neste tipo de 
atividade, os seus alunos sempre preferiram ter uma orientação escrita para seguirem e 
realizarem as suas atividades experimentais, apesar de serem alunos muito bons em 
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termos de aproveitamento, gostam bastante de estudar, mas não gostam da componente 
experimental. 

A questão do fator tempo foi referenciada por quase todos os participantes, pois 
consideram que é muito constrangedor, com a disciplina de Técnicas Laboratoriais uma 
vez que havia tempo para refazer a atividade, e neste momento com a “sombra” do 
exame tudo fica comprometido. 

Todos os participantes referiram que utilizam sensores nas atividades experimentais e 
que a sua utilização permite sempre atingir os objetivos da atividade experimental, por 
vezes quando não se obtém o resultado certo é mais uma forma de explorar esse dado.  

Duranta a atividade á medida que os dados vão sendo adquiridos vai-se analisando e 
explorando esses dados com os alunos. 

Na utilização de sensores, alguns participantes referiram que um dos aspetos que alunos 
gostam menos é a repetição, mas por vezes é necessário repetir e fazer uma média, por 
vezes os alunos necessitam de grande orientação, por parte do professor, na 
interpretação dos dados obtidos. 

Um participante referiu que apenas utiliza os sensores de posição, de som e de 
temperatura, a recolha dos dados é muito rápida, mas o tratamento dos mesmos é 
demorada, pois é necessário fazer alguns cálculos e é necessário orientar muito bem os 
alunos. 

Normalmente a experiência corre muito bem e a exploração dos resultados é feita 
imediatamente após a aquisição dos dados. 

A parte matemática da atividade é que dificulta o tratamento dos dados, mas depende 
das atividades, a aquisição é muito rápida. 

Um participante referiu que nos métodos tradicionais é possível explorar algumas 
vertentes que os sensores não permitem, mas com os sensores sobra muito tempo da 
aula em que é possível analisar com mais cuidados os dados obtidos e tratá-los de 
diversas formas. 

Outro participante referiu que tem alunos que consideram a experiência com sensores 
muito redutora porque se faz muito rapidamente. No entanto os alunos gostam bastante 
deste tipo de ferramentas, gostam muito de realizar a montagem e alguns até a realizam 
com muita “classe”. 

Os alunos gostam de ligar e montar os equipamentos, mas a grande dificuldade surge 
quando é necessário proceder a alguns cálculos. 

Um participante considera que as aprendizagens pelo modo tradicional desperta mais 
para acontecimentos do “dia a dia”, com os sensores “só carregam no botão” e tiram 
logo os valores, não inferindo quais as grandezas que se estão a medir e como se 
processam, no método tradicional os alunos têm de saber ler uma escala, o que se 
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verifica é que os alunos não sabem fazer uma leitura de um gráfico, não sabem construir 
um gráfico pois não conseguem identificar que grandezas devem colocar nos eixos do 
gráfico. 

Os participantes na sua globalidade gostam de trabalhar com estes equipamentos pois 
consideram que motivam bastante os alunos para as atividades experimentais e revelam 
tristeza por não ser possível adquirir mais sensores. 

Um participante referiu que o facto de as escolas não possuírem sensores em número 
suficiente para todos os grupos trabalharem, por vezes só é possível fazer uma 
montagem e isso torna-se um pouco desmotivante para os alunos, uma vez que apenas 
um grupo de alunos realiza a montagem, enquanto os outros grupos de alunos se 
limitam a observar. 

Há muita dificuldade na interpretação do gráfico que se obtém na calculadora. 

Um participante que também leciona no ensino básico referiu que os alunos do ensino 
básico se mostram, muito mais despertos para estes equipamentos, que os alunos do 
secundário, de uma forma geral os miúdos mais pequenos têm maior curiosidade e 
gostam de mexer em tudo e ligar tudo, tendo verificado este facto com os seus alunos do 
7ºano. 

Conseguem-se resultados exatamente como era esperado teoricamente, o que muitas 
vezes com os métodos tradicionais não era possível. 

Devia ser mais motivador para os alunos realizar atividades laboratoriais sem protocolo, 
partindo de uma questão problema, este método devia ser iniciado no ensino básico, 
assim quando chegassem ao ensino secundário já seria “normal” trabalharem dessa 
forma. 

Por vezes no início do 10º ano mando os alunos fazerem gráficos em papel milimétrico. 

Com as devidas ressalvas e de uma forma geral é uma “mais valia” nas aprendizagens 
dos alunos. 

O ideal seria repetir a atividade pelos dois métodos, os sensores não podem substituir 
totalmente o tradicional, mas não há tempo… 

 Um participante referiu que os alunos “rejeitam” os conceitos não se interessam em 
saber o significado dos conceitos, decoram e não interiorizam, não adquirem o 
vocabulário científico que necessitam, e nos exames em especial nas questões de 
escolha múltipla, os alunos falham porque não têm esses conceitos bem consolidados. 

Outro participante considerou que mais importante que saber conceitos e saber 
relacioná-los e que vivemos numa época de muita informação e pouca sabedoria. 

