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Adaptabilidade: 

Competências complexas de comunicação: 

Competências de resolução de problemas não-rotineiros: 

Competências de autodesenvolvimento e autogestão: 

Pensamento complexo: 
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1. Aprender ciências hoje: Finalidades, 

et al.,



Cláudia  Faria,  Diana  Boaventura,  Raquel  Gaspar,  Elsa  Guilherme,    18

et al.,
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relevância

interesses
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Figura 1. 
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2. Contextos de aprendizagem 
fora da escola
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2.1. Potencial educativo das visitas escolares
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2.2. Organização das visitas de estudo
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3. Contributo do projeto iLit: modelo 
estruturador das tarefas de investigação

atividade ao ar livre ou 

em ambientes não formais

contextualização da tarefa
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Figura 2.

 et al

et al

et al.



Cláudia  Faria,  Diana  Boaventura,  Raquel  Gaspar,  Elsa  Guilherme,    30

et al.
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Figura 3. 
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4. Implementação das tarefas 
de investigação

4.1. Descrição das tarefas

Investigação 1: Diversidade e adaptações dos organismos à zona 

entre-marés
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Investigação 2: Aquecimento global e oceanos
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Investigação 3: O sonho do rei D. Carlos I e os peixes de profundidade
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4.2. Instituições/Recursos envolvidos

a) Aquário Vasco da Gama

http://aquariovgama.marinha.pt/PT/Pages/homepage.aspx
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b) Museu de Marinha

c) Laboratório Marítimo da Guia/MARE – Centro de Ciências do Mar e do 

Ambiente

d) Mercado municipal de peixe

http://museu.marinha.pt/pt/Paginas/default.aspx
http://museu.marinha.pt/pt/Paginas/default.aspx
http://www.mare-centre.pt/
http://www.mare-centre.pt/
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e) Plataforma de rocha da zona entre marés
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4.3. Participantes

Tabela 1. 

Investigação Visita de estudo Número de 
alunos

Ano de 
escolaridade Professor Escola

1) Diversidade e 
Adaptações

A 

1) Diversidade e 
Adaptações

A

1) Diversidade e 
Adaptações

2) Aquecimento 
global e Oceanos

2) Aquecimento 
global e Oceanos João

3) O Sonho do Rei 
D Carlos

A

4.4. Métodos de recolha de dados
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4.4.1. Entrevistas

a) Entrevista aos professores

b) Entrevista aos alunos
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4.4.2. Questionários aos alunos

4.4.3. Documentos escritos

a) Notas sobre a aplicação das tarefas

b) Trabalhos de alunos
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c) Teste de competências para o aluno (pré-teste e pós-teste)

Aquecimento global e oceanos

4.4.4. Observação participante
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5. Impacto nas aprendizagens dos alunos

5.1. Investigação 1: Diversidade e adaptações dos organismos 
à zona entre-marés

5.1.1. Perspetiva dos alunos

Apreciação geral das atividades

gosto de fazer as coisas sozinho (…) à minha maneira, mas em grupo temos que 

concordar todos
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Impacto das atividades na aprendizagem

Professora:

Aluno A: 

Professora:

Aluno B:

Professora:

Aluno C:
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Professora:

Aluno A:

Aluno B:

Aluno C:

Professora:

Aluno D:

Aluno E:

Aluno F:

Aluno G:

Aluno H:
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Eu acho que me ajudou porque … 

podemos tirar informação da internet, da wikipédia, e também podemos utilizar os 

livros

5.1.2. Perspetiva das professoras 

foca 

conceitos e apela conhecimentos já trabalhados, e que vão ser aplicados e 

aprofundados toda a área de conhecimento e tarefas propostas se 

ajustam aos alunos



Era  uma  vez…  o  mar  
O  mar  como  recurso  educativo  no  1º  ciclo:  O  contributo  do  projeto  iLit 49



Cláudia  Faria,  Diana  Boaventura,  Raquel  Gaspar,  Elsa  Guilherme,    50

5.2. Investigação 2: Aquecimento global e oceanos

5.2.1. Perspetiva dos alunos

Apreciação geral das atividades

“Gostei menos da forma como o meu grupo olhou para os outros e não respeitou as 

suas opiniões, como foi o meu caso. Estou a dizer uma opinião e os outros “Isso é 

estupidez!

Impacto das atividades na aprendizagem
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Tabela 2.

Questão Critério de correção
Pré-teste Pós-teste

Frequência Percentagem Frequência Percentagem

1

2

3

4

5
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Figura 4.

O balão 

com ar rebentou e o balão com água não
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Figura 5. 

