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RESUMO 

 

Este trabalho tem como finalidade conhecer de que forma o uso de tarefas de 

investigação sobre “A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas” permite o 

desenvolvimento de competências dos alunos do 10.º ano. Mais concretamente, pretende-

se conhecer as dificuldades sentidas e as aprendizagens realizadas pelos alunos, as 

estratégias e a avaliação que estes fazem sobre a realização deste tipo de tarefas. 

O trabalho foi realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Física e Química e 

é relativo à lecionação da subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de 

sistemas”, numa turma composta por dezassete alunos. Durante a intervenção foram 

realizadas seis tarefas de investigação, distribuídas por três blocos de 90 minutos e quatros 

blocos de 135 minutos.  

Para alcançar as finalidades mencionadas, utilizou-se uma metodologia de 

investigação qualitativa. A recolha de dados foi feita recorrendo à observação naturalista, 

que incluiu a gravação áudio das aulas e as notas de campo, às produções escritas dos 

alunos e às entrevistas em grupo focado. 

A análise dos dados permitiu conhecer que à medida que os alunos realizaram as 

tarefas depararam-se com várias dificuldades. No entanto, estas foram sendo superadas, 

permitindo o desenvolvimento de competências do tipo conceptual, processual e 

atitudinal, social e axiológico. Para resolverem as tarefas, os alunos recorreram a várias 

estratégias, nomeadamente a pesquisa, o trabalho em grupo e a orientação da professora. 

Na perspetiva dos alunos, o uso de tarefas de investigação nas aulas de Física e Química 

é bastante positivo, indo ao encontro dos seus gostos e interesses. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Competências, Educação em Ciência, Energia, 

Literacia Científica, Tarefas de investigação. 
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ABSTRACT 

 

 The main purpose of this work is to understand how inquiry tasks, concerning 

“Energy in heating/ cooling systems”, contribute to the development of the competences 

recommended in the Curriculum of Physics and Chemistry for the 10th grade. The aim is 

thus to identify the difficulties experienced by students when performing inquiry tasks, 

to know the strategies they use to solve them, their learning and their evaluation about the 

use of these tasks. 

 This study was conducted in a 10th grade class, involving seventeen students and 

in order to achieve the above-mentioned goals, six inquiry tasks were implemented over 

three 90 minutes lessons and four 135 minutes lessons. 

 A qualitative research was used in this study and data collection was performed 

through the use of naturalistic observation (field notes and audio records), written 

documents and focus group interviews. 

 The results showed that students experienced some difficulties that were 

overcome, allowing the development of conceptual, procedural, social, behavioural and 

axiological competences. Search information, collaborative work and teacher orientation 

were some of students learning strategies. In students’ perspective, the overall evaluation 

about inquiry tasks is quite positive since it meets their preferences and interests. 

 

Keywords: Competences Development, Energy, Inquiry Tasks, Science Education, 

Scientific Literacy. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 Em sociedades onde a Ciência e a Tecnologia se tornaram cada vez mais presentes 

no dia a dia do cidadão comum, tornou-se fundamental assegurar uma formação científica 

básica para todos os indivíduos, de forma a que estes pudessem compreender os produtos 

e implicações dos avanços científicos e tecnológicos e, dessa forma, participar de forma 

ativa e informada em tomadas de posição em questões de base científica e tecnológica. 

Assim, as reformas curriculares que ocorreram ao longo das últimas décadas 

resultaram da necessidade de definir novos objetivos para o ensino das Ciências, que 

passaram a incluir a literacia científica e abordagem CTSA, cujas definições têm sido 

alvo de vários ajustes ao longo dos anos. Relativamente ao conceito de literacia científica, 

este deve sempre implicar “uma compreensão da Ciência alargada e funcional” (DeBoer, 

2000, p. 594), o que envolve uma variedade de competências, capacidades, atitudes e 

valores acerca dos produtos e processos da Ciência, e suas implicações na vida quotidiana, 

que não se limitam apenas ao período de escolaridade, mas que permanecem e progridem 

ao longo da vida de um indivíduo (Chagas, 2000). Quanto à abordagem CTSA, ela resulta 

quase diretamente da própria evolução do conceito de literacia científica, uma vez que 

envolve o saber “interpretar a Ciência e a Tecnologia como um empreendimento 

complexo e socialmente enraizado e desenvolver pensamento crítico, tomada de decisão 

e resolução de problemas” (Freire, 2005, p. 147).  

Como consequência das reformas curriculares, o modo como se ensina Ciências 

tem sido alvo de grandes alterações ao longo dos anos e envolve, necessariamente, uma 

mudança das estratégias de ensino, de forma a permitir o desenvolvimento das 

competências associadas à literacia científica. Esta abordagem implica uma rutura com 

as práticas de ensino tradicionais e a utilização de estratégias de ensino que coloquem o 

aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Tal como referido por Galvão, Reis, 

Freire e Oliveira (2006) “as competências não se ensinam por métodos transmissivos. 

Quanto mais variadas e estimulantes forem as situações vivenciadas, maior será a 
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probabilidade destas competências se adquirirem e se desenvolverem de forma integrada” 

(p. 54). 

O Programa de Física e Química A do 10.º ano, indo ao encontro do que é 

preconizado para ensino das Ciências, valoriza “relações entre experiências educacionais 

e experiências de vida”, incentiva o “envolvimento ativo dos alunos na busca de 

informação”, na exploração de “temas atuais com valor social” (Martins et al., 2001, p. 

5) e descreve várias estratégias pedagógicas que permitem que os alunos pesquisem, 

analisem e recolham informação relevante, formulem questões e hipóteses, façam 

observações, avaliem situações, planifiquem estratégias de resolução de problemas e 

exponham ideias oralmente e por escrito. 

As tarefas de investigação vão ao encontro destas orientações já que constituem 

uma estratégia de ensino interativa, de natureza construtivista, que promovem 

aprendizagens profundas de e sobre Ciência (Baptista, Freire & Freire, 2013). A 

realização de tarefas de investigação coloca, desta forma, os alunos no centro das suas 

aprendizagens, criando condições para que estes desenvolvam diversas competências em 

diferentes domínios, nomeadamente através da promoção do interesse e motivação dos 

alunos, ao envolverem problemas e questões relacionados com situações do dia a dia e 

com as vivências dos alunos (Wellington, 2000). 

Um dos modelos mais utilizados na construção de tarefas de investigação é o 

modelo dos 5 E´s, que se caracteriza pela existência de cinco etapas sequenciais: 

envolvimento (engagement), exploração (exploration), explicação (explanation), 

elaboração (elaboration) e avaliação (evaluation). As tarefas construídas com base neste 

modelo permitem a criação de condições para que os alunos questionem as suas ideias e 

conceções, explorem novas formas de explicar o que acontece no mundo e construam 

novas conceções ou reformulações, sendo que estas mudanças ou reformulações 

acontecerão mais facilmente se os alunos compreenderem a relevância e o sentido das 

suas experiências de aprendizagem (Bybee et al., 2006). 

Assim, e face ao exposto, o objetivo deste estudo é conhecer qual o contributo da 

utilização de tarefas de investigação sobre a subunidade “A energia no 

aquecimento/arrefecimento de sistemas” da disciplina de Física e Química A, no 
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desenvolvimento de competências em alunos do 10.º ano de escolaridade. Com base nesta 

problemática, foram identificadas três questões orientadoras: 

- Que dificuldades revelam os alunos quando realizam tarefas de investigação? 

- Que aprendizagens realizam os alunos e como aprenderam quando desenvolvem 

tarefas de investigação? 

- Qual a avaliação que os alunos fazem relativamente às tarefas de investigação 

que realizaram? 

Organização do Trabalho 

 Este trabalho encontra-se organizado em seis capítulos. No primeiro capítulo é 

feita uma introdução, onde se contextualiza a sua problemática. No segundo capítulo é 

realizado o enquadramento teórico, que contempla as finalidades da educação em 

Ciência, em particular a literacia científica e a abordagem CTSA e, finalmente, as 

estratégias de ensino, com particular destaque para as tarefas de investigação. No terceiro 

capítulo é apresentada e descrita a proposta didática e a abordagem dos principais 

conceitos científicos subjacentes à subunidade a lecionar. Os aspetos relacionados com a 

metodologia, com caracterização dos participantes no estudo, com os instrumentos de 

recolha de dados e com a análise dos dados recolhidos constituem o quarto capítulo. No 

quinto capítulo são apresentados os resultados do trabalho e, por fim, no sexto capítulo é 

apresentada uma discussão dos resultados, bem como as conclusões finais que incluem 

uma reflexão sobre a relevância do trabalho desenvolvido para a prática profissional. 
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CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo consiste num enquadramento teórico dos aspetos considerados 

relevantes para a problemática deste trabalho e encontra-se dividido em duas secções. Na 

primeira secção apresentam-se as finalidades da educação em Ciência que incluem a 

literacia científica e algumas considerações sobre o movimento CTSA. Na segunda 

secção exploram-se não só as características e objetivos das tarefas de investigação, mas 

também as suas potencialidades e constrangimentos, baseadas em estudos realizados nas 

últimas décadas. 

Educação em Ciência 

 A introdução da Ciência como objeto de estudo nas escolas europeias e norte-

americanas, no século XIX, deveu-se à comunidade científica da época, que alegou que 

as sociedades estavam cada vez mais a ser dominadas pela Ciência e pela Tecnologia e, 

mais importante, que o ensino das Ciências providenciava um treino mental e intelectual 

de nível superior, que incluía processos indutivos de observação do mundo, por oposição 

aos processos dedutivos que caracterizavam a educação formal da época, e a capacidade 

de extrair conclusões baseadas nesses processos (DeBoer, 2000). Ao longo dos anos, as 

razões apontadas para o alargamento da educação científica a toda a população têm 

variado de acordo com os contextos sociais e políticos e as perceções de vários setores da 

sociedade relativamente aos objetivos da educação em Ciência (Reis, 2006). 

 Até à década de 30 do século XX, o desafio era encontrar um equilíbrio entre uma 

compreensão geral sobre o mundo natural, o modo científico de pensar e a utilidade da 

Ciência para uma vida quotidiana. Posteriormente, os movimentos anti-ciência que 

surgiram no período pós-guerra, conduziram a uma visão crítica relativamente ao avanço 

científico e obrigaram a uma mudança de discurso para justificar a importância do ensino 

das Ciências, que foi sustentada, a posteriori, com o desenvolvimento de acontecimentos 

históricos, como por exemplo a corrida ao armamento, durante a guerra fria, e a conquista 

do Espaço, com o lançamento do satélite Sputnik, em 1957, pela União Soviética. À luz 
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desta sucessão de acontecimentos, o ensino das Ciências passou a ser encarado como uma 

ferramenta para a população em geral poder avaliar os riscos inerentes aos produtos 

científicos e, no caso dos Estados Unidos, como uma questão de segurança nacional 

(DeBoer, 2000; Vieira, 2007). 

Durante as décadas de 50 e 60, embora permanecesse válida a ideia de que a 

educação em Ciência contribuía para o desenvolvimento pessoal, os principais 

argumentos para justificar o seu ensino centraram-se, em primeiro lugar, na necessidade 

de se formar mais profissionais qualificados e, posteriormente, na rápida evolução da 

Ciência cujos produtos e implicações se tornaram incompreensíveis para a maioria da 

população (Vieira, 2007).  

Nos finais dos anos 50, e após a elaboração de um relatório sobre o estado da 

educação nos EUA pela Rockefeller Brothers Fund (1958, citado por DeBoer, 2000), 

emergiu um novo objetivo para a educação em Ciência e que se corporizou no termo 

literacia científica após a publicação, quase simultânea, de alguns trabalhos sobre qual 

deveria ser o novo objetivo do ensino da Ciência (Hurd, 1958; McCurdy, 1958, citados 

por DeBoer, 2000): dotar os cidadãos de uma cultura científica que lhes permitisse 

compreender os avanços da Ciência e as suas implicações.  

Perante um significado tão vago do conceito de literacia científica, o presidente 

na National Science Teachers Association (NSTA) pediu, em 1963, a colaboração de 

diversos cientistas para uma definição mais concreta, o que resultou na perceção de que, 

para a maior parte dos intervenientes, a ênfase no ensino das Ciências deveria estar no 

conhecimento de conteúdos, sendo pouco os que mencionaram a relação entre Ciência e 

Sociedade (DeBoer, 2000). Durante este período de tempo, os currículos foram 

desenvolvidos por cientistas qualificados e prestigiavam uma participação mais ativa dos 

alunos no processo de aquisição de conhecimento, através da realização de trabalhos 

experimentais, utilizando estratégias de descoberta e tarefas de caráter investigativo 

(DeBoer, 2000). Ainda assim, e apesar de ser um ensino mais ativo, havia uma grande 

valorização dos conteúdos em detrimento dos processos e da relação da Ciência com a 

Sociedade. 

 É também por volta desta altura que se desenvolve um sentimento social e político 

crítico em relação à Ciência e à Tecnologia, fruto dos vários acontecimentos que 
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ocorreram no período pós-guerra, que se traduziu na criação de Movimentos e Agências 

de Proteção Ambiental e ao Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) (Fontes & 

da Silva, 2004). Como resultado, nos anos 60 e 70, surgiram em algumas universidades 

norte-americanas os chamados programas CTS que procuravam consciencializar a 

sociedade para as influências mútuas entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (Crezo & 

Sánchez Ron, 2001, citados por Fontes & da Silva, 2004). 

A evolução curricular que se seguiu, e em particular a necessidade detetada pelos 

professores de transmitir os ideais da Ciência e as suas aplicações tecnológicas, foi 

determinante na redefinição do significado de literacia científica e a NSTA, em 1971, 

estabelece então que um indivíduo possuidor de literacia científica é aquele que “utiliza 

os conceitos científicos, competências processuais e valores para tomar decisões do dia a 

dia, ao interagir com outras pessoas e com o seu ambiente (e que) compreende a relação 

entre Ciência, Tecnologia ou outras dimensões da Sociedade” (NSTA, 1971, pp. 47-48, 

citado por DeBoer, 2000). Assim, nos anos 70 a ênfase curricular situava-se nos processos 

da Ciência e não tanto na compreensão de conceitos, com os alunos a experienciar o 

método científico através das pesquisas que realizavam no laboratório e a serem instruídos 

nos ideais da Ciência e nas suas aplicações tecnológicas. Portugal acompanhou estas 

tendências e em 25 de julho 1973 é publicada a Lei n.º 5/73 como reforma geral do sistema 

de ensino português- Reforma Veiga Simão- que originou programas centrados 

essencialmente em objetivos e na aprendizagem de conteúdos (DeBoer, 2000; Galvão et 

al., 2006; Vieira, 2007).  

Em 1980 surge o conceito de abordagens educativas CTS (Ziman, 1980, citado 

por Fontes & da Silva, 2004), que define um conjunto de projetos que partilhavam uma 

visão da Ciência num contexto social. A introdução deste tipo de abordagem no ensino 

secundário foi resultado de uma resposta ao insucesso verificado no ensino das Ciências 

que, ao descurar a relação entre Ciência e Sociedade, estava a criar condições para uma 

desmotivação dos alunos em relação às áreas científicas (Miller & Osborne, 1998, citados 

por Freire, 2005). Em Portugal, este período foi marcado pela publicação da Lei de Bases 

do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86 de 14 de outubro), que introduzia a dimensão CTS 

nos programas e promovia uma ligação com contextos do dia a dia, não fazendo 

referência, contudo, ao papel ativo dos alunos no processo de aprendizagem (Galvão et 

al., 2006). 
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As reformas curriculares resultantes do aparecimento do movimento CTS visavam 

a promoção da alfabetização em Ciência e Tecnologia, com ênfase nas investigações em 

sala de aula, que pretendiam desenvolver nos alunos competências relacionadas com a 

capacidade de tomar decisões e, desta forma, desencadear ações de cidadania para a 

resolução de questões relacionadas com a Ciência e Tecnologia na Sociedade (DeBoer, 

2000; Membiela, 2001, citado por Fontes & da Silva, 2004) e, neste sentido, o movimento 

CTS insere-se num contexto mais amplo do que a escola (Ricardo, 2007).  

Caamaño (1995), Díaz (1995), Obach (1995) e Solomon (1995) (citados por da 

Cunha, 2006) destacam os principais objetivos associados ao movimento CTS: a) 

promover o interesse dos alunos em relacionar a Ciência com as suas aplicações 

tecnológicas e os fenómenos da vida quotidiana; b) compreender as implicações sociais 

e éticas associadas ao uso da Tecnologia; c) adquirir uma compreensão da natureza da 

Ciência e do trabalho em Ciência; d) ter uma imagem mais contextualizada, em termos 

sociais, do conhecimento científico, o que ajudaria na identificação de problemas da vida 

real, formular soluções, tomar decisões; e e) contribuir para que o ensino de Ciências se 

transforme num elemento fundamental da nossa cultura, não só para capacitação 

profissional, mas também para a participação ativa nos assuntos sociais. 

Tendo em conta os objetivos descritos, é evidente a importância da abordagem 

CTS na evolução do conceito de literacia científica. Em 1996, o National Research 

Council elabora o National Science Education Standards (NRC, 1996), que descreve 

aquilo que todos os cidadãos devem compreender e ser capazes de fazer, ao longo da vida, 

como resultado das aprendizagens realizadas e, como tal, “constituem critérios que 

permitem orientar o desenvolvimento curricular, a formação de professores, as práticas 

de ensino/aprendizagem, a gestão de recursos e o programa educativo de escola” (Chagas, 

2000, p. 4). De acordo com estes padrões, um indivíduo cientificamente literato: a) é 

capaz de perguntar, descobrir e responder a aspetos do dia a dia que a curiosidade lhe 

despertou; b) é capaz de descrever, explicar e prever fenómenos naturais; c) interpreta 

artigos científicos publicados na imprensa e em revistas de divulgação científica e discute 

a validade das conclusões aí apresentadas; d) identifica questões científicas que estão 

subjacentes a decisões nacionais e locais; e) assume posições fundamentadas em 

princípios científicos e tecnológicos; f) avalia a qualidade da informação científica com 
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base nas fontes e nas metodologias utilizadas; e g) propõe, avalia e aplica argumentos 

fundamentados em factos (Chagas, 2000). 

Mais recentemente, nos finais dos anos 90, e perante a necessidade de evidenciar 

a influência que a Ciência e Tecnologia têm sobre o Ambiente, acrescentou-se uma nova 

dimensão aos currículos de Ciências e estes passaram a incluir uma abordagem CTSA 

(Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), em que a explicitação do “A” na sigla denota 

a crescente importância que esta dimensão vem conquistando no ensino, através da 

educação ambiental. Adicionalmente, e de acordo com o que foi sugerido pelo NRC, o 

ensino deveria dar ênfase não só à compreensão dos conceitos mas também ao 

desenvolvimento de competências investigativas, o que resultou na promoção de 

investigações nas salas de aula de Ciências e numa participação ativa dos alunos no seu 

processo de aprendizagem (NRC, 1996).  

Em Portugal, foi nesta altura que o Departamento de Educação Básica (DEB) do 

Ministério da Educação organizou uma reestruturação participada dos currículos do 

ensino básico, a qual se traduziu numa reformulação curricular que estruturou o ensino 

das Ciências em três anos (7.º, 8.º e 9.º anos), em vez de dois anos, com o desdobramento 

das Ciências Físicas e Naturais em Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas, 

apresentadas em paralelo nas Orientações Curriculares para o ensino básico (DEB, 2001), 

que passou a constituir o documento único orientador desta área.  

Ao nível do ensino secundário, a revisão curricular deu origem ao 

desenvolvimento de novos currículos de Física, Química, Geologia e Biologia. Os 

documentos resultantes desta reestruturação para o ensino básico refletem a ideia de que 

“os processos que (a Ciência) utiliza-como o inquérito, baseado em evidência ou 

raciocínio, ou a resolução de problemas e o projeto, em que a argumentação e a 

comunicação são questões inerentes- são um valioso contributo para o desenvolvimento 

do indivíduo” (DEB, 2001, p. 129) e que é importante explorar os temas numa perspetiva 

interdisciplinar, em que a interação Ciência – Tecnologia – Sociedade -Ambiente deverá 

constituir uma vertente integradora e globalizante da organização e da aquisição dos 

saberes científicos” (Galvão et al., 2001, p. 9). 

Ao nível do ensino secundário (Martins et al., 2001) é também evidente a ideia de 

que:  
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a Formação Especifica tem como intenção final uma consolidação de saberes no 

domínio científico que confira competências de cidadania, que 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 (p. 4). 

Para além disso, é fundamental a “compreensão da Ciência e da Tecnologia, das 

relações entre uma e outra e das suas implicações na Sociedade e, ainda, do modo como 

os acontecimentos sociais se repercutem nos próprios objetos de estudo da Ciência e da 

Tecnologia” (p. 5). Esta visão para o ensino das Ciências, que apresenta a ênfase na inter-

relação CTSA e que apela para uma participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem de forma a desenvolver as competências preconizadas, manteve-se durante 

a primeira década deste novo milénio (Galvão et al., 2006). 

Nos finais de 2011, o Despacho n.º 17169/2011 de 23 de dezembro vem dar por 

finda a aplicação do estabelecido no Currículo Nacional do Ensino Básico- CNEB (DEB, 

2001)- deixando este de ser o documento orientador do ensino básico e de ser uma 

referência para os documentos oficiais do Ministério da Educação e Ciência. De acordo 

com este despacho, este documento foi considerado como não sendo “suficientemente 

claro nas recomendações que insere” e como contendo ideias “demasiado ambíguas para 

possibilitar uma orientação clara da aprendizagem” (Despacho n.º 17169/2011, p. 50080) 

e, desta forma, foi criado um grupo de trabalho com a missão de levar a cabo a elaboração 

de “documentos clarificadores das prioridades nos conteúdos fundamentais dos 

programas” (Despacho n.º 17169/2011, p. 50080).  

Mais recentemente, e depois de uma consulta pública e ajustamento, as propostas 

relativas aos programas de várias disciplinas, entre as quais Física e Química, resultaram 

na homologação dos novos Programas, aos quais estão agregadas as Metas Curriculares 

tanto para o ensino básico (Despacho n.º 5122/2013 de 16 de abril), como para o ensino 

secundário (Despacho n.º 868-B/2014 de 20 de janeiro). Nestes documentos são 

explicitados os conteúdos e os objetivos a atingir, de forma organizada e sequenciada, nas 

Metas Curriculares, sendo a sua implementação iniciada nos anos letivos de 2013/2014 e 

de 2015/2016 para o ensino básico e secundário, respetivamente (Despacho n.º 

15971/2012 de 14 de dezembro). 

Face ao exposto, é determinante motivar os alunos com algo que eles gostem de 

aprender, uma vez que a literacia científica está associada à forma como os jovens de 
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hoje, adultos de amanhã, se posicionam face à Ciência. Mais do que lhes transmitir 

conteúdos científicos é fundamental fornecer-lhes ferramentas para entenderem questões 

científicas com que se deparam no dia a dia (Vieira, 2007). 

Neste sentido, e tal como descrito por Martins et al. (2001), a disciplina de Física 

e Química deve permitir aos alunos a aquisição de conhecimentos associados a esta 

disciplina; a compreensão de como o conhecimento científico influencia as deliberações 

de ordem social, política e ambiental; a compreensão que as atividades experimentais são 

fundamentais para a construção do conhecimento científico; o desenvolvimento de 

competências e atitudes que permitam ser cidadãos críticos e intervenientes na sociedade; 

o desenvolvimento de uma visão integradora da Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente; o entendimento de uma a cultura científica como elemento integrante da 

cultura contemporânea; o entendimento de pontos de vista divergentes, nomeadamente 

em assuntos científicos socialmente controversos; a compreensão de informações que 

possam surgir sobre o desenvolvimento científico e tecnológico; a melhoria das 

capacidades de comunicação usando suportes diversos, como as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC); e o alargamento do leque de escolhas ao nível 

profissional, tendo capacidade de escolher o que querem para o futuro. 

Como facilmente se depreende, a concretização dos objetivos descritos depende 

não só da utilização de conteúdos específicos, mas também da aplicação de estratégias de 

ensino interativas, que promovam o conhecimento sobre Ciência e o desenvolvimento das 

competências descritas, entre as quais se incluem as tarefas de investigação. 

Estratégias de Ensino 

O conceito de estratégia, na área do ensino, é muitas vezes interpretado como 

sinónimo de tarefa, atividade ou experiência de aprendizagem, dependendo do ponto de 

vista teórico dos diversos autores (Ribeiro, 1980, citado por Roldão, 2010). Contudo, e 

de acordo com Roldão (2010), estas são interpretações redutoras do conceito de 

estratégia. Para esta autora, uma estratégia de ensino é um conceito muito mais amplo e 

que aparece no léxico profissional como fazendo parte das terminologias associadas às 

etapas do processo de desenvolvimento curricular, o qual, obedecendo a uma lógica de 

organização do processo de ensino, parte da análise de situação de partida dos alunos, 
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orienta-se para os objetivos de aprendizagem definidos e é operacionalizado através do 

desenvolvimento de estratégias de ensino. Desta forma, as tarefas e atividades não 

constituem por si só uma estratégia de ensino, mas antes fazem parte desta, como forma 

de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências (Roldão, 2010).  

O significado de competência não é consensual, o que se reflete nas várias 

definições que têm sido propostas e que Galvão et al. (2006) apresenta por ordem 

cronológica. Destas, destaca-se a definição proposta por Perrenoud (2000, citado por 

Galvão et al., 2006, p. 48) e que congrega a capacidade de mobilizar os diferentes saberes 

adquiridos num novo espaço de ação: 

Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 

informação, etc.), para solucionar com pertinência e eficácia determinadas 

situações, ou seja, conjunto de saberes, possibilidades de ação e de 

comportamentos estruturados, em função de uma finalidade e num tipo e situação 

determinados.  

 Ao nível do ensino secundário, e em particular na disciplina de Física e Química 

A, pretende-se que os alunos, através da preparação, realização e avaliação de atividades 

práticas, desenvolvam, entre outras, as seguintes competências (Martins et al., 2001): 

- Competências do tipo processual- realizar pesquisas, efetuar, registar 

observações, executar experiências, utilizar instrumentos adequados para a 

recolha de dados. 

- Competências do tipo conceptual- planear e realizar investigações, interpretar 

dados, formular questões e hipóteses, analisar situações alternativas, formular 

soluções alternativas, elaborar um relatório. 

- Competências do tipo social, atitudinal e axiológico- utilizar modos diferentes 

de representar a informação, expor e defender ideias, argumentar cientificamente 

os seus pontos de vista, refletir sobre os pontos de vista diferentes dos seus, 

adequar ritmos de trabalho aos objetivos das atividades. 

Nesta perspetiva de aprendizagem por competências é fundamental uma mudança 

das práticas de ensino, o que constitui um desafio para todos os intervenientes, 

designadamente através do desenvolvimento de estratégias de ensino que proporcionem 

o contacto com um leque variado de problemas específicos e significantes para os alunos, 
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que os impulsionem para a sua resolução e para a tomada de decisões reflexivas e 

eficazes.  

As tarefas a incluir nas estratégias de ensino podem ter diversas tipologias, de 

acordo com o seu formato e com as competências que visam promover, e entre elas 

incluem-se as tarefas de investigação, cuja descrição é realizada de seguida.  

Tarefas de Investigação 

 As tarefas de investigação são descritas como sendo estratégias de ensino-

aprendizagem que promovem aprendizagens profundas e significativas, o que lhes 

confere enormes potencialidades que se fundamentam: a) no caráter aberto destas tarefas 

e na sua ligação direta aos interesses do aluno; b) na possibilidade de proporcionar 

situações de sucesso aos alunos; c) no facto possuírem uma vertente prática; e d) no facto 

de colocarem o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem (Bybee, 2006; Faria 

et al., 2012; Freire et al, 2009; Lederman, 2006 e NRC, 2000, citados por Baptista et al., 

2013). 

 Este tipo de estratégia tem as suas origens na posição crítica que John Dewey 

tomou, em 1909, relativamente ao ensino das Ciências que, segundo ele, enfatizava a 

acumulação de informação e não a forma de pensar. Posteriormente, nas décadas de 50 e 

60, a fundamentação deste tipo de estratégia foi-se tornando evidente, em particular com 

o trabalho de Joseph Schwab que, juntamente com as ideias de Dewey e com as 

contribuições de Piaget e Bruner, influenciaram a natureza dos currículos desenvolvidos 

nessa época (NRC, 2000). Desde essa altura, vários autores têm contribuído para o 

desenvolvimento de estudos nesta área. Contudo, a definição de investigação não é 

inequívoca, havendo variados critérios para a atribuição do caráter investigativo a uma 

determinada tarefa. 

 Tendo em conta os padrões do National Research Council (NRC, 1996), as 

investigações no âmbito do ensino das Ciências consistem em tarefas multifacetadas que 

envolvem a realização de observações, a colocação de questões, a pesquisa em fontes de 

informação diversa, a utilização de ferramentas para obter, analisar e interpretar dados, a 

capacidade de propor respostas, explicações e previsões e finalmente a comunicação dos 

resultados. Desta forma, neste tipo de tarefas os alunos estão envolvidos de forma ativa, 
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o que potencia a promoção da compreensão dos fenómenos bem como o desenvolvimento 

de competências do foro processual, conceptual, social, atitudinal e axiológico. 

 De acordo com Woolnough e Allsop (1985) e Gott e Duggan (1995) (citados por 

Leite, 2001), apenas são tarefas de investigação as que se “apresentam como problemas 

que o aluno tem que resolver, recorrendo ao laboratório” (Leite, 2001, p. 88). Assim, e 

num contexto laboratorial, só são consideradas tarefas de investigação as atividades que 

confrontem o aluno com um problema, de preferência formulado pelo próprio aluno, que 

ele tem de resolver através da planificação de uma atividade que lhe permita, quando 

implementada, testar as hipóteses previamente formuladas e, através da análise dos 

resultados obtidos, tentar encontrar resposta ao problema (Leite, 2001).  

Numa outra perspetiva, Wellington (2000) classifica as tarefas de investigação de 

acordo com o seu grau de abertura, a sua estruturação e o papel do professor e do aluno. 

Da conjugação destas três dimensões resultam várias tipologias de tarefas de investigação 

que podem ser aplicadas em sala de aula, tal como se ilustra na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1- Dimensões das tarefas de investigação (adaptado de Wellington, 2000). 

 De acordo com a Figura 2.1, um dos eixos, o horizontal, determina qual o papel 

do professor e do aluno, na medida em que uma tarefa de investigação centrada no aluno 
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permite que seja este a colocar as questões de investigação, enquanto a colocação de uma 

questão por parte do professor centra a tarefa nele próprio. O eixo vertical permite a 

classificação da tarefa de investigação em termos do seu grau de abertura, o que se 

relaciona com a existência ou não de várias respostas e caminhos para um mesmo 

problema ou questão. Finalmente, o terceiro eixo tem em conta a orientação dada aos 

alunos durante a realização de uma tarefa de investigação e permite classificá-la em 

termos da sua estrutura e orientação (Wellington, 2000). 

Existem vários modelos que podem ser utilizados para a construção de tarefas de 

investigação, mas o mais divulgado e utilizado desde o início de 1980 tem sido o modelo 

dos 5 E’s, que providencia uma sequência de ensino em que os alunos “redefinem, 

reorganizam, elaboram e alteram os seus conceções iniciais através da reflexão e interação 

com os restantes alunos e ambiente” (Bybee, 1997, p. 176, citado por Ansberry & 

Morgan, 2007). A natureza construtivista deste modelo coloca o aluno no centro da sua 

aprendizagem e encoraja-o a explorar, construir a suas próprias conceções sobre conceitos 

e relacioná-las com outros conceitos (Bybee et al., 2006).  Este modelo (Figura 2.2), 

adotado e divulgado pelo Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), resulta da 

evolução de modelos anteriores, em particular dos que resultam dos trabalhos de Herbart 

e Dewey, no início do século XX e, mais recentemente, do modelo utilizado pelo Science 

Curriculum Improved Study (SCIS) e sugerido por Atkin e Karplus no início da década 

de 60 (Bybee et al., 2006). 

 

Figura 2.2- As várias fases do modelo dos 5 E´s. 



 
 

16 
 

Um resumo das várias etapas deste modelo é apresentado no Quadro 2.1: 

Quadro 2.1 

Descrição das fases do modelo dos 5 E´s (adaptado de Bybee et al., 2006 e de Bybee, 

1997, citado por Ansberry & Morgan, 2007). 