Um participante referiu que “os nossos alunos vão viver num mundo de trabalho, 
completamente diferente do nosso, concordo que devem aprender a física como nós 
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aprendemos, mas com a utilização de sensores esse é o mundo dos nossos alunos, 
estamos a ensinar alunos que irão só trabalhar com sensores, por exemplo já não há 
termómetros”, tendo colocado a seguinte questão “Será que quando estes alunos 
entrarem no mundo de trabalho, eles vão precisar dessas competências, em métodos 
tradicionais, ainda fará parte desse mundo, ou será que só haverá sensores e 
computadores?” 

Relativamente à última categoria de análise alguns participantes referiram que os 
instrumentos de registo foram criados em grupo onde foi elaborado um modelo de 
relatório, onde os alunos não fazem introduções teóricas, ou seja não fazem qualquer 
tipo de pesquisa, para cada atividade há um modelo onde registam apenas os dados e 
fazem o seu tratamento. 

Outros participantes colocaram enfase nas questões pré-laboratoriais e pós-laboratoriais, 
mas necessitam de muita orientação por parte do professor, mas os alunos fazem tudo 
na sala de aula. 

Quando os alunos seguem o protocolo do livro, realizam todas as sugestões do manual e 
respondem às questões que aí se encontram, preenchendo as tabelas que surgem com os 
dados obtidos, fazendo sempre na aula. 

Outro participante disse que em algumas atividades é dada a tabela com valores e os 
alunos trabalham esses valores, por vezes enviam o relatório, da própria aula para a 
plataforma moodle. 

Por último vários participantes consideraram que os alunos têm bons resultados na parte 
experimental da disciplina, mas em parte é devido ao trabalho do professor uma vez que 
em sala de aula o professor vai dando as respostas às questões. 
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Apêndice VII 

Transcrição de gravação de aulas e observação naturalista  

 

 

A.L.: Estudo de movimentos 

Aula do 11º ano de Física - 03/04/2012 

Os alunos trabalham em grupos de quatro alunos, estes grupos já se encontram 
organizados, desde o início do período uma vez que os alunos em cada período 
trabalham com um grupo diferente, ou seja em cada período os alunos vão mudando de 
colegas de trabalho. Nesta atividade os alunos vão trabalhar com um sensor de posição, 
irão realizar um movimento em frente ao sensor e a partir do gráfico obtido, no visor da 
calculadora, irão fazer o estudo do movimento realizado.  

Quando os alunos chegam à aula, os equipamentos encontram-se em cima da 
mesa do professor, os alunos selecionam todo o material que irão utilizar para a 
realização da atividade e são os alunos que executam a montagem do equipamento. 

O Professor indica que o relatório da atividade será realizado no “V” de Gowin. 
Após a execução do movimento e a respetiva aquisição de dados, os alunos iniciam o 
preenchimento do “V”. 

Os alunos discutem o título do trabalho realizado. 

Aluno1: “Tipos de movimento” 

Aluno2: “Estudo dos gráficos de posição-tempo e do deslocamento” 

Aluno3: “Eu concordo” 

O professor indica que nos registos têm de preencher qual a distância percorrida e qual 
o tempo gasto. 

Aluno2: “Gostei mesmo daquele sensor” 

São os alunos que elaboram o protocolo da atividade. 

Aluno1: “Primeiramente retirámos o material necessário à realização da experiência, 
ligámos o sensor de movimento à SATD, seguidamente ligámos o SATD à calculadora e 
finalmente ligámos o SATD á corrente”. 

Aluno3: “Tens de fazer um relatório rigoroso”. 

Os alunos discutem sobre o gráfico a utilizar no relatório, uma vez que todos os 
elementos do grupo realizaram um movimento. 

Aluno1: “Só vais usar um gráfico”; “Escolhemos o do aluno2 porque estava melhor” 
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Aluno1: “Professora, só descrevemos o (gráfico) que escolhemos?” 

Professor: “Certo”; “Do gráfico têm de retirar um conjunto de pontos para elaborarem 
o gráfico na folha” este gráfico aparece em que sítio?” 

Aluno3: “Nos registos” 

Professor: “Muito bem” 

O professor vai dando orientações aos alunos, sobre o preenchimento do “V”. Ocorre 
uma grande discussão, entre os elementos do grupo, no preenchimento do “V” e no tipo 
de linguagem que devem utilizar. Quando têm dúvidas questionam o professor e este 
orienta-os. 

Aluno3: “Juízo de valor é ver se a experiência correu bem? 

Professor: “O que se espera da atividade” 

Aluno1: “A atividade correu com sucesso sendo os valores adequados para a nossa 
análise, sem contratempos”, “Nos juízos cognitivos é que analisamos o gráfico” 

O professor orienta os elementos do grupo uma vez que verifica que há dois alunos que 
não estão a trabalhar, assim sugere que estes alunos façam a tabela com os resultados 
obtidos. 

Aluno2: “O t é em segundos?” 

Aluno1: “Sim” 

Os alunos utilizam o computador existente no laboratório para fazer alguma pesquisa. 

Aluno1: “Professora, posso utilizar o computador?” 