E se nos enganarmos, há 

colegas que nos podem ajudar a corrigir
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5.2.2. Perspetiva dos professores

Acho que sim, acho que 

gostaram de irem ao laboratório da Guia. O facto de estarem noutro sítio que não 

na escola a fazerem a atividade. Acho que foi o que gostaram mais
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5.3. Investigação 3: O sonho do rei D. Carlos I 
e os peixes de profundidade

5.3.1. Perspetiva dos alunos

Apreciação geral das atividades
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Impacto das atividades na aprendizagem
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5.3.2. Perspetiva da professora 

a calendarização prevista para a realização dos 

boa consecução dos mesmos
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6. Considerações Finais

et al
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et al
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et al.
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I Guião das tarefas implementadas

Investigação 1. Diversidade e adaptação 
dos organismos da zona entre-marés

Documento para o aluno

Mas que organismos são estes e como conseguem 

sobreviver nestes locais?

Nota:

a) Praia

Preparação em sala de aula da saída de campo

http://www.youtube.com/watch?v=ybPUcuVeMP0
http://www.youtube.com/watch?v=J9V6iTme9NU
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material necessário 

b) Mercado Municipal (Praça)
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c) Aquário Vasco da Gama

secção a) praia

Com base nos vídeos tenta responder às seguintes questões: 

Visita de Estudo

a) Praia

1º Passo:

2º Passo:

Dicas:

3º Passo:

b) Mercado Municipal (Praça)
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Local onde vive Forma do 
corpo

Posição 
dos olhos

Barbatanas mais 
desenvolvidas

Posição 
da boca

O que 
comem

Nome do 
peixe

Junto ao fundo 
de areia

Junto ao fundo 
de rocha

Na coluna de 
água em mar alto

Na coluna de 
água junto à 
costa 

c) Aquário Vasco da Gama

De volta à sala de aula

a) Praia

1ª Etapa: 

2ª Etapa: 
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3ª Etapa:

Dicas: 

4ª Etapa
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b) Mercado Municipal (Praça)

1ª Etapa

site 

2ª Etapa

Porque razão existem estas diferenças?

Bilhete de identidade

Dicas:

3ª Etapa  procura 

4ª Etapa inventa uma 

história

http://volvox.cienciaviva.pt/Protocols/PDFs/meninapeixe.pdf
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5ª Etapa:  

bexiga gasosa

Material

Procedimento

Discussão

Tarefa de opção: modelo software Scratch  
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Por exemplo:

c) Aquário Vasco da Gama

1ª Etapa

Dicas: 

Notas para o professor

Objetivos
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— Zona superior (supralitoral)

spray

Verrucaria maura

Melaraphe neritoides

— Zona intermédia (mediolitoral)

Chthmalus 

Mytilus

Balanus
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— Zona inferior (infralitoral):

Características morfológicas do corpo dos peixes

Forma do corpo

Posição da boca

Posição dos olhos

Barbatanas

Revestimento

fusiforme

achatada
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alongada

Breve enquadramento curricular

1º ciclo

Bloco 3

Bloco 4

Bloco 6

Recomendações de implementação da atividade

praia
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Nota

Aquário Vasco da Gama

mercado municipal

site 

http://volvox.cienciaviva.pt/Protocols/PDFs/meninapeixe.pdf
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Avaliação

Competências envolvidas

De conhecimento substantivo, processual e epistemológico

De comunicação

De raciocínio
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Atitudes
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Referências úteis
Divulgação 

Bellamy

Greenaway

Weber

Guias de campo
Campbell

Dance

Fitzsimons

Motta

Pinto

Saldanha

Weber

Weber

Weber
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Documentos de apoio
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Investigação 2. Aquecimento global e os oceanos

Documento para o aluno

Preparação da saída de campo em sala de aula

SpongeBob: Uma aventura ecológica

Visita de Estudo

Laboratório Marítimo da Guia
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Experiência 1. Efeitos da temperatura na água

1. Introdução:

  2. Questão problema:

3. Previsões:

3.1 

assinala com uma cruz a 

opção que consideras correta

3.2 
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4. Material:

  

5. Procedimento:

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6. Resultados:

6.1 
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6.2

MAIS/MENOS

7. Conclusões:

7.1 

7.2 

Isqueiro

Balão com ar

Balão com água

7.3 
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  Atividade para pensar...

1. Lê a seguinte notícia (http://www.ccmar.ualg.pt/index.php?id=1384)

Mexilhão castanho encontrado pela primeira vez no Algarve

Perna perna

Mytilus galloprovincialis

Mytilus galloprovincialis
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Figura 1. 