Fase Descrição Papel do professor Papel do aluno 

Envolvimento 

(Engagement) 

Contextualização da tarefa, 

em que é promovida a 

curiosidade e os alunos são 

motivados para o estudo de 

determinado assunto. 

Gera interesse e curiosidade. 

Coloca questões. 

Avalia os conhecimentos 

prévios dos alunos, incluindo 

conceções alternativas. 

Demonstra interesse pelo 

tema. 

Coloca questões. 

Responde às questões 

colocadas pelo professor 

com base no conhecimento 

que possui. 

Exploração 

(Exploration) 

Desenvolvimento da tarefa, o 

que pode envolver a 

exploração de questões, a 

realização de uma pesquisa, 

ler e interpretar um texto, etc. 

Promove o trabalho de grupo. 

Observa e ouve a interação 

dos alunos. 

Coloca questões, que visam 

orientar os alunos quando 

necessário. 

Pensa criativamente de 

acordo com os objetivos da 

tarefa. 

Formula e testa previsões e 

hipóteses. 

Regista observações e ideias. 

Explicação 

(Explanation) 

Providencia uma 

oportunidade dos alunos 

demonstrarem o seu 

conhecimento conceptual, 

processual e atitudinal 

relativamente ao trabalho 

desenvolvido. 

Questiona os alunos acerca 

de evidências e clarificações. 

Utiliza as experiências 

prévias dos alunos como base 

de explicação dos conceitos. 

Encoraja os alunos a explicar 

conceitos e definições pelas 

suas próprias palavras e 

depois providencia 

explicações científicas e 

vocabulário. 

Explica as possíveis soluções 

aos colegas e professor. 

Ouve de forma crítica as 

explicações dos colegas e 

professor. 

Utiliza as observações 

registadas para fundamentar 

as suas explicações. 

Elaboração 

(Elaboration) 

Desenvolvimento mais 

aprofundado e alargado dos 

conceitos/competências 

visados na tarefa, o que 

proporciona aos alunos irem 

mais além nos temas tratados. 

Espera que os alunos 

apliquem conceitos 

científicos, competências e 

vocabulário apropriados a 

novas situações. 

Relembra as explicações 

alternativas. 

Aplica novas definições, 

explicações e competências 

em situações novas. 

Utiliza a informação prévia 

para colocar questões, 

propor soluções, tomar 

decisões e planificar. 

Regista observações e 

explicações. 

Avaliação 

(Evaluation) 

Os alunos são encorajados a 

avaliarem a sua aprendizagem 

e a tarefa em si. 

Observa e avalia os alunos 

quando estes aplicam novos 

conceitos e competências. 

Permite que os alunos 

avaliem as suas próprias 

aprendizagens. 

Demonstra o entendimento 

do conceito ou competência. 

Utiliza os dados de 

observações, evidências e 

explicações prévias para 

colocar questões. 

Avalia a sua aprendizagem. 

 

Mais recentemente, foi proposta uma expansão do modelo dos 5 E´s para um 

modelo com 7 etapas (modelo dos 7 E´s) através introdução de uma fase inicial onde se 
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pretende, de forma mais explícita, provocar o interesse dos alunos (Elicit) e de uma fase 

final de extensão (Extend) que pretende reforçar a transferência das aprendizagens a 

novas situações (Eisenkraft, 2003).  

O modelo dos 5 E´s tem sido utilizado em diversos estudos, cujo objetivo é 

determinar o impacto da utilização de tarefas de investigação e, em particular, nos últimos 

anos, várias têm sido as publicações que descrevem a aplicação deste modelo na 

construção de tarefas de investigação destinadas no ensino da Ciência, em diferentes 

níveis de escolaridade.  

Alguns dos estudos realizados, e mencionados de seguida, são concebidos numa 

base comparativa, isto é, com base em dois grupos de alunos aos quais são aplicados 

questionários pré-teste e que certificam a semelhança de conhecimentos entre os grupos 

antes da implementação do estudo. Posteriormente, as aulas lecionadas aos grupos são 

conduzidas de forma diferente: num dos grupos são utilizadas estratégias de ensino 

tradicionais (grupo de controlo) e no outro grupo são realizadas tarefas de investigação 

baseadas no modelo dos 5 E´s (grupo experimental). No final, são aplicados questionários 

pós-teste, muitas das vezes em duas fases, sendo uma delas mais tardia, de forma a atestar 

não só a apropriação dos conhecimentos como também a sua retenção a médio prazo. 

Todos os estudos são realizados com base em tratamentos estatísticos dos resultados de 

forma a validar as conclusões a que se chega.  

Por exemplo, Wilson, Taylor, Kowalski e Taylor (2010) apresentam um estudo 

comparativo realizado numa escola de verão, no âmbito das ciências da saúde, com alunos 

com idades compreendidas entre os catorze os dezasseis anos e concluíram que o grupo 

experimental alcançou níveis de desempenho mais elevados não só ao nível de uma 

apropriação sólida de conhecimentos como também ao nível do desenvolvimento de 

competências que estão contempladas nos objetivos da Educação em Ciência, como por 

exemplo o raciocínio e a argumentação com base em evidências. 

Outro estudo, realizado com alunos do ensino básico a respeito do conceito de 

pressão de um gás, revelou que houve transformação nas estruturas conceptuais dos 

alunos que pertenciam ao grupo experimental o que permitiu aos autores concluírem que 

a implementação do modelo dos 5 E´s contribuiu para a eliminação de conceções 

alternativas (Sahin & Cepni, 2012). 
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De forma semelhante, Abdi (2014), Supasorn e Promarak (2015) e Tuna e Kaçar 

(2013), em áreas e níveis de ensino distintos (Ciências com alunos dos 1.º ciclo, Química 

com alunos do ensino secundário e Matemática com alunos do ensino secundário, 

respetivamente) concluíram que há uma diferença significativa entre os níveis de 

conhecimento alcançados pelo grupo de controlo e pelo grupo experimental, sendo que 

no grupo experimental, onde foram implementadas tarefas de investigação, os alunos 

apresentaram não só um nível de sucesso mais elevado como demonstraram maior 

capacidade de reter o conhecimento adquirido. 

Pelo exposto, é evidente o papel cada vez mais importante que as tarefas de 

investigação têm alcançado, em particular nas áreas científicas, uma vez que permitem 

que os alunos participem de forma ativa no processo de ensino-aprendizagem, tornando 

este processo mais aliciante e potenciando o desenvolvimento de um conjunto variado de 

competências, que vão ao encontro dos objetivos da Educação em Ciência. Com base 

nisso, a American Association for the Advancement of Science (AAAS), criou em 2011 

um programa que atribuiu prémios (Science Prize for Inquiry-Based Instruction- IBI) para 

as propostas mais inovadoras de tarefas de investigação e que podem ser consultadas em 

http://www.sciencemag.org/site/special/ibi/. 

Também em Portugal têm sido vários os estudos que se focam na implementação 

de tarefas de investigação, e em particular, no ensino das Ciências Físico-Químicas. Por 

exemplo, Baptista e Freire (2006) e Matoso e Freire (2013) apresentam estudos sobre a 

mudança de perceção que os alunos revelaram ao nível do seu papel na sala de aula e ao 

modo como aprenderam. Esses estudos permitiram concluir que os alunos reconheceram 

que participaram mais ativamente na sala de aula, evidenciando o facto deste tipo de 

estratégia se centrar no aluno, e que aprendem através da troca de ideias e na interação 

com outros, em particular durante o trabalho de grupo. 

 Numa outra perspetiva, Baptista et al. (2013) dão a conhecer que tipo de 

dificuldades é que os alunos encontraram na realização de tarefas de investigação no 

âmbito de aulas de Física do 8.º ano, e o modo como superaram essas mesmas 

dificuldades. Os resultados obtidos permitiram-lhes concluir que as dificuldades mais 

evidentes se prenderam com a tomada de decisões, com a formulação de questões, com a 

pesquisa de informação e com a linguagem científica, sendo o trabalho de grupo a 

estratégia de eleição que os alunos utilizaram para superar essas mesmas dificuldades.  
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Apesar das evidentes potencialidades e níveis de eficácia que as tarefas de 

investigação apresentam, é importante compreender que a implementação deste tipo de 

tarefas implica uma quebra com as práticas utilizadas no ensino tradicional, o que pode 

introduzir algumas dificuldades não só para os alunos, como já foi referido, mas também 

para os professores (Baptista et al., 2013; Wellington, 2000). 

A respeito dos desafios com que os professores se deparam relativamente à 

preparação e implementação de tarefas de investigação em sala de aula, Oliveira, Ponte, 

Santos e Brunheira (1999) enumeram alguns aspetos que devem ser tidos em conta, como 

por exemplo: a) a relação dos professores com as tarefas de investigação, o que remete 

para uma compreensão e valorização deste tipo de atividades bem como o gosto por 

realizá-las; b) a visão que os professores têm do currículo e o papel que atribuem a tarefas 

de caráter investigativo; c) a capacidade e desenvolvimento dos saberes necessários para 

a adaptação, construção e seleção de tarefas de investigação, que se relaciona de forma 

inequívoca com a formação dos professores e com a colaboração com os seus pares e d) 

a capacidade e disponibilidade de assumir novo papéis e responsabilidades em sala de 

aula, nomeadamente o papel de orientador, que passa por uma postura interrogativa mas 

dirigida, e por uma promoção de gestão da interação entre os alunos. Neste sentido, os 

autores salientam a importância da formação inicial de professores como determinante 

para o desenvolvimento de competências que os habilite no desenvolvimento deste tipo 

de tarefas e que promova sua a integração no currículo a ser desenvolvido pelos 

professores. 

Num estudo publicado em 2001, com base nas opiniões de professores em 

formação face à utilização de tarefas baseadas no modelo dos 5 E´s, Metin, Coskun, 

Birisci e Yilmaz (2011) concluem que os professores têm, no geral, uma opinião bastante 

positiva acerca deste tipo de tarefas e reconhecem-lhes potencialidades no processo de 

ensino-aprendizagem. Contudo, também são apontadas algumas das dificuldades sentidas 

pelos professores e que incluem: a) a falta de materiais e equipamentos; b) a falta de 

tempo em sala de aula; c) a necessidade de muito tempo de pesquisa e preparação; e d) a 

dificuldade em aplicar este tipo de tarefas em aulas com muitos alunos. 

De acordo com o que foi descrito, embora as tarefas de investigação apresentem 

enormes potencialidades na facilitação da aquisição de conhecimento e no 

desenvolvimento de competências essências na promoção da literacia científica, há que 
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identificar e colmatar as dificuldades sentidas pelos alunos e pelos professores na 

realização deste tipo de tarefas. Assim, embora existam outros fatores, destaca-se a 

formação dos professores como um aspeto decisivo no sucesso da implementação deste 

tipo de tarefas em sala de aula. Para além das competências e conhecimentos necessários 

para uma planificação adequada, o professor tem um papel determinante em sala de aula 

e, assim, é fundamental que esteja atento, presente e crie um ambiente de confiança e de 

respeito que ajude os alunos a não desistirem, a superarem as suas dificuldades e que lhes 

permita o desenvolvimento das competências previstas (Carlson et al., 2003 citado por 

Baptista et al., 2013).  

Síntese do Capítulo 

Neste capítulo apresentou-se uma síntese dos objetivos que se pretendem alcançar 

através da Educação em Ciência que, como descrito, foram variando ao longo do tempo 

como consequência das alterações registadas nos contextos sociais e políticos, o que se 

manifestou nas várias reformas curriculares realizadas ao longo das últimas décadas. No 

início deste novo milénio, os currículos de Ciências são geridos de forma a permitir que 

os alunos adquiram uma literacia científica, através do desenvolvimento de estratégias de 

ensino de natureza construtivista e contextualizadas numa perspetiva CTSA. Desta forma, 

pretende-se a formação de cidadãos cientificamente literatos, capazes de participar no 

processo democrático de tomada de decisões e de cumprir uma ação social responsável, 

direcionada para a resolução de problemas sociais, associados à Ciência, à Tecnologia e 

ao Ambiente. 

No âmbito das tarefas que promovem o conhecimento sobre Ciência e o 

desenvolvimento das competências essenciais à literacia científica, encontram-se as 

tarefas de investigação, e em particular as baseadas no modelo dos 5 E´s, que envolvem 

uma mudança das práticas de ensino tradicionais e que constituem um desafio motivador 

para os alunos, levando-os à procura de uma solução, através de pesquisas e de tomadas 

de decisão fundamentadas, para um problema específico e significante.   

A crescente relevância das tarefas de investigação traduz-se num número 

considerável de estudos sobre as suas potencialidades, e sobre as dificuldades que 

acarretam para alunos e professores, o que constitui matéria de reflexão no que diz 
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respeito à sua implementação em sala de aula, e que se relaciona, inevitavelmente, com a 

uma formação adequada e mudança de posição dos professores face aos currículos de 

Ciências. 
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CAPÍTULO III 

PROPOSTA DIDÁTICA 

 

Neste capítulo pretende-se descrever a proposta didática desenvolvida para o 

ensino da Subunidade 2, designada “A energia do aquecimento/arrefecimento de 

sistemas”, inserida na Unidade 1: “Do Sol ao aquecimento”, do programa de Física e 

Química A do 10.º ano de escolaridade.  

O capítulo encontra-se dividido em duas secções. Na primeira apresenta-se a 

fundamentação científica da subunidade lecionada e na segunda descreve-se a 

fundamentação didática, onde se inclui a contextualização, a organização da subunidade, 

das aulas lecionadas, e o modo de avaliar os alunos.  

Fundamentação Científica 

Nesta secção é apresentado o fundamento científico dos conteúdos programáticos 

que constituem a subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas” e 

que incluem a 1.ª e a 2.ª Leis da Termodinâmica, mecanismos de transferência de energia 

sob a forma de calor (condução e convecção), condutividade térmica e capacidade térmica 

mássica. Adicionalmente, é ainda abordado o conceito de calor latente, que os alunos 

devem utilizar na A.L. 1.4- Balanço energético de um sistema termodinâmico. De acordo 

com o que é descrito no Programa de Física e Química A do 10.º ano (Martins et al., 

2001), nesta subunidade o coletor solar é utilizado para ilustrar algumas características 

termodinâmicas dos materiais que os compõem e identificar os mecanismos de 

transferência de energia sob a forma de calor. De igual forma, pode-se recorrer ao coletor 

solar como sistema onde se pode aplicar a 1.ª Lei da Termodinâmica para fazer o balanço 

energético do mesmo e a 2.ª Lei da Termodinâmica para explicar o seu rendimento.  

Termodinâmica 

A Termodinâmica diz respeito ao estudo de processos que envolvem uma variação 

da temperatura de um determinado sistema, ou uma alteração do seu estado físico como 
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consequência da transferência de energia. Os conceitos de Termodinâmica emergiram 

durante a Revolução Industrial no século XIX com o aparecimento das máquinas a vapor 

e consubstanciam-se nas Leis da Termodinâmica, que resumem as propriedades da 

energia e das suas transformações. Cada Lei da Termodinâmica estabelece uma 

fundamentação experimental para a introdução de uma propriedade termodinâmica e 

todas elas se aplicam aos processos que ocorrem na Natureza, determinando a sua 

ocorrência e sentido. 

Uma descrição quantitativa dos processos termodinâmicos requer a definição 

inequívoca de termos importantes tais como sistema termodinâmico, equilíbrio 

termodinâmico, calor e energia interna, o que será realizado ao longo desta secção.  

Sistemas Termodinâmicos e Equilíbrio Termodinâmico 

Em Termodinâmica, um sistema é definido como a parte do Universo que se 

pretende estudar, a qual se encontra separada da sua vizinhança através de uma fronteira, 

e pode ser classificado de acordo com o tipo de trocas que pode realizar com a sua 

vizinhança. Um sistema aberto é aquele cuja fronteira é totalmente permeável à energia e 

matéria enquanto um sistema cuja fronteira é totalmente impermeável ao fluxo de energia 

e matéria se designa por sistema isolado. Sistemas cujas fronteiras permitem a passagem 

de energia mas não de matéria são classificados como sistemas fechados.  

No que diz respeito à Termodinâmica, apenas interessam as propriedades 

macroscópicas do sistema como por exemplo volume, temperatura e pressão e, assim, são 

ignoradas as propriedades microscópicas que caracterizam os componentes individuais 

do sistema, nomeadamente as velocidades e momentos das partículas individuais que o 

constituem (Gould & Tobochnik, 2010). 

Desta forma, o equilíbrio termodinâmico é definido pela independência dos 

estados macroscópicos em relação ao tempo e à história do sistema, o que significa que 

as propriedades macroscópicas mensuráveis de sistemas em equilíbrio não variam com o 

tempo, apenas exibem pequenas flutuações em torno dos seus valores médios. Contudo, 

na maior parte dos casos, é impossível garantir que um determinado sistema está em 

equilíbrio, uma vez que o tempo que demora a alcançar esse mesmo equilíbrio pode ser 

muito longo e/ou as medições realizadas podem não ser as mais adequadas à verificação 
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da variação, ou não, das propriedades macroscópicas. Operacionalmente, considera-se 

que um sistema está em equilíbrio se as suas propriedades puderem ser descritas de forma 

consistente através das leis da Termodinâmica (Gould & Tobochnik, 2010). 

A 1ª Lei da Termodinâmica 

 A 1.ª Lei da Termodinâmica traduz a conservação da energia, colocando em 

evidência os modos como a energia pode ser transferida e introduzindo uma nova 

propriedade termodinâmica- a Energia Interna (U).  

Até meados do século XIX, a Termodinâmica e a Mecânica eram consideradas 

como dois ramos distintos, e a Lei da Conservação da Energia apenas se considerava 

aplicável a sistemas mecânicos, ou seja, a sistemas cuja variação da energia interna pode 

ser desprezada. Até esta altura vigorava o Modelo do Calórico, proposto por Antoine 

Lavoisier em 1789, que considerava o calor como uma substância elementar, sem peso- 

o calórico- capaz de fluir entre corpos que se encontrassem a temperaturas diferentes, e 

que obedecia a uma lei de conservação, na medida em que a quantidade de calórico cedida 

por um corpo a uma temperatura mais elevada seria igual à quantidade de calórico 

recebida pelo corpo a uma temperatura mais baixa. Posteriormente, em 1798, Benjamin 

Thompson (Conde de Rumford) colocou em causa o modelo proposto por Lavoisier ao 

aperceber-se que esse modelo falhava na explicação dos fenómenos de fricção, a partir 

dos quais era possível aumentar a temperatura de um corpo sem recorrer à utilização de 

fogo, a única fonte de calórico reconhecida até então. Para além disto, Rumford constatou 

que a fonte de calor gerado em certas situações parecia inextinguível e concluiu que o 

calor deveria ser o movimento vibratório das partículas que constituíam os corpos. 

Finalmente, por volta de 1840, Julius Robert Mayer e James Prescott Joule, em 

experiências independentes, apresentaram evidências de que havia uma relação entre a 

transferência de energia sob a forma de calor e a transferência de energia sob a forma de 

trabalho. De particular relevância foi a Experiência de Joule (Figura 3.1): através da 

realização de trabalho (queda de uma massa a partir de uma certa altura) Joule conseguiu 

movimentar as palhetas introduzidas num recipiente isolado termicamente onde se 

encontrava uma determinada massa de água e aumentar a temperatura desta.  
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Figura 3.1- Esquema da Experiência de Joule. 

(retirado de http://pt.wikipedia.org/wiki/Equivalente_mec%C3%A2nico_do_calor) 

Esta experiência permitiu não só comprovar a tese de Thompson como também 

determinar experimentalmente o valor do “equivalente mecânico do calor” (1 Joule (J) = 

4,18 calorias). 

A formulação inicial da 1.ª Lei da Termodinâmica é atribuída a Mayer e 

Helmholtz e um dos seus enunciados, que reflete o Princípio da Conservação da Energia, 

consiste em afirmar que a energia interna de um sistema isolado é constante, e que tanto 

o calor como o trabalho são formas de energia (Blundell & Blundell, 2006), o que se pode 

traduzir através da seguinte equação: 

∆U = Q + W (3.1) 

em que U representa a variação da energia interna (em J), Q é o calor fornecido ou 

removido do sistema (em J) e W é o trabalho realizado pelo ou sobre o sistema (em J). 

Uma outra formulação da 1.ª Lei da Termodinâmica consiste em afirmar que o 

trabalho realizado pelas forças exteriores que atuam sobre qualquer sistema, adicionado 

ao calor que lhe é fornecido e à radiação que sobre ele incide, é igual a variação da energia 

interna do sistema” (Almeida, 2004), ou seja: 
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∆U = Q + W + Rad (3.2) 

Neste caso, é feita a distinção entre calor e radiação, enquanto na equação (3.1) a 

contribuição da radiação eletromagnética (Rad, em J) está incluída no termo que diz 

respeito ao calor (Q). 

Tal como já foi referido, a 1.ª Lei da Termodinâmica introduz uma nova 

propriedade- a Energia Interna ou Energia Própria do Sistema (Almeida, 2004) - que é 

definida como a soma da energia de todos os graus de liberdade internos que o sistema 

possui, isto é, todas as contribuições para as energias cinética e potencial internas, ou 

microscópicas, do sistema. A energia interna do sistema é uma função de estado, uma vez 

que possui um valor bem definido para cada estado de equilíbrio do sistema e a sua 

variação apenas depende do estado inicial e final do sistema (Blundell & Blundell, 2006). 

Relativamente às parcelas que contribuem para a variação da energia interna do 

sistema, considera-se, por convenção, que: a) Q > 0 se for fornecida energia sob a forma 

de calor ao sistema, Q < 0 se for extraída energia sob a forma de calor ao sistema; b) W 

> 0 se for realizado trabalho sobre o sistema, W < 0 se o sistema realizar trabalho sobre 

as vizinhanças e c) Rad > 0 se sobre o sistema incidir radiação eletromagnética, Rad < 0 

se o sistema emitir radiação eletromagnética. 

Mecanismos de Transferência de Energia sob a Forma de Calor 

A energia pode ser transferida, sob a forma de calor, através de dois mecanismos 

distintos- condução e convecção- sendo que a principal diferença entre eles é o facto de 

na condução não haver deslocamento de matéria, enquanto a convecção é realizada à 

custa de deslocamento de matéria. 

No processo de condução térmica, a passagem de energia ocorre através de 

interações partícula a partícula, ou seja através de colisões, nas quais partículas com 

energia cinética mais elevada cedem parte da sua energia a partículas menos energéticas. 

A velocidade a que se dá a condução térmica depende das propriedades do sistema pelo 

que existem materiais que recebem ou cedem energia sob a forma de calor muito 
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rapidamente (bons condutores de calor) enquanto outros o fazem de um modo mais lento 

(maus condutores de calor ou isolantes térmicos).  

A propriedade que permite avaliar se um determinado material é bom ou mau 

condutor de calor designa-se por condutividade térmica, kT (unidade SI: W.m-1.K-1) e é 

definida como sendo a quantidade de calor que atravessa, por segundo, a espessura de 1 

m entre duas superfícies paralelas de área igual a 1 m2, quando a diferença de temperatura 

entre essas superfícies é de 1 K. Um bom condutor será aquele que apresenta valores de 

kT elevados enquanto um mau condutor apresenta baixos valores de kT (Quadro 3.1).  

  Quadro 3.1 

  Condutividade térmica de alguns materiais (retirado de Caldeira & Bello, 2013). 

Material kT (W.m-1.K-1) 

prata 427 

cobre 398 

alumínio 237 

tungsténio 178 

ferro 80.3 

tijolo 0.4-0.8 

água 0.61 

vidro 0.72-0.86 

ar 0.026 

madeira 0.11-0.14 

fibra de vidro 0.046 

poliestireno 0.033 

poliuretano 0.020 

 

Para além das características intrínsecas dos materiais, isto é, para além da sua 

condutividade térmica, a quantidade de calor transferida por condução, por unidade de 

tempo (unidade SI: J.s-1 ou W), entre duas superfícies, é diretamente proporcional à área 

das superfícies (A, em m2) e à diferença entre as suas temperaturas (T, em K), e 

inversamente proporcional à espessura (x em m) (Figura 3.2 e Equação 3.3) (Resnick, 

Halliday & Krane 2003): 
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Figura 3.2- Esquema da quantidade de calor que atravessa uma superfície retangular de 

área A e espessura x (retirado de Resnick et al. 2003). 

 

Q

∆t
 = kT . A . 

∆T

∆x
 

(3.3) 

Nos líquidos e nos gases, a transferência de energia sob a forma de calor ocorre 

por convecção, a qual envolve deslocamento de matéria. Quando um fluido (líquido ou 

gasoso) é colocado sob a influência de uma fonte térmica, a temperatura da massa de 

fluido mais próxima da fonte térmica aumenta primeiro que a restante, aumentado de 

volume e ficando, por isso, menos densa. O restante fluido, a uma temperatura mais baixa 

e, por isso, mais denso, tende a ocupar a parte inferior do espaço em que se encontra, 

obrigando a fração com temperatura mais elevada a subir e são estes movimentos no 

fluido que se designam de correntes de convecção (Serway & Jewett, 2009). 

Capacidade Térmica e Capacidade Térmica Mássica 

Quando é fornecida ou removida energia de um sistema, a sua temperatura 

geralmente varia, e a quantidade de energia que é necessário fornecer para variar de 1 K 

a temperatura de uma determinada massa de substância designa-se por capacidade 

térmica, C (unidade SI: J.K-1) (Serway & Jewett, 2009). Assim, se uma determinada 

quantidade de energia Q produz uma variação T na temperatura: 
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 Q= C . T (3.4) 

Relativamente à capacidade térmica mássica, c (unidade SI: J.kg-1.K-1) muitas 

vezes também designada por calor específico (Serway & Jewett, 2009), ela é definida 

como sendo a quantidade de energia que é necessário fornecer à unidade de massa da 

substância para que a sua temperatura varie de 1 K, e é numericamente igual a: 

c =
Q

m . ∆T
 

(3.5) 

pelo que: 

Q= m . c . T (3.6) 

A capacidade térmica mássica é essencialmente uma medida da sensibilidade de 

uma determinada substância à adição ou remoção de energia: quanto maior for a 

capacidade térmica de uma determinada substância maior terá de ser a quantidade de 

energia fornecida ou removida de forma a causar uma determinada variação na sua 

temperatura (Quadro 3.2). 

   Quadro 3.2  

 Capacidade térmica mássica de alguns materiais para T ≥ 300 K (retirado de 

Caldeira & Bello, 2013). 

Material c (J.kg-1.K-1) 

alumínio 900 

cobre 385 

ferro 443 

chumbo 159 

latão 370 

aço 460 

vidro 820 

água 4186 
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Calor Latente  

Nem sempre o fornecimento ou remoção de energia de um sistema se traduz numa 

variação da sua temperatura. Nestes casos, a variação da energia interna traduz-se numa 

variação de uma fase para outra o que, em termos moleculares, envolve a quebra de 

ligações entre moléculas (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3- Variação da temperatura em função da energia.  

 

A quantidade de energia que é necessária fornecer ou remover de uma 

determinada substância (calor latente, L) para que haja uma transição de fase, depende 

não só do tipo de substância mas também da quantidade de substância em causa e é 

definida como: 

L = 
Q

∆m
 

(3.7) 

Assim, consoante o tipo de mudança de fase envolvida, pode-se definir o calor 

latente de fusão (Lf) e o de vaporização (Lv) que dizem respeito à mudança do estado 

sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, respetivamente 

(Serway & Jewett, 2009). 



 
 

32 
 

A 2.ª Lei da Termodinâmica 

A 2.ª Lei da Termodinâmica é considerada como sendo de importância 

fundamental para a nossa compreensão do Universo, uma vez que providencia o 

fundamento para se compreender porque é que ocorrem transformações na Natureza. À 

semelhança das leis já descritas, também a 2.ª Lei da Termodinâmica implica a introdução 

de uma nova propriedade termodinâmica, a entropia (S), que constitui uma medida da 

qualidade da energia, no sentido em que um baixo valor de entropia está associado a uma 

elevada qualidade de energia e vice-versa. No entanto, o Programa de Física e Química 

A do 10.º ano (Martins et al., 2001) sugere que o conceito de entropia seja abordado 

apenas a título informativo. 

Esta lei foi estabelecida com base em observações feitas em máquinas a vapor, 

nomeadamente por Carnot no início do século XIX e, posteriormente por Kelvin e 

Clausius. De acordo com as suas observações, Carnot chegou à conclusão que a eficiência 

de uma máquina a vapor consistia na razão entre o trabalho produzido e o calor absorvido 

e de acordo com esta formulação, a diferença de temperaturas entre a fonte fria e a fonte 

quente teria de ser tão elevada que, na prática, seria impossível que uma máquina destas 

apresentasse um rendimento de 100 %. Mais tarde, Kelvin, salientando o papel do 

reservatório com uma temperatura baixa, afirmou que não seria possível a existência de 

um processo cíclico que convertesse todo o calor de uma fonte a uma temperatura elevada 

em trabalho, o que constitui o enunciado de Kelvin da 2.ª Lei da Termodinâmica. Mais 

ou menos na mesma altura, Clausius, tendo como base o processo de transferência de 

energia sob a forma de calor entre dois corpos a diferentes temperaturas, chega ao 

seguinte enunciado (enunciado de Clausius) para a 2.ª Lei da Termodinâmica: o calor não 

pode fluir, de forma espontânea, de um corpo que se encontra a uma temperatura mais 

baixa, para um outro corpo que se encontra a uma temperatura mais elevada. Assim, o 

sentido natural do fluxo de calor é de um sistema que se apresenta uma temperatura mais 

alta para um sistema que apresenta uma temperatura menor, e que para que o fluxo se 

inverta (não espontâneo) é necessária a realização de trabalho sobre este sistema (Atkins, 

2010). 

Na realidade, as formulações mais utilizadas da 2.ª Lei da Termodinâmica 

congregam estes dois enunciados e entre elas inclui-se aquela que estabelece que no 
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Universo (sistema isolado), a quantidade de energia útil nunca aumenta. Nesta 

formulação, a energia útil é entendida como a energia disponível para a realização de 

trabalho, e como tal, a 2.ª Lei da Termodinâmica, formulada desta forma, evidencia a 

degradação da energia no sentido em que há uma diminuição da qualidade da mesma, 

sendo o termo “qualidade” entendido como a capacidade de realizar trabalho) (Figura 

3.4). 

 

 

Figura 3.4- Esquema representativo da degradação da energia e do aumento da entropia. 

Uma outra forma de expressar a 2.ª Lei da Termodinâmica é através da introdução 

do conceito de entropia (S), que, tal como já foi referido, é uma medida da qualidade da 

energia. Neste caso, o termo “qualidade” está relacionado com a desordem das partículas 

do sistema: quanto maior a desordem do sistema, mais elevada será a sua entropia. Assim, 

a 2.ª Lei da Termodinâmica pode ser enunciada da seguinte forma: a entropia do Universo 

aumenta no decurso de qualquer transformação espontânea. Desta forma, a entropia é 

então uma grandeza física cujo aumento vai indicar o sentido da mudança: a Natureza 

evolui em processos que façam aumentar a entropia do Universo e, como tal, a entropia 

é muitas vezes designada como seta do tempo (Serway & Jewett, 2009), tal como 

implícito na Figura 3.4. 
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Coletores Solares 

Como mencionado no início desta secção, a análise do funcionamento de um 

coletor solar, que será descrito de seguida, pode servir de base para ilustrar as 

propriedades termodinâmicas dos materiais bem como os mecanismos de condução e 

convecção da energia sob a forma de calor.  

Os coletores solares são dispositivos em que a radiação solar é utilizada para 

aumentar a temperatura da água destinada, por exemplo, ao consumo doméstico e são 

constituídos, tal como indicado na Figura 3.5, por uma caixa coletora, um circuito de água 

fechado, um reservatório de água, uma bomba, uma fonte de aquecimento suplementar e 

uma fonte de água. 

 

 

Figura 3.5- Esquema de um coletor solar. 

(adaptado de http://www.greenspec.co.uk/building-design/solar-hot-water-heating/) 

 

A caixa coletora (Figura 3.6) é coberta por um vidro que é transparente à radiação 

visível, radiação esta que vai ser absorvida pelos tubos que se encontram no interior do 

coletor e que geralmente são feitos de cobre, um material com uma elevada condutividade 

térmica. Adicionalmente, estes tubos são revestidos por um material escuro (crómio 

negro) na parte exposta ao Sol, que tem como função aumentar o rendimento deste 

equipamento. A radiação IV emitida pelos tubos, como resultado do aumento da sua 
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temperatura, é retida uma vez que o vidro de cobre a caixa coletora é opaco a este tipo de 

radiação, criando desta forma um efeito de estufa. 