 

 O relatório é elaborado em grupo, no modelo de “V” de Gowin, os alunos 
envolvem-se em pesquisa para o preenchimento dos diferentes itens do “V”. O relatório 
é realizado em sala de aula, após a execução da atividade e aquisição dos respetivos 
dados. Os resultados são discutidos entre os elementos do grupo e é selecionado o 
melhor gráfico obtido. O relatório é entregue ao professor no final da aula. O tempo de 
aula é totalmente ocupado, não se verificando tempos “mortos” ou tempos onde os 
alunos não se encontram a fazer algo.  

 Verifica-se que grupos com quatro elementos são demasiados alunos uma vez 
que, em alguns grupos de trabalho, há alunos que não se empenham na elaboração do 
relatório. 
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A.L.: Cubo de Leslie 

Aula do 10º ano de Física – 09 /04/2012 

Os alunos trabalham em grupos de três, os grupos já se encontram organizados 

desde o início do ano letivo, em cada turno existem quatro grupos, cada grupo possui o 

seu equipamento e efetua a sua montagem, o equipamento já se encontra separado e em 

cima da bancada de trabalho. Os alunos começam por observar todo o equipamento e 

em simultâneo seguem o manual nas orientações para a respetiva montagem. Os alunos 

testam os candeeiros para verificarem se a lâmpada se encontra em bom estado e 

analisam as diferentes faces do cubo de Leslie. Nesta atividade os alunos utilizam o 

sensor de temperatura para verificarem como é que diferentes faces, de diferentes cores 

e materiais, de um cubo, absorvem a radiação emitida por uma lâmpada. 

A aula inicia-se pela análise, em grupo, das questões pré-laboratoriais. Após a 

elaboração das respostas a estas questões, os alunos realizam a montagem da atividade, 

programam as máquinas de calcular e iniciam a aquisição dos dados. 

 

O professor vai dando orientações aos alunos: “Vão respondendo às pré-laboratoriais” 

Os alunos discutem entre si, o funcionamento da calculadora. 

Há envolvimento dos alunos na exploração da atividade: ”Fazemos que variáveis? 

Precisamos de valores, para fazer o balanço energético” 

Há pesquisa por parte dos alunos, no manual, para a realização da atividade “Está aqui 

o balanço energético”; “O quadro já está feito” 

Professor: “Agora vais ver o gráfico” 

Aluno: “Aí está” 

Os alunos revelam surpresa pelo gráfico aparecer no visor da calculadora. 

Aluno: ” Lembrei-me que podíamos gravar” 

Professor: “Está ok” 

Os alunos solicitam ajuda ao professor: “Como se grava na calculadora?” 

Os alunos discutem qual o valor máximo de aquecimento, a partir do gráfico obtido. 

Os resultados de todos os grupos são colocados numa tabela e são discutidos no fim da 

atividade. 

 Professor: “ São todos os resultados a comparar com todos” 

Alunos: “O que quer dizer o teta? 
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Professor: “É evidente que o teta é a temperatura”  

Aluno: “Eu disse-te que o teta era a temperatura” 

Os alunos colocam muitas questões ao professor e este vai respondendo, mas colocando 

questões aos alunos, ou seja vai havendo uma orientação, mas não são dadas respostas 

diretas. 

Professor: “Anexam os 4 gráficos ao relatório” 

Os alunos questionam os resultados, entre os diferentes grupos.  

O professor vai questionando os alunos: “Qual foi a vossa temperatura inicial?” 

Professor: “Façam agora as questões pós-laboratoriais” 

Alunos: “Estamos a fazer” 

Professor: “Então vá força” 

Os alunos entreajudam-se no manuseamento da máquina: “Vem aqui dizer como é que 

isto se grava?” 

Os alunos repetem a experiência para outra face do cubo e analisam os diferentes 

gráficos obtidos. 

Há discussão dos resultados entre o professor e os alunos dos diferentes grupos. 

O Professor vai dando uma ajuda nas respostas pós-laboratoriais: “A temperatura da 

face branca é inferior à temperatura da face preta”; “Só se pode fazer comparações 

com áreas iguais” 

Os alunos vão construindo as respostas, selecionando a resposta que é mais consensual 

entre os elementos do grupo:” A lâmpada emitiu um feixe de luz” 

O professor orienta os alunos na apresentação dos resultados, no relatório: “Na mesma 

folha apresentam os vários gráficos, ao lado uns dos outros, para as quatro coisas”. 

Aluno: ”Temos de fazer tudo hoje?” 

Professor: “Sim sim têm de fazer tudo hoje”; “Comecem já a preencher a tabela”; “Os 

gráficos dos outros grupos são para fazerem em papel milimétrico”. 

Professor: “Se quiserem também podem fazer o gráfico no Excel, têm de me entregar o 

relatório hoje, não se esqueçam”. 

Aluno: “Temos de pôr título no gráfico?” 

Há um espírito de entreajuda entre os alunos: “Há alguém que precise de papel 

milimétrico? Eu tenho”. 

 

 Cada grupo realiza a atividade para duas faces do cubo e obtém dois gráficos da 

temperatura, dentro do cubo, em função do tempo decorrido. Cada aluno regista a 
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temperatura inicial, dentro do cubo, e a temperatura final, após um certo tempo de 

radiação da lâmpada incidir no cubo. 