2. Em grupo, responde às seguintes questões:

2.1 

2.2 



Cláudia  Faria,  Diana  Boaventura,  Raquel  Gaspar,  Elsa  Guilherme,    106

  

Figura 2. 
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Experiência 2. Degelo das zonas polares

1. Introdução:

degelo

subida do nível da água do 

mar

  2. Questão problema: 

3. Previsões: 

3.1 assinala com uma 

cruz a opção que consideras correta
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4. Material: 

  

5. Procedimento:

5.1 

6. Resultados:

6.1 
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  7. Conclusões:

7.1 
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  Atividade para pensar...

1. Lê a seguinte notícia (texto adaptado de: http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/

politica/ilhas-kiribati-a-primeira-vitima-do-aquecimento-global/)

Ilhas Kiribati: a primeira vítima do aquecimento global 
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2. Em grupo, responde às seguintes questões:

2.1 

2.2 

2.3 

Figura 3.
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1. Introdução:

ácido

  2. Questão problema: 

3. Previsões:

3.1 

4. Material:

                  

  

5. Procedimento:

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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5.7

5.8 

5.9 

5.10 

6. Resultados:

6.1 

Concha pH Peso inicial 
(g) Observações (g) Observações

Recipiente com água 
do mar

Recipiente com 
vinagre

Contorno das conchas

Antes Depois
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  7. Conclusões: 

7.1 

7.2 
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De volta à sala de aula

Com base na informação recolhida elabora um cartaz para informar as pessoas 

acerca deste problema – o efeito do aquecimento global nos oceanos e na vida 

marinha.

Notas para o professor

Objetivos
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a) Aumento da temperatura da água do mar

Impactos do aumento da temperatura da água nos organismos:

b) Degelo

Consequências do degelo:
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Breve enquadramento curricular

1º ciclo

Recomendações de implementação da atividade

http://pt.wikipedia.org/wiki/PH
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://pt.wikipedia.org/wiki/CO2
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Jig-saw

Avaliação

Competências envolvidas

De conhecimento substantivo e processual

De comunicação
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De raciocínio

Atitudes



Cláudia  Faria,  Diana  Boaventura,  Raquel  Gaspar,  Elsa  Guilherme,    120

Investigação 3. O sonho do Rei Dom Carlos I 
e os peixes de profundidade

Documento para o aluno

Preparação em sala de aula

O sonho do Rei Dom Carlos

Mas como é o fundo do 

mar? 
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Figura 1.

Figura 2. 

 

http://earthguide.ucsd.edu/virtualmuseum/Glossary_Climate/gloss_g-l.shtml
http://earthguide.ucsd.edu/virtualmuseum/Glossary_Climate/gloss_g-l.shtml
http://marinebio.org/oceans/light-and-color.asp
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Descida às fossas das Marianas, em Março de 2013, pelo realizador James 

Cameron:

Vida nas fossas abissais:

Visita de Estudo

Aquário Vasco da Gama Museu de Marinha

De volta à sala de aula

Ou então,

http://video.nationalgeographic.com/video/environment/habitats-environment/habitats-oceansenv/cameron-how-deep/
http://video.nationalgeographic.com/video/environment/habitats-environment/habitats-oceansenv/cameron-how-deep/
https://www.youtube.com/watch?v=XUVerZsbYiw
https://www.youtube.com/watch?v=x2X6H1llkb0
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Notas para o professor

Objetivos

a) Teoria Azóica

http://education.nationalgeographic.com/education/lesson/solving-challengeing-problem/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/lesson/solving-challengeing-problem/?ar_a=1
http://www.emepc.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=286
http://www.emepc.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=286
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de Hyalonema lusitanica

Hyalonema Askonema
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b) Vida a grandes profundidades

Sites úteis

Relevo do fundo oceânico

http://www.cienciaviva.pt/img/upload/8_reidcarlos.pdf
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Condições ambientais dos fundos abissais (luz, temperatura, variações de 

pressão e características química do oceano)

Condições de vida e adaptações dos animais marinhos

c) Adaptações da vida a grandes profundidades (vertebrados)

Breve enquadramento curricular

http://marinebio.org/oceans
http://www.cienciaviva.pt/img/upload/8_reidcarlos.pdf
http://education.nationalgeographic.com/media/file/one-ocean-chapter-6.pdf
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/investigating-pressure/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/investigating-pressure/?ar_a=1
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/ocean/layers_ocean.htm
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/ocean-habitats-animal-adaptations/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/ocean-habitats-animal-adaptations/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/deep-sea-ecosystems-extreme-living/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/deep-sea-ecosystems-extreme-living/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/bioluminescence-living-light/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/bioluminescence-living-light/?ar_a=1
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Recomendações de implementação da atividade