 

 

Figura 3.6- Esquema da caixa coletora. 

(adaptado de http://apesnature.homestead.com/files/fg15_006.jpg) 

 

Dentro dos tubos negros circula um fluido, geralmente constituído por uma 

mistura de água e glicol, cuja temperatura vai aumentar como resultado da transferência 

de energia sob a forma de calor, por condução, entre os tubos e o fluido que neles circula. 

Ao atravessar o circuito fechado, o fluido vai transferir a sua energia para a água que se 

encontra num reservatório devidamente revestido por um material isolador. Desta 

transferência resulta o aumento da temperatura da massa de água que se encontra mais 

próxima da serpentina por onde circula o fluido que, depois, transfere essa mesma energia 

para a massa de água que se encontra a uma temperatura mais baixa, formando desta 

forma correntes de convecção naturais. Uma vez que o fluido cede energia à água, a sua 

temperatura tem um valor mais baixo quando ele retorna à zona dos tubos absorvedores, 

com auxílio de uma bomba, num processo que se designa de convecção forçada. A água 

do reservatório, a uma temperatura mais elevada pode então ser utilizada para fins 

domésticos embora no inverno, devido à insuficiente captação de energia solar, seja 

necessário recorrer a um sistema suplementar, como por exemplo um esquentador, para 

aumentar a temperatura da água no reservatório. 
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A aplicação da 1.ª Lei da Termodinâmica permite fazer o balanço energético 

relativo ao funcionamento de um coletor solar mas, uma vez que este não é um sistema 

isolado, a variação da energia interna do coletor e as possíveis perdas de energia pelo 

sistema resulta numa diferença entre a energia recebida do Sol e aquela cedida à água 

(Figura 3.7). 

 

 

 

Figura 3.7- Entradas e saídas de energia num coletor solar 

(adaptado de Caldeira & Bello, 2013). 

Assim, pode-se concluir que a quantidade de energia útil, isto é, a energia 

destinada ao aumento da temperatura da água, é inferior à quantidade de energia 

absorvida, pelo que o rendimento de um coletor solar é muito inferior a 100 %, situando-

se geralmente nos 35–40 %, o que está em conformidade com a 2.ª Lei da Termodinâmica 

(Caldeira & Bello, 2013). 
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Fundamentação Didática 

 Esta secção consiste na fundamentação didática das tarefas de investigação 

desenvolvidas na turma participante neste trabalho e subjacentes ao tema “A energia do 

aquecimento/arrefecimento de sistemas” da “Unidade 1- Do Sol ao aquecimento” da 

componente da Física, da disciplina de Física e Química A do 10.º ano. De acordo com o 

que é proposto no programa da disciplina (Martins et al., 2001), e tendo em conta a 

natureza investigativa das tarefas, o desenvolvimento de competências é realizado de 

forma ativa e autónoma por parte dos alunos, em contextos de aprendizagem 

diferenciados.  

Contextualização da Subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de 

sistemas”  

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 49/2005 de 30 de 

agosto), a educação tem como papel promover 

(…) o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos 

outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando 

cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que 

se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva (p. 5125). 

 Neste sentido, as reformas não só no sistema educativo português, mas também 

na generalidade dos sistemas educativos dos países com cultura tecnológica, têm sido 

realizadas no sentido de promover a literacia científica, o que envolve a compreensão da 

ciência e o desenvolvimento das competências essenciais para o dia a dia, nomeadamente 

a capacidade de utilizar o conhecimento científico para tomar decisões sociais e pessoais 

informadas (Lederman, 2006; OECD, 2003 citados por Galvão, Reis, Freire & Faria, 

2011). 

 Em Portugal, e no que diz respeito ao ensino secundário, o currículo atual pretende 

contribuir não só para a preparação dos alunos que queiram prosseguir para o ensino 

universitário, mas também para a sua formação como cidadãos informados, responsáveis 

e intervenientes numa sociedade onde os avanços científicos e tecnológicos são 

constantes e presentes no dia a dia (Martins et al., 2001, Ministério da Educação, 2003). 
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 De acordo com Martins et al. (2001), a disciplina de Física e Química A do 10.º 

ano, à luz da Revisão Curricular do Ensino Secundário (Ministério da Educação, 2003), 

tem como objetivos principais a promoção da literacia científica dos alunos, bem como o 

desenvolvimento de competências de cidadania e de um quadro de referências, de 

atitudes, de valores e de capacidades do aluno “que o ajudem a crescer a nível pessoal, 

social e profissional” (Martins et al., 2001, p. 4). Assim, a disciplina de Física e Química 

A “terá, portanto, de ser encarada como uma via para o crescimento dos alunos e não 

como um espaço curricular onde se “empacotam” conhecimentos exclusivamente do 

domínio cognitivo, com pouca ou nenhuma ligação à sociedade” (Martins et al., 2001, p. 

4). Para além disso, e de acordo com os mesmos autores, a disciplina de Física e Química 

A deve consciencializar os alunos para o papel destas ciências “na explicação de 

fenómenos do mundo que os rodeia, bem como a sua relação íntima com a Tecnologia” 

(Martins et al., 2001, p. 4) e deve valorizar as aprendizagens realizadas no ensino básico 

pelos alunos e tomá-las como ponto de partida para os ajudar a reinterpretar e alargar 

conhecimentos, “criando-lhes estímulos para o trabalho individual, aumentando-lhes a 

autoestima e ajudando-os a prepararem-se para percursos de trabalho cada vez mais 

independentes” (Martins et al., 2001, p. 4). 

 Para além dos aspetos já referidos, o programa de Física e Química A partilha a 

visão integradora CTSA, a qual tem como objetivo a compreensão da relação entre 

Ciência e Tecnologia e das suas implicações na Sociedade e no Ambiente, que privilegia 

o conhecimento em ação por oposição ao conhecimento disciplinar e “que constitui uma 

vertente integradora e globalizante da organização dos saberes científicos” (Galvão et al., 

2001, p. 9) numa perspetiva interdisciplinar. Com base nesta abordagem, foram definidos 

novos currículos e indicações para a educação em Ciência e novas orientações para o 

trabalho prático, que passou a ser entendido como uma investigação de um tema-

problema da atualidade, ou que tenha significado na vivência do aluno, como contexto 

relevante para o desenvolvimento e aprofundamento de conceitos e processos (Galvão et 

al., 2011, Martins et al., 2001) e cuja aprendizagem é considerada “o ponto de chegada, 

não o ponto de partida” (Martins et al., 2001, p. 5).  

 A “Unidade 1- Do Sol ao aquecimento” está inserida no Programa de Física e 

Química A do 10.º ano de escolaridade e divide-se em duas subunidades: “1- Energia-do 
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Sol para a Terra” e “2- A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas” (Martins et 

al., 2001).   

Na primeira subunidade, o objetivo central é a compreensão do estado de 

equilíbrio térmico quase-estável da superfície terrestre, e para a sua consecução, os alunos 

devem reconhecer o que é o equilíbrio térmico e as implicações da Lei Zero da 

Termodinâmica, bem como adquirir conhecimentos sobre a emissão e absorção de 

radiação, acompanhadas da interpretação física da Lei de Stefan-Boltzmann e do estudo 

da Lei do Deslocamento de Wein (Martins et al., 2001). 

 Na segunda subunidade, “A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas”, 

na qual se inserem as tarefas apresentadas neste trabalho, os objetivos centrais são a 

compreensão da Lei da Conservação de Energia (1.ª Lei da Termodinâmica) e da 2.ª Lei 

da Termodinâmica, que traduz a degradação de energia.  

Para a compreensão da 1.ª Lei da Termodinâmica, são apresentados aos alunos 

sistemas de uso quotidiano, como por exemplo os coletores solares e, com base nestes, 

realizar cálculos da variação de energia interna por meio de trabalho, calor e/ou de 

absorção/emissão de radiação. No âmbito desta subunidade, os alunos aprofundam o 

conhecimento sobre o significado físico de capacidade térmica mássica, uma vez que os 

cálculos de variação da energia interna são realizados tendo em conta esta caraterística 

das substâncias.  

A 2.ª Lei da Termodinâmica é apresentada através do cálculo de rendimentos e 

interpretação de situações e/ou sistemas, como por exemplo as máquinas térmicas, em 

que é evidente a degradação da energia. Desta forma, os alunos devem compreender que 

em qualquer processo natural, a quantidade de energia útil é inferior à quantidade de 

energia que lhe deu origem e que este facto evidencia não só a irreversibilidade dos 

processos que ocorrem espontaneamente na Natureza, bem como o facto de o Universo 

evoluir sempre no sentido da diminuição da energia útil, ou seja, da degradação de 

energia. A título informativo, pode ser indicado aos alunos que esta evolução está 

associada ao aumento da entropia (Martins et al., 2001). 

Na Figura 3.8 é apresentado um esquema organizador dos conteúdos 

programáticos da subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas” e 
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assinalados no Programa de Física e Química A do 10.º ano, que visa a facilitação da 

planificação das aulas lecionadas e ter uma visão geral da subunidade em questão. 

 

Figura 3.8- Esquema organizador da subunidade “A energia no 

aquecimento/arrefecimento de sistemas” (adaptado de Rodrigues & Dias, 2013). 

 

De acordo com Martins et al. (2001), as aulas de Física e Química A, 

(…) deverão ser organizadas de modo a que os alunos nunca deixem de realizar 

tarefas em que possam discutir pontos de vista, analisar documentos, recolher 

dados, fazer sínteses, formular hipóteses, fazer observações de experiências, 

aprender a consultar e interpretar fontes diversas de informação, responder a 

questões, formular outras, avaliar situações, delinear soluções para problemas , 

expor ideias oralmente e/ou por escrito (p. 9). 

No caso particular da subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de 

sistemas” são sugeridas duas atividades laboratoriais (A.L. 1.3- Capacidade térmica 

mássica e A.L. 1.4- Balanço energético num sistema termodinâmico) em que os alunos, 

através da sua realização, devem encontrar resposta para as questões problema que 

orientam essas mesmas atividades. Contudo, como “as atividades não se esgotam nas 

sugeridas, o professor deve organizar tarefas variadas e selecionadas de acordo com as 

caraterísticas dos seus alunos e com os recursos da escola com vista a cumprir os objetivos 
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enunciados” (Martins et al., 2001, p. 10). Neste sentido, opta-se por privilegiar as tarefas 

de investigação na sala de aula durante o desenvolvimento da subunidade em questão, 

com o intuito não só de alcançar os objetivos propostos em termos de conhecimento 

substantivo mas também desenvolver as competências do tipo processual, conceptual, 

social, atitudinal e axiológico descritas por Martins et al. (2001).  

Organização da Proposta Didática  

As tarefas de investigação descritas neste trabalho, e que são disponibilizadas no 

Apêndice B, são desenvolvidas em sala de aula em blocos de 90 minutos, com a turma 

toda, e em blocos de 135 minutos, nos quais os alunos estavam divididos por dois turnos, 

e são planificadas de acordo com os objetivos descritos no Programa de Física e Química 

A do 10.º ano (Martins et al., 2001).  

Todas as tarefas são concebidas tendo em conta o que foi referido previamente, 

nomeadamente a utilização de contextos diversificados e relacionados com o quotidiano 

dos alunos, a capacidade de promover competências variadas que contribuam para a 

literacia científica dos alunos e a promoção de uma abordagem CTSA. Cada tarefa 

apresentada é construída tendo como base o modelo dos 5 E´s proposto por Bybee et al. 

(2006) e organizada em ciclos de três momentos diferenciados, seguidos de um momento 

final de síntese (Ponte, Quaresma & Branco, 2012): 

- 1.º Momento - Introdução e negociação da tarefa:  

Há uma apresentação geral da tarefa, uma explicitação dos seus objetivos, 

do modo de trabalho e da forma de avaliação. Neste momento também está 

incluída uma discussão inicial em que se negoceia com a turma o 

significado de termos desconhecidos para os alunos e que possam 

introduzir alguma dificuldade na interpretação do enunciado da tarefa. 

- 2.º Momento- Desenvolvimento da tarefa pelos alunos:  

Os alunos desenvolvem o seu trabalho, de forma mais autónoma possível. 

Nesta fase os alunos têm de, consoante a tarefa, identificar a questão-

problema, formular hipóteses, planificar e realizar atividades laboratoriais, 
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realizar pesquisas, analisar os resultados obtidos, tirar conclusões a partir 

desses resultados, etc.  

- 3.º Momento- Discussão: 

Nesta fase é realizada uma discussão coletiva, em turma, conduzida pelo 

professor, e que permite o confronto de vários pontos de vista através da 

partilha de ideias. É também neste momento que são incluídas propostas 

de trabalho que permitirão aos alunos ir mais além, através da aplicação 

dos conhecimentos adquiridos e competências desenvolvidas a novas 

situações. 

- 4.º Momento- Síntese:  

Sistematização, por parte do professor, dos conceitos abordados na aula 

com recurso ao questionamento dos alunos relativamente aos aspetos em 

que revelaram mais dificuldades. 

Assim, todas as tarefas iniciam-se com situações-problema, para as quais os 

alunos têm de formular hipóteses e delinear um plano, uma atividade experimental, ou 

realizar uma pesquisa para testar as hipóteses inicialmente formuladas. Depois de analisar 

os dados/resultados obtidos, os alunos têm de fazer uma comunicação à turma e/ou 

realizar uma discussão coletiva. Todo o trabalho é realizado de forma colaborativa, em 

grupos de três alunos cuja constituição é proposta pela professora. 

Descrição das Aulas e das Tarefas 

A sequência de aulas e respetivas tarefas desenvolvidas nos vários momentos 

estão resumidas na Figura 3.9 e são descritas de seguida. Todos os materiais referentes às 

aulas e tarefas constam nos apêndices que constam no final deste documento: no 

Apêndice A são apresentadas as planificações de cada aula, no Apêndice B os enunciados 

daa tarefas, no Apêndice C os instrumentos de avaliação utilizados e, por último, no 

Apêndice D os diapositivos das projeções em PowerPoint. 
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Figura 3.9- Esquema da sequência das aulas e tarefas. 

 

Através da realização das tarefas de investigação propostas, pretende-se que os 

alunos mobilizem e/ou desenvolvam as competências recomendadas no programa da 

disciplina e que se encontram resumidas no Quadro 3.3: 
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Quadro 3.3 

Competências mobilizadas em cada tarefa (adaptado de Martins et al., 2001). 

Competências 
Tarefa 

1 2 3 4 5 6 

P
ro

ce
ss

u
a

is
 

Pesquisar informação utilizando fontes diversas.       

Selecionar, analisar e avaliar de modo crítico informações de fontes 

diversas. 
      

Sistematizar e sintetizar informação disponível.       

Recolher, registar e organizar dados de observações (quantitativos e 

qualitativos) de fontes diversas, nomeadamente em forma gráfica. 
      

Melhorar as capacidades de comunicação escrita e oral, utilizando 

suportes diversos, nomeadamente as TIC. 
      

Identificar material e equipamento de laboratório e explicar a sua 

função e utilização. 
      

Selecionar material de laboratório adequado a uma atividade 

experimental e manipulá-lo com correção e respeito por normas de 

segurança. 

      

Exprimir um resultado com um número de algarismos significativos 

compatível com as condições da experiência e afetado da respetiva 

incerteza absoluta. 

      

C
o
n

ce
p

tu
a
is

 

Formular questões e hipóteses.       

Planificar uma experiência para dar resposta a uma questão-

problema. 
      

Identificar parâmetros que poderão afetar um dado fenómeno e 

planificar modo (s) de os controlar. 
      

Interpretar dados e/ou resultados obtidos e confrontá-los com as 

hipóteses de partida e/ou com outros de referência. 
      

Discutir os limites de validade dos resultados obtidos respeitantes 

ao observador, aos instrumentos e à técnica utilizada. 
      

Analisar dados à luz de um determinado modelo ou quadro teórico.       

Explicar conceitos e relacioná-los.       

Elaborar um relatório (ou síntese, oralmente ou por escrito, ou 

noutros formatos) sobre uma atividade experimental. 
      

Interpretar simbologia de uso corrente em Laboratórios de Química.       

S
o

ci
a
is

, 
a
tu

d
in

a
is

 e
 a

x
io

ló
g

ic
a
s 

Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança: 

gerais, de proteção pessoal e do ambiente. 
      

Apresentar e discutir na turma propostas de trabalho e resultados 

obtidos. 
      

Utilizar ferramentas diversas para aceder e apresentar informação, 

nomeadamente as TIC. 
      

Refletir sobre pontos de vista contrários aos seus.       

Rentabilizar o trabalho em equipa através de processos de 

negociação, conciliação e ação conjunta, com vista à apresentação 

de um produto final. 

      

Assumir responsabilidades nas suas posições e atitudes.       

Adequar ritmos de trabalho aos objetivos das atividades.       
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Tarefa 1 

A primeira tarefa (Apêndice B) tem como objetivo central o estudo dos dois 

mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor: condução e convecção. 

Após a apresentação geral da tarefa por parte da professora, e numa primeira fase 

de desenvolvimento da tarefa, é apresentado um texto aos alunos com uma situação 

problemática relacionada com o local onde se devem instalar os radiadores de um sistema 

de aquecimento central que faz uso de um coletor solar. Em relação a esta situação 

apresentada, os alunos têm de identificar a questão-problema e formular hipóteses que 

deem resposta à mesma. As questões e as hipóteses formuladas pelos diferentes grupos 

são alvo de discussão coletiva antes de se passar à próxima fase da tarefa.  

Posteriormente, numa segunda fase de desenvolvimento da tarefa, e através de 

uma pesquisa na Internet, é solicitado aos alunos que respondam à questão inicialmente 

formulada. Os diferentes grupos devem então apresentar as suas conclusões, que são 

analisadas e discutidas em turma e devem também sugerir um nome para a tarefa. 

Numa fase final do desenvolvimento da tarefa, é realizada uma síntese, pela 

professora, dos conceitos abordados na aula e é apresentada uma proposta de trabalho 

mais avançada (“Vai mais além…”): depois de uma pesquisa na Internet acerca dos 

componentes e do funcionamento de um coletor solar, os alunos têm de preparar uma 

apresentação oral que explique o seu funcionamento. Por último, é sugerido que os alunos 

elaborem um protótipo de um coletor solar caseiro que permita aquecer água, indicando 

e justificando todas as opções que tomaram. 

Tal como indicado previamente e ilustrado na Figura 3.9, a concretização da tarefa 

é realizada em quatro momentos, os quais são apresentados de forma mais pormenorizada 

e sistematizada na planificação apresentada no Apêndice A. 

A avaliação dos alunos é realizada de acordo com os instrumentos de avaliação 

que constam do Apêndice C e é previamente comunicada aos alunos no primeiro 

momento da aula, juntamente com a apresentação dos objetivos e descrição da tarefa.  

Pretende-se que, no final desta tarefa, os alunos sejam capazes de distinguir os 

mecanismos de condução e convecção, bem como explicar o funcionamento de um 
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coletor solar, tal como previsto no Programa de Física e Química A do 10.º ano (Martins 

et al., 2001). 

Tarefa 2 

A segunda tarefa, “Condutores térmicos: os bons e os maus” (Apêndice B), tem 

como principal objetivo a distinção entre bons e maus condutores térmicos, tendo em 

conta os valores de condutividade térmica dos materiais. 

Esta tarefa é introduzida através de uma banda desenhada que os alunos têm de 

interpretar, identificar a questão-problema e formular uma hipótese que permita 

responder a essa questão. Nesta tarefa, a situação apresentada aos alunos relaciona-se com 

o material de que são feitos alguns recipientes de uso diário, nomeadamente pratos de 

sopa, e com a sua condutividade térmica. Antes de passarem à fase seguinte, é realizada 

uma discussão coletiva sobre as questões e hipóteses elaboradas pelos diferentes grupos. 

Posteriormente, os alunos têm de planificar uma atividade laboratorial que lhes 

permita dar resposta ao problema que identificaram e testar a hipótese formulada. Embora 

a atividade experimental não seja realizada, são fornecidos aos alunos dados de três 

atividades experimentais (Apêndice B) com base neles, os alunos constroem uma 

representação gráfica dos mesmos. Com base nas representações construídas, e depois de 

uma discussão coletiva, os alunos concluem qual é o recipiente mais adequado, tendo em 

conta não só o material que o constitui (Experiência 1) mas também as suas dimensões, 

nomeadamente a área (Experiência 2) e a espessura (Experiência 3). 

Numa fase final do desenvolvimento da tarefa, é proposto que os alunos projetem 

uma casa eficiente em termos de transferência de calor (“Vai mais além…”). Tendo em 

conta os materiais selecionados pelos alunos para a construção da habitação, e de acordo 

com os dados fornecidos, os alunos têm de calcular as perdas de calor da casa que 

projetaram. Numa fase final desta etapa, e através de uma pesquisa na Internet, os alunos 

devem sugerir medidas de poupança de recursos energéticos numa habitação. Finalmente 

é realizada uma síntese, pela professora, dos conceitos abordados na aula. 

À semelhança da tarefa anterior, esta segunda tarefa irá desenvolver-se de acordo 

com os momentos explicitados na Figura 3.9 e, mais pormenorizadamente, na 

planificação que consta no Apêndice A. A avaliação dos alunos é realizada de acordo com 
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os instrumentos de avaliação que constam do Apêndice C e é previamente comunicada 

aos alunos no primeiro momento da aula, juntamente com a apresentação dos objetivos e 

descrição da tarefa.  

Pretende-se que, no final desta tarefa, os alunos alcancem os seguintes objetivos 

de aprendizagem, previstos no Programa de Física e Química A do 10.º ano (Martins et 

al., 2001): a) relacionar quantitativamente a condutividade térmica de um material com a 

taxa temporal de transmissão de energia como calor; e b) distinguir materiais bons e maus 

condutores de calor com base em valores tabelados de condutividade térmica. 

Tarefa 3 

 Na terceira tarefa (Apêndice B), os alunos realizam a atividade laboratorial “A.L. 

1.3- Capacidade térmica mássica”, sendo esta contextualizada através de um pequeno 

texto a partir do qual os alunos têm de formular uma questão que coloque em evidência 

o facto de, no Verão, a areia seca se apresentar escaldante e a areia molhada, junto ao 

mar, não.  

Por questões de ordem prática, nomeadamente a existência de ar entre os grãos de 

areia e a dificuldade em homogeneizar a temperatura da areia, os alunos utilizam um 

sistema modelo que consiste em blocos calorimétricos de metais (alumínio, cobre) e ligas 

metálicas (latão). Assim, depois de identificada a questão-problema e depois de terem 

formulado hipóteses para responder à mesma, os alunos discutem em turma as várias 

hipóteses. 

Na fase seguinte, os alunos têm de planificar, com recurso a uma pesquisa na 

Internet, uma atividade experimental que lhes permita determinar a capacidade térmica 

mássica desses materiais através do fornecimento de uma certa quantidade de energia aos 

blocos calorimétricos por intermédio de uma resistência elétrica colocada no seu interior. 

Após a planificação e realização da atividade experimental, os alunos elaboram 

um relatório que inclua a questão-problema, as hipóteses formuladas, a planificação da 

atividade, o registo das medições, os cálculos efetuados e, por último, as conclusões a que 

chegaram relativamente à capacidade térmica mássica dos materiais estudados, ou seja, a 

capacidade que esses materiais têm para absorver ou ceder energia. 
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Numa fase final, e depois de uma discussão coletiva sobre as conclusões, é 

realizada uma síntese, por parte da professora e é proposto que os alunos respondam à 

questão que constitui o “Vai mais além…”, a qual está relacionada com a capacidade 

térmica mássica dos vários constituintes de uma pizza.  

Todos os aspetos relacionados com os diferentes momentos desta tarefa estão 

indicados na Figura 3.9 e, mais em detalhe, na planificação apresentada no Apêndice A. 

De igual forma, também são apresentados no Apêndice C os instrumentos de avaliação 

relativos a esta tarefa e cujos critérios foram comunicados aos alunos no início da aula. 

Com a realização desta tarefa, pretende-se que os alunos alcancem os seguintes 

objetivos de aprendizagem (Martins et al., 2001): a) analisar transferências e 

transformações de energia num sistema; b) estabelecer balanços energéticos em sistemas 

termodinâmicos; c) associar o valor da capacidade térmica mássica ao comportamento 

térmico do material; e d) aplicar o conceito de capacidade térmica mássica à interpretação 

de fenómenos do dia a dia. 

Tarefa 4 

A tarefa 4 (Apêndice B) é contextualizada através de uma notícia que evidencia o 

ato de tremer como uma forma de manter a temperatura corporal. A partir dessa notícia, 

os alunos têm de, numa primeira fase, elaborar uma questão e formular hipóteses que lhes 

permitam responder a essa questão e, posteriormente, discutir essas hipóteses em turma. 

Numa fase posterior, os alunos têm de realizar uma pesquisa na Internet e no 

manual sobre a experiência de Joule, com vista a explicarem a equivalência entre calor e 

trabalho. Depois de realizada a pesquisa, os alunos apresentam à turma as suas conclusões 

e estas são discutidas coletivamente. 

Posteriormente, a professora realiza uma síntese dos conceitos abordados e é 

proposto que os alunos respondam às questões incluídas no “Vai mais além…” e que 

pretendem explorar, numa perspetiva histórica, o conceito de calor através de uma 

pesquisa e da construção de um friso cronológico. 

Os diferentes momentos tarefa estão indicados na Figura 3.9 e na planificação que 

consta do Apêndice A. A avaliação dos alunos é realizada de acordo com os instrumentos 
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de avaliação apresentados no Apêndice C e cujos critérios foram comunicados numa 

primeira inicial da aula aos alunos. 

Com a realização desta tarefa pretende-se que os alunos alcancem os objetivos de 

aprendizagem preconizados no Programa de Física e Química A do 10.º ano (Martins et 

al., 2001): a) interpretar a 1.ª Lei da Termodinâmica; e b) interpretar situações em que a 

variação da energia interna se faz à custa de trabalho, calor ou radiação. 

Tarefa 5 

Esta tarefa, que consta no Apêndice B, corresponde à realização da “A.L. 1.4- 

Balanço energético num sistema termodinâmico” e inicia-se com a leitura de um texto 

sobre as instruções de preparação de uma gelatina comercial, no qual está incluída a 

questão-problema a que os alunos deverão dar resposta.  

Depois de formuladas as hipóteses iniciais, estas são discutidas em turma e a 

professora irá evidenciar a necessidade de realizarem um balanço energético do sistema 

em causa. Na sequência disso, há a necessidade da professora fazer uma discussão sobre 

a quantidade de energia envolvida em mudanças de estado físico (calor latente) e explicar 

que esta é uma característica das substâncias, nomeadamente da água. Após a discussão 

dos conceitos fundamentais, os alunos planificam uma atividade experimental que lhes 

permita responder à questão-problema, utilizando água líquida e gelo como modelo de 

estudo. 

Com base nos resultados obtidos na atividade experimental, os alunos tiram 

conclusões no sentido de responderem à questão problema “Para arrefecer uma 

determinada massa de água será mais eficaz colocar nela água a 0.º C ou uma massa igual 

de gelo à mesma temperatura?”. Depois de uma discussão coletiva sobre as conclusões a 

que chegaram, os alunos elaboram um relatório sobre a atividade experimental que 

realizaram. Por último, os alunos resolvem o exercício de aplicação que consta no “Vai 

mais além…”. 

A descrição pormenorizada de todos os momentos da tarefa está indicada na 

Figura 3.9 e na planificação da aula correspondente (Apêndice A). Os critérios de 

avaliação utilizados estão especificados nos instrumentos de avaliação correspondentes a 

esta tarefa e podem ser consultados no Apêndice C. 
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Os objetivos que se pretende que os alunos alcancem com a realização desta tarefa 

incluem: a) identificar mudanças de estado físico; b) identificar a quantidade de energia 

necessária à mudança de estado físico de uma unidade de massa de uma substância como 

uma característica desta; c) associar o valor (positivo ou negativo) da quantidade de 

energia envolvida na mudança de estado físico às situações em que o sistema recebe 

energia ou transfere energia para as vizinhanças, respetivamente; e d) estabelecer um 

balanço energético, aplicando a Lei da Conservação da Energia (Martins et al., 2001). 

Tarefa 6 

Esta última tarefa inicia-se com a formulação de hipóteses que respondam às 

questões indicadas num pequeno texto que os alunos leem previamente (Apêndice B). 

Depois de formuladas em grupo, as hipóteses são discutidas em turma e os alunos fazem 

uma pesquisa na Internet e no manual que lhes permita confirmar ou refutar as hipóteses 

formuladas.  

No seguimento da pesquisa realizada, os alunos elaboram um texto que resuma a 

informação e as conclusões a que chegaram, e é realizada uma discussão em turma sobre 

as mesmas, na qual os alunos chegam à conclusão que há uma contínua diminuição da 

energia útil e que isto determina o sentido natural das transformações na Natureza. 

 Tal como indicado na Figura 3.9 e na planificação que consta do Apêndice A, a 

professora explica o que os alunos devem fazer no “Vai mais além…” que reporta ao 

funcionamento de uma máquina térmica – a locomotiva- e à sua relação com a 2.ª Lei da 

Termodinâmica e realiza uma síntese final dos conceitos abordados na aula. A avaliação 

dos alunos é realizada de acordo com os instrumentos de avaliação que se apresentam no 

Apêndice C. 

Pretende-se, com a realização desta tarefa, que os alunos sejam capazes de 

explicar que os processos que ocorrem espontaneamente na Natureza se dão sempre num 

determinado sentido- o da diminuição da energia útil do Universo (2.ª Lei da 

Termodinâmica) (Martins et al., 2001). 

Para além dos objetivos de aprendizagem já mencionados, prevê-se que a 

realização destas tarefas contribuam para o desenvolvimento das competências que 

constam no Quadro 3.3 e que incluem o raciocínio ao selecionar, analisar, interpretar e 
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discutir informação, a comunicação, em particular ao nível da linguagem científica e 

atitudes ao manifestar uma atitude reflexiva, critica e responsável no desenvolvimento do 

trabalho de grupo e individual e também relativamente às implicações éticas, sociais e 

ambientais associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

Avaliação de Competências 

As mudanças curriculares verificadas nos últimos anos que determinaram um 

currículo centrado no desenvolvimento de competências nos alunos implicam, 

inevitavelmente, uma reformulação nos processos de avaliação de forma a ter em conta 

esta nova abordagem no processo de ensino-aprendizagem. Como tal, “a avaliação deve 

ir para além da ênfase em relembrar factos e leis” (Galvão et al., 2006, p. 60) e deve ser 

colocada no centro de um processo reflexivo, o que permite olhar para as aprendizagens 

dos alunos de maneira diferente e compreender como é que eles raciocinam e que 

dificuldades têm (Galvão et al., 2006). 

De acordo com Black e William (2006), a avaliação deve, acima de tudo, auxiliar 

a aprendizagem dos alunos e, para tal, deve ser feito um investimento numa avaliação 

reguladora da aprendizagem que permita uma melhoria no desempenho dos alunos. 

Assim, é fundamental o desenvolvimento de instrumentos que auxiliem os professores a 

realizar uma avaliação formativa das aprendizagens dos seus alunos (Galvão et al., 2006), 

que enfatize a importância do processo de ensino-aprendizagem e que, ao evidenciar 

como os alunos agem durante a aprendizagem, permita ao professor uma reorientação 

pedagógica, sempre que tal se justifique (Perrenoud, 1999). 

Na perspetiva de Santos (2003) (citada por Galvão et al., 2006), a avaliação de 

competências deve ser entendida como: 

Um processo regulador da vivência dos alunos durante as experiências de 

aprendizagem. Assim, falamos de um processo intencional e continuado que vai 

acontecendo no dia a dia da sala de aula e que é marcado por um conjunto de 

orientações das quais destacamos: (i) desenvolver-se num ambiente de confiança, 

onde errar é visto como natural e não penalizador; (ii) privilegiar-se a observação 

formativa em situação e no quotidiano; (iii) favorecer-se a metacognição como 

fonte de auto-regulação (p. 20). 