 Todos os alunos respondem às questões pós-laboratoriais. Quando todos os 

grupos terminam a atividade é construída uma tabela, no quadro, e são registados os 

valores de todos os grupos. Os resultados são discutidos e analisados por todos os 

alunos e pelo professor, chegando-se às conclusões pretendidas. 

 O relatório é elaborado em grupo, cada grupo tem dois gráficos referentes à sua 

atividade, na máquina de calcular, os dados dos outros grupos são passados para o 

caderno de aula e os alunos irão realizar esses gráficos em papel milimétrico.  

Na mesma folha de relatório são apresentados os quatro gráficos e são retiradas 

as devidas conclusões. O relatório é realizado numa folha A4 normal de dossiê, e os 

gráficos são agrafados ou colados nessa folha. 

No final da aula cada grupo entrega, ao Professor, o relatório que consiste nas 

respostas às questões pré-laboratoriais, respostas às questões pós-laboratoriais (estas 

questões encontram-se no manual dos alunos), tabela com o registo dos resultados do 

seu grupo e dos grupos dos outros colegas, gráficos obtidos e por último, as conclusões 

do trabalho realizado. 

O tempo de aula é totalmente ocupado. 

 

 

  

 

Aula do 12º ano de Física - 10/04/2012 

A.L.: Por que será mais fácil empurrar um caixote depois de ele entrar em movimento, 

do que quando está parado? 

Os alunos já se encontram organizados em grupos de três, o material é 

selecionado pelos alunos e são estes que fazem a respetiva montagem, seguindo o 

protocolo que se encontra no manual. O relatório é elaborado após a aula, o modelo 

utilizado é o “V” de Gowin, depois de concluído o relatório é enviado para a plataforma 

moodle. Nesta atividade os alunos utilizam um cubo com as faces em diferentes 

materiais (cortiça, metal, madeira e plástico), e pretendem determinar o coeficiente de 

atrito utilizando um sensor de força. 
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Aluno - A nossa escala não está bem configurada, o valor está dez vezes maior. 

Professor - É necessário configurar a escala do sensor de força. 

Os alunos resolvem os problemas que vão surgindo ao longo da execução experimental, 

o Professor vai dando algumas orientações, para a resolução destes. 

Quando o gráfico não surge como era esperado os alunos repetem o ensaio, até obterem 

o melhor valor. 

Aluno - Nós estamos a puxar o cubo um bocado torto. E tem de se puxar aplicando uma 

força constante. 

Professor - Não há problema de o fio estar torto. 

O Professor incentiva os alunos a repetirem o ensaio. 

Professor - Agora já está bem. 

Agora é o cubo com a parte de metal. 

Aluo - O coeficiente de atrito dá 0,63! 

Ocorre discussão sobre a medição das massas. Os alunos precisam de repetir os vários 

ensaios. 

Aluno – O outro (ensaio) deu melhor… 

Professor – O atrito só depende do material. 

Aluno – Podemos experimentar com outra força? 

Professor – Podemos. 

Os alunos repetem os ensaios utilizando outra força. 

Os resultados são sintetizados no quadro, todos os alunos analisam os resultados dos 

diferentes grupos, discutem e tiram as conclusões. 

Nesta atividade os alunos apenas fizeram os seus registos, depois de todos os valores, de 

todos os grupos, serem colocados no quadro ocorreu a discussão dos resultados, a qual 

foi bastante participada. 

O relatório da atividade será realizado em casa, utilizando como instrumento  o “V” de 

Gowin, e será enviado para a plataforma moodle. 

 

 

A.L.: Variação do pH com a temperatura 

Aula do 12º ano de Química - 09/04/2012 

Os alunos trabalham em grupos de dois alunos, distribuindo-se por quatro grupos. São 
os alunos que selecionam o material a utilizar na atividade e efetuam toda a montagem. 
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Todos os alunos possuem um caderno de laboratório onde registam os seus dados. Nesta 
atividade os alunos vão utilizar os sensores de temperatura e de pH. 

Aluno: “É uma proveta? Ou uma pipeta?” 

Professora: “Uma pipeta é mais precisa” 

Os alunos mostram surpresa relativamente ao material existente na escola, uma vez que 
em anos anteriores nunca tinham utilizado uma placa com agitador magnético. 

Aluno: “Nós nunca vimos isto” 

Os alunos não prepararam a atividade, previamente. 

Aluno: “Estou um bocadinho a zeros…” 

Os alunos estudam o funcionamento do equipamento, antes de iniciarem a atividade e 
seguem o protocolo que se encontra no seu manual. 

Aluno: “Agora vamos medir a temperatura e o pH”, “precisamos de um sensor de 
temperatura e um sensor de pH” 

Aluno: “é o que digo as técnicas não me dizem nada...” 

Os alunos fazem os registos no caderno de laboratório, discutem os valores e colocam 
questões à professora. A professora apenas dá orientações, não responde diretamente às 
questões colocadas. 

Os alunos verificam as diferenças entre os dois trabalhos, dos dois grupos de trabalho. 

Aluno: “nós temos um ácido os outros têm uma base” 

A professora orienta os alunos. 