Vida e investigação do Rei Dom Carlos

Sobre o Rei Dom Carlos e a sua relação com Sesimbra

Avaliação

http://aquariovgama.marinha.pt/PT/museu/Pages/rei_carlos.aspx
http://www.cienciaviva.pt/img/upload/8_reidcarlos.pdf
http://realfamiliaportuguesa.blogspot.pt/2009/07/dom-carlos-e-sesimbra-clique-na-imagem.html
http://realfamiliaportuguesa.blogspot.pt/2009/07/dom-carlos-e-sesimbra-clique-na-imagem.html
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Competências envolvidas

De conhecimento substantivo, processual e epistemológico

De comunicação

De raciocínio

Atitudes
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Informação complementar e proposta de guião de visita 
aos dois museus envolvidos:

Visita ao Aquário Vasco da Gama

Coleção do Rei D Carlos e peixes de grande profundidade 

(Proposta de um guião de visita)

Porque 

será que não tem o seu nome? 

1. O contexto que estimulou a investigação do Rei

Hyalonema lusitanica

ver informação presente neste documento – teoria 

azóica

Questione

atividade 3
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ver informação presente neste documento – teoria 

azóica

Mas porque é que o rei teria ido para 

Sesimbra?

ver carta disponível no Aquário

relevo submarino

2. As técnicas

Questione os alunos sobre como teria sido possível aos pescadores encontrar 

as zonas profundas e como seria possível pescar a 700 m de profundidade?

 

Mostre

Questione

descobrir observar
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3. Os seres vivos das profundezas marinhas recolhidos pelo Rei

4. As aguarelas do Rei e o desenho por observação

http://www.jornaldeleiria.pt/files/_palmo_e_meio_Fev_2011_4d40356f77d5f.pdf
http://www.jornaldeleiria.pt/files/_palmo_e_meio_Fev_2011_4d40356f77d5f.pdf
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slide 

show

5. Peixes de grande profundidade

Tubarão de profundidade:

Mitsukurina owstoni

Outros peixes:

Himantolopus groenlandicus

Malacochephalus laevis

Saccopharynx ampullaceus

Chaunax pictus

http://www.slideshare.net/charcofrio/dcarlos-aguarelas
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Descrição e localização das espécies no Aquário Vasco da Gama

PEIXE-FAROL Himantolophus groenlandicus

Características associadas à profundidade:
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TUBARÃO-DEMÓNIO Mitsukurina owstoni

Características associadas à profundidade:
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PEIXE-RATO Malacochephalus laevis

Características associadas à profundidade:
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ENGUIA PELICANO Saccopharynx ampullaceus

Características associadas à profundidade:
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PEIXE-SAPO Chaunax pictus

Características associadas à profundidade:
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Visita ao Museu de Marinha

Nota importante: Tendo em conta as dimensões deste Museu e o tema em 

questão, a visita guiada ao Museu da Marinha estará ao encargo dos responsáveis 

educativos do Museu. Eles saberão qual o melhor percurso a seguir com a turma 

tendo em vista o conto do rei D. Carlos I. 

hall

Os alunos podem viver eles próprios as descobertas ao serem exploradores das 

peças do museu, procurando pistas que testemunham os avanços da ciência. 

EXTENSÃO: o Museu de Marinha dispõe de um workshop para escolas sobre os 

instrumentos de navegação.

Questione 

os seus alunos, como pensam que os pescadores tradicionais encontravam os 

cardumes de peixe, como sabiam a que profundidades pescavam? Questione-os 

sobre artes de pesca que utilizam os pescadores.
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II Exemplos de trabalhos realizados 
pelos alunos

Investigação 1. Diversidade e adaptações 
dos organismos à zona entre-marés

a) Visita ao Mercado de Peixe 

Figura 1. 
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Figura 2. 

Figura 3. 
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A aventura do Carapinha

As três douradas aventureiras
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A Pintarolas



Cláudia  Faria,  Diana  Boaventura,  Raquel  Gaspar,  Elsa  Guilherme,    144

Figura 4. software

Figura 5. software
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Figura 6. software

b) Visita à zona entre-marés

Figura 7. 
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Figura 8.

Figura 9. 
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Figura 10.

c) Visita ao Aquário Vasco da Gama

Figura 11.
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Figura 12.

Figura 13.
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Investigação 2: Aquecimento global e oceanos

Figura 14.
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Figura 15.

. 
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Figura 16. 

Figura 17. 
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Investigação 3: O sonho do rei D. Carlos I 
e os peixes de profundidade

1 2 3

4 5 6

Figura 18.
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7 8 9

10 11 12

Figura 19. 
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Cláudia Faria

Diana Boaventura

Raquel Gaspar
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Elsa Guilherme

Isabel Chagas

Cecília Galvão
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