Em conformidade com estas considerações, é defendido no Programa de Física e 

Química A do 10.º ano que “o ensino, as aprendizagens e a respetiva avaliação sejam 



 
 

52 
 

encarados de forma integrada” (Martins et al., 2001, p. 11) o que realça a importância de 

uma avaliação adequada e em conformidade com o processo de ensino-aprendizagem, 

que no caso da disciplina de Física e Química A, inclui um variado número de atividades 

de natureza diversa e cuja avaliação deve refletir essa mesma diversidade, nomeadamente 

em termos das competências desenvolvidas em cada uma delas. Como Martins et al. 

(2001) resume: 

(…) o programa da disciplina de Física e Química A está concebido no 

pressuposto que a avaliação formativa deve ser dominante a nível de sala de aula 

devido ao seu papel fundamental de regulação do ensino e da aprendizagem, pois 

permite ao aluno conhecer o ritmo das suas aprendizagens e ao professor tomar 

decisões sobre a eficácia das metodologias utilizadas com vista ao seu 

reajustamento e acumular informação que lhe permita realizar a avaliação 

sumativa nos momentos previstos na lei. (p. 12) 

 De acordo com o exposto, os instrumentos de avaliação utilizados neste trabalho 

pretendem ser o mais diversificado possível e, tal como já referido, encontram-se no 

Apêndice C. Cada instrumento foi construído com vista à avaliação do desenvolvimento 

das competências previstas no âmbito de cada tarefa e tiveram como base os instrumentos 

sugeridos por Galvão et al. (2006). 

Síntese do Capítulo 

Neste capítulo apresenta-se a fundamentação científica e didática da proposta 

desenvolvida numa turma do 10.º ano, sobre a subunidade “A energia no 

aquecimento/arrefecimento de sistemas” da “Unidade 1- Do Sol ao aquecimento” da 

componente de Física, da disciplina de Física e Química A. 

O capítulo inicia-se com a descrição da fundamentação científica subjacente à 

subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas” e que inclui, como 

conteúdos principais, os mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor, a 

1ª Lei da Termodinâmica (Lei da Conservação da Energia) e a 2ª Lei da Termodinâmica 

(Lei da Degradação da Energia). 

Posteriormente, é apresentada a proposta didática que se inicia com a 

contextualização da subunidade lecionada, seguida da descrição das aulas e das tarefas e, 

por fim, apresenta-se a forma de avaliação dos alunos. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

Este capítulo encontra-se organizado em quatro secções. Na primeira secção 

indica-se e justifica-se o método de investigação utilizado neste trabalho, na segunda 

caracterizam-se os participantes, na terceira secção descrevem-se os instrumentos 

utlizados na recolha dos dados e, por último, na quarta secção, analisam-se os dados 

recolhidos. 

Método de Investigação 

A utilização da investigação qualitativa em Educação tem ganho uma importância 

crescente ao longo dos anos e surgiu como uma alternativa ao paradigma positivista e à 

investigação quantitativa, que se revelaram insuficientes para casos em que a componente 

subjetiva é importante, tal como estudos sobre a atividade ou comportamento de 

indivíduos (Coutinho, 2011). 

A investigação qualitativa desenvolve-se na situação natural e o investigador tem 

como objetivo principal descrever e analisar dados de forma indutiva, preocupando-se 

essencialmente com o significado das coisas (Tuckman, 2005). Assim, este tipo de 

investigação caracteriza-se por ser indutiva e descritiva, “na medida em que o 

investigador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões 

encontrados nos dados” (Coutinho, 2011, p. 56), o que contrasta com o que acontece com 

estudos em que se pretende comprovar teorias ou comprovar hipóteses.   

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa tem, na sua 

essência, cinco características: a) a fonte dos dados é o ambiente natural e o investigador 

é o principal agente na recolha desses dados; b) os dados recolhidos são essencialmente 

de carácter descritivo; c) os investigadores interessam-se mais pelo processo em si do que 

pelos resultados; d) a análise dos dados é realizada de forma indutiva; e e) o investigador 

tenta compreender o significado que os participantes atribuem às suas experiências. Para 

além destas características, Coutinho (2011) aponta ainda o carácter holístico da 

investigação qualitativa, tendo em conta a complexidade da realidade que o investigador 
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estuda, e a flexibilidade do plano de investigação, uma vez que os sistemas estudados são 

dinâmicos. 

Tanto as investigações quantitativas como as qualitativas iniciam-se com a 

especificação das questões orientadoras mas, entre elas, difere o tipo de dados necessários 

para responder a essas questões e a forma de recolha e análise desses dados (Tuckman, 

2005). Outra diferença reside no facto de, nas investigações qualitativas, não existir “uma 

preocupação com a dimensão da amostra nem com a generalização dos resultados” 

(Coutinho, 2011, p. 56).  

Relativamente à recolha de dados, o trabalho de campo de uma investigação 

qualitativa utiliza como fontes de dados as entrevistas, as observações e os documentos 

escritos (Patton, 1990), os quais serão descritos mais à frente, e os dados recolhidos são 

de natureza descritiva o que permite ao investigador compreender qual a posição dos 

participantes em relação a um determinado assunto (Bogdan & Biklen, 1994). 

De acordo com Marshall e Rossman (1995, citados por Coutinho, 2011), as 

abordagens qualitativas adequam-se a: a) estudos de natureza exploratória, que têm como 

objetivo conhecer uma determinada realidade e levantar hipóteses de entendimento dessa 

realidade; b) estudos de natureza descritiva, nos quais se descreve de forma rigorosa um 

dado objeto de estudo em termos de estrutura e funcionamento; e c) estudos explanatórios, 

que pretendem explicar a origem de um determinado fenómeno e causas que o afetam. 

Coutinho (2011) acrescenta um outro tipo de estudos, estudos verificadores de hipóteses 

casuais, como também sendo adequados a investigações de natureza qualitativa. Neste 

tipo de estudos, o investigador parte da formulação de um problema de investigação, 

define as hipóteses e só depois inicia a recolha de dados. 

Uma vez que os diferentes métodos de investigação revelam diferentes aspetos da 

realidade, é aconselhável a utilização de métodos distintos para recolher dados sobre essa 

mesma realidade. Assim, apesar dos métodos quantitativos e qualitativos constituírem 

estratégias alternativas para uma investigação, eles não são mutuamente exclusivos e 

devem ser utilizados em conjunto no sentido de garantir uma melhor compreensão da 

realidade estudada (Patton, 1990). 
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Participantes 

A Escola 

 Neste estudo participam os alunos de uma turma do 10.º ano de uma Escola 

Secundária, sede do agrupamento que agrega cinco espaços escolares (três Escolas 

Básicas do 1.º ciclo, uma Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos e uma Escola Secundária). A 

escola está localizada numa das maiores freguesias da zona urbana de Lisboa e serve não 

só a freguesia em que está inserida como também as freguesias vizinhas, as quais possuem 

uma população bastante heterogénea, desde a classe alta até às classes mais baixas, sendo 

dominada pelas classes média e média-baixa. 

 A escola em questão foi oficialmente inaugurada em janeiro de 2013 e resultou da 

fusão de duas escolas e da requalificação pela Parque Escolar. Desta requalificação 

emergiu uma escola arquitetonicamente original, com bons espaços formais e informais 

de ensino e de convívio, simultaneamente luminosa e sóbria, funcional e confortável, em 

diálogo com os jardins e espaço envolvente e ecologicamente equilibrada. 

 Os 1345 alunos que frequentam esta escola representam cerca de 53% dos alunos 

totais do agrupamento e estão distribuídos por 58 turmas do ensino básico, secundário, 

cursos profissionais e cursos de formação e educação. O total do agrupamento apresenta 

uma taxa de 2,5% de interculturalidade, com particular destaque para alunos oriundos do 

Brasil e dos PALOP, embora também existam alunos da Europa de Leste e da China, o 

que exige um trabalho inclusivo no microcosmo cultural que é a escola. 

O nível de escolaridade dos pais dos alunos pertencentes às escolas do 

agrupamento é médio, com 30% dos pais com o ensino secundário concluído, 18% 

detentores do 3.º ciclo e 13% de licenciatura, havendo ainda uma percentagem 

interessante (3%) de detentores de graus superiores à licenciatura. A nível profissional, 

existe um número significativo de profissionais ligados ao ensino e profissionais 

especialistas ligados a diversas ciências. 

 Relativamente a infraestruturas, um dos aspetos que mais se destaca nesta escola 

é o caráter aberto das salas de aula, no sentido em que quase todas possuem uma parede 

de vidro que permite ter uma visão não só dos corredores, mas também dos vários jardins 

interiores que a escola possui. Ao nível de equipamento, a escola possui quadros 
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interativos e computadores em todas as salas a vários laboratórios destinados ao ensino 

da Física e da Química, com os respetivos materiais necessários à realização de atividades 

laboratoriais. 

A Turma 

 A turma participante neste trabalho é constituída por 23 alunos, dos quais apenas 

dezassete estão inscritos na disciplina de Física e Química A e, como tal, os intervenientes 

deste estudo são dezassete alunos (catorze rapazes e três raparigas) com idades 

compreendidas entre os catorze e dezasseis anos de idade, não havendo repetentes do 10.º 

ano de escolaridade. Uma vez que esta é uma escola recente, nenhum dos alunos a tinha 

frequentado anteriormente, pelo que o primeiro contacto com a escola e com a maioria 

dos colegas foi feito durante o ano letivo em questão. 

Embora assíduos e pontuais, a maior parte dos alunos apresenta um 

comportamento muito infantil mas considerado, em termos globais, razoável. No que diz 

respeito ao aproveitamento, este é considerado suficiente, apesar de haver alunos com 

muito potencial e interesse. Uma particularidade distintiva desta turma é o facto de ser 

uma turma selecionada para participar no Projeto EduLabs pelo que foi disponibilizado 

um tablet por aluno, durante o ano letivo.  

Em relação aos encarregados de educação dos alunos, uma elevada percentagem 

possui habilitações ao nível do ensino superior (40%) e 25% possui habilitações ao nível 

do ensino secundário. De uma forma geral, os encarregados de educação envolvem-se de 

forma ativa na vida escolar dos seus educandos, revelando interesse e participação não só 

nas reuniões para as quais são convocados, mas também solicitando frequentemente 

reuniões individuais com a diretora de turma. 

Recolha de Dados 

Os dados recolhidos numa investigação naturalista caracterizam-se por se focarem 

em eventos que ocorrem naturalmente, eventos da vida real, e que, desta forma, traduzem 

uma realidade. Outro aspeto que caracteriza os dados qualitativos é a sua riqueza e 

holismo, com um grande potencial para revelarem alguma complexidade. Assim, os 
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dados qualitativos são adequados para conhecer os significados que as pessoas atribuem 

aos eventos, aos processos e às estruturas que fazem parte das suas vidas e para os 

relacionar com a realidade social que os rodeia, e são considerados como uma das 

melhores estratégias para o desenvolvimento de hipóteses, para o teste dessas mesmas 

hipóteses e para validar, explicar ou reinterpretar dados quantitativos (Miles & 

Huberman, 1994). 

A recolha de dados na investigação qualitativa faz-se através de diversos 

instrumentos, designadamente através da observação naturalista, da realização de 

entrevistas e da análise de documentos escritos (Patton, 1990). No caso deste trabalho, os 

dados são recolhidos através da realização da observação naturalista (notas de campo da 

professora e registo áudio das aulas), da entrevista em grupo focado e da análise das 

produções escritas pelos alunos durante a realização das tarefas, mediante a autorização 

prévia por parte dos encarregados de educação dos alunos em questão (Apêndice F). Uma 

descrição detalhada dos instrumentos utilizados é realizada nas secções seguintes. 

Observação Naturalista 

A observação, e em particular a observação de aulas, constitui um instrumento de 

recolha de dados muito utilizado em investigação naturalista, que permite ao investigador 

recolher dados a partir de situações reais, uma vez que a este é dada a oportunidade de 

observar in situ e em primeira mão uma determinada situação (Patton, 1990).  

Em termos de investigação, os fatores chave na organização e na realização de 

uma observação incluem o tipo de fenómeno que é observado e a perspetiva do 

observador (Burton & Bartlett, 2005) e, desta forma, as observações podem classificadas 

com base na sua formalidade e abertura/visibilidade, com base no seu grau de 

estruturação, e com base no papel do observador (Burton & Bartlett, 2005; Cohen, 

Manion & Morrison, 2005). 

Tal como descrito por Burton e Bartlett (2005), uma forma de classificar as 

observações realizadas é com base na sua formalidade e abertura/visibilidade. De acordo 

com esta classificação, as observações podem ser consideradas formais e abertas se a 

observação for realizada de uma forma visível, isto é, com um contacto visual direto entre 
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o participante e o observador. No caso de o observador não estar em contacto direto com 

o participante, a observação é descrita como formal e fechada/invisível.  

Numa outra abordagem, as observações podem ser descritas com base no seu grau 

de estruturação (Cohen et al., 2005) e classificam-se como observações estruturadas, 

semi-estruturadas e não estruturadas. Uma observação estruturada caracteriza-se por ser 

sistemática, com categorias pré-definidas e muito focada num objetivo pré-definido 

relativamente ao que se pretende observar. O investigador, neste tipo de observação, adota 

uma atitude passiva, não interventiva, registando apenas as incidências dos fatores que 

estão a ser estudados e que, de uma forma geral, são anotados sob a forma de entradas 

numa grelha de observação previamente preparada pelo observador, com base naquilo 

que quer observar, e que inclui as categorias por ele definidas (Cohen et al., 2005). 

Adicionalmente, as observações também podem ser registadas em notas de campo que, a 

nível descritivo podem incluir: anotações de palavras-chave, transcrições ou observações 

mais detalhadas, descrição dos espaços físicos, descrição dos eventos, comportamentos e 

atividades, mapas contextuais, barras cronológicas, etc. (Bogdan & Biklen, 1994; 

LeCompte & Preissle, 1993; Lincoln & Guba, 1985; Spradley, 1980, citados por Cohen 

et al., 2005). Numa observação semi-estruturada, o observador utiliza uma lista de 

questões/acontecimentos a serem observados mas os dados são obtidos de forma menos 

sistemática e menos pré-determinada. Finalmente, nas observações não estruturadas o 

observador não determina antecipadamente o foco da sua observação e como tal terá de 

considerar tudo o que se passa numa determinada situação e só depois decide a 

importância que terá para a sua investigação (Cohen et al., 2005). Pelas características 

que lhes são inerentes, estes dois últimos tipos de observação utilizam-se na formulação 

de hipóteses e não na sua verificação, ao contrário do que acontece nas observações 

estruturadas (Cohen et al. 2005). 

Por último, e tal como referido, as observações podem ser classificadas tendo em 

conta o papel do observador e são-lhes atribuídas as seguintes classificações de acordo 

com uma decrescente participação do observador na situação/ambiente observados: 

participante completo, participante como observador, observador como participante e 

observador completo (Gold, 1958, citado por Cohen et al, 2005). Desta forma, o 

observador pode adotar diferentes papéis, no que diz respeito à sua posição, em termos 

de integração e participação no evento observado, desde um papel em que é parte 
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integrante do mesmo até ao papel oposto, em que em nada interfere, limitando-se a 

observar o que vai ocorrendo (LeCompte & Preissle, 1993 citados por Cohen et al., 2005).  

Para além da componente descritiva, e mais objetiva, as notas de campo devem 

incluir informação que reflita um relato mais pessoal, e consequentemente mais subjetivo, 

da observação realizada e que deve estar assinalada como “C.O.” (comentário do 

observador). Embora seja difícil encontrar um equilíbrio entre a parte descritiva e a parte 

reflexiva, esta última componente enfatiza a especulação, os sentimentos, as ideias, as 

impressões, os preconceitos, etc., e, dessa forma, melhora e completa a componente 

descritiva. Desta forma, há sempre um elemento pessoal nas notas de campo uma vez que 

é impossível “atingir um nível de compreensão e reflexão que possa resultar em notas 

puras, isto é, notas que não reflitam a influência do observador” (Bogdan & Biklen, 1994, 

p. 167). 

Outra forma de registar os dados de uma observação, e que pode ser utilizada em 

conjunto com as notas de campo, é através da utilização de registos áudio, os quais 

apresentam várias vantagens. Por exemplo, as gravações ser ouvidas várias vezes e, desta 

forma, permitem uma transcrição mais detalhada das interações entre os intervenientes e, 

por outro lado, as gravações permitem analisar sequências de uma conversa e, desta 

forma, compreender o sentido real de uma conversação (Silverman & Marvasti, 2008).  

Apesar de ser descrita por muitos autores como um instrumento neutro, no sentido 

de ser não-interventivo, a observação utilizada em investigação naturalista tem de ser 

sempre considerada sob o ponto de vista ético e moral: uma não-intervenção por parte do 

observador tem de ser encarada com alguma cautela na medida em que poderá interferir 

com assuntos relacionados, por exemplo, com a invasão e proteção da privacidade dos 

participantes. Outras críticas apontadas à observação naturalista, é o seu carácter 

behaviorista, excluindo qualquer menção às intenções ou motivações dos indivíduos 

observados ou fazendo-o de forma subjetiva, através da interpretação que o observador 

realiza, pelo que é recomendada a utilização de métodos complementares de recolha de 

dados (Cohen et al., 2005). 

Neste trabalho, realizam-se observações das aulas lecionadas, com recurso à 

gravação áudio de dois grupos de trabalho por aula, de forma a registar a interação entre 

os alunos e entre estes e a professora. As notas de campo produzidas são o resultado da 
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observação realizada pela professora. Sempre que possível, a professora faz registos, 

ainda que muito sintéticos, no decorrer da aula, mas a maior parte das notas são registadas 

logo a seguir à aula, quando a professora realiza o seu processo de reflexão sobre as 

dificuldades que os alunos sentem, as aprendizagens que realizam e estratégias que 

utilizam para aprenderem e superarem as dificuldades, durante a realização de tarefas de 

investigação.  

Entrevista 

A realização de entrevistas constitui uma das técnicas de recolha de dados mais 

utilizadas na investigação qualitativa e envolve a troca de perspetivas entre duas ou mais 

pessoas (entrevistador, que pode ou não ser o próprio investigador e entrevistado(s)), em 

situações de cara a cara ou por telefone (Afonso, 2005; Charles, 1998; Eisman, 1992, 

citados por Coutinho, 2011). De acordo com Tuckman (2005):  

Ao possibilitar o acesso ao que está “dentro da cabeça de uma pessoa”, estes 

processos tornam possível medir o que uma pessoa sabe (informação ou 

conhecimento), o que gosta e não gosta (valores e preferências) e o que pensa 

(atitudes e crenças) (p. 307).  

Para a realização de uma entrevista é imprescindível uma planificação cuidada, 

que tenha em conta a estrutura da entrevista, o papel do entrevistador, o registo dos dados 

e a sua análise final (Burton & Bartlett, 2005). 

Relativamente ao grau de estruturação, as entrevistas podem ser classificadas 

como estruturadas e não-estruturadas e alguns autores consideram ainda uma categoria 

intermédia de entrevista: entrevista semiestruturada (Afonso, 2005; Fontana & Frey, 

1994), sendo a seleção de um determinado tipo de entrevista dependente dos objetivos do 

estudo (Coutinho, 2011). 

As entrevistas estruturadas caracterizam-se pela colocação de questões pré-

estabelecidas e pelo enquadramento das respostas dadas num conjunto de categorias 

previamente estabelecido (pré-codificadas) (Tuckman, 2005). Esta abordagem permite ao 

entrevistador aplicar as mesmas questões a um número elevado de entrevistados e obter 

informação quantificável (Afonso, 2005). Neste tipo de entrevista destacam-se algumas 

regras respeitantes ao papel do entrevistador: a) respeitar sempre a sequência das 

perguntas e a sua exata formulação; b) não deixar que outra pessoa interrompa a 
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entrevista, responda em vez do entrevistado ou dê a sua opinião; c) não sugerir uma 

resposta nem mostrar a sua opinião acerca de uma resposta; d) não interpretar o 

significado de uma pergunta, repetir apenas a pergunta, se necessário, com as instruções 

e clarificações previamente definidas; e e) nunca improvisar, nomeadamente 

acrescentando categorias de resposta ou alterando frases, ainda que ligeiramente. Pelo 

exposto, a inexistência de flexibilidade de adequação e adaptação das questões à 

individualidade do sujeito e o facto de não permitir qualquer tipo de criatividade 

constituem algumas das desvantagens deste tipo de entrevista (Afonso, 2005; Burton & 

Bartlett, 2005) e, de acordo com Coutinho (2011), este tipo de entrevista não é 

normalmente utilizada em estudos qualitativos.  

Contrariamente, nas entrevistas não estruturadas a interação verbal entre o 

entrevistador e o entrevistado assemelha-se a uma conversa informal e desenvolve-se em 

torno de temas que são introduzidos pelo entrevistador, dando ao entrevistado liberdade 

para discorrer sobre esse mesmo tema (Afonso, 2005). As respostas do entrevistado são 

abertas, as categorias vão sendo construídas de forma indutiva e a utilização, ou não, de 

um guião depende da experiência do entrevistador e do objetivo da entrevista. De uma 

forma geral, o objetivo deste tipo de entrevistas consiste em compreender o 

comportamento e os significados construídos pelos sujeitos e podem desenvolver-se 

numa lógica descritiva, em que se pretende recolher informações sobre factos, ou podem 

ser orientadas num sentido interpretativo, em que se recolhem opiniões e representações 

do entrevistado. Este tipo de entrevista exige tanta preparação quanto as entrevistas 

estruturadas mas requerem mais disciplina e criatividade por parte do entrevistador de 

forma a não influenciar as respostas do entrevistado. Devido à sua natureza, este tipo de 

entrevistas exige algum tempo para análise e interpretação e têm de ser realizadas em 

número reduzido, não permitindo a obtenção de informação passível de ser quantificável 

(Afonso, 2005).  

Por último, as entrevistas semiestruturadas constituem um formato intermédio de 

entrevista entre os dois tipos de entrevistas já descritas, onde o entrevistado tem 

possibilidade de dissertar sobre o tema proposto. O entrevistador deve seguir um conjunto 

de questões previamente definidas num guião, mas num contexto muito semelhante ao de 

uma conversa informal. Neste tipo de entrevistas o guião é elaborado a partir das questões 

de pesquisa e orientações de análise do projeto de investigação de que faz parte e é 
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utilizado como um instrumento de gestão da entrevista, tendo o entrevistador liberdade 

para dirigir, sempre que achar oportuno e pertinente, o discurso para um assunto que o 

interessa. O entrevistado dará respostas abertas e as categorias serão construídas a 

posteriori de forma indutiva (Afonso, 2005; Fontana & Frey, 1994). 

Um tipo particular de entrevista, focus group (grupo focado), caracteriza-se pela 

constituição de pequenos grupos homogéneos de indivíduos (sete a dez elementos) com 

o objetivo de debater um tema em profundidade durante uma ou duas horas mas sem que 

se tenha de atingir um consenso ou tomada de decisão (Afonso, 2005; Coutinho, 2011). 

O termo focus (focado) é, segundo Patton (1990), justificado tendo em conta a limitação 

deste tipo de entrevista à exploração de um único tema, ao facto do grupo ser constituído 

por indivíduos com características ou vivências comuns e ao facto de ter de se gerir 

corretamente o tempo de entrevista. O objetivo principal deste tipo de entrevista é a 

obtenção de dados sobre um determinado tema, num contexto social onde os indivíduos 

podem considerar os seus pontos de vista, tendo conhecimento dos pontos de vista de 

outros participantes. (Patton, 1990).  

Neste tipo de entrevista é atribuído ao entrevistador o papel adicional de 

moderador, que faz uso de um guião de entrevista semiestruturada, previamente 

preparado, com o objetivo de gerar e orientar a discussão. Contudo, este papel de 

moderador implica que o entrevistador tenha de ter qualidades adicionais às requeridas 

numa entrevista típica, em que o seu papel se limita quase exclusivamente à colocação de 

questões: para além da criação de um ambiente informal, propício à discussão dos 

diferentes pontos de vista e trocas de experiências e perspetivas ele terá de orientar e gerir 

a entrevista para que esta não seja dominada por um ou dois participantes e terá de 

incentivar a participação de todos os indivíduos do grupo (Afonso, 2005; Bogdan & 

Biklen, 1994, Patton, 1990).  

Em termos de vantagens, este tipo de entrevista permite a obtenção de dados 

relativos a vários indivíduos num curto espaço de tempo e permite acrescentar qualidade 

a esses mesmos dados como consequência das interações que se estabelecem entre os 

diversos participantes. Contudo, este tipo de entrevista não permite a colocação de muitas 

questões e as participações individuais têm de ser geridas devido a limitações de tempo. 

Adicionalmente, a intervenção dos vários participantes e a ocorrência de conversas 

paralelas pode resultar em sobreposição de vozes, o que torna a transcrição deste tipo de 



 
 

63 
 

entrevista uma tarefa difícil. Uma outra limitação deste tipo de entrevistas está 

relacionada com a eventual não participação de alguns entrevistados que se sintam 

intimidados por terem uma perspetiva diferente daquela partilhada pela maioria do grupo 

(Patton, 1990). Independentemente da tipologia da entrevista, o procedimento mais 

comum e mais prático para o registo de dados é o registo áudio ou vídeo da entrevista, 

embora os entrevistadores também possam tomar notas durante e/ou após a entrevista 

(Coutinho, 2011). 

Relativamente ao guião de entrevista, este constitui um instrumento que serve de 

base à realização de uma entrevista e é constituído por um conjunto de questões que 

podem assumir vários formatos (diretas, exploratórias, específicas ou não e com 

respostas-chave). De acordo com Tuckman (2005) é aconselhável a utilização de mais do 

que um formato numa mesma entrevista embora alguns autores aconselhem que se evitem 

questões que possam ser respondidas com sim/não uma vez que alguns pormenores e 

detalhes particulares apenas são revelados a partir de questões exploratórias (Bogdan & 

Biklen, 1994). De acordo com Tuckman, (2005, p. 320) “ as questões a apresentar (…) 

devem refletir o objetivo que se pretende verificar, ou seja, as hipóteses ou as questões de 

investigação” e numa primeira etapa o investigador deverá especificar as variáveis que 

pretende medir e, com base nelas, formular questões que reúnam as propriedades 

definidas na operacionalização das variáveis (Tuckman, 2005).  

No âmbito deste trabalho, são realizadas duas entrevistas em grupo focado, cada 

uma com uma duração de cerca de 20 minutos, conduzidas na escola, fora do período de 

aulas e numa sala diferente da sala de aula. Os elementos da turma são divididos em dois 

grupos (um constituído por nove alunos e outro constituído por oito alunos), e são-lhes 

colocadas as questões que constam do guião de entrevista apresentado no Apêndice E. 

Documentos Escritos 

Tal como referido anteriormente, os documentos escritos são um dos instrumentos 

de recolha de dados na investigação qualitativa, cuja análise se centra na perspetiva do 

investigador e implica uma pesquisa e análise (Bogdan & Biklen, 1994). Como 

documento escrito entende-se a impressão deixada num suporte físico, como manuscritos, 

fotografias, filmes, diapositivos, endereços eletrónicos, impressões, etc., e podem ser 

divididos em fontes primárias e fontes secundárias.  
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Por fontes primárias entende-se material original, sem qualquer tipo de análise ou 

interpretação, tal como manuscritos, leis, atas de reuniões, biografias, filmes, pinturas, 

etc. Contrariamente, as fontes secundárias caracterizam-se por resultarem das fontes 

primárias através de processos de interpretação ou análise e, como tal, serem mais 

limitadas uma vez que pressupõem uma ou mais interpretações prévias (Bell, 2004).  

Uma outra classificação divide os documentos escritos em oficiais e pessoais, 

sendo que os primeiros incluem artigos de jornais e revistas, registos de organismos 

públicos, legislação, horários, atas de reuniões, planificações, fichas de trabalho, etc. e os 

segundos são, geralmente, utilizados na investigação-ação, devido à importância que os 

investigadores dão ao método biográfico narrativo e às histórias de vida. No caso dos 

documentos pessoais, estes podem ainda ser divididos em naturalistas, quando são 

produzidos por iniciativa do próprio indivíduo e em sugeridos pelo investigador, em que 

este (por exemplo, o professor) solicita ao interveniente (o aluno) que escreva sobre as 

suas experiências (Bogdan & Biklen, 1994). 

Independentemente da sua classificação, os documentos escritos podem ser 

utilizados de acordo com uma das seguintes perspetivas: a) para completar a informação 

obtida por outros métodos e/ou b) ser o método de pesquisa principal, sendo os 

documentos alvo de estudo por si próprios (Bell, 2004).  

As grandes vantagens da utilização dos documentos escritos residem no facto 

destes providenciarem algumas perceções acerca do contexto sobre o qual recai a 

investigação, providenciarem informação que não é facilmente comunicada através de 

outras formas e destes suportarem (ou não) outras fontes de recolha de dados. Nas 

desvantagens inclui-se o facto de poderem dar origem a uma grande quantidade de dados, 

cuja análise é difícil e o facto da seleção dos documentos poder ser influenciada por 

escolhas pessoais do investigador (Koshy, 2005). 

A utilização de documentos escritos pressupõe duas fases distintas: a recolha e 

seleção dos documentos e sua análise, verificando-se que a primeira etapa é geralmente 

limitada pelo fator tempo. Desta forma, o investigador deve ter o cuidado de gerir 

cuidadosamente as fontes selecionadas, tendo em conta o tempo disponível, não 

selecionar de forma exclusiva documentos que suportem o seu ponto de vista e selecionar 

documentos credíveis e adequados à finalidade do seu trabalho (Bell, 2004). 
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Neste trabalho em particular são utilizados não só os registos escritos dos alunos, 

que resultaram da realização das tarefas de investigação, mas também as reflexões que os 

mesmos fazem sobre o trabalho desenvolvido e aprendizagens alcançadas em sala de aula. 

Desta forma, são recolhidas informações que permitam corroborar as respostas às 

questões que orientaram este estudo, ao servirem de complemento às observações e 

entrevistas realizadas. 

Triangulação de Dados 

Na área das ciências sociais e humanas, o termo triangulação é introduzido por 

Campbell e Fishe (1959, citado por Duarte, 2009), mas em investigação qualitativa este 

termo foi popularizado por Denzin, em 1970 (citado por Duarte, 2009), que argumentava 

que o recurso a diferentes métodos podia ser a forma mais válida de testar uma hipótese. 

Desta forma, a triangulação teria como objetivo principal a convergência de resultados e 

a redução de possíveis enviesamentos, de natureza diversa. 

 Em 1989, Denzin (citado por Duarte, 2009) amplia o conceito de triangulação e 

descreve quatro tipos de triangulação: a) triangulação de dados, que se refere à utilização 

de diversas fontes de dados, de forma a obter uma descrição mais completa da situação a 

estudar; b) triangulação de investigadores, em que há a recolha de dados, por vários 

investigadores, de forma independente e que conduz à comparação e discussão dos vários 

pontos de vista; c) triangulação teórica, em que o investigador recorre a diversas teorias 

para interpretar um conjunto de dados; e d) triangulação metodológica (intra ou 

intermétodos), na qual são utilizados diversos métodos, como por exemplo a observação 

e a entrevista, para estudar um determinado aspeto da realidade. 

 Contudo, a ideia da triangulação como uma técnica que garante a validade dos 

resultados, como é considerada por muitos autores, não é consensual e tem sido alvo de 

críticas que têm como questão central o próprio conceito de validade, que não pode ser 

encarado de forma simplista considerando a verdade como uma visão unitária produzida 

pelos dados gerados por diferentes métodos (Almeida & Pinto, 1986, citados por Duarte, 

2009). Outras críticas prendem-se com o facto de poder existir diferentes interpretações 

dos dados recolhidos, que derivam de diferentes formas de trabalhar e que não podem ser 

integradas (Fielding & Fielding, 1986, citados por Duarte, 2009) ou com o facto de, 

através da utilização de diferentes métodos, e considerando os erros associados a cada um 
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deles, haver uma excessiva propagação desses mesmos erros (Fielding & Schreier, 2001, 

citados por Duarte, 2009). 

 Apesar destas críticas, os métodos de triangulação de dados, e em particular a 

triangulação metodológica, são muito utilizadas em estudos sociais e humanos, e neste 

trabalho em particular são utilizados a observação de aula com recurso a registo áudio e 

notas de campo, a entrevista e os registos escritos como métodos distintos de dar resposta 

às questões orientadoras. 