Professora: “Enchem a bureta e acertam, depois”, “não se esqueçam que estão a fazer 
uma titulação ácido forte/base forte” 

Aluno: “quando é que ponho o sensor de pH?” 

Aluno: “A bureta tem de estar sempre com os números virados para nós” 

Aluno: “Professora a temperatura aumentou brutalmente” 

Os alunos preferem ficar no laboratório, em vez de irem ao intervalo. 

Os alunos discutem os resultados que vão obtendo e controlam as variáveis, 
nomeadamente a temperatura e o valor de pH. 

Aluno: “No teu a temperatura subiu ou desceu?” 

Os alunos questionam o funcionamento do equipamento. 



15 
 

Aluno: “Professora, eu acho que pelo fato da pecinha estar a rodar influencia o pH” 

A Professora orienta os alunos na seleção dos valores para a construção do gráfico do 
pH em função da temperatura. No final da atividade os alunos lavam e arrumam o 
material utilizado. 

Professora:” Lavaram os magnetes?” 

Nesta atividade os registos foram realizados no caderno de laboratório, com os registos 
efetuados os alunos construíram os gráficos nas calculadoras gráficas, analisaram a 
variação do pH com a temperatura e calcularam a concentração do titulado, os 
resultados dos diferentes grupos são colocados no quadro e são discutidos entre todos os 
alunos e a professora. Cada grupo diz qual a temperatura máxima atingida. A professora 
ajuda os alunos com a calculadora gráfica, de modo a construírem os respetivos 
gráficos. A calculadora é ligada ao computador, e ao ligar o projetor surgem os gráficos 
que os alunos fizeram, nas suas calculadoras, deste modo todos têm acesso visual aos 
resultados de todos os grupos, tornando-se mais fácil a respetiva análise e propicia uma 
discussão mais produtiva. 

 

 

Aula do 12º ano de Química - 09/04/2012 

A.L.: Determinação da elevação ebulioscópica de uma solução. 

 

Os alunos trabalham em grupos de três alunos, estes grupos já se encontram 

organizados, desde o início do período uma vez que os alunos em cada período 

trabalham com um grupo diferente, ou seja em cada período os alunos vão mudando de 

colegas de trabalho. Nesta atividade os alunos vão trabalhar com um sensor de 

temperatura, irão estudar a influência da adição de um soluto no valor da temperatura de 

ebulição da solução. 

Quando os alunos chegam ao laboratório não há nenhum material selecionado, 

são os alunos que vão procurar e selecionar o material aos armários, os alunos seguem a 

montagem e que se encontra descrita no manual adotado e são os alunos que executam a 

montagem, também são os alunos que preparam as soluções que irão utilizar, cada 

grupo irá utilizar uma concentração de soluto (etilenoglicol) diferente. Estes alunos 

nunca tinham utilizado sensores nos anos anteriores. Esta é a segunda atividade em que 

irão utilizar sensor. Apesar dos problemas que foram surgindo aquando da montagem 

do equipamento, os alunos foram conseguindo resolvê-los, por eles próprios, 

nomeadamente quando perceberam que não era bom os fios de ligação do sensor 
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ficarem próximos da placa de aquecimento decidiram colocar um suporte ao lado da 

placa e passarem os fios por cima deste suporte. São os alunos que preparam as 

soluções com diferentes concentrações de etilenoglicol. 

 

Os alunos referiram como desvantagem da utilização deste equipamentos, nem 

sempre o sensor se adaptar a todos os locais, é preciso adaptar os equipamentos. Se não 

houver calculadora não se podem utilizar os sensores. Se as pilhas acabam perde-se o 

gráfico. Como nós não fazemos os gráficos deixamos de os saber fazer. Era preciso 

estar a olhar para o cronómetro e olhar em cada intervalo de tempo certo, para o 

termómetro. É difícil encaixar o sensor na rolha. Ter muita atenção com os fios, porque 

ao trabalhar com a placa de aquecimento, se o fia encosta na placa, arde. A máquina 

pode parar e perde-se todo o trabalho. Ter o gráfico já feito faz com que não estejamos 

com tanta atenção ao trabalho.   

Como vantagem os alunos referiram a facilidade de aquisição de dados, e a 

possibilidade de correr o gráfico ponto por ponto. Adquire-se centenas de pontos num 

intervalo de tempo muito pequeno. Os gráficos obtidos são exactamente iguais aos que 

se esperariam teoricamente. Com o sensor o valor da temperatura apresenta duas casas 

decimais, enquanto o termómetro tem apenas uma. O sensor é muito mais sensível e 

preciso que o termómetro. Podemos analisar os gráficos obtidos com mais cuidado e 

refletir sobre os gráficos obtidos. Acho que podemos explorar melhor os gráficos 

obtidos. O tempo extra dá-nos a possibilidade de irmos adiantando os cálculos, o 

relatório e esclarecendo algumas dúvidas que possam surgir. Acho que temos que 

evoluir e o uso de sensores é muito bom. 

Professora – numa atividade experimental o que é mais importante é a 

conclusão da atividade ou seja a exploração dos resultados, mesmo quando ocorrem 

erros é importante discutir sobre o que correu menos bem. Os alunos não se preocupam 

em analisar criticamente os resultados. Outro aspeto importante é fazer a determinação 

do erro, ou seja fazer a análise critica entre o valor que se encontra tabelado e o valor 

que foi obtido experimentalmente. 

Aluno – acho que nas atividades laboratoriais quanto mais se contextualizar com 

a realidade, melhor é para os alunos, melhor se entende a atividade. 
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Estas cinco aulas foram observadas na sua totalidade, no entanto houve mais três aulas 
que a investigadora, apenas fotografou e observou durante um muito curto tempo de 
aula. Estas observações ocorreram em duas aulas do 10ºano, onde os alunos realizaram 
as atividades “Determinação do ponto de ebulição do metanol “ e “Bola saltitona” e 
uma aula do 11º ano, onde os alunos realizaram a atividade “Salto para a piscina”. 
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Apêndice VIII 

Sessões online 

De forma geral só existem, nas escolas, sensores de temperatura e de posição. Quanto 

ao conhecimento das ferramentas V de Gowin e mapas de conceitos a maioria dos 

participantes tem alguma ideia do que são mapas de conceitos, mas V de Gowin a 

maioria não ouviu falar nem sabe para que serve, mas manifestaram muito interesse em 

aprender a utilizar. 

Após a aprendizagem sobre a utilização destes instrumentos todos os participantes 

elaboraram um em grupo, e manifestaram as seguintes opiniões: “favorável”; material 

interessante e inovador”, “diferente e motivador”, é um instrumento que permite aferir 

com muito rigor a aprendizagem feita pelos alunos”, no início é complicado perceber 

todas as vertentes, mas depois torna-se simples de utilizar”, “ as aprendizagens 

aparecem todas interligadas e se os alunos conseguirem fazer isso, significa que 

aprenderam corretamente o significado dos conceitos”, “ é bom porque os alunos 

passam para o papel as suas ideias sobre os assuntos”,” se o conceito não está 

devidamente interiorizado, então a sua interligação com os outros conceito não sai 

bem”,” com estes instrumentos penso que os alunos têm um papel mais ativo”, “ é 

preciso ir implementando e analisando as reações dos alunos”, “ em primeiro lugar é 

uma aprendizagem para nós, professores, e estou a gostar da experiência”,” é mais fácil 

para os alunos apresentarem os resultados, mas é preciso que eles percebam o esquema 

(do V) muito bem”, “ estes instrumentos poupam tempo aos alunos, relativamente aos 

relatórios tradicionais”, “uma vantagem é que obriga os alunos a organizarem as suas 

ideias”, “ apela á capacidade de síntese que nem sempre possuem”, “ os mapas ajudam 

o professor a verificar de uma forma rápida, se algum conceito ou a sua relação não 

ficou bem interiorizado”, “ uma das vantagens é que 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”, “ a principal 

desvantagem é que requer tempo par explicar muito bem como se utilizam estas 

ferramentas”, “ outra vantagem é que permite uma diversificação de estratégias”, “ se o 

V estiver bem elaborado nele aparece tudo o que deve constar num relatório, só que 

mais sintetizado”, “num trabalho de grupo a desvantagem é que pode gerar tanta 

discussão que os alunos não conseguem chegar ao V final”, “ penso que é necessário 

muito treino, por parte dos alunos”, “ já utilizei há alguns anos atrás e o que verifiquei 
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foi que os alunos gostavam de fazer ao mapas de conceitos, mas os V nem por isso”, “os 

alunos gostavam mais de fazerem os relatórios tradicionais, com as respostas às 

questões pré-laboratoriais e pós-laboratoriais”, “ outra dificuldade que irei sentir, como 

professora é na avaliação do V”, “ penso que no 1º e 2º devemos ajudá-los e a partir daí, 

deixar os alunos fazerem livremente”,” penso que os V são apenas outra forma de 

apresentar as atividades, têm a vantagem de ter tudo muito concentrado sem espaços 

para floreados”, “a grande desvantagem prende-se com a capacidade de síntese que é 

necessária e que os alunos não têm”, “se iniciarmos esta experiência com os alunos no 

10ºano, no 11º eles já seriam capazes de construir todos estes instrumentos sem a menor 

dificuldade”, “acho que os V devem ser utilizados como método de pesquisa”, “ a nossa 

formatação também tem de ser alterada”.  

No final desta sessão todos os participantes manifestaram grande expectativa na 

implementação em sala de aula destas ferramentas associadas à utilização dos sensores. 

Opiniões dos participantes após a primeira implementação, em sala de aula, do modelo 

de relatório com base nos V e mapas de conceitos: 

“Expliquei que havia modos diferentes de apresentar a informação, mostrei um V 

elaborado por mim e distribuí o V em branco, depois eles pesquisaram e fizeram tudo 

praticamente sozinhos” 

“Inicialmente os alunos fizeram uma pesquisa e só depois passaram para a atividade 

experimental, tiveram muitas dúvidas na interligação dos conceitos e na construção das 

teorias e leis para os V, depois de perceberem e com ajuda da minha parte conseguiram 

fazer” 

“Inicialmente tinha pensado aplicar em apenas uma das minhas turmas, mas vou 

experimentar nas duas.” 