Análise de Dados 

Um aspeto extremamente importante relativamente aos dados qualitativos, e que 

determina o seu poder na investigação qualitativa, é a forma como estes são analisados 

(Miles & Huberman, 1994). A análise de dados pode ser definida como uma tarefa que 

pretende identificar os aspetos fundamentais da informação recolhida para que se 

clarifique e compreenda a natureza das atividades e eventos investigados e, assim, a 

análise de dados pode ser encarada como um processo de reflexão e interpretação 

(Stringer, 1999). De acordo com o mesmo autor, e em concordância com Miles e 

Huberman (1994), a análise de dados e sua interpretação inicia-se com a separação dos 

dados que, por sua vez, engloba dois processos distintos: a categorização e codificação 

de dados e/ou a seleção de experiências-chave (Stringer, 1999). 

A categorização e codificação dos dados consistem na identificação dos aspetos e 

elementos significantes que constituem a experiência e da perceção das pessoas 

envolvidas no estudo. A maior dificuldade deste processo está relacionada com o 

enviesamento que pode resultar das próprias perspetivas e conceções do investigador pelo 

que este terá de garantir que a análise é realizada com base nos termos, conceitos e 

significados do participante.  

Os procedimentos para a categorização e codificação envolvem: a) revisão dos 

dados recolhidos, para que o investigador se familiarize com o conteúdo, ideias e pontos 

de vista expressos; b) separação dos dados, que visa a identificação de ideias, conceitos, 

eventos e experiências de forma a isolar os elementos de compõem a experiência; c) 

categorização e codificação, que consiste na distribuição dos elementos em grupos (ou 

categorias) devidamente identificados (ou codificados); d) identificação dos temas, que 
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resulta no reconhecimento de temas comuns a vários participantes; e) organização de um 

sistema de categorias; e f) desenvolvimento de uma estrutura de relatório ou de 

apresentação que inclua temas, categorias e subcategorias de forma a comunicar as 

principais ideias e conclusões (Stringer, 1999). 

A seleção e análise de experiências-chave consistem na focagem em eventos que 

tiveram um impacto importante na experiência dos participantes e que podem contribuir 

para compreender o significado desses eventos na vida dos participantes. À semelhança 

da categorização e codificação, a seleção de experiências-chave inclui alguns processos 

entre os quais a revisão de dados, identificação das experiências-chave, identificação dos 

elementos de cada experiência-chave e identificação de temas. Numa fase posterior, a 

análise de dados pode ser enriquecida de forma a obter-se uma visão holística que englobe 

todos os fatores que tenham alguma influência na solução do problema delineado 

inicialmente. Isto pode ser feito através de, por exemplo, cruzamento de perspetivas de 

vários participantes pertencentes a grupos diferentes ou através da consulta de outras 

fontes de informação, nomeadamente documentos escritos (Stringer, 1999).  

Tendo em consideração a primeira questão orientadora deste trabalho, que 

pretendia identificar as dificuldades que os alunos sentem quando realizam tarefas de 

investigação, são identificadas três categorias de análise: a) competências processuais; b) 

competências conceptuais; e c) competências sociais, atitudinais e axiológicas. Como 

forma de facilitar a organização dos resultados, são também identificadas subcategorias 

para cada uma das categorias de análise referidas. Relativamente à segunda questão 

orientadora, que visa dar a conhecer as aprendizagens alcançadas pelos alunos quando 

realizam tarefas de caráter investigativo, utilizam-se as mesmas categorias de análise 

identificadas para as dificuldades. Contudo, no que diz respeito às respetivas 

subcategorias, algumas não são incluídas uma vez que não são evidentes aprendizagens 

nesse domínio. Ainda em relação a esta segunda questão, e tendo em conta os resultados 

obtidos, há a necessidade de incluir uma nova categoria, a qual diz respeito às estratégias 

a que os alunos recorrem para aprender. Finalmente, na última questão, relacionada com 

a avaliação que os alunos fazem das tarefas de investigação que realizam, a análise e 

organização dos dados recolhidos conduz à sua categorização de acordo com o interesse 

e gosto dos alunos.  



 
 

68 
 

Neste trabalho, e de acordo com o que foi descrito, as categorias e subcategorias 

indicadas emergem da análise dos dados recolhidos à luz das questões orientadoras, tendo 

como base as competências descritas no programa de Física e Química A do 10.º ano de 

escolaridade (Martins et al., 2001). No Quadro 4.1 são apresentadas as categorias e 

subcategorias de análise identificadas para cada uma das três questões orientadoras, bem 

como os instrumentos utilizados na recolha de dados. 

 

Quadro 4.1 

Categorias e subcategorias de análise para as questões de investigação.  

Questões de 

investigação 
Categorias Subcategorias 

Instrumentos de recolha de dados 

Observação 

naturalista 

Documentos 

escritos 

Entrevista 

em grupo 

focado 

Que 

dificuldades 

revelam os 

alunos quando 

realizam 

tarefas de 

investigação? 

Competências 

processuais 

Pesquisar informação    

Selecionar e sintetizar 

informação 
   

Construir tabelas e 

gráficos 
   

Competências 

conceptuais 

Formular hipóteses    

Planificar experiências    

Utilizar conceitos 

científicos 
   

Competências 

sociais, 

atitudinais e 

axiológicas 

Trabalhar em grupo    

Gerir o tempo    

Que 

aprendizagens 

realizam os 

alunos e como 

aprenderam 

quando 

desenvolvem 

tarefas de 

investigação? 

Competências 

processuais 

Selecionar e sintetizar 

informação 
   

Competências 

conceptuais 

Formular hipóteses    

Utilizar conceitos 

científicos 
   

Competências 

sociais, 

atitudinais e 

axiológicas 

Trabalhar em grupo    

Estratégias 

Pesquisa e seleção de 

informação 
   

Trabalho em grupo    

Orientação da 

professora 
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Quadro 4.1 (continuação) 

Categorias e subcategorias de análise para as questões de investigação.  

 

Qual a 

avaliação que 

os alunos 

fazem 

relativamente 

às tarefas de 

investigação 

que 

realizaram? 

 

 

Interesse 

 

----    

Gosto ----    

 

 

Síntese do Capítulo 

Neste capítulo apresentaram-se os métodos e instrumentos de recolha de dados 

utilizados durante a realização deste trabalho, que foram escolhidos tendo em conta os 

objetivos delineados e as questões orientadoras do estudo.  

Utilizando uma metodologia de investigação de natureza qualitativa, o trabalho é 

conduzido numa turma do 10.º ano constituída por dezassete alunos (catorze rapazes e 

três raparigas) e os dados são recolhidos através de documentos escritos, observação 

naturalista (registo áudio das aulas e notas de campo) e entrevistas em grupo focado.  

A triangulação dos dados recolhidos permite garantir a validade dos mesmos e, 

após a sua análise, é possível definir um conjunto de categorias e subcategorias associadas 

às questões orientadoras, que facilitam a apresentação, interpretação e compreensão dos 

dados recolhidos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos, referentes às 

questões orientadoras do trabalho e, como tal, são apresentadas três secções: a) 

dificuldades reveladas pelos alunos durante a realização de tarefas de investigação; b) 

aprendizagens alcançadas pelos alunos através da realização de tarefas de investigação e 

estratégias para aprenderem; e c) avaliação realizada pelos alunos em relação às tarefas 

de investigação. 

Dificuldades Reveladas pelos Alunos durante a Realização de Tarefas 

de Investigação 

 Os dados recolhidos revelaram as dificuldades experienciadas pelos alunos 

durante a realização de tarefas de investigação subjacentes ao tema “A energia no 

aquecimento/arrefecimento de sistemas” e a análise destes dados permitiu a sua 

organização em três categorias: competências processuais, competências conceptuais e 

competências sociais, atitudinais e axiológicas, cuja descrição é apresentada de seguida. 

Competências Processuais 

Tendo em conta os dados recolhidos, foi possível a identificação de três 

subcategorias diferentes no que diz respeito às dificuldades evidenciadas pelos alunos 

quando realizam tarefas de investigação, ao nível das competências processuais: a) 

pesquisar informação; b) selecionar e sintetizar informação; e c) construir tabelas e 

gráficos. 

Pesquisar informação 

A dificuldade em pesquisar informação foi transversal a quase todas as tarefas e 

foi o aspeto mais apontado pelos alunos, quando questionados acerca das dificuldades 

que sentiram na realização das diferentes tarefas de investigação: 
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(Documento escrito, Tarefa 1)  

 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 

De igual modo, também na entrevista em grupo focado os alunos mencionaram a 

pesquisa de informação, em particular no manual, como o maior constrangimento com 

que se depararam: 

Professora- Que dificuldades sentiram? 

A1- A pesquisa. 

A2- Era um bocado difícil, especialmente no livro. Sim. No livro achei difícil 

encontrar as coisas. 

Professora- E na Internet, não tiveram dificuldade em pesquisar? 

A2- Tivemos. 

A1- Tivemos também em algumas partes porque as palavras na Internet são 

outras. 
 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

Assim, e de acordo com as respostas dadas pelos alunos, as dificuldades sentidas 

na pesquisa de informação prenderam-se com pesquisar informação, tanto no manual 

como na Internet, e com a linguagem que encontraram na Internet. Contudo, e tendo em 

conta outros instrumentos de recolha de dados, nomeadamente as notas de campo e os 

registos áudio das aulas, verificou-se a existência de outros tipos de dificuldades 

associadas à pesquisa de informação bem como consequências dessas dificuldades. 

Nos registos áudio das aulas foi possível identificar momentos em que foram 

evidentes vários tipos de dificuldades que os alunos experienciaram durante a pesquisa 

de informação: 

Professora- Acham que esse site [Fórum da Casa] é científico? 

A1- Quer dizer… ó stôra, nós também… 

A2- …temos de pesquisar! 

Professora- Sim, claro. E em vários sítios. Escrevam só uma palavra que vocês 

achem que devam pesquisar, ou duas palavras. 

A1- Do texto? 

Professora- Sim, do texto. 

A2- Circulação. 
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A1- Difusão do ar. 

A2- Isso não está no texto. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 1) 

Neste excerto, é clara a dificuldade que os alunos tiveram em encontrar termos de 

pesquisa e, consequentemente, em realizar essa pesquisa e encontrar informação 

relevante. Mesmo com a orientação da professora, que sugeriu que utilizassem termos de 

pesquisa com base em palavras que estivessem no texto, os alunos revelaram muita 

dificuldade na seleção desses conceitos-chave. Esta mesma dificuldade foi percecionada 

pela professora durante a realização das tarefas, e nesta tarefa em particular (tarefa 1) foi 

incluído nas suas notas de campo que “os alunos demonstraram muita dificuldade em 

arranjar termos de pesquisa na Internet”.  

Face a esta dificuldade, nalgumas tarefas foi necessário, por várias vezes, orientar 

os alunos para sites e páginas do manual como forma de evitar que se dispersassem com 

assuntos fora do âmbito do trabalho. A título exemplificativo, na tarefa 4, a professora 

teve de “orientar os alunos para verem a informação que está no manual, uma vez que 

estão a dispersar muito nas pesquisas na internet” e na tarefa 6 a professora optou por 

sugerir, tal como consta nas suas notas de campo, que “os alunos pesquisassem 

inicialmente no manual e só depois completassem a informação com uma pesquisa na 

Internet”. 

 A respeito da tarefa 4 e das dificuldades dos alunos em pesquisarem informação, 

destaca-se o seguinte excerto: 

A1- Diz aqui que Joule verificou que para um dado valor de energia mecânica 

fazer funcionar um dínamo… 

A2- Isso é a experiência de Joule? 

A1- Sei lá. É. Diz aqui. 

A1- A corrente elétrica é fornecida pelo dínamo. Um dínamo é um dispositivo blá 

blá blá. Eu só conheço o Dínamo de Kiev [risos]. E há outro: o Dínamo de Zagreb. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 4)  

Esta situação particular refere-se à pesquisa que os alunos tinham de fazer sobre 

a experiência de Joule, de forma a explicarem a equivalência entre trabalho e calor. Como 

é comprovado pelo excerto, alguns grupos, para além de se terem dispersado nas suas 

pesquisas, começaram a reunir informação sobre o efeito de Joule, ainda que tenham sido 

alertados e orientados para não confundirem experiência de Joule (que traduz a 
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equivalência entre trabalho e calor) com efeito de Joule (que está relacionado com o calor 

gerado pela passagem de uma corrente elétrica através de um condutor). 

Em resumo, foi possível a identificação de dificuldades ao nível da pesquisa de 

informação e, com base na análise dos resultados obtidos, verificou-se que estas 

dificuldades estiveram essencialmente relacionadas com a não utilização de termos de 

pesquisa adequados e com a dispersão dos alunos com assuntos que não estavam 

relacionados com as tarefas em curso.  

Selecionar e sintetizar informação 

Uma outra dificuldade evidenciada pelos alunos durante a realização de tarefas de 

investigação foi a seleção e resumo da informação recolhida através das pesquisas 

realizadas. 

Por exemplo, na tarefa 1, uma análise das respostas dos vários grupos à questão 

5, na qual era pedido aos alunos para pesquisarem na Internet uma resposta ao problema 

formulado (Porque é que os radiadores não devem ser instalados na parte superior das 

paredes ou atrás dos móveis?), revelou que, de uma forma geral, os alunos tiveram 

bastante dificuldade em selecionar e organizar a informação. Desta dificuldade resultaram 

respostas confusas e/ou incompletas, que não respondiam de forma explícita ao problema, 

como se ilustra nos exemplos que se seguem: 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 
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(Documento escrito, Tarefa 1) 

No primeiro caso, os alunos para além de não terem respondido à questão, 

referiram que há uma “transformação do ar” no radiador, o que claramente evidencia não 

só as dificuldades que tiveram em selecionar a informação pesquisada, mas também em 

compreender essa informação e transpô-la de forma a construírem uma resposta à 

pergunta formulada.  

De forma idêntica, no segundo caso, os alunos também não conseguiram sintetizar 

a informação de forma a responderem à questão e limitaram-se a explicar, de forma muito 

superficial, em que consiste um sistema que aquecimento central que utiliza radiadores.  

Em relação ao terceiro excerto, os alunos começaram por tentar explicar o 

funcionamento de um sistema de aquecimento central com radiadores, mas foi patente a 

dificuldade em organizarem a informação recolhida. Na realidade, a resposta apresentada 

inclui muitas afirmações que revelam a não compreensão dos conceitos e uma má seleção 

e organização da informação pesquisada. 

Outra evidência da dificuldade que os alunos tiveram na seleção e síntese da 

informação pesquisada foi a constatação da existência de respostas às questões das tarefas 

que são cópias integrais de sites da Internet ou de páginas do manual, o que revela que os 

alunos não efetuaram qualquer triagem da informação recolhida, nem a resumiram por 

palavras próprias aquando da elaboração de uma resposta final. 
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Logo na primeira tarefa, em que os alunos tinham de fazer uma apresentação sobre 

o funcionamento de um coletor solar, há exemplos de cópias do texto do manual, como o 

que se segue: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

 

(Caldeira & Bello, 2013, p. 63) 

De forma semelhante, e por exemplo na tarefa 4, os alunos responderam a uma 

das questões com uma cópia da informação contida num site sem qualquer caráter 

científico: 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 

(Site da Internet utilizado pelos alunos, Tarefa 4) 
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Por último, e como exemplos de outra consequência que resultou da dificuldade 

dos alunos selecionarem e sintetizarem informação, são apresentadas algumas respostas 

muito incompletas dos alunos às questões que compunham as tarefas: 

 

(Documento escrito, Tarefa 3) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

Através destes exemplos, e após a sua contextualização por intermédio da análise 

dos registos áudio das aulas, é possível concluir que, nalguns casos, a apresentação de 

respostas muito incompletas foi resultado das dificuldades que os alunos tiveram em 

realizarem a pesquisa, seleção e síntese da informação e, em particular, em gerirem o 

tempo destinado a essas etapas. Este aspeto em particular será descrito mais 

detalhadamente na secção referente às competências axiológicas, atitudinais e sociais. 

Face ao exposto, foi possível a identificação de dificuldades ao nível da seleção e 

resumo da informação. Destas dificuldades resultaram algumas consequências, tais como 

a apresentação de respostas que não respondiam de forma clara e completa às questões, 

de respostas muito incompletas e de respostas plagiadas.  
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Construção de tabelas e gráficos 

De acordo com as reflexões realizadas pelos alunos, as dificuldades sentidas 

durante a construção de gráficos foram essencialmente dificuldades de ordem técnica, 

quer na utilização das calculadoras, quer na utilização dos tablets: 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

Embora esta tenha sido a primeira vez que os alunos utilizaram a folha de cálculo 

dos tablets para construírem um gráfico, e esse facto justifique algumas das dificuldades 

sentidas, a utilização das calculadoras gráficas já tinha sido explorada em aulas anteriores 

e inclusive noutras disciplinas e já seria de esperar que os alunos as soubessem utilizar na 

construção de gráficos. 

Num dos grupos, um dos alunos reconheceu de forma explícita que não sabe fazer 

gráficos na calculadora e pediu ajuda à professora: 

A1- Oh stôra, como é que se faz o gráfico, já agora… Eu não sei o que isto quer 

dizer. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 2) 

Este mesmo aluno, juntamente com os restantes colegas de grupo, voltou a revelar 

muitas dificuldades e, cerca de sete minutos, depois a professora cooperante teve de 

ajudá-los a fazer o gráfico passo a passo. 

Outra dificuldade que os alunos revelaram na construção de gráficos é ilustrada 

nos exemplos que se seguem, em que os alunos apresentaram gráficos sem qualquer tipo 

de legenda ou incompletos. Enquanto no primeiro caso os alunos não colocaram qualquer 

informação, nomeadamente a que corresponde cada um dos eixos e cada um dos 

conjuntos de pontos, no segundo exemplo os alunos, embora tenham feito a distinção 
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entre os dois conjuntos de dados representados, referiram-se a estes como “linha”, apesar 

de serem dados discretos, e não indicaram o que está representado nos eixos que 

compõem o gráfico. 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

No que diz respeito às tabelas, e apesar de nenhum aluno ter mencionado qualquer 

tipo de dificuldade nas reflexões individuais ou na entrevista, elas foram notórias perante 

a análise dos documentos produzidos pelos alunos.  

Por exemplo, na tarefa 5 os alunos tinham de recolher dados relativos à variação 

da temperatura de uma determinada massa de água que se encontrava inicialmente à 

temperatura ambiente, após a adição de uma quantidade conhecida de gelo a uma 

temperatura aproximada de 0 ºC (Sistema A) e após a adição de uma mesma quantidade 

de água a uma temperatura de 0 ºC (Sistema B). Com base nos dados recolhidos, teriam 

de concluir qual das duas opções seria a mais indicada para fazer baixar a temperatura da 

massa de água inicial.  
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Assim, e para recolha dos dados das observações, os alunos tinham de construir 

uma tabela de medições com os dados referentes à massa de água inicial à temperatura 

ambiente, massa de gelo e massa de água a uma temperatura de 0 ºC. Para além disso, 

tinham de fazer o registo das temperaturas inicial e final de cada um dos sistemas em 

estudo. Embora quase todas as tabelas construídas pelos grupos apresentassem várias 

incorreções, selecionou-se o seguinte exemplo:  

 

(Documento escrito, Tarefa 5) 

Em primeiro lugar, pode-se verificar que a organização da tabela não foi a mais 

adequada: os alunos deveriam ter optado ou por fazer uma única tabela com os dados 

referentes aos dois sistemas em estudo ou, em alternativa, duas tabelas, uma para cada 

sistema em estudo e com as respetivas legendas. No exemplo apresentado, o grupo optou 

por apresentar três tabelas, sendo que as duas primeiras se referiam a um sistema (Sistema 

A) e uma terceira que se referia ao outro sistema (Sistema B), tornando desta forma difícil 

a leitura dos dados registados.  

Em segundo lugar, os alunos indicaram, de forma incorreta, “peso” em vez de 

“massa” e para além disso indicaram as unidades de forma redundante. No que diz 

respeito à última tabela apresentada, os alunos registaram a variável temperatura de forma 

incorreta, Temp (i) e Temp (f), quando deveriam ter escrito Ti (ºC) e Tf (ºC). 
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Adicionalmente, em nenhuma das medições realizadas foi indicada a sensibilidade dos 

aparelhos de medida e, consequentemente, a incerteza das medições realizadas. 

Pelo exposto, é possível verificar que os alunos tiveram dificuldades na construção 

de gráficos e tabelas. Embora os alunos apenas tenham referido aspetos de caráter mais 

técnico, na realidade as dificuldades evidenciadas prenderam-se com aspetos de forma e 

conteúdo, o que torna os gráficos e tabelas construídos, cientificamente incorretos, 

incompletos e de difícil leitura. 

Competências Conceptuais 

Ao nível das competências conceptuais, os dados recolhidos permitiram o 

reconhecimento de três subcategorias: a) formular hipóteses; b) planificar experiências; e 

c) utilizar conceitos científicos. 

Formular hipóteses  

De acordo com as reflexões realizadas pelos alunos, uma dificuldade com que se 

depararam na realização de tarefas de investigação consistiu na formulação de hipóteses: 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

Também na entrevista em grupo focado foram encontradas evidências das 

dificuldades que os alunos experienciaram na formulação de hipóteses. Quando 

questionados acerca desta questão, os alunos reconheceram que, no caso da formulação 

de hipóteses, alteravam as suas hipóteses iniciais de acordo com o que iam ouvindo “só 

mesmo para ter certo”: 

A3- […] havia muitas vezes em que nós pensávamos numa hipótese e depois 

começávamos a ouvir coisas do ar e víamos que a nossa hipótese estava errada e 
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mudávamos só mesmo para ter certo e se calhar também não era isso que devíamos 

fazer. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

 Esta ideia do que é uma hipótese, do ponto de vista dos alunos, é também 

sustentada pelos registos escritos, em que é percetível que os alunos apresentaram 

hipóteses que foram claramente o resultado de alguma pesquisa, uma vez que nelas 

estavam incluídos conceitos que não tinham sido, nesta etapa das tarefas, abordados na 

sala de aula.  

Por exemplo, na tarefa 4, os alunos utilizaram a informação contida num site da 

Internet como hipótese para a questão formulada: 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

Outro exemplo diz respeito à tarefa 3, em que um dos grupos apresentou uma 

hipótese que incluía conceitos como “capacidade térmica mássica”, os quais ainda não 

tinham sido introduzidos em sala de aula: 

 

(Documento escrito, Tarefa 3) 

Em relação a este grupo em particular, os registos áudio desta aula revelam que o 

grupo alterou a sua hipótese, cuja formulação inicial é apresentada e discutida no excerto 

que se segue:  

A2- Então o que vamos escrever? 

A1- Então… a areia seca está a uma temperatura que é mais elevada do que a areia 

molhada porque… 

A2- …pois apesar de a água estar a receber a mesma radiação, como a areia é um 

material opaco absorve e a água como é cristalina os raios… embora a água receba 

a mesma radiação que a areia esta reflete mais radiações por ter… 
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A1- …um caráter… 

A2- …mais refletor, ao contrário da areia. Mas ainda não respondemos à questão 

porque é que a temperatura é mais baixa junto ao mar. 

A1- Temos de dizer, é como se o mar arrefecesse a areia. 

 (Registo áudio da aula, Tarefa 3) 

Embora não seja claro, através da análise do registo áudio da aula, em que altura 

é que os alunos alteraram a hipótese inicial, percebe-se que quase 45 minutos depois de 

terem escrito a hipótese inicial, e depois de uma discussão em turma em que foi 

introduzido o conceito de capacidade térmica mássica, tiveram dúvidas em relação à 

resposta dada e tentaram completá-la: 

A1- Então, a capacidade térmica da areia é mais baixa. 

A2- Não. É mais… sim, sim: é mais baixa!  

A1- Se a areia aquece mais e recebe a mesma radiação então é preciso menos 

energia para aumentar a temperatura. 

A2- Sim, temos de escrever isso. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 3) 

Na realidade, e uma vez que os alunos não conseguiram terminar a tarefa na aula 

e tiveram de terminá-la em casa, é provável que as alterações detetadas tenham sido feitas 

nessa altura, não tendo sido, como tal, possível encontrar evidências mais consistentes 

sobre esta situação. 

Nesta tarefa em particular, a professora, com base no que foi sendo discutido e na 

análise dos trabalhos finais apresentados pelos alunos, também destacou este aspeto, 

referindo nas suas notas que campo que “alguns grupos alteraram as hipóteses iniciais e 

apresentaram hipóteses com conceitos que ainda não tinham sido abordados”. 

Desta forma, a análise dos dados recolhidos revelou que as dificuldades que 

alguns alunos apresentaram na formulação de hipóteses se relacionaram essencialmente 

com a sua conceção do que é que uma hipótese: em vez de a considerarem como uma 

formulação provisória de uma resposta a uma questão, consideram-na como algo que tem 

de estar certo e que, como tal, justifica a sua alteração a posteriori para ser coincidente 

com a resposta final ao problema em estudo. 
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Planificar experiências  

As dificuldades dos alunos na planificação de uma experiência com o objetivo de 

dar resposta a uma questão-problema revelaram-se, em particular, nas tarefas 2 e 5. 

Apesar dos alunos nem sempre terem reconhecido essas dificuldades, houve alguns que 

as mencionaram nas reflexões realizadas: 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

Nesta tarefa, a professora constatou que havia “alguns grupos com planificação 

da atividade muito incompleta”, o que é sustentado pelo exemplo que se segue, em que 

os alunos não conseguiram planificar uma experiência que lhes permitisse avaliar qual 

dos materiais mencionados seria um melhor condutor de calor: 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

Como se pode facilmente constatar, o procedimento descrito está visivelmente 

incompleto uma vez que, por exemplo, os alunos no ponto 1 não clarificaram onde iriam 

colocar a água a uma temperatura elevada nem para onde a iriam transferir (ponto 2), e 

no ponto 3 referiram que “contam” até a temperatura estabilizar, sem terem especificado 

mais nada: nem o que “contam” nem que equipamento/material utilizariam. 

Esta dificuldade, “em compreender como vão avaliar a transferência de energia 

sob a forma de calor através de uma superfície”, tinha sido apontada pela professora nas 

suas notas de campo e os registos áudio da aula permitem ilustrar algumas das 
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dificuldades experienciadas pelos alunos, nomeadamente na forma como iriam medir a 

temperatura: 

A1- Então, medimos a temperatura durante um certo tempo. 

A2- Na sopa? Nós não queremos ver a temperatura na sopa, queremos medir a 

temperatura no prato. 

A1- Encostamos o termómetro ao prato. 

A2- A sopa vai estar sempre à mesma temperatura, a não ser que o prato seja 

maior. 

A1- Sim, a sopa vai estar sempre à mesma temperatura, agora arrefece mais 

depressa quando a superfície em contacto com o ar é maior. 

A3- Tem de ser um termómetro que veja a temperatura do prato. Vamos chamar 

a stôra a ver se isso existe. 

A2- Vamos chamar a stôra a ver se podemos pura e simplesmente encostar o 

termómetro ao prato. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 2) 

De igual forma, também na tarefa 5 os alunos revelaram muitas dificuldades em 

planificar uma atividade experimental. Nas notas de campo da professora foi registado 

que: 

Os alunos tiveram muita dificuldade em compreender os conceitos e os dados que 

têm de obter para fazer o balanço energético dos sistemas em estudo, e 

consequentemente, em planificar a atividade experimental. 

(Notas de campo, Tarefa 5) 

Nesta tarefa em particular, as dificuldades foram de tal ordem que o procedimento 

teve de ser discutido em turma com a professora antes de ser registado pelos alunos, o 

que implicou um atraso substancial no cumprimento do tempo destinado a esta tarefa. 

Ainda assim, e com base nos documentos escritos produzidos pelos alunos, foi possível 

constatar que os alunos não conseguiram, nalguns casos, apresentar um plano claro e 

completo, que permitisse dar resposta à questão-problema formulada que, neste caso, 

seria “ O que é mais eficaz para baixar a temperatura de uma determinada quantidade de 

água à temperatura ambiente: água a uma temperatura de 0 ºC ou gelo a uma temperatura 

de 0 ºC?”.  

Um dos casos mais evidentes é apresentado de seguida e ilustra de forma clara as 

dificuldades que os alunos tiveram na planificação de uma atividade experimental: 
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(Documento escrito, Tarefa 5) 

No procedimento apresentado, o aluno não especificou, por exemplo, com que 

equipamentos iria medir as massas e as temperaturas e, mais importante, referiu-se a 

“substâncias” sem especificar quais são. Neste caso particular, o aluno nem sequer 

apresentou uma lista de materiais a utilizar, o que torna ainda mais difícil compreender 

quais as “substâncias” a que se refere. Adicionalmente, no que diz respeito ao ponto 4, o 

aluno referiu que terá de “esperar até observar a temperatura final” quando na realidade 

o que se pretendeu foi determinar qual a temperatura mais baixa que era possível atingir, 

e não a temperatura final. Finalmente, nos pontos 5 e 6 do procedimento apresentado, o 

aluno referiu que deve “fazer os cálculos devidos” sem especificar que cálculos são esses 

ou, pelo menos, qual o seu objetivo, e depois refere que deverá “analisar e observar os 

valores” sem concretizar quais os valores e qual o objetivo dessa análise.  

Em conformidade com o que foi descrito, é possível afirmar que os alunos, quando 

confrontados com a tarefa de planificarem uma atividade experimental, revelaram muitas 

dificuldades, e que isso se traduziu em procedimentos incompletos, que são indicativo de 

dificuldades neste tipo de competência. 

Utilizar conceitos científicos 

De acordo com os dados recolhidos, as dificuldades que os alunos revelaram na 

utilização de conceitos e da linguagem científica podem ser avaliadas através de dois 

pontos de vista diferentes: embora em muitos dos casos detetados estas dificuldades se 

possam atribuir a abusos na utilização de linguagem do dia a dia, noutros casos, a 
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incorreta utilização da linguagem científica está estreitamente relacionada com a não 

compreensão de alguns dos conceitos abordados em sala de aula. 

A título exemplificativo, termos como “quente”, “frio”, “aquecimento”, 

“arrefecimento”, etc. foram várias vezes utilizados em sala de aula pelos alunos, apesar 

destes termos não traduzirem os conceitos relacionados com os conteúdos da subunidade, 

como lhes foi explicado. Os dois primeiros termos, “quente” e “frio” referem-se a 

sensações e não traduzem de forma inequívoca a temperatura a que um corpo se encontra. 

Por outro lado, “aquecer” e “arrefecer” são termos que podem induzir o aluno a associar 

sempre uma transferência de energia a um aumento ou diminuição da temperatura 

quando, na realidade, essa transferência de energia se pode manifestar numa mudança de 

fase, mantendo-se constante a temperatura. 

A importância da utilização de termos cientificamente corretos foi salientada por 

um aluno na reflexão que fez sobre a aula: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

Contudo, e apesar de os alunos terem utilizado as expressões mencionadas 

algumas vezes, em particular na comunicação oral, na maior parte dos casos eram os 

próprios alunos que as identificavam e retificavam imediatamente, substituindo os termos 

incorretos por termos corretos do ponto de vista científico. 

No entanto, também há evidências que apontam para uma incorreta utilização da 

linguagem científica como resultado da não compreensão dos conceitos. Por exemplo, 

logo na primeira tarefa que visava explorar, com base no funcionamento de um coletor 

solar, os mecanismos de transferência de energia sob a forma de calor, foi evidente a 

dificuldade dos alunos em expressarem-se de forma cientificamente correta, 

consequência da incompreensão dos conceitos abordados na aula: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 
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No excerto apresentado os alunos utilizaram a expressão “transformação do ar” 

para se referirem ao facto de haver um aumento de temperatura do ar devido à 

transferência de energia sob a forma a forma de calor por convecção.  

Nesta mesma tarefa, a descrição do funcionamento de um coletor solar foi feita de 

forma bastante incompleta e incorreta do ponto de vista científico, como ilustrado no 

exemplo seguinte, em que os alunos descreveram que a radiação “vai contra” o painel 

solar quando teria sido mais correto utilizar a expressão “incide”. Para além disso, os 

alunos referiram que o painel vai “recolher a energia proveniente do sol”, quando o mais 

correto seria explicarem que parte da energia é absorvida pelos tubos coletores e 

posteriormente transferida, por condução, para o líquido que circula no seu interior. 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

Outros exemplos das dificuldades dos alunos na compreensão dos conceitos 

envolvidos na tarefa 1 incluem casos, como o exemplo que se segue, em que os alunos 

descreveram um coletor solar como um dispositivo que transforma energia sob a forma 

de radiação em energia elétrica, à semelhança dos painéis fotovoltaicos: 
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(Documento escrito, Tarefa 1) 

No exemplo que é apresentado a seguir, também é evidente que o aluno não 

entendeu quais são os mecanismos de transferência de calor (condução e convecção), 

tendo afirmado, inicialmente, que “os mecanismos são transformar a energia sob a forma 

de radiação (…) em energia elétrica” e que a condução e a convecção são “as 

transferências que ocorrem no coletor solar”. Posteriormente, e tal como assinalado, o 

aluno reconheceu que a condução e a convecção “são os mecanismos”, mas manteve na 

sua resposta a ideia de que um coletor solar transforma a energia transportada pela 

radiação solar em energia elétrica. 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

Também na tarefa 4 foram evidentes as dificuldades dos alunos na construção de 

respostas adequadas do ponto de vista de conceitos e linguagem científica, com vários 

alunos a referirem nas suas reflexões que sentiram dificuldades na elaboração das 

respostas, em particular na descrição da experiência de Joule: 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 
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(Documento escrito, Tarefa 4) 

 No primeiro excerto o aluno não só referiu que sentiu dificuldades em organizar 

e incluir toda a informação nas suas respostas mas em “expressar as (…) ideias”, o que 

revela dificuldades sentidas ao nível da linguagem, isto é, na transposição da informação 

pesquisada e selecionada para as suas próprias palavras, indo ao encontro do que referiu 

o autor do segundo excerto apresentado.   

As dificuldades mencionadas pelos alunos refletiram-se em algumas das respostas 

dadas a esta questão: 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

Nesta resposta constata-se que os alunos, provavelmente por não terem 

compreendido a experiência de Joule, limitaram as suas respostas ao mínimo. De acordo 

com a resposta apresentada, não se entende qual o objetivo desta experiência nem como 

é que ela foi realizada. Adicionalmente, e tendo em conta as notas de campo da professora 

em que se pode ler que “quase nenhum dos grupos de trabalho conseguiu, de forma clara 

e completa, descrever a experiência de Joule”, verificou-se que estas dificuldades, mais 

ou menos pronunciadas, foram transversais a quase todos os grupos. Esta hipótese é 

suportada pela análise dos dados obtidos através dos registos áudio para dois grupos de 

trabalho diferentes, durante a aula em questão. 

 Num primeiro grupo, quando a professora indagou os alunos sobre o que é a 

experiência de Joule, os alunos tentaram explicar esta experiência mas não conseguiram 

avançar mais, nem relacionar trabalho com calor, o que é indicativo de uma não 

compreensão dos conteúdos que estavam a ser abordados: 

Professora- Então o que é que Joule fez? 

A1- Uma experiência, em que ele ligou um objeto muito pesado. É uma coisa 

assim, com um fio muito resistente.  

Professora- E mais? 

[silêncio] 

(Registo áudio da aula, Tarefa 4) 
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 Num segundo grupo, registou-se o seguinte: 

Professora- Então a que conclusões já chegaram? 

A1- Então diz aqui [a referir-se ao manual] que hoje em dia diríamos que a energia 

interna da água tinha aumentado com o trabalho. Por exemplo, quando se realiza 

trabalho num corpo… 

A2- A temperatura aumenta. 

A1- Pois! A temperatura já não aumenta. 

Professora- E como é que isso se relaciona com o calor? 

A2- Então, porque… 

A1- Não é este calor? 

A2- Não estamos a falar que o calor é o aumento da temperatura? Ou é aquele 

calor? 

Professora- O calor é o aumento da temperatura? 

A1- Não, diz aqui: a conversão de trabalho em calor. 

Professora- Organizem as vossas ideias e construam uma resposta. 

 

(Registo áudio da aula, Tarefa 4) 

 Como facilmente se atesta, os alunos experienciaram dificuldades ao nível do 

conhecimento substantivo que condicionaram, e em muito, a correta utilização da 

linguagem científica. Para além das dificuldades em compreenderem a experiência de 

Joule, os alunos em questão revelaram desconhecerem o conceito de calor. A certo ponto, 

um dos alunos questionou qual o calor de que estão a falar, assumindo que existe mais do 

que um tipo de calor, e afirmou que “o calor é o aumento da temperatura”. Quando 

questionado acerca disso, o aluno apercebeu-se que cometeu um erro mas não mobilizou 

o conceito de “calor” já trabalhado de forma exaustiva em aulas anteriores para retificar 

a sua resposta, optando por tentar introduzir logo a equivalência entre calor e trabalho, 

visto ser isso o que estava escrito na fonte de informação que estava a consultar. 

 Pelo que foi descrito nesta secção, as dificuldades evidenciadas pelos alunos na 

utilização de uma linguagem cientificamente correta deveram-se a questões relacionadas 

com a utilização de linguagem de senso comum e a questões relacionadas com o 

conhecimento substantivo que, em alguns casos, foi claramente insuficiente para permitir 

aos alunos a construção de respostas consistentes e com uma linguagem apropriada ao 

contexto de uma aula de Física e Química. Desta forma, os alunos evidenciaram 

incapacidade de compreender novos conceitos, relacioná-los com conceitos prévios e de 

utilizar esses mesmos conceitos na elaboração de uma resposta devidamente 

fundamentada. 
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Competências Sociais, Atitudinais e Axiológicas 

 No que diz respeito a dificuldades ao nível de competências sociais, atitudinais e 

axiológicas, foi possível identificar, com base nos dados recolhidos, duas subcategorias: 

a) trabalhar em grupo e b) gerir o tempo.  

Trabalhar em grupo 

As dificuldades em trabalhar em grupo foram evidentes logo na primeira tarefa, 

em que foi percetível para a professora que “alguns alunos não participaram nas 

discussões em grupo”. O caso mais evidente foi o de um grupo em particular em que se 

verificou uma total falta de comunicação, chegando ao ponto de um dos alunos estar 

“amuado e de costas voltadas para os restantes colegas”, como registado nas notas de 

campo da professora. Este mesmo aluno (A3), na entrevista em grupo focado, deu 

precisamente a entender que não gostou do grupo em que foi incluído: 

Professora- Qual é a vossa opinião em relação às tarefas que realizaram? 

A1- Foram divertidas. 

A2- É mais fácil aprender a matéria. 

A1- E em grupo trabalhamos melhor. 

A3- Sim, mas se formos nós a escolher o grupo. 

 (Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Na outra entrevista em grupo focado realizada, um dos seus colegas de grupo (A4), 

reconheceu que trabalhar em grupo foi a maior dificuldade que sentiu e explica de forma 

mais pormenorizada o que se passou: 

 

Professora- Que dificuldades sentiram? 

A6- Pertencer a alguns grupos. 

A4- Porque houve muitos problemas. Eu dava-me bem com um aluno mas o 

problema foi o outro: se nós não seguíamos a ideia dele, olha, azar! O aluno 8 

ficava calado, se eu não lhe perguntasse nada ele também não dizia e eu estava a 

ver o caso mal parado nas primeiras tarefas. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

 Nas reflexões realizadas pelos alunos, também foram algumas as ocasiões em que 

estes apontaram o trabalho grupo como a maior dificuldade com que se depararam: 
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(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 De acordo com os alunos, as dificuldades experienciadas no trabalho em grupo, 

deveram-se a: 

a) não estarem habituados a trabalhar em grupo: 

A1- Porque começámos e não percebíamos muito bem como trabalhar em grupo. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

b) nunca terem trabalhado com aqueles colegas em particular: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1)  

c) e, nalguns casos, ao facto de haver problemas entre alguns elementos do grupo: 

 

(Documento escrito, Tarefa 5) 

 Assim, pode-se depreender que o trabalho em grupo, embora seja a forma 

preferencial de trabalho para muitos dos alunos, foi sinónimo de algumas dificuldades 

para outros, consequência de não se conhecerem muito bem e da existência de 

incompatibilidades entre elementos de alguns grupos. 
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Gerir o tempo 

A gestão do tempo destinado à realização das tarefas, em particular no que diz 

respeito às etapas em que os alunos tinham de pesquisar informação, resumir essa 

informação e planificar uma atividade experimental, foi quase sempre percecionada pela 

professora como uma das maiores dificuldades que os alunos tiveram ao longo das aulas 

lecionadas.  

Nas notas de campo da professora, várias vezes foi registado que os alunos 

“demoram muito tempo a fazer a pesquisa” e a “construir uma resposta”. Contudo, apenas 

nas duas primeiras tarefas é que os alunos referiram esta dificuldade, não havendo mais 

referências ao tempo que tinham disponível para cumprir as etapas: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

Na tarefa 5 em particular, a má gestão do tempo por parte dos alunos, aliada às 

dificuldades que os alunos tiveram na compreensão dos conceitos, levou a que esta tarefa 

tivesse de ser realizada em duas aulas de 135 minutos, ou seja, no dobro do tempo 

inicialmente previsto. Para além das dificuldades na compreensão de alguns conceitos, a 

má organização do trabalho em grupo e a ocorrência de conversas que nada tinham a ver 

com o trabalho que estavam a realizar, contribuíram em muito para uma má gestão do 

tempo que tinham disponível para o cumprimento das tarefas, obrigando a professora a 

estar constantemente a verificar a evolução do trabalho dos vários grupos e a sugerir 

formas de rentabilizarem o tempo.  

Por exemplo, na tarefa 6, foi sugerido que “os alunos pesquisassem inicialmente 

no manual e só depois completassem a informação com uma pesquisa na Internet” e ainda 

assim, de acordo com as notas de campo da professora, “os alunos demoraram cerca de 

30 minutos a concluir a pesquisa e escrever uma resposta”, quando estavam previstos 
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apenas 20 minutos para o desenvolvimento desta etapa da tarefa. Como consequência 

desta má rentabilização do tempo houve a necessidade de encurtar o tempo destinado a 

outras etapas e, por exemplo, as reflexões individuais foram quase sempre realizadas fora 

do tempo previsto para cada tarefa. Outra consequência evidente foi o facto de existirem 

respostas extremamente curtas e incompletas às questões apresentadas nas tarefas. 

 Desta forma, e relativamente à gestão do tempo, parece ter havido uma 

discrepância entre o que foi percecionado pela professora e o que foi experienciado pelos 

alunos: enquanto para a professora este foi um dos aspetos mais evidentes no que diz 

respeito às dificuldades com que os alunos se depararam, os alunos quase não o 

mencionaram quando questionados acerca das dificuldades sentidas.  

Aprendizagens Alcançadas pelos Alunos através da Realização de 

Tarefas de Investigação e Estratégias para Aprenderem 

 À semelhança das dificuldades experienciadas pelos alunos durante a realização 

de tarefas de investigação, também a análise dos dados recolhidos permitiu a organização 

das aprendizagens alcançadas pelos alunos em três categorias distintas: competências 

processuais, competências conceptuais e competências sociais, atitudinais e axiológicas 

(Quadro 4.1). Adicionalmente, uma outra categoria também foi identificada e diz respeito 

às estratégias que os alunos utilizaram para aprenderem. 

Competências Processuais 

Com base nos dados recolhidos, foi possível concluir que os alunos 

desenvolveram competências processuais, em particular ao nível da seleção e síntese da 

informação recolhida através de pesquisa. 

Selecionar e sintetizar informação 

Como já mencionado e descrito anteriormente, uma das maiores dificuldades 

apontadas pelos alunos foi a pesquisa e a organização da informação selecionada, 

nomeadamente a sua seleção e síntese. Contudo, ao longo da intervenção foi possível 



 
 

96 
 

observar uma melhoria substancial na qualidade das respostas construídas pelos alunos, 

o que revela o desenvolvimento de competências neste domínio. 

Esta evolução na qualidade das respostas construídas pelos alunos é evidenciada, 

por exemplo, tendo em conta o seguinte registo escrito relativo à questão 5 da tarefa 4, 

em que se pretendia que os alunos realizassem uma pesquisa que lhes permitisse explicar 

a equivalência entre calor e trabalho: 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 No excerto apresentado os alunos explicaram de forma adequada e resumida as 

principais ideias da experiência de Joule e, consequentemente, a equivalência entre calor 

e trabalho. Assim, foi possível verificar que os alunos conseguiram selecionar e sintetizar 

informação, apresentado um texto bem organizado e completo, no que diz respeito aos 

conceitos chave que se pretendiam abordar nesta tarefa. 

 De igual forma, a análise dos registos escritos produzidos pelos alunos nas tarefas 

subsequentes revelou evidências que indiciam o desenvolvimento deste tipo de 

competência. A título ilustrativo, apresenta-se um excerto referente à tarefa 6, em que os 

alunos pretendiam resumir a informação pesquisada relativamente à 2.ª Lei da 

Termodinâmica: 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 

Apesar de, do ponto de vista conceptual, ser uma tarefa com um grau de 

dificuldade acrescido, é possível constatar que os alunos conseguiram incluir na sua 

resposta as ideias mais importantes- a degradação da energia útil e o sentido das 
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transformações físicas- e relacioná-las com o contexto da tarefa, revelando desta forma 

uma capacidade de tratar e resumir a informação pesquisada. 

Tendo em conta os resultados apresentados, foi possível associar a realização 

deste tipo de tarefas ao desenvolvimento de competências do tipo processual, e mais 

concretamente, ao nível da seleção e síntese de informação, tendo os alunos, de uma 

forma geral, progredido de forma apreciável na qualidade das respostas apresentadas. 

Competências Conceptuais 

Os resultados obtidos através da realização de tarefas de investigação permitiram 

a identificação do desenvolvimento de competências conceptuais, designadamente: a) 

formular hipóteses e b) utilizar conceitos científicos.  

Formular hipóteses 

Tendo em conta o que foi mencionado pelos alunos na entrevista em grupo focado, 

e já referido na secção referente às dificuldades sentidas, tornou-se evidente que, para os 

alunos, uma hipótese teria de ser uma resposta correta a uma questão. Contudo, no final 

da intervenção, os alunos reconheceram que tinham uma conceção alternativa sobre o que 

era uma hipótese: 

A3- (…) havia muitas vezes em que nós pensávamos numa hipótese e depois 

começávamos a ouvir coisas do ar e víamos que a nossa hipótese estava errada e 

mudávamos só mesmo para ter certo e se calhar também não era isso que devíamos 

fazer. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

Com base neste excerto, o aluno reconheceu que, por várias vezes, o seu grupo de 

trabalho alterou as hipóteses iniciais “só mesmo para ter certo” mas, ao mesmo tempo, 

referiu que “não era isso que devíamos fazer”, o que revela uma aprendizagem efetiva ao 

nível da formulação de hipóteses. O mesmo aluno, quando questionado acerca das 

aprendizagens alcançadas através da realização de tarefas de investigação, referiu 

explicitamente a formulação de hipóteses como um passo importante na estruturação de 

uma conclusão que desse resposta a um problema inicial: 
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A3- A formular as hipóteses e passar por todas as formas de resolução de um 

problema até conseguirmos descobrir quais são as conclusões. Acho que nas aulas 

normais a conclusão era logo: “olha não é assim, é assim” e nós não percebemos… 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

A análise dos trabalhos produzidos pelos alunos também evidenciou que os 

alunos, ao longo das aulas lecionadas, compreenderam a conceção de hipótese, tendo 

construído hipóteses mais apropriadas aos conhecimentos que se esperava que os alunos 

possuíssem antes de iniciarem as tarefas.  

Por exemplo na tarefa 3, em que se pretendia trabalhar o conceito de capacidade 

térmica mássica, as hipóteses formuladas por muitos grupos foram perfeitamente 

adequadas aos conhecimentos prévios que os alunos possuíam. Assim, as hipóteses 

formuladas pelos alunos para explicar porque é que a areia seca tinha uma temperatura 

mais elevada que a areia molhada ou que a água do mar, incluíram: 

(Documento escrito, Tarefa 3)

(Documento escrito, Tarefa 3) 

Estas hipóteses contrastaram de forma significativa com as hipóteses formuladas 

por outros dois grupos, que demonstraram uma preocupação em incluir nas suas respostas 

ideias associadas ao conceito de capacidade térmica mássica, o qual ainda não tinha sido 

trabalhado em sala de aula: 

(Documento escrito, Tarefa 3) 

 

(Documento escrito, Tarefa 3) 
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Contudo, estes últimos grupos revelaram, ao longo das tarefas, aprendizagens 

relativamente à formulação de hipóteses e, por exemplo, na tarefa seguinte (tarefa 4) 

ambos os grupos apresentaram hipóteses que já eram mais consistentes com o 

conhecimento que os alunos efetivamente tinham sobre as situações apresentadas: 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

Assim, nesta tarefa em que se pretendia abordar a 1.ª Lei da Termodinâmica e 

interpretar situações em que o aumento da energia interna se faz à custa da realização de 

trabalho, os alunos utilizaram apenas conceitos adquiridos previamente para construir 

uma hipótese para a questão formulada. Embora no primeiro exemplo apresentado, os 

alunos terem utilizado uma expressão “temperatura interna” ao invés de “energia interna”, 

a hipótese formulada sugere que os alunos compreenderam que o ato de tremer, ainda que 

não o tenham associado à realização de trabalho, iria fazer com que a energia interna do 

corpo aumentasse e, consequentemente, a sua temperatura. Da mesma forma, o segundo 

grupo também associou o ato de tremer a um aumento da energia interna do corpo mas 

foi mais longe ao utilizar o termo “calor”, embora sem explicitar a equivalência entre 

calor e trabalho. 

Pelo exposto, verificou-se que os alunos desenvolveram competências ao nível da 

formulação de hipóteses passando a apresentar respostas que se enquadraram mais nos 

conhecimentos que os alunos efetivamente possuíam, em vez de apresentarem uma 

resposta construída a posteriori com os conceitos trabalhados em sala de aula. 

Utilizar conceitos científicos 

Como já foi referido no início desta secção, numa primeira análise, os alunos 

associaram as aprendizagens alcançadas como estando relacionadas essencialmente com 

o conhecimento substantivo. Nas suas reflexões individuais, quando questionados sobre 
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o que aprenderam, os alunos reportaram-se sempre, sem exceção, aos conteúdos versados 

em cada uma das tarefas.  

Por exemplo, na tarefa 2 em que se introduziu o conceito de condutividade térmica 

dos materiais, um dos alunos referiu: 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

Desta forma, o aluno reconheceu que aprendeu o que são materiais bons e maus 

condutores de calor, e que a condutividade térmica era afetada por vários fatores, o que 

está de acordo com os objetivos de aprendizagem previstos para esta tarefa. 

Também nas restantes tarefas os alunos foram ao encontro dos objetivos de 

aprendizagem previstos para cada uma delas e evidenciaram o conhecimento substantivo 

como o aspeto mais relevante das aprendizagens alcançadas. Como exemplo apresentam-

se alguns excertos das reflexões realizadas pelos alunos: 

 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 
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 No primeiro excerto, referente à tarefa 4, o aluno referiu que aprendeu a 

equivalência entre calor e trabalho e fez referência à 1.ª Lei da Termodinâmica, o que 

evidencia a compreensão dos conceitos científicos em questão.  

 No segundo excerto, embora o aluno não tenha desenvolvido muito a sua resposta, 

focou os aspetos essenciais envolvidos na tarefa 6, isto é, a 2.ª Lei da Termodinâmica e a 

sua formulação.  

Já no terceiro excerto, referente também à tarefa 6, o aluno incluiu na sua resposta 

não só o enunciado da 2.ª Lei da Termodinâmica como também a sua relação com o 

sentido das transformações que ocorrem na Natureza, o que é indicativo da compreensão 

dos conceitos científicos e da capacidade de articulá-los e relacioná-los entre si. 

 Os resultados obtidos através das entrevistas em grupo focado também revelaram 

que os alunos reconheceram de imediato os conceitos científicos e a linguagem científica 

como aprendizagens realizadas durante a realização das tarefas: 

Professora- O que aprenderam? 

A3- Tanta coisa. 

A2- O funcionamento de um coletor solar… 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

Professora- O que aprenderam? 

A4- A Termodinâmica. 

A5- Aquecimento e arrefecimento. 

  (Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

 Assim, enquanto dois alunos fizeram referência a aprendizagens relacionadas com 

os conteúdos (funcionamento de um coletor solar e termodinâmica), um outro aluno 

referiu “aquecimento e arrefecimento” o que é indicativo de aprendizagens relacionadas 

com a utilização da linguagem científica. 

 Esta questão da linguagem científica também é mencionada explicitamente por 

um dos alunos na sua reflexão relativa à tarefa 2: 

 

 (Documento escrito, Tarefa 2) 
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 Neste excerto foi possível verificar que o aluno, para além das aprendizagens 

relacionadas com o conhecimento científico, reconheceu que houve uma aprendizagem 

ao nível da linguagem científica e esse aspeto é reforçado ao utilizar o termo “proibidas” 

para se referir a palavras que, do ponto de vista científico, não são adequadas. 

Adicionalmente, o facto de o aluno ter colocado este termo entre parêntesis é indiciador 

de que o aluno compreendeu que estas palavras são utilizadas no dia a dia mas que, em 

contexto de sala de aula, devem ser evitadas. 

 Também a análise dos registos escritos dos alunos permitiu encontrar várias 

evidências que sustentam o desenvolvimento de competências ao nível de uma correta 

utilização da linguagem científica por parte dos alunos, algumas das quais já foram, 

inclusive, apresentadas neste trabalho. Ainda assim, destacam-se algumas das respostas 

elaboradas pelos alunos.  

Por exemplo na tarefa 3, os alunos foram capazes de aplicar o conceito de 

capacidade térmica mássica para justificar a situação que lhes era colocada e explicaram, 

utilizando uma linguagem cientificamente correta (embora com um erro ortográfico na 

palavra “pesquisa”) as conclusões a que chegaram:  

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 Já na tarefa 4, os alunos ao explicarem a equivalência entre calor e trabalho 

revelaram competências na utilização de uma linguagem científica adequada: 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 Neste excerto, os alunos não só descreveram duas formas diferentes de transferir 

energia para um sistema (calor e trabalho) mas também utilizaram a expressão “energia 
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interna” para se referirem à temperatura desse mesmo sistema. No final, concluíram que 

“trabalho e calor são equivalentes”, tal como se pretendia. 

 Por último, na tarefa 6, um grupo respondeu da maneira seguinte à segunda 

questão da tarefa: 

(Documento escrito, Tarefa 6) 

 A análise desta resposta revela preocupação com a utilização da linguagem 

científica com os alunos a recorrerem a expressões como “maior temperatura” e “menor 

temperatura”, em vez de utilizarem a linguagem comum de “quente” e “frio”, e a não 

utilizarem termos como “aquecimento” ou “arrefecimento” para se referirem ao aumento 

e diminuição da temperatura, respetivamente. Para além disso, os alunos aplicaram de 

forma correta o conceito de transferência de energia sob a forma de calor e a Lei Zero da 

Termodinâmica para explicarem as transferências de energia que se dão, e mobilizaram 

os conceitos associados a mudanças de fase, e mais concretamente o conceito de ponto 

de fusão da água, para justificarem o facto de esta passar do estado sólido ao estado 

líquido quando a sua temperatura é superior a 0 ºC. 

 De acordo com o que foi descrito, averiguou-se que os alunos, ao longo das tarefas 

de investigação que realizaram revelaram uma compreensão e articulação dos conceitos 

trabalhados em sala de aula e desenvolveram a competência de utilizar corretamente a 

linguagem científica. 

Competências Sociais, Atitudinais e Axiológicas 

 Através da análise dos resultados recolhidos, foi possível a identificação de 

aprendizagens realizadas pelos alunos ao nível das competências sociais, atitudinais e 

axiológicas, sobretudo as que se relacionam com o trabalho em grupo. 
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Trabalhar em grupo 

Como já foi referido anteriormente, uma das dificuldades com que os alunos se 

depararam durante a realização das tarefas de investigação foi trabalhar em grupo e as 

razões apontadas para justificar esta dificuldade estiveram relacionadas, em grande 

medida, com o facto de não estarem habituados a trabalhar em grupo e de não terem sido 

os alunos a escolherem os grupos de trabalho. No entanto, durante a entrevista em grupo 

focado, alguns dos alunos reconheceram a intenção da distribuição dos alunos pelos 

vários grupos proposta pela professora: 

A5- Eu acho que se não formos nós a escolher o grupo também fica mais 

equilibrado. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Assim, os alunos em questão reconheceram que os grupos foram pensados no 

sentido de complementar as capacidades que cada aluno possuía, numa perspetiva não só 

de assegurar um equilíbrio entre os vários grupos, mas também no sentido de cada aluno 

poder contribuir de forma distinta para a realização das tarefas, o que constitui também 

uma aprendizagem.  

Neste sentido, a maior parte dos alunos não mencionou ter tido dificuldades em 

trabalhar em grupo e, inclusive, alguns alunos afirmaram que não teriam quaisquer 

problemas em colaborar com outros colegas: 

A1- O nosso grupo trabalhou bem. 

A3- [a falar para o A5] Tu não preferias ficar com o aluno X ou Y? 

A5- Eu fico com qualquer pessoa, desde que seja para trabalhar. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

No caso dos grupos em que tinham sido identificadas dificuldades em trabalhar 

em grupo, foi notável o esforço realizado por parte dos alunos para trabalharem de forma 

colaborativa, e esse mesmo esforço foi reconhecido nas suas reflexões: 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 
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 Este aspeto foi também reconhecido pela professora que, nas suas notas de campo 

referentes à tarefa 2, registou que este mesmo grupo “fez um esforço para superar as 

dificuldades” após ter observado que os alunos “comunicaram mais entre eles, revelando 

capacidade de trabalhar em grupo”.  

 O desenvolvimento de competências relacionadas com o trabalho em grupo fez 

também com que os alunos desenvolvessem competências no âmbito da organização do 

trabalho, que se traduziram numa capacidade de conciliar as opiniões dos vários 

elementos do grupo e de gerir melhor o tempo destinado a cada tarefa. Estes aspetos são 

sustentados através dos dados que se apresentam de seguida e que foram recolhidos nas 

entrevistas em grupo focado e registos áudio das aulas: 

A1- Aprendemos a dividir os trabalhos em grupo. 

 (Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

 De acordo com o que foi referido por um dos alunos, a realização deste tipo de 

tarefas permitiu o desenvolvimento de competências sociais a que o aluno, ao utilizar a 

palavra “aprendemos”, associou a uma aprendizagem efetiva. Adicionalmente, um outro 

aluno afirmou que:  

A5- Porque depois cada um tem a sua ideia e depois no final, nós estávamos a 

falar uns com os outros e chegávamos todos a um consenso, chegávamos todos à 

solução. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Desta maneira, o aluno evidenciou a capacidade dos elementos do grupo em 

conduzir o trabalho em equipa através de processos de negociação e conciliação, com 

vista à produção de uma resposta final. 

 A organização do trabalho de grupo, e em particular a sua repartição pelos vários 

elementos do grupo, com vista à rentabilização do tempo foi evidenciada no seguinte 

excerto transcrito de uma gravação áudio da aula referente à tarefa 3: 

A1- Eu vou pondo isto na calculadora. 

A2- Sim, vai já fazendo: na minha ou na tua. 

A1- Tem de ser na minha? É que eu não a tenho aqui. 

A2- [dirigindo-se para outro colega] Olha, vai apontando aqui os graus que eu vou 

fazendo aqui na minha calculadora. É de 30 em 30: é agora! Quanto é que tem? 

26! 

A3- É só os graus? 
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A2- Só. É só os graus porque ela está a apontar o resto e eu depois meto na 

calculadora. 

 

 (Registo áudio da aula, Tarefa 3) 

 Através do excerto apresentado é evidente que, durante a realização da atividade 

experimental, houve uma distribuição do trabalho a realizar pelos vários elementos do 

grupo. De acordo com o excerto, é percetível que os alunos se distribuíram de forma a 

rentabilizar o trabalho: enquanto uns faziam as medições experimentais outros iniciavam 

o tratamento dos resultados. Para além disso, verificou-se que os alunos conseguiram 

gerir e negociar situações com que se foram deparando: o facto de um dos colegas não ter 

máquina de calcular fez com que outro colega, que estava responsável por fazer algumas 

medições, se encarregasse de tratar os resultados, pedindo a um terceiro colega que ficasse 

responsável pela tarefa que ele estava a realizar. Assim, foi manifesta a capacidade dos 

alunos para trabalhar em equipa uma vez que, de forma a gerirem as tarefas e o tempo 

destinado a cada uma delas, se foram reorganizando da maneira que consideraram mais 

produtiva.  

 Também foi possível noutras tarefas identificar situações em que os alunos 

revelaram capacidades de dividir o trabalho pelos vários elementos do grupo. Por 

exemplo, durante as pesquisas que os alunos tiveram de fazer, foi percetível que os alunos 

pesquisaram individualmente numa fase inicial e que só depois reuniram essa informação 

para construírem a sua resposta final: 

 

A1- [a ler a listagem dos resultados da pesquisa realizada na Internet] 

Aquecimento doméstico, planeta azul…este parece ser bom. 

A2- [a ler a listagem dos resultados da pesquisa realizada na Internet] Fórum da 

casa, aquecedores portáteis, AVAC, Wikipédia… 

A1- Não vás para o planeta azul porque eu já estou nesse. Vai para outro para ser 

mais rápido. 

 (Registo áudio da aula, Tarefa 1) 

 Nesta situação, em que os alunos estavam a realizar uma pesquisa na Internet, é 

evidente a distribuição de tarefas pelos elementos do grupo, no sentido em que os alunos 

optaram por recolher informação de forma individual de forma a “ser mais rápido”, o que 

reflete a preocupação dos alunos em gerir o trabalho de forma a rentabilizar o tempo 

disponível. 
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 Os resultados apresentados nesta secção permitiram identificar a competência de 

trabalhar em grupo como uma aprendizagem alcançada pelos alunos através da realização 

de tarefas de investigação. Mais concretamente, foi evidente a capacidade de ultrapassar 

dificuldades relacionadas com relações interpessoais e a capacidade de rentabilizar, em 

termos de tempo, o trabalho em equipa através processos distribuição de tarefas, de 

negociação e de conciliação.  

Estratégias 

 Os resultados obtidos permitiram a identificação de três estratégias distintas, 

utilizadas pelos alunos para obterem respostas e, consequentemente, alcançarem as 

aprendizagens pretendidas. Assim, e como será descrito de seguida, as estratégias 

incluíram a pesquisa e seleção de informação, tanto no manual como na Internet, o 

trabalho em grupo e a orientação da professora. 

Pesquisa e seleção de informação 

Nas seis tarefas de investigação que os alunos realizaram, a pesquisa e seleção de 

informação foi utilizada como uma estratégia para os alunos para alcançarem os objetivos 

de aprendizagem pretendidos e isso mesmo foi reconhecido pelos alunos na entrevista em 

grupo focado: 

Professora- O que é que fizeram para obter a essa tarefa? 

A4- Pesquisar na net. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

Apesar de algumas dificuldades, as quais já foram mencionadas e discutidas 

previamente, alguns alunos afirmaram nas suas reflexões individuais: 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

(Documento escrito, Tarefa 4) 
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 Desta forma, os alunos reconheceram que a pesquisa de informação, em particular 

na Internet foi uma forma de aprenderem mais, uma vez que lhes permitiu aceder a mais 

informação e obter mais respostas para um mesmo problema. 

Também os resultados obtidos com recurso aos registos áudio das aulas revelaram 

que esta foi a principal estratégia utilizada pelos alunos para encontrarem uma resposta 

às questões-problema com que se deparavam: 

A1- [a ler o enunciado da tarefa] “Realizem uma pesquisa na internet que vos 

permita explicar a equivalência entre calor e trabalho- Experiência de Joule”. 

A2- Ok. Põe “Experiência de Joule. Equivalência entre calor e trabalho”. Escreve 

isso. 

A1- Experiência de Joule, basicamente. 

A2- Mas ele tem várias. 

A1- É? Tem várias, é? [a escrever os termos de pesquisa] Experiência de 

Joule…Equivalência entre calor e trabalho. 

A2- Já aparece aí. 

A1- Está aqui: equivalência entre calor e trabalho. Aqui está ela. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 4) 

Neste excerto é possível identificar as etapas pelas quais os alunos passaram para 

obterem a informação pretendida. Logo depois de lerem o que lhes é pedido no enunciado 

da tarefa, os alunos trocaram ideias acerca dos termos de pesquisa que deviam utilizar. 

Um dos alunos sugeriu que a pesquisa fosse realizada com a expressão “Experiência de 

Joule. Equivalência entre calor e trabalho” e quando o outro colega tentou abreviar apenas 

para “Experiência de Joule” ele explicou que Joule realizou várias experiências e que o 

que eles queriam pesquisar era aquela que diz respeito à equivalência entre calor e 

trabalho. Com a introdução deste refinamento na pesquisa, foi percetível que os alunos 

facilmente encontraram a informação pretendida. Por outro lado, na tarefa 6 foi possível 

registar o seguinte: 

 A1- Escreves: “Porque a quantidade de energia útil nunca aumenta, isto é”. 

Depois vens aqui [referindo-se a uma página do manual] 

A2- [a escrever] “Isto é, porque…”  

A1- Depois tens mais aqui. Depois também temos de meter isto [referindo-se à 

informação que está no manual]. 

A2- [a ler a página 77 do manual] “O sentido natural das mudanças na natureza é 

o que origina uma diminuição da qualidade da energia” 

A1- [a ler a página 77 do manual] “Uma transformação de energia é espontânea 

quando se processa sem recurso a qualquer máquina ou ação exterior”. 

A2- Sim, mas aqui também diz [referindo-se à página 78 do manual] “quer ocorra 

espontaneamente ou com recurso a máquinas, verifica-se uma contínua e 



 
 

109 
 

inevitável degradação da energia”. Isto é, a energia disponível para a realização 

de trabalho diminui. 

A1- Porque há uma contínua e inevitável degradação de energia. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 6) 

A transcrição apresentada ilustra não só a pesquisa que os alunos fizeram no 

manual, mas também o processo de seleção da informação pesquisada. Depois de terem 

lido as páginas do manual que continham a informação para responderem à questão-

problema que lhes foi colocada, os alunos discutiram e selecionaram a informação que 

lhes pareceu fundamental para a elaboração de uma resposta correta e completa.    

A análise dos trabalhos realizados pelos alunos também permitiu identificar esta 

estratégia como aquela a que os alunos recorreram para dar resposta às questões com que 

se depararam. Por várias vezes, os alunos utilizaram nas suas respostas expressões como 

“Com base na nossa pesquisa concluímos que” e “Ao fazermos a pesquisa concluímos 

que”, que enfatizam o reconhecimento, por parte dos alunos, de que as conclusões a que 

chegaram foram resultado da pesquisa e da seleção de informação que realizaram. 

Trabalho em grupo 

Uma outra estratégia mencionada pelos alunos como sendo fundamental para a 

realização das tarefas foi o trabalho em grupo, porque, de acordo com alguns alunos: 

A5- […] cada um tem a sua ideia e depois no final, nós estávamos a falar uns com 

os outros e chegávamos todos a um consenso, chegávamos todos à solução. 

A6- Discutir o que tínhamos de fazer para resolver e como resolver os problemas. 

A3- Como eramos mais, dava para discutir e depois chegarmos às conclusões. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Desta forma, os alunos identificaram o trabalho em grupo, nomeadamente as 

discussões entre os elementos do grupo, como uma forma de todos trocarem ideias e 

chegarem a um consenso relativamente ao produto final. Esta mesma ideia foi expressa 

de forma clara nalgumas reflexões realizadas pelos alunos: 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 
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(Documento escrito, Tarefa 6) 

 Na primeira reflexão apresentada, o aluno referiu de forma explícita que 

conseguiu “aprender mais” durante a discussão com os colegas, o que é indicativo da 

utilização desta estratégia como forma de alcançar os objetivos de aprendizagem 

propostos. No segundo excerto, embora o aluno não tenha utilizado a expressão 

“aprender”, referiu-se ao trabalho de grupo, e em particular à troca de ideias com os 

colegas, como uma maneira de “chegar a conclusões”, ou seja, como agente facilitador 

da aprendizagem. 

 Também os registos áudio das aulas revelaram que os alunos utilizaram o trabalho 

em grupo como uma estratégia de resolução de tarefas e de aprendizagem. Por exemplo, 

na aula referente à tarefa 3 foi registada a seguinte troca de ideias entre os elementos do 

grupo: 

A1- Então, questão 3. Vejam lá se concordam com o que eu vou dizer. 

A2- Agora é as hipóteses não é? 

 A1- Sim. Vejam lá se concordam com o que eu vou dizer. 

 A3- Está bem. 

A1- A areia molhada tem água por isso a água também vai absorver radiação e vai 

refletir a radiação. Por isso a areia não vai aumentar tanto a sua temperatura. 

A3- De certeza? Porque a água que vai para a areia é absorvida e não fica à 

superfície, por isso não… 

A1- Sim, mas há lá água. 

A4- Eu acho que ele [a referir-se ao colega A1] tem razão porque a água vai servir 

como um espelho. Ou seja, a areia que está por baixo da água não vai receber a 

mesma energia, a mesma radiação… 

A1-… que a areia seca. 

A2- Então vamos escrever isso. Dita lá [a falar para o aluno A4] que a tua é 

melhor. 

A4- Não… 

A3- Não, não. A sério, é! 

A4- [a ditar] A água vai servir como um refletor da radiação… 

A2- [a escrever] A água vai servir como um refletor da radiação… 

(Registo áudio da aula, Tarefa 3) 

Este excerto ilustra de que forma os alunos utilizaram o trabalho em grupo para 

chegarem a uma resposta final: depois da exposição e discussão das ideias por parte dos 
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elementos do grupo verificou-se a chegada a um consenso no que diz respeito à 

informação que deviam utilizar para construírem uma resposta. Para além disso, e com 

base neste excerto, também foi possível atestar que os alunos se organizaram no grupo de 

trabalho através da distribuição de funções, como forma de rentabilizarem o trabalho: 

enquanto uns alunos participaram de forma mais ativa na discussão de ideias, um outro 

aluno ofereceu-se imediatamente para registar as conclusões a que chegaram. 

Orientação da professora 

Tal como os alunos reconheceram no excerto da entrevista em grupo focado que 

se segue, muitas vezes recorriam à professora no sentido de as obterem respostas às 

questões. 

A5- Perguntávamos. 

A2- Perguntávamos à stora. 

A2- Ou íamos procurar ao livro. 

Professora- E obtinham respostas? 

A2- Não. A stora só nos dizia o capítulo e nós tínhamos de ir procurar. 

A5- A stora ainda nos fazia mais perguntas. 

Professora- Então tentavam obter as respostas… 

A2- Não, primeiro discutíamos entre nós e depois íamos, se não chegássemos a 

uma conclusão, pedir pistas à stora para a resposta. 

A3- Exato. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

No entanto, e tal como também foi referido pelos alunos nessa mesma entrevista, 

na maior parte das vezes a professora não lhes facultou as respostas de forma direta. Ao 

invés disso, a professora colocou mais questões e orientou-os no sentido de serem eles a 

chegarem às suas próprias conclusões. 

Um dos alunos, na sua reflexão sobre a tarefa 4, mencionou precisamente este 

aspeto quando questionado acerca do que tinha gostado menos durante a realização da 

tarefa: 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 
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De acordo com este aluno, uma das estratégias que tentou utilizar, embora sem 

sucesso, foi validar as respostas do seu grupo junto da professora.  

Através dos registos áudio das aulas também foi possível identificar situações em 

que os alunos tentaram utilizar esta estratégia. Por exemplo, na tarefa 1, um dos grupos 

depois de ter encontrado informação que considerou ser relevante para o seu trabalho, 

não procurou mais informação nem discutiu a informação recolhida, nem sequer quando 

tiveram dúvidas acerca de uma expressão com que se depararam, optando por perguntar 

imediatamente à professora: 

A1- [a ler um texto sobre o funcionamento de um radiador] “para a correta difusão 

do ar quente e assim otimizar o seu desempenho devem ser colocados em baixo 

ou ao longo da largura das janelas”. Pode ser uma hipótese. 

A2- Não. É isso! 

A1- É isto? Então pronto. 

A2- Stôra, o que é a difusão do ar quente? 

Professora - Não me vai perguntar a mim. Vocês já falaram dessa palavra, vão ver 

qual o significado dessa palavra, vão procurar. 

(Registo áudio da aula, Tarefa 1) 

Através dos exemplos apresentados foi possível constatar que os alunos tentaram, 

por diversas ocasiões, obter as respostas diretas junto da professora, porque é o mais fácil 

e porque provavelmente é esse o modelo de trabalho que estavam habituados a seguir, em 

particular no ensino básico.  

No entanto, quando os alunos referiram na entrevista em grupo focado que a 

professora “ainda nos fazia mais perguntas” ou que “só nos dizia o capítulo e nós 

tínhamos de ir procurar”, reconheceram que, apesar de não terem conseguido obter as 

respostas que pretendiam, houve uma orientação da professora no sentido de serem eles 

a procurarem informação e chegarem às suas próprias conclusões, quer fosse através do 

questionamento quer fosse através de alguma orientação na pesquisa. Um exemplo que 

ilustra o que os alunos mencionaram na entrevista diz respeito à tarefa 3, na qual era 

pedido aos alunos, a certa altura, para planificarem uma atividade experimental que lhes 

permitisse testar as hipóteses formuladas.  

Professora- O que é que vocês pretendem fazer? Vocês em vez de começarem a 

pensar no material pensem primeiro no que é que vocês precisam fazer. 

A1- Nós precisamos de transportar energia elétrica… 

A2- Transferir! 
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A1- Sim, transferir energia elétrica para o metal. 

Professora- Como é que vocês vão fazer isso? E o que é que vocês esperam… 

A2- Que aconteça? 

A1- Então, nós esperamos que os diferentes metais absorvam, não sei como dizer, 

absorvam de maneira diferente, ou seja, uns mais rápido que outros, a energia. 

Professora- E como é que vocês vão quantificar ou medir isso? 

A1- Então, precisamos de um cronómetro. 

A2- Termómetros. 

Professora- Então, vão quantificar através da medição… 

A2- Da temperatura. 

Professora- E agora o que precisam para medir isso? 

A2- Um termómetro. 

Professora- Pronto. 

A1- Mas como é que se põe um termómetro num metal? 

Professora- É possível. 

A2- E precisamos de um amperímetro e de um voltímetro. 

Professora- Para quê? 

A1- Para fazermos o que fizemos no outro dia. 

Professora- Para fazerem… 

A2- Sim, para medirmos…[silêncio] 

Professora- Ajudem. 

A1- A energia. 

Professora- Vão ver ao caderno e ao livro. 

A3- Ah sim. 

A2- Espera… [começa a procurar a informação] 

(Registo áudio da aula, Tarefa 3) 

Esta troca de ideias entre a professora e os alunos iniciou-se quando a professora, 

após ter estado a prestar atenção à discussão entre os elementos deste grupo, teve a 

perceção que os alunos não estavam a conseguir dar início à planificação da atividade 

experimental, uma vez que até este ponto, os alunos tinham estado a tentar elaborar uma 

lista de material, sem sucesso.  

Como se pode depreender através do excerto, a professora, através da colocação 

de questões, pretendeu orientar os alunos no sentido destes compreenderem qual o 

objetivo da atividade e o que é que precisavam fazer para cumpri-lo. A introdução de 

questões como “O que é que vocês pretendem fazer?” e “Como é que vão fazer isso?” 

levou os alunos a refletirem sobre o que iam fazer e como é que o poderiam pôr em 

prática. Analogamente, quando o aluno referiu que precisava de um amperímetro e de um 

voltímetro, a professora questionou-o sobre a necessidade de utilizar esses instrumentos 

sem, contudo, confirmar se seriam necessários ou não. Depois de mais uma questão, que 

permitiu à professora compreender que os alunos tinham conseguido relacionar esta 
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atividade com uma atividade prévia, a professora orientou-os então no sentido de 

consultarem o caderno e o livro, de forma a obterem a informação necessária para 

prosseguirem o seu trabalho. 

Este papel da professora como orientador e facilitador de aprendizagens foi 

reconhecido como sendo determinante para alguns alunos no seu processo de 

aprendizagem: 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

Na sua reflexão, o aluno mencionou as duas estratégias utilizadas durante a 

realização desta tarefa sendo que uma delas foi precisamente a orientação por parte da 

professora que, aliada à pesquisa na Internet, o ajudou a superar as dificuldades com que 

se deparou. 

Então, de acordo com os resultados apresentados, os alunos utilizaram três 

estratégias de aprendizagem distintas às quais recorreram com vista à resolução das 

tarefas propostas: numa fase inicial os alunos utilizaram a pesquisa como forma de 

recolher a informação necessária, depois discutiram essa mesma informação em grupo e 

finalmente recorreram à orientação da professora que, de uma forma geral, os remeteu 

para uma nova pesquisa e/ou discussão. 

Avaliação Realizada pelos Alunos em Relação às Tarefas de 

Investigação 

 A análise dos dados recolhidos, em particular através da entrevista em grupo 

focado e das reflexões escritas dos alunos, permitiu averiguar qual a avaliação que os 

alunos fizeram a respeito das tarefas de investigação que realizaram. Tendo em conta os 

resultados obtidos foi possível identificar duas categorias distintas: a) interesse e b) gosto, 

as quais serão descritas de seguida. 
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Interesse 

 De acordo com os dados recolhidos na entrevista em grupo focado, as tarefas de 

investigação realizadas foram avaliadas pelos alunos da seguinte forma: 

Professora- Qual é a vossa opinião em relação às tarefas que realizaram? 

[silêncio] 

Professora- O que é que acharam? Não se lembram? 

A1- Não: eu lembro-me das tarefas! 

A2- Eram um bocado diferentes… 

A1- Foram diferentes do habitual.  

A2- Foi interessante.  

A1- Exato!  

A3- Mas eu acho que também foi uma boa maneira … 

A1- De aprender matéria. 

A3- …de fazer com que nos interessássemos mais. Sem dúvida. 

A1- Sem dúvida. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo A) 

Neste excerto, os alunos qualificaram as tarefas como “diferentes do habitual” e 

afirmaram que “foi interessante”. Esta classificação das tarefas como interessantes 

evidencia o facto de que, para os alunos, estas foram tarefas que lhes despertaram a 

curiosidade e os estimularam. Este caráter motivacional foi reforçado quando um dos 

alunos mencionou que “foi uma boa maneira de fazer com que nos interessássemos mais” 

e consequentemente, como outro aluno referiu, “de aprender a matéria”. 

O interesse que os alunos reconheceram ter durante a realização das tarefas de 

investigação pode ser justificado tendo em conta duas perspetivas diferentes mas 

relacionadas: os conteúdos abordados e a contextualização das tarefas através de 

situações familiares ao dia a dia dos alunos. 

Nos seus registos escritos produzidos, em particular nas suas reflexões 

individuais, os alunos referiram que: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 



 
 

116 
 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 

 Desta forma, houve uma clara relação entre os conteúdos abordados e o interesse 

que os alunos tiveram na realização das tarefas implementadas: o primeiro aluno referiu 

explicitamente que o tema foi interessante e o segundo aluno, embora sem ter admitido 

declaradamente o seu interesse pelo tema, afirmou que gostou “da matéria”, o que é 

indicativo do seu interesse pelos conteúdos envolvidos na tarefa em questão.  

 No que diz respeito à contextualização das tarefas, e em particular a sua ligação 

com situações do dia a dia, também contribuiu para estimular o interesse dos alunos: 

Professora- O que foi diferente nas aulas em que realizaram tarefas de 

investigação? 

A3- […] o modo como as questões nos eram apresentadas: eram mais coisas do 

dia a dia, como por exemplo aquilo do prato e isso. Eu acho que não era mesmo o 

que estava no livro, não era tanta teoria. 

Professora- E acham que isso vos ajudou? 

A4- Sim, entendíamos melhor porque estávamos mais habituados… 

A1- Mais habituados àquilo que nos acontece… 

(Entrevista em grupo focado Grupo A) 

 Tal como os alunos reconheceram, o modo como as tarefas foram apresentadas 

foi determinante na compreensão dos conteúdos, uma vez que os alunos estavam “mais 

habituados” ao que acontecia. Assim, depreende-se que, ao terem sido utilizados 

contextos familiares aos alunos na introdução das tarefas desenvolvidas em sala de aula, 

fez com que tivesse havido uma maior motivação dos alunos para a sua resolução, o que 

resultou em aprendizagens mais efetivas. O facto de um dos alunos ter feito a comparação 

entre os conteúdos do manual e os conteúdos abordados na aula e ter concluído que “não 

era mesmo o que estava no livro, não era tanta teoria” reflete o caráter distintivo das 

tarefas de investigação, que implica uma rotura com as práticas utilizadas no ensino 

tradicional, nomeadamente a constante utilização da informação contida nos manuais 

escolares.  

A perceção dos alunos acerca deste tipo de tarefas contribuiu para que os alunos 

as encarassem de forma diferente e mais entusiasta, sem no entanto descurarem o trabalho 

com vista ao cumprimento dos objetivos de aprendizagem: 
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(Documento escrito, Tarefa 1) 

Nesta reflexão o aluno evidenciou o caráter mais informal da aula, no sentido em 

que foi uma aula em que os alunos trabalharam em grupo, pesquisaram e discutiram 

ideias, em vez de se limitarem a estar a ouvir o professor. Contudo, também salientou que 

foi uma aula “bastante produtiva”, confirmando desta forma o trabalho e as aprendizagens 

que realizou através da realização de tarefas de investigação. 

Gosto 

O interesse revelado pelos alunos em relação às tarefas realizadas fez com que os 

alunos, de uma forma geral, tenham gostado das tarefas de investigação implementadas. 

No entanto, através da análise dos dados recolhidos, foi possível especificar com mais 

detalhe os aspetos que foram do agrado dos alunos e aqueles de que não gostaram tanto. 

Numa primeira análise, o aspeto que os alunos referiram mais vezes nas suas 

reflexões individuais como sendo o que gostaram mais foi o trabalho em grupo: 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 Também na entrevista em grupo focado, este foi um dos aspetos mencionados 

pelos alunos como sendo aquele de que gostaram mais: 

Professora- O que é que gostaram mais nas tarefas que realizaram? 
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A4- Gostar mais, foi trabalhar em grupo. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

 Relativamente às razões que levaram os alunos a terem gostado de trabalhar em 

grupo, um dos alunos referiu que “assim trabalho melhor”, sem contudo ter especificado 

porquê. No entanto, alguns alunos referiram a troca de ideias com os colegas como o 

aspeto de que mais gostaram no âmbito do trabalho em grupo: 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

A5- Eu gostei mais de discutir com os colegas as ideias. 

A3- Eu gosto é de discutir. 

A5- Porque depois cada um tem a sua ideia e depois no final, nós estávamos a 

falar uns com os outros e chegávamos todos a um consenso, chegávamos todos à 

solução. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Embora neste excerto da entrevista não seja explícito que os alunos se estejam a 

referir à troca de ideias em grupo, fazendo menção apenas a “discutir ideias com os 

colegas”, depreende-se que o aluno em questão (aluno A5) se estava a referir aos colegas 

de grupo uma vez que, tal como explicou, chegavam “todos a um consenso” e “à solução”, 

numa clara alusão às respostas elaboradas pelo próprio grupo. 

Relativamente ao trabalho em grupo, e como já foi mencionado anteriormente na 

secção referente às dificuldades experienciadas pelos alunos, alguns alunos não gostaram 

ou tiveram mais dificuldades em trabalhar de forma colaborativa. Tal como também já 

foi discutido, estas dificuldades foram mais evidentes nas primeiras tarefas e deveram-se 

ao facto dos alunos não estarem habituados a trabalhar em grupo ou devido a fatores de 

ordem mais pessoal. Contudo, e como foi referido na secção relativa às aprendizagens, 

esses mesmos alunos ultrapassaram esses constrangimentos e o trabalho em grupo foi 

mesmo identificado como uma das estratégias de aprendizagem utilizadas na realização 
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de tarefas de investigação e assim pode-se considerar que o trabalho em grupo foi, de uma 

forma geral, bastante apreciado pelos alunos. 

Outro aspeto que os alunos mencionaram como tendo gostado foram as discussões 

em turma. De acordo com o que consta nas reflexões individuais realizadas pelos alunos, 

o debate em turma foi do agrado de muitos alunos, uma vez que possibilitou uma 

interação com a turma e a troca de ideias entre colegas. 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

Adicionalmente, esta troca de ideias foi identificada, pelo autor do segundo 

excerto, como uma forma de lhe ter permitido aprender “novas maneiras de pensar”, numa 

clara referência à utilização das discussões em turma como estratégia de aprendizagem.  

A importância que os alunos atribuíram à interação e à participação também foi 

manifesta nas entrevistas realizadas. Quando questionados acerca de qual das tarefas 

acharam mais difícil e porquê, os alunos responderam que tinha sido a primeira tarefa e 

justificaram da seguinte forma: 

A5- Também não sabíamos muito bem o que ia acontecer. 

A1- Mas agora já percebemos que é mais fácil do que estar ali a ouvir e a escrever 

no caderno. 

A5- Exato. 

A2- Mais interação. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Neste excerto, um dos alunos começou por explicar que no início não sabiam 

muito bem como iam decorrer as aulas e o que se pretendia que eles fizessem porque os 

alunos estavam habituados a “estar ali a ouvir e a escrever no caderno”, como justificou 

um outro colega. Ou seja, os alunos não estavam acostumados a interagir nem a participar 

de forma muito ativa nas aulas. Contudo, com o decorrer da intervenção, os alunos foram-

se familiarizando com este modelo de aulas e “agora”, ou seja depois da realização das 
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seis tarefas, consideraram-no “mais fácil”, sobretudo porque lhes possibilita interagir 

mais com os colegas, como salientou o aluno A2. 

A participação dos alunos nas aulas em que realizaram tarefas de investigação, 

também foi mencionada num outro momento da mesma entrevista: 

Professora- O que foi diferente nestas aulas? 

A5- Tudo. 

A2- A forma como nós aprendemos. 

A3- Foi mais interessante. 

A5- E participávamos mais também. 

A4- Exato. 

(Entrevista em grupo focado, Grupo B) 

Este excerto revela que os alunos consideraram que a realização de tarefas de 

investigação alterou a forma como aprenderam, a qual foi considerada mais interessante, 

e um dos alunos enfatizou a participação como sendo algo diferente neste tipo de aulas, 

dando a entender que esta contribuiu para os alunos alcançarem as aprendizagens 

pretendidas.  

Ainda assim, para alguns alunos, as discussões foram um dos aspetos de que 

menos gostaram e justificaram o seu desagrado porque, por exemplo, não conseguiram 

articular os conteúdos e ficaram confusos. 

 

(Documento escrito, Tarefa 4)  

Uma outra justificação para o facto de alguns alunos não terem gostado das 

discussões de ideias deveu-se ao desenvolvimento de um sentimento de frustração 

relativamente a estas, uma vez que ao compararem as respostas que elaboraram com as 

dos restantes grupos, tiveram a perceção de que as respostas dos outros grupos “foram 

sempre melhores”. 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 
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A pesquisa de informação, em particular na Internet, foi outro aspeto que foi 

mencionado várias vezes pelos alunos como algo de que gostaram. Apesar de não o terem 

mencionado nas entrevistas em grupo focado, e apesar de ter sido uma das maiores 

dificuldades sentidas pelos alunos, vários alunos elegeram a pesquisa de informação 

como aquilo de que gostaram mais durante a realização das tarefas de investigação: 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 4) 

 

Com base nos documentos escritos analisados, percebeu-se que existiram 

essencialmente duas as razões que justificam o facto de terem gostado de realizar as 

pesquisas: poderem ter acesso a várias fontes de informação e a possibilidade de poderem 

utilizar as novas tecnologias, em particular os tablets, durante as pesquisas.  

Para um aluno em particular foi interessante constatar que a pesquisa de 

informação significou “mais autonomia”, no sentido em que lhe permitiu seguir o seu 

“próprio rumo”, como descreveu em duas reflexões distintas: 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

(Documento escrito, Tarefa 6) 
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Estes excertos evidenciam não só o gosto pelas pesquisas realizadas, mas também, 

e mais importante, o reconhecimento por parte deste aluno de que a pesquisa de 

informação foi um processo que lhe permitiu regular as suas aprendizagens e construir o 

seu próprio conhecimento, através da escolha do seu “próprio rumo”, ou seja, através da 

autonomia que lhe foi proporcionada através da realização deste tipo de tarefas. 

Apesar dos alunos terem referido a pesquisa de informação como uma tarefa que 

gostaram de realizar, a organização da informação recolhida, e em particular a construção 

de respostas escritas, não foi do agrado de muitos alunos e tanto na entrevista em grupo 

focado como nas reflexões os alunos expressaram isso mesmo: 

Professora- E o que gostaram menos? 

A1- Ai, a parte de escrever aquelas coisas todas. 

(Entrevista em grupo focado Grupo A) 

 

 

(Documento escrito, Tarefa 1) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

 

(Documento escrito, Tarefa 2) 

De acordo com o que foi mencionado pelos alunos, as razões apontadas para não 

terem gostado de produzir respostas escritas prenderam-se com o facto de não apreciarem 

esta atividade, o que foi reforçado por um aluno que utiliza mesmo a expressão “odeio 

escrever” ou pelo facto de terem tido dificuldade ao nível da organização da informação 

e utilização da linguagem, o que foi evidenciado quando um dos alunos afirmou que não 

gostou de “organizar a informação” e “pôr por nossas palavras”. 
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Em resumo, a avaliação que os alunos fizeram sobre as tarefas de investigação 

que realizaram foi, no cômputo geral, positiva com os alunos a demostrarem interesse e 

gosto na realização deste tipo de tarefas. O interesse dos alunos foi justificado não só 

pelos conteúdos abordados mas também pela forma como as tarefas foram introduzidas. 

O gosto dos alunos por este tipo de tarefas foi em grande parte fundamentado no facto de 

terem podido trabalhar em grupo e ser mais ativos e participativos, quer através das 

discussões em grupo, quer através das discussões em turma. 

Síntese do Capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os resultados decorrentes da análise dos dados 

recolhidos e cujo objetivo é dar resposta às questões orientadoras deste trabalho. 

 Com a primeira questão orientadora pretendia-se compreender quais as 

dificuldades sentidas pelos alunos na realização de tarefas de investigação e verificou-se 

que os alunos sentiram dificuldades na pesquisa, seleção e síntese de informação, na 

construção de tabelas e gráficos, na formulação de hipóteses, na planificação de 

experiências, na utilização de conceitos científicos, no trabalho em grupo e na gestão do 

tempo.  

No que diz respeito à segunda questão, foi possível constatar que os alunos 

desenvolveram competências relacionadas com a seleção e síntese de informação, com a 

formulação de hipóteses, com a utilização de conceitos científicos e com o trabalho em 

grupo, tendo recorrido a três estratégias distintas para superarem as suas dificuldades e 

aprenderem: pesquisa e seleção de informação, trabalho em grupo e orientação da 

professora.  

Finalmente, a terceira questão, que pretendia dar a conhecer qual a avaliação que 

os alunos fazem das tarefas de investigação, revelou que estes tiveram interesse e 

gostaram de realizar este tipo de tarefas. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E REFLEXÃO FINAL 

 

Este estudo teve como finalidade conhecer de que forma a realização de tarefas de 

investigação no ensino da subunidade “A energia no aquecimento/arrefecimento de 

sistemas” do Programa de Física e Química A, contribui para o desenvolvimento de 

competências de alunos do 10.º ano de escolaridade. Assim, com as questões orientadoras 

deste trabalho pretendeu-se identificar as principais dificuldades sentidas pelos alunos na 

realização das tarefas de investigação, quais as aprendizagens por eles realizadas e as 

estratégias que utilizaram para aprender, e que avaliação fizeram das tarefas. 

De forma a alcançar o objetivo mencionado recorreu-se a uma investigação 

qualitativa que envolveu a recolha de dados através da observação naturalista (notas de 

campo da professora e registos áudio das aulas), entrevista em grupo focado e registos 

escritos dos alunos. Da análise dos dados recolhidos emergiram várias categorias e 

subcategorias de análise que permitiram a organização dos dados de forma a dar resposta 

às questões orientadoras do estudo. Este capítulo está organizado em três secções: 

discussão dos resultados obtidos, conclusões e reflexão final sobre o trabalho realizado. 

Discussão dos Resultados 

 Tendo como base a primeira questão orientadora, foi possível conhecer quais as 

dificuldades que os alunos sentiram quando realizaram tarefas de investigação e, de 

acordo com a análise de dados realizada, foi possível identificar dificuldades ao nível das 

competências do tipo processual, do tipo conceptual e do tipo social, atitudinal e 

axiológico. 

 No que diz respeito às competências do tipo processual os alunos evidenciaram 

dificuldades na pesquisa de informação, na seleção e síntese da informação e na 

construção de tabelas e gráficos. A pesquisa de informação foi uma das dificuldades mais 

apontadas pelos alunos e de acordo com o que foi observado pela professora e registado 

em áudio estas dificuldades deveram-se essencialmente à não utilização de termos de 
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pesquisa adequados nas pesquisas realizadas na Internet e à dispersão dos alunos com 

assuntos que não estavam relacionados com as tarefas em questão. Como consequência, 

houve uma necessidade acrescida de acompanhamento por parte da professora no sentido 

de orientar os alunos nas pesquisas e evitar que se dispersassem, o que vai ao encontro 

dos resultados obtidos por Neto (2013) e por Santos (2012) em estudos semelhantes. 

Também nas pesquisas realizadas no manual foi evidente a dificuldade que os alunos 

tiveram em pesquisar informação o que, de acordo com Matoso (2011), se deve ao facto 

de os alunos não estarem habituados à leitura de textos. Cunha (2009), também obteve 

resultados semelhantes e atribui esta dificuldade à resistência que os alunos têm à leitura 

e à dificuldade na interpretação de textos. 

 Depois de pesquisarem, os alunos demonstraram dificuldades em selecionar a 

informação essencial e em resumi-la, o que resultou em respostas confusas, incompletas 

e/ou plagiadas. Estes resultados estão de acordo com estudos anteriores realizados por 

Santos (2012) e por Ribeiro (2014). A este propósito Matoso (2011) refere que o resumo 

da informação selecionada obriga os alunos a “comunicar o conhecimento resultante da 

interpretação da informação recolhida” (p. 82), o que se relaciona com o facto de os 

alunos não terem facilidade em analisar a informação selecionada. 

 À semelhança do que foi descrito no estudo realizado por Luís (2013) e Neto 

(2013), também neste estudo se constatou que os alunos experienciaram dificuldades na 

construção de gráficos e tabelas durante a realização de tarefas de investigação. Esta 

dificuldade já tinha sido previamente identificada por Oliveira e Campos (2008) num 

estudo realizado com alunos do ensino básico ao ensino superior, em que os alunos do 3.º 

ciclo e ensino secundário revelaram lacunas na recolha e organização de dados, bem como 

na sua representação e interpretação. Relativamente à construção de tabelas apropriadas 

para recolha de dados, Cunha (2009) e Krajcik, Blumenfeld, Marx, Bass e Fredricks 

(1998) também referem este aspeto como uma das lacunas que os alunos evidenciaram. 

 No que diz respeito às competências conceptuais foram identificadas dificuldades 

na formulação de hipóteses, na planificação de uma experiência e na utilização de 

conceitos científicos. Embora a maior parte dos estudos realizados aponte para 

dificuldades em formular questões por parte dos alunos (e.g., Baptista et al. 2013; Krajcik 

et al., 1998; Matoso, 2011; Neto, 2013) o que se verificou neste estudo foram 

essencialmente dificuldades na formulação de hipóteses que, pelo que foi possível 
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verificar através dos registos áudio das aulas e da entrevista em grupo focado, se justificou 

pelo facto de os alunos não saberem o que é uma hipótese. Esta dificuldade foi evidente 

nas primeiras tarefas mas, à medida que os alunos foram realizando as tarefas de 

investigação e compreendendo o conceito de hipótese, foi claramente ultrapassada. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Baptista et al. (2013), que concluíram que os 

alunos participantes no estudo não sabiam o que era prever e, como tal, não conseguiram 

ultrapassar esta dificuldade. Uma explicação para estes resultados prende-se com a 

própria natureza das tarefas de investigação que colocam aos alunos exigências cognitivas 

e “competências científicas ainda pouco desenvolvidas” (Baptista et al. 2013, p. 148). 

 A planificação de uma experiência foi outra dificuldade apontada pelos alunos 

durante a realização deste tipo de tarefas e que conduziu à apresentação de procedimentos 

confusos e/ou incompletos que revelaram dificuldades na indicação do material 

necessário e na escrita do procedimento, nomeadamente através da inclusão de todos os 

passos na sequência correta. Matoso (2011) e Santos (2012) identificam o mesmo tipo de 

dificuldades, que justificam com o facto de ser a primeira vez que os alunos, do 7.º e 8.º 

anos de escolaridade, contactam com o material de laboratório e com a planificação de 

uma experiência. Contudo, estudos com alunos do ensino secundário, onde já se previa 

que estes estivessem mais familiarizados com a planificação de uma experiência e com o 

material de laboratório, as dificuldades são também notórias (Neto, 2013). De acordo com 

Matoso (2011), os alunos evidenciaram uma falta de capacidade de realizarem a “conexão 

entre a questão orientadora e o que vão procurar ou recolher” (p. 81), o que é revelador 

de que não possuíam ideias muito claras sobre o que era pretendido. 

 Finalmente, no que diz respeito a competências conceptuais, os resultados 

apontam ainda para dificuldades ao nível da utilização dos conceitos científicos o que, 

em grande parte dos casos, estavam relacionadas com a tendência que os alunos tinham 

de utilizar linguagem do senso comum. Contudo, nalgumas situações, verificou-se que a 

ausência de um conhecimento substantivo consolidado de conteúdos prévios 

impossibilitou os alunos de compreenderem novos conceitos e de os utilizar na elaboração 

de respostas devidamente fundamentadas, o que vai de encontro aos resultados obtidos 

por Ribeiro (2014). 

 Ao nível das competências atitudinais, sociais e axiológicas foi manifesta a 

dificuldade dos alunos em trabalhar em grupo e em gerir o tempo destinado a cada tarefa. 
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O trabalho em grupo foi considerado pelos alunos, em particular nas primeiras tarefas, 

como uma das maiores dificuldades experienciadas, e os dados recolhidos revelaram que 

essa dificuldade se devia ao facto de os alunos não estarem habituados a trabalhar em 

grupo, nunca terem trabalhado com alguns colegas em particular e/ou haver problemas 

entre alguns elementos constituintes dos grupos. Esta dificuldade foi também constatada 

noutros estudos, nomeadamente os realizados por Matoso (2011) que relata, inclusive, 

conflitos entre elementos do grupo, e por Ribeiro (2014). Num outro estudo (Santos, 

2012), a professora acabou por ter de fazer ajustes nos grupos de trabalho de forma a 

ultrapassar os constrangimentos relacionados com o trabalho colaborativo. Contudo, 

neste trabalho, é de salientar o esforço notável que os alunos fizeram para conseguirem 

trabalhar nos grupos inicialmente estipulados o que acabou por, inclusive, constituir uma 

estratégia de aprendizagem.  

 Por último, a gestão de tempo revelou-se como uma dificuldade que foi 

mencionada por apenas alguns alunos nas tarefas iniciais, mas que foi percetível e 

registada pela professora em praticamente todas as tarefas realizadas. Essencialmente, 

esta dificuldade foi consequência de outro tipo de constrangimentos, alguns dos quais já 

referidos, como por exemplo a má organização do trabalho em grupo e distrações. A 

respeito desta dificuldade, Cunha (2009) justifica-a com a falta de autonomia por parte 

dos alunos, que “não estão habituados a trabalhar sem a constante presença e ajuda da 

professora” (p. 76), Matoso (2011) refere o mau funcionamento de alguns grupos e 

Ribeiro (2014) menciona ritmos de trabalho desadequados e o facto de os alunos não 

estarem familiarizados com este tipo de tarefas. 

  A segunda questão orientadora remete-nos para as aprendizagens alcançadas 

pelos alunos durante a realização das tarefas e para as estratégias que os alunos utilizaram 

para aprender. No que diz respeito às aprendizagens alcançadas, verificou-se que, com o 

decorrer das tarefas, algumas das dificuldades evidenciadas pelos alunos foram 

diminuindo, o que revela que os alunos desenvolveram uma série de aprendizagens quer 

a nível processual, quer a nível conceptual, quer a nível social, atitudinal e axiológico.  

 De acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar que a realização deste 

tipo de tarefas conduziu a uma melhoria na qualidade das respostas apresentadas ao longo 

das tarefas, fruto do desenvolvimento de competências ao nível da seleção e síntese de 

informação, que constituiu uma das dificuldades inicialmente identificadas.  
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 Adicionalmente, são evidentes aprendizagens realizadas ao nível das 

competências conceptuais, nomeadamente no que diz respeito à formulação de hipóteses 

e à utilização de conceitos científicos. Tal como mencionado por um dos alunos na 

entrevista em grupo focado, os alunos compreenderam o que era formular uma hipótese, 

o que levou à apresentação de respostas que estavam em concordância com os 

conhecimentos prévios dos alunos, ao invés de respostas construídas a posteriori com os 

conceitos trabalhados em sala de aula. Também foi possível constatar que os alunos foram 

revelando cada vez mais capacidade de compreender e articular os conceitos científicos 

trabalhados em sala de aula, utilizando para tal uma linguagem científica adequada. 

 Ao nível do trabalho em grupo, foi manifesta a capacidade que os alunos 

demonstraram para ultrapassar dificuldades relacionadas com relações interpessoais, o 

que lhes permitiu trabalharem em equipa em processos de negociação, conciliação e 

distribuição de tarefas. 

 De uma forma forma geral, os resultados obtidos ao nível das aprendizagens 

alcançadas pelos alunos vão ao encontro dos que foram obtidos noutros estudos prévios. 

A título exemplificativo, Neto (2013) e Santos (2012) identificaram a mobilização de 

conceitos científicos como uma das aprendizagens realizadas pelos alunos durante a 

realização de tarefas de investigação e Ribeiro (2014) refere não só o desenvolvimento 

de competências ao nível, por exemplo, da seleção de informação, mas também ao nível 

do trabalho em grupo. 

 Tendo em conta os resultados obtidos, e à semelhança de outros estudos realizados 

(e.g., Santos, 2012; Ribeiro, 2014) os alunos utilizaram a pesquisa de informação, o 

trabalho em grupo e a orientação da professora como estratégias para aprenderem. 

Verificou-se também que estas estratégias foram utilizadas de forma recorrente ao longo 

de toda a intervenção, permitindo aos alunos superar algumas das dificuldades com que 

se depararam e desenvolver aprendizagens a vários níveis. 

 Relativamente à pesquisa de informação, os alunos utilizaram a Internet e o 

manual como fontes de informação para responder aos problemas com que se depararam, 

o que evidencia a pesquisa de informação como uma estratégia para desenvolverem as 

suas aprendizagens de forma mais autónoma. Paralelamente à pesquisa de informação, os 

resultados revelaram que quer em grupo quer em turma, os alunos utilizaram a partilha e 
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discussão de ideias como forma de superar algumas dificuldades e alcançarem as 

aprendizagens preconizadas. Estas estratégias já tinham sido identificadas por Matoso e 

Freire (2011) no trabalho que descreve as perceções dos alunos sobre a utilização de 

tarefas de investigação, nomeadamente no que diz respeito ao seu papel como alunos e 

ao modo como aprendem. Neste trabalho destaca-se o trabalho em grupo como a mudança 

mais percecionada pelos alunos e a pesquisa de informação como estratégia de 

aprendizagem por parte dos alunos. Num estudo desenvolvido por Baptista et al., (2013) 

as autoras concluem que o trabalho de grupo “parece ter contribuído de forma positiva 

para a superação de dificuldades” (p. 149) e que ele próprio constitui uma aprendizagem 

uma vez que possibilitou aos alunos “terem aprendido a aprender uns com os outros, 

respeitando-se, ouvindo-se e comunicando as suas ideias, e apercebendo-se que todos 

podem constituir-se um recurso importante na resolução do problema” (p. 149). 

Adicionalmente, e indo de encontro ao que já foi referido anteriormente a respeito 

da falta de autonomia por parte dos alunos, estes reconheceram que muitas vezes, 

nomeadamente quando não conseguiam chegar às respostas através das estratégias já 

mencionadas, recorreram à orientação da professora como estratégia para contornar 

algumas das dificuldades e tentarem dar resposta às questões. Desta forma, a professora 

assumiu um papel de orientação, que se traduziu muitas vezes num questionamento dos 

alunos com o objetivo de os remeter para uma nova pesquisa e/ ou discussão. 

Por último, a terceira questão orientadora pretendia dar a conhecer a avaliação que 

os alunos fazem das tarefas de investigação e que se traduziu numa apreciação positiva, 

com os alunos a demonstrarem interesse e gosto pela realização deste tipo de tarefas. A 

contextualização das tarefas com situações com que os alunos se identificaram fez com 

que houvesse um interesse acrescido e um reforço da motivação para a realização das 

tarefas propostas. Por outro lado, o facto de os alunos terem trabalhado em grupo, terem 

participado mais e terem utilizado novas tecnologias, foram os aspetos considerado pelos 

alunos como sendo determinantes no seu gosto por este tipo de tarefas. Esta avaliação 

está de acordo com os resultados obtidos noutros estudos em que os alunos reconhecem 

que, através da realização de tarefas de investigação, participam de forma mais ativa na 

aula, o que torna a aprendizagem mais motivante e significativa (Cunha, 2009; Matoso, 

2011; Santos, 2012). 
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Conclusões 

 Os resultados obtidos durante a realização das tarefas de investigação, que 

constituíram a proposta didática apresentada, permitiram concluir que os alunos 

desenvolveram diversas competências, as quais se incluem nas que são descritas no 

Programa de Física e Química A do 10.º ano de escolaridade (Martins et al., 2001).  

 As tarefas de investigação constituem uma abordagem que envolve os alunos em 

tarefas multifacetadas, as quais incluem a colocação de questões, a formulação de 

hipóteses, a pesquisa de informação, a planificação de investigações com vista a 

responder a uma questão, a revisão de conhecimentos à luz das evidências recolhidas, a 

recolha, análise e interpretação da informação, a comunicação de resultados, etc. (NRC, 

2000). Neste trabalho, as tarefas implementadas foram construídas com base no modelo 

dos 5 E´s, que proporcionaram aos alunos o questionamento das suas ideias, a exploração 

de novas formas de explicar o que acontece no mundo e a construção de novas conceções 

ou reformulações (Bybee et al., 2006). Outras características deste tipo de tarefas incluem 

o seu caráter aberto, a sua ligação direta aos interesses dos alunos e o facto de colocarem 

o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, o que implica uma mudança dos 

papéis que os alunos e o professor desempenham numa estratégia de ensino tradicional 

(Baptista et al., 2013). 

 Assim, a natureza destas tarefas impõe uma rutura com as práticas tradicionais em 

que o aluno tem um papel mais passivo, consequência de um ensino essencialmente 

expositivo e centrado no professor. Por este motivo, e em particular nas primeiras tarefas, 

os alunos evidenciaram dificuldades a vários níveis, nomeadamente na pesquisa, seleção 

e síntese da informação, na construção de tabelas e gráficos, na formulação de hipóteses, 

na planificação de uma atividade experimental, na utilização de conceitos científicos, no 

trabalho em grupo e na gestão do tempo.  

 Com o decorrer da intervenção, e com a habituação a este novo modelo de ensino, 

os alunos foram conseguindo ultrapassar muitas das dificuldades iniciais e reconheceram 

que o papel mais ativo que desempenharam foi facilitador das suas aprendizagens. 

Através da pesquisa de informação, do trabalho em grupo e da orientação da professora, 

os alunos desenvolveram variadas competências, como por exemplo selecionar e 

sintetizar informação, formular hipóteses, utilizar conceitos científicos e trabalhar em 
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grupo, que constituem as aprendizagens alcançadas através da realização deste tipo de 

tarefas.  

 Com base na avaliação que os alunos fizeram das tarefas que realizaram, pode-se 

concluir que estas foram do seu agrado não só porque a contextualização das tarefas os 

motivou e lhes despertou o interesse, como porque lhes permitiram trabalhar em grupo, 

de forma mais autónoma, em aulas com um formato mais informal onde todos podiam 

dar o seu contributo. 

Reflexão Final 

Começo esta reflexão relembrando uma das primeiras questões que nos 

colocaram, como alunos deste Mestrado, numa das aulas iniciais: “ O que é ser 

professor?” E o que me parecia, na altura, uma questão para a qual a resposta me parecia 

minimamente óbvia e imediata é, hoje em dia, uma questão para a qual não encontro uma 

resposta suficientemente abrangente: porque ser professor é ser muita coisa. Desta forma, 

esta reflexão terá necessariamente por se centrar na experiência que tive, que dificuldades 

senti, que aprendizagens alcancei e qual a minha perceção sobre os papéis que devo 

desempenhar como professora e isso, de certo modo, reflete o que para mim é ser 

professor. 

Sem dúvida que a realização deste trabalho foi pautada por momentos que me 

desafiaram e que expuseram as minhas dificuldades enquanto aluna deste Mestrado e 

futura professora. A maior dificuldade com que me deparei foi na construção as tarefas e, 

em particular, na sua contextualização e na previsão do tempo destinado a cada etapa. Na 

minha opinião, a contextualização de uma tarefa é um aspeto determinante na captação 

do interesse dos alunos, pelo que o professor deverá ter especial atenção e cuidado na 

escolha do contexto de uma tarefa, o que implica ir ao encontro ao gosto e interesse dos 

alunos e, como tal, conhecer os alunos. Por outro lado, e em relação à segunda 

dificuldade, penso que é fundamental dar aos alunos tempo suficiente para cumprirem as 

etapas das tarefas e para discutirem ideias, mas é sempre difícil prever quanto tempo se 

deve atribuir a cada uma destas fases. Embora, muitas vezes, não se possa prever o rumo 

que determinada discussão toma, há um aspeto que o professor pode (e deve) prever: o 

ritmo de trabalho dos seus alunos. Com isto, penso que o primeiro papel que devo ter 
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como professora será o de conhecer os alunos com quem trabalho pois isso permite-me, 

até certo ponto, definir abordagens e estratégias que tenham alguma probabilidade de 

funcionarem e, dessa forma, garantirem o sucesso em termos de aprendizagens para os 

alunos. 

Relativamente às estratégias de ensino, sem dúvida que este Mestrado, e em 

particular este trabalho, me abriram portas para um mundo de opções das quais destaco, 

pelos motivos óbvios, as tarefas de investigação que, num primeiro contacto, me 

assustaram um pouco. Dar ao aluno o papel central é, para um professor inexperiente, 

sinónimo de um certo desconforto, causado pela sensação de falta de controlo sobre a 

aula. É impossível fazer previsões sobre tudo o que vai acontecer durante a aula: por mais 

que nos preparemos não conseguimos estar na cabeça dos alunos e, como tal, não 

conseguimos antecipar todas as suas reações nem questões. Como tal, penso que um 

professor deve promover a realização deste tipo de tarefas porque são imprescindíveis na 

preparação dos jovens e no desenvolvimento de uma variedade de competências, mas ao 

mesmo tempo saber preparar-se para o imprevisto e encarar certas situações como 

potenciais pontos de partida para novas questões e discussões. Neste sentido, como futura 

professora deverei criar ambientes de aprendizagem informais, que coloquem o aluno no 

centro da sua própria aprendizagem e facilitar esse mesmo processo, através de processos 

de orientação e questionamento. É também essencial promover um ambiente em que os 

alunos se sintam confortáveis em participar, em colocar questões e em expor ideias, pelo 

que um professor deve possuir características pessoais que promovam este tipo de 

interação, sem no entanto deixar descurar o seu papel como disciplinador, sempre que 

necessário. 

Outro aspeto que considero muito importante em relação ao papel de um 

professor, é ter um conhecimento profundo sobre os conteúdos científicos, o que requer 

disponibilidade e vontade para pesquisar e preparar-se, indo sempre mais além nos 

conteúdos que fazem parte das orientações oficiais, mas também estar informado sobre 

assuntos do dia a dia e em particular sobre assuntos que possam interessar aos alunos. 

Isto permite-lhe não só utilizar, sempre que possível, contextos atuais como ir ao encontro 

daquilo que motiva os alunos.  

Saber como avaliar e o que avaliar foi outra aprendizagem que para mim foi muito 

importante, nomeadamente no que diz respeito a contemplar, sempre que possível, uma 
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avaliação formativa, definir os respetivos critérios e comunicá-los aos alunos, uma vez 

que é uma forma de enfatizar o processo de ensino-aprendizagem, permitindo uma 

reorientação pedagógica, se se justificar, com vista a uma melhoria no desempenho dos 

alunos. 

Por último, aprendi que o processo de reflexão sobre o trabalho desenvolvido é 

fundamental e imprescindível. É importante que um professor reflita sobre e durante as 

suas práticas pedagógicas, conduzindo assim um processo de investigação sobre a própria 

prática, de forma a dar resposta aos problemas com que se depara, aprender com base nas 

evidências que recolheu, e pensar em possibilidades de melhoria. Este processo de 

reflexão deve, sempre que possível, estender-se a grupos de trabalho, com outros colegas 

que, num espaço de análise e partilha, permitam considerar outras sugestões. 

Em resumo, penso que a realização deste trabalho me permitiu não só reconhecer 

o papel de professor como sendo muito mais do que transmitir conhecimentos científicos, 

mas também desenvolver uma série de competências que me permitam responder aos 

desafios de forma mais confiante e fundamentada, sem no entanto descurar o contínuo 

desenvolvimento profissional, ao longo de toda a vida, que se impõe a um professor, 

através do enriquecimento de saberes e da reflexão acerca das suas práticas. 
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Planificação da Aula 1  

Unidade Temática 

(Física): 

1. Do Sol ao aquecimento 

ANO LETIVO: 2013/14 

Subunidade: 2. A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas. 

Aulas n.º: 171,172 e 173 

Data: 27 de março de 2014 
Sumário: Mecanismos de transferência de calor: condução e convecção. 

Duração: 135 minutos 

Professor: Iva Martins 

Recursos: Tarefa sobre mecanismos de transferência de calor, Tablets com acesso à Internet, PowerPoint da Tarefa 1 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

Competências envolvidas 

Momentos da aula e tempo previsto Avaliação 
Processuais Conceptuais 

Sociais, 
atitudinais  

e axiológicas 

Mecanismos 
de 

transferência 
de calor: 

condução e 
convecção.  

Distinguir os 
mecanismos de 

condução e 
convecção. 

 Recolher e 
sintetizar 

informação 
relevante. 

 
Selecionar material 
adequado a uma 

atividade e 
manipulá-lo com 

correção e respeito 
por normas de 

segurança. 
 

Utilizar 
corretamente a 

língua portuguesa 
na comunicação 

oral e escrita, 
nomeadamente 

através da 
utilização das TIC. 

 
Formular questões e 

hipóteses. 
 

Analisar dados à luz 
de um determinado 
modelo ou quadro 

teórico. 

Organizar e realizar 
um plano para dar 

resposta a uma 
questão – problema.  

 
Interpretar dados e 

confrontá-los com as 
hipóteses de partida. 

 
Identificar parâmetros 

que poderão afetar 
um dado fenómeno e 
planificar modo(s) de 

os controlar. 
 

Elaborar um texto 
que sintetize a 

atividade realizada. 
 

Utilizar uma 
linguagem científica 

contextualizada. 

Apresentar e 
discutir as 

conclusões do 
trabalho 

desenvolvido. 
 

Utilizar formatos 
diversos para 

aceder e 
apresentar 

informação, em 
particular as TIC. 

 
Gerir corretamente 
o tempo e adequar 
ritmos de trabalho 
aos objetivos das 

atividades. 
 

Colaborar com os 
colegas de forma 

empenhada. 
 

Refletir criticamente 
sobre o trabalho 

realizado. 
 

1º MOMENTO- Introdução da tarefa (10 minutos) 

 Escrita do sumário. 

 Apresentação dos objetivos da aula, da tarefa sobre 
mecanismos de transferência de calor, do modo de 
trabalho e dos critérios de avaliação. 

 Organização dos grupos de trabalho. 
 

2º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (50 minutos) 

 Leitura do texto e identificação dos termos que não 
traduzem uma linguagem científica (10 minutos). 

 Identificação do problema e pequena discussão dos 
problemas identificados (5 minutos). 

 Formulação e discussão das hipóteses para responder ao 
problema (15 minutos). 

 Pesquisa na Internet sobre a informação necessária para 
dar resposta ao problema (20 minutos). 
 

3º MOMENTO- Discussão (55 minutos) 

 Discussão coletiva sobre as pesquisas/conclusões dos 
alunos (15 minutos). 

 Atribuição de um nome à tarefa (5 minutos). 

 “Vai mais além…”- Pesquisa na Internet sobre como 
funciona um coletor solar e preparação de uma 
apresentação (20 minutos). 

 Apresentação dos trabalhos realizados pelos grupos (15 
minutos). 
 

4º MOMENTO- Síntese (10 minutos) 

 Síntese, pela professora, dos conceitos abordados na aula 
através de uma apresentação em PowerPoint . 

Instrumento de  
Avaliação 1 –  

Avaliação da tarefa de 
investigação 

 
Instrumento de  

Avaliação 2-  
Avaliação da construção 

do protótipo de um coletor 
solar. 
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Planificação da Aula 2 

Unidade Temática (Física): 1. Do Sol ao aquecimento 
ANO LETIVO: 2013/14 

Subunidade: 2. A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas. 

Aulas n.º: 174 e 175 

Data: 28 de março de 2014 
Sumário: Materiais condutores e isoladores de calor. Condutividade térmica. 

Duração: 90 minutos 

Professor: Iva Martins 

Recursos: Tarefa “Condutores térmicos: os bons e os maus”, Tablets com acesso à Internet, Apresentação em PowerPoint da Tarefa 2 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

 
Competências envolvidas 

 
Momentos da aula e tempo previsto Avaliação 

Processuais Conceptuais 
Sociais, 

atitudinais  
e axiológicas 

Materiais 
condutores e 
isoladores de 

calor. 
 

Condutividade 
térmica. 

Relacionar 
quantitativamente 
a condutividade 
térmica de um 
material com a 

taxa temporal de 
transmissão de 
energia como 

calor. 
 

Distinguir 
materiais bons e 
maus condutores 
de calor com base 

em valores 
tabelados de 
condutividade 

térmica. 

 Recolher e 
sintetizar 

informação 
relevante. 

 
Identificar e 
selecionar 
material e 

equipamento de 
laboratório. 

 
Recolher e 

organizar dados 
de fontes de 
informação 

diversa. 
 
 

Utilizar 
corretamente a 

língua 
portuguesa na 

comunicação oral 
e escrita, 

nomeadamente 
através da 

utilização das 
TIC. 

 

Formular questões e 
hipóteses. 

 
Analisar dados à luz 
de um determinado 
modelo ou quadro 

teórico. 
 

Interpretar dados e 
confrontá-los com as 
hipóteses de partida. 

 
Planear uma 

experiência para dar 
resposta à questão-

problema. 
 

Identificar parâmetros 
que poderão afetar 

um dado fenómeno e 
planificar modo(s) de 

os controlar 
 

Elaborar um texto que 
sintetize a atividade 

realizada. 
 

 Utilizar uma 
linguagem científica 

contextualizada. 

Apresentar e 
discutir as 

conclusões do 
trabalho 

desenvolvido. 
 

Utilizar formatos 
diversos para 

aceder e 
apresentar 

informação, em 
particular as TIC. 

 
Gerir 

corretamente o 
tempo e adequar 

ritmos de 
trabalho aos 
objetivos das 
atividades. 

 
Colaborar com 
os colegas de 

forma 
empenhada. 

 
1º MOMENTO- Introdução da tarefa (10 minutos) 

 Escrita do sumário. 

 Apresentação dos objetivos da aula, da tarefa “Condutores 
térmicos: os bons e os maus”, do modo de trabalho (em 
grupo) e dos critérios de avaliação. 

 Organização dos grupos de trabalho. 
 

2º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (10 minutos) 

 Leitura da banda desenhada, identificação da questão-
problema e formulação de uma hipótese. 
 

3º MOMENTO- Discussão (10 minutos) 

 Discussão coletiva sobre as questões e hipóteses 
formuladas pelos alunos. 
 

4º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (30 minutos) 

 Planificação de uma atividade experimental (15 minutos). 

 Construção dos gráficos com base nos dados fornecidos 
(15 minutos). 
 

 5º MOMENTO- Discussão (20 minutos) 

 Discussão coletiva das conclusões referentes às 
representações gráficas elaboradas pelos alunos (15 
minutos). 

 Explicitação/ Início do trabalho que os alunos terão de 
realizar no “Vai mais além…” (5 minutos). 
 

6º MOMENTO- Síntese (10 minutos) 

 Síntese, pela professora, dos conceitos abordados na aula 
através de uma apresentação em PowerPoint. 

Instrumento de  
Avaliação 3-  

Avaliação de uma tarefa 
de investigação 
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Planificação da Aula 3 

Unidade Temática 

(Física): 

1. Do Sol ao aquecimento 

ANO LETIVO: 2013/14 

Subunidade: 2. A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas. 

Aulas n.º: 178,179,180 

Data: 3 de abril de 2014 
Sumário: A.L. 1.3- Capacidade Térmica Mássica 

Duração: 135 minutos 

Professor: Iva Martins 

Recursos: Tarefa “Capacidade térmica mássica”, Tablets com acesso à Internet, Apresentação em PowerPoint da Tarefa 3, Material/equipamento de laboratório (3 

conjuntos/turno): fontes de alimentação, fios de ligação, blocos metálicos, resistências, bases de cortiça, glicerina, termómetros, cronómetros. 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

Competências envolvidas 

Momentos da aula e tempo previsto Avaliação 

Processuais Conceptuais 
Sociais, 

atitudinais  
e axiológicas 

Capacidade 
térmica 
mássica 

Analisar 
transferências e 
transformações 
de energia num 

sistema. 
 

Estabelecer 
balanços 

energéticos em 
sistemas 

termodinâmicos. 
 

Associar o valor 
da capacidade 

térmica mássica 
ao 

comportamento 
térmico do 
material. 

 
Aplicar o conceito 

de capacidade 
térmica mássica à 
interpretação de 
fenómenos do 

dia-a-dia. 

 
 Recolher e 
sintetizar 

informação 
relevante. 

 
Identificar e 

selecionar material 
e equipamento de 

laboratório e 
manipulá-lo com 

correção e respeito 
pelas normas de 

segurança. 
 

Recolher e 
organizar dados de 

fontes de 
informação 

diversa. 
 

Utilizar 
corretamente a 

língua portuguesa 
na comunicação 

oral e escrita, 
nomeadamente 

através da 
utilização das TIC. 

Formular questões 
e hipóteses. 

 
Interpretar dados e 
confrontá-los com 
as hipóteses de 

partida. 
 

Planear uma 
experiência para 
dar resposta à 

questão-problema. 
 

Identificar 
parâmetros que 

poderão afetar um 
dado fenómeno e 
planificar modo(s) 

de os controlar 
 

Elaborar um 
texto/relatório que 

sintetize a 
atividade realizada. 

 
Utilizar uma 
linguagem 
científica 

contextualizada. 

Apresentar e 
discutir as 

conclusões do 
trabalho 

desenvolvido. 
 

Utilizar formatos 
diversos para 

aceder e 
apresentar 

informação, em 
particular as TIC. 

 
Gerir corretamente 
o tempo e adequar 
ritmos de trabalho 
aos objetivos das 

atividades. 
 

Colaborar com os 
colegas de forma 

empenhada. 

1º MOMENTO- Introdução da tarefa (10 minutos) 

 Escrita do sumário. 

 Apresentação dos objetivos da aula, da tarefa 
“Capacidade térmica mássica”, do modo de trabalho 
(em grupo) e dos critérios de avaliação. 

 Organização dos grupos de trabalho. 
2º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (5 minutos) 

 Leitura da banda desenhada, identificação da 
questão-problema e formulação de uma hipótese. 

3º MOMENTO- Discussão (10 minutos) 

 Discussão coletiva sobre as questões e hipóteses 
formuladas pelos alunos. 

4º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (85 minutos) 

 Planificação de uma atividade experimental (25 
minutos). 

 Realização da atividade experimental (40 minutos). 

 Tratamento e interpretação dos resultados (20 
minutos). 

5º MOMENTO- Discussão (15 minutos) 

 Discussão coletiva das conclusões (10 minutos). 

 Explicitação/ Início do trabalho que os alunos terão de 
realizar no “Vai mais além…” (5 minutos). 

6º MOMENTO- Síntese (10 minutos) 

 Síntese, pela professora, dos conceitos abordados na 
aula através de uma apresentação em PowerPoint.  

Instrumento de  
Avaliação 4-  

Avaliação de uma tarefa de 
investigação. 

 
Instrumento de  

Avaliação 5-  
Avaliação de um relatório. 
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Planificação da Aula 4 

Unidade Temática 

(Física): 

1. Do Sol ao aquecimento 

ANO LETIVO: 2013/14 

Subunidade: 2. A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas. 

Aulas n.º: 183 e 184 

Data: 22 de abril de 2014 
Sumário: A 1ª Lei da Termodinâmica. 

Duração: 90 minutos 

Professor: Iva Martins 

Recursos: Tarefa “Primeira Lei da Termodinâmica”, Tablets com acesso à Internet, Apresentação em PowerPoint da Tarefa 4 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

 
Competências envolvidas 

 
Momentos da aula e tempo previsto Avaliação 

Processuais Conceptuais 
Sociais, 

atitudinais  
e axiológicas 

1.ª Lei da 
Termodinâmica 

Interpretar a 1.ª 
Lei da 

Termodinâmica a 
partir da Lei Geral 
da Conservação 

de Energia. 
 

Interpretar 
situações em que 

a variação da 
energia interna se 

faz à custa de 
trabalho, calor ou 

radiação. 

 
 Recolher e 
sintetizar 

informação 
relevante. 

 
Recolher e 

organizar dados de 
fontes de 

informação 
diversa. 

 
Utilizar 

corretamente a 
língua portuguesa 
na comunicação 

oral e escrita, 
nomeadamente 

através da 
utilização das TIC. 
 

Formular questões 
e hipóteses. 

 
Analisar  

dados à luz de um 
determinado 

modelo ou quadro 
teórico. 

 
Interpretar dados e 
confrontá-los com 
as hipóteses de 

partida. 
 

Elaborar um texto 
que sintetize a 

atividade realizada. 
 

Utilizar uma 
linguagem 
científica 

contextualizada. 

Apresentar e 
discutir as 

conclusões do 
trabalho 

desenvolvido. 
 

Utilizar formatos 
diversos para 

aceder e 
apresentar 

informação, em 
particular as TIC. 

 
Gerir corretamente 
o tempo e adequar 
ritmos de trabalho 
aos objetivos das 

atividades. 
 

Colaborar com os 
colegas de forma 

empenhada. 

1º MOMENTO- Introdução da tarefa (10 minutos) 

 Escrita do sumário. 

 Apresentação dos objetivos da aula, da tarefa “Primeira 
Lei da Termodinâmica”, do modo de trabalho (em grupo) 
e dos critérios de avaliação. 

 Organização dos grupos de trabalho. 
 

2º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (15 minutos) 

 Leitura da notícia, formulação de uma questão e de 
formulação de uma hipótese. 
 

3º MOMENTO- Discussão (15 minutos) 

 Discussão coletiva sobre as questões e hipóteses 
formuladas pelos alunos. 
 

4º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (20 minutos) 

 Pesquisa na Internet sobre a Experiência de Joule. 
 

5º MOMENTO- Discussão (20 minutos) 

 Discussão coletiva das conclusões referentes às 
pesquisas realizadas (15 minutos). 

 Explicitação/ Início do trabalho que os alunos terão de 
realizar no “Vai mais além…” (5 minutos). 

 
6º MOMENTO- Síntese (10 minutos) 

 Síntese, pela professora, dos conceitos abordados na 
aula através de uma apresentação em PowerPoint. 

Instrumento de  
Avaliação 1-   

Avaliação de uma tarefa 
de investigação. 
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Planificação da Aula 5 

Unidade Temática 

(Física): 

1. Do Sol ao aquecimento 

ANO LETIVO: 2013/14 

Subunidade: 2. A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas. 

Aulas n.º: 185,186 e 187 

Data: 24 de abril de 2014 e 

           8 de maio de 2014 

Sumário: A.L. 1.4- Balanço Energético num Sistema Termodinâmico 

Duração: 135 minutos 

+ 135 minutos 

Professor: Iva Martins 

Recursos: Tarefa “Balanço Energético num Sistema Termodinâmico”, Tablets com acesso à Internet, Apresentação em PowerPoint da Tarefa 5, Material/equipamento de