“Os meus tiveram muitas dúvidas na contextualização, dei uma ajuda e lá conseguiram 

fazer”. 

“O V será preenchido durante a aula, à medida que vão fazendo a experiência, nos 

tempos de espera.” 

“ Os meus alunos gostaram bastante deste novo formato de relatório, houve alguns que 

acharam mais fácil”. 
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“Os meus alunos gostaram bastante do V, mas tiveram dificuldades na elaboração do 

mapa de conceitos”. 

“ Os alunos parecem-me genuinamente interessados neste processo e eu estou a gostar 

de o implementar” 

Após a segunda implementação em sala de aula, as opiniões dos participantes foram as 

seguintes: 

“ A montagem e a ligação dos sensores foi feita pelos alunos com a minha ajuda, mas o 

V foi construído na íntegra pelos alunos, desta vez já não tiveram dúvidas no V nem no 

mapa, fizeram tudo na aula e não sobrou nem um minuto de aula”. 

“Os meus executaram a atividade autonomamente, montaram tudo e fizeram o 

preenchimento do V na aula, ocuparam os 135 minutos”. 

“Os meus ainda necessitaram de alguma ajuda, mas fizeram durante a aula e ocuparam 

o tempo todo”. 

“ Os alunos não conseguiram acabar tudo na aula, vão terminar em casa, a atividade 

(satélite geoestacionário) é bastante demorada porque é necessário a recolha de muitos 

dados, por isso não conseguiram terminar V, levaram para fazer em casa” 

“ A grande maioria dos alunos gosta bastante desta alternativa aos relatórios 

convencionais”. 

“ Os alunos conseguiram fazer a atividade (salto para a piscina), preencher o V e 

construir o mapa, tudo nos 135 minutos, não sobrou nada”. 

“ A grande vantagem é que não sobra tempo.” 

  



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IX 

Comunicação apresentada no encontro 

ticEDUCA júnior 2012 

  



23 
 

Apêndice IX 

Comunicação apresentada no encontro ticEDUCA júnior 2012 

 
SENSORES NA ANÁLISE DE SOLOS 

Bernardo Silva; Pedro Rodrigues; Ruben Luís e Madalena Lambéria 

Escola Secundária de Sá da Bandeira 
Bernardo1777@hotmail.com;pedrorodrigues_99@hotmail.com;ruben.dionisio@hotmail

.come madalenalamberia@hotmail.com  

Resumo 

 
Na execução deste projeto pretendeu-se analisar as caraterísticas físicas e químicas de 
solos com plantação de eucaliptos e solos com outros tipos de cultivos, nomeadamente 
vinha. Inseridos na região da Lezíria do Tejo, onde a vinha e o eucalipto se apresentam 
como duas produções bastante significativas, não só em termos de área de produção 
como também em termos de subsistência de famílias, com efeitos socioeconómicos para 
toda a região. De modo a aferir as principais diferenças existentes entre estes tipos de 
solos, procedeu-se à determinação de diferentes propriedades químicas, tais como pH, 
humidade, condutividade e existência de sais, utilizando-se sistemas de aquisição e 
tratamento de dados, vulgo “sensores” e procedendo-se à determinação de carbonato de 
cálcio por adição de ácido clorídrico. 

Palavras-chave: Sistemas de aquisição e tratamento de dados, trabalho de projeto, solos.  

 

1. Projeto 

O projeto foi desenvolvido a partir da seguinte questão problema “Os eucaliptos secam 

os solos?” e dos, objetivos gerais: conhecer propriedades químicas de solos com 

eucaliptos e solos com vinha; identificar sais nos dois tipos de solos; caracterizar solos; 

reconhecer diferenças, em termos químicos, em solos; utilizar sensores e sistemas de 

aquisição e tratamento de dados em análises químicas de solos. 

O projeto foi desenvolvido nas aulas de Química do 12º ano, envolveu três alunos, 

Bernardo Silva, Pedro Rodrigues e Ruben Luís, foi coordenado pela professora 

Madalena Lambéria e os encarregados de educação destes alunos, também participaram. 
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1.1.1. Recolha das amostras 

A recolha das amostras foi efetuada pelos alunos e encarregados de educação, de acordo 

com as regras de recolha normalizadas, nomeadamente dividir o terreno em parcelas, 

percorrer em ziguezague cada uma das parcelas, e colher ao acaso, pelo menos em 

quinze pontos diferentes, pequenas amostras parciais de igual tamanho na camada 

arável até cerca de 20 cm de profundidade. (Fig.1) (Costa, 1988). Estas amostras foram 

depositadas em conjunto num balde. 

  

Misturou-se a terra das diferentes amostras, retirando as partículas de dimensões 

maiores que amêndoas, obtendo-se assim, uma amostra composta representativa do 

terreno, da qual se retirou uma parte que se colocou num recipiente, devidamente 

identificado, para posterior análise no laboratório da escola.   

No caso dos eucaliptais e das vinhas, colheu-se uma amostra de terra composta na 

camada superficial, até cerca de 10 cm de profundidade e uma na camada mais profunda 

entre os 20 e os 50 cm de profundidade.  

Foram recolhidas três amostras de solos com plantação de eucaliptos na região da 

Lezíria e Médio Tejo e três amostras de solos de vinhas da mesma região (Fig.2). 

  

Figura 1 – Normas de recolha de amostras de solos. 
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1.1.2. Características físicas dos solos 

Na maioria dos casos o solo é constituído essencialmente por matéria mineral sólida, à 

qual está associada a matéria orgânica, contém proporções variáveis de água com 

substâncias dissolvidas e ar, em algumas situações considera-se o solo como uma 

mistura de materiais sólidos, líquidos e gasosos, tratando-o como um sistema 

anisotrópico. Sob o ponto de vista físico é possível diferenciar os solos por camadas, 

designadas por horizontes. Na figura 3 estão representados os cinco horizontes 

existentes num dado solo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto a fração gasosa com a fração líquida correspondem, na generalidade a 25% da 

composição de um solo, e a fração sólida constitui 50% da sua constituição. No entanto, 

Figura 3 - Horizontes do solo 

Figura 2 – Região da recolha das amostras 
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a percentagem de matéria orgânica e a percentagem de matéria mineral, varia de solo 

para solo (Costa , 1979).  

1.1.3. Composição química 

A matéria mineral do solo é constituída essencialmente por oxigénio, silício, alumínio e 

ferro. Na maioria dos solos, os óxidos de silício, o alumínio e o ferro constituem cerca 

de 90% ou mais, do peso seco da fração inorgânica. O cálcio, o magnésio, o sódio, o 

potássio, o titânio, o fósforo, o manganês, o enxofre, o cloro e outros elementos, 

expressos em óxidos constituem cerca de 10% de peso seco da fração mineral do solo. 

A proporção de azoto nos solos depende estritamente do teor em matéria orgânica 

(Povoas & Barral, 1991).  

 

2. Metodologia 

Após a recolha das amostras, no campo, estas foram devidamente etiquetadas e levadas 

para o laboratório da Escola Secundária de Sá da Bandeira.  

As amostras foram sujeitas a dois tipos de análise química, qualitativa e quantitativa. 

2.1.1 Análise qualitativa 

A análise qualitativa teve como único objetivo determinar a existência de carbonato de 

cálcio, nas amostras. Para o efeito realizou-se o teste com o ácido clorídrico em que se 

colocou, uma pequena porção de cada amostra numa caixa de petri (Fig. 4) sob as quais 

se fez cair algumas gotas de ácido clorídrico. 

Figura 4 – Amostras  



27 
 

A existência de carbonato de cálcio é detetada pela, efervescência que produz na 

presença do ácido clorídrico, com correspondente libertação de dióxido de carbono. 

 

2.1.2 Análise quantitativa 

A análise quantitativa teve como objetivo a determinação do pH, da humidade e da 

condutividade das amostras de solo. Estas determinações foram realizadas com recurso 

a sistemas de aquisição e tratamento de dados (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recolha de dados foi realizada com a máquina de calcular gráfica, ligada ao sistema 

de recolha e tratamento de dados e posteriormente os resultados foram transferidos para 

o computador, onde foram sendo guardados, à medida que se iam recolhendo. 

  

Figura 5 – Determinação da condutividade 
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2.1.3 Resultados 

 

Amostra Humidade relativa % pH Condutividade µS/s 

Vinha 1 77,45 6,65 318,58 

Vinha 2 63,28 6,09 312,88 

Vinha 3 59,31 7,20 332,15 

Eucaliptal 1 76,37 7,44 312,18 

Eucaliptal 2 72,16 7,61 303,25 

Eucaliptal 3 71,12 7,39 303,12 

 

 

Os solos com plantação de eucaliptos apresentaram menor efervescência e 

consequentemente menor libertação de dióxido de carbono, revelando deste modo, 

possuírem na sua constituição uma percentagem de carbonato de cálcio, vulgo calcário, 

inferior às outras amostras, recolhidas em vinhas; relativamente ao pH verificou-se que 

apresentam elevados valores sendo por isso mais básicos ou alcalinos que os solos de 

vinha; quanto à humidade os solos de eucaliptos apresentaram valores para este 

parâmetro mais elevados, que as outras amostras, por último e relativamente à 

condutividade os dois tipos de amostras apresentaram valores muito próximos. 

2.1.4 Conclusão 

Em relação à questão orientadora deste projeto, é possível concluir que os solos que 

possuem eucaliptos, são mais húmidos que os solos de vinhas, ou seja, os resultados 

obtidos tendem a suportar a hipótese de que não são os eucaliptos os responsáveis pela 

“secura” dos solos, no entanto esta conclusão não pode ser generalizada, uma vez que o 

número de amostras analisadas foi reduzido, e também a sua recolha foi efetuada no 

mês de Novembro, em que ocorreu precipitação o que levou a que os solos 

apresentassem valores bastante significativos de humidade. 
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Relativamente ao uso de equipamentos de recolha e tratamento de dados, verificou-se 

que os mesmos apresentam inúmeras vantagens relativamente aos métodos de análise 

tradicionais, nomeadamente na rapidez de aquisição de resultados, na facilidade de 

interpretação dos mesmos e na motivação dos alunos que participaram neste projeto. 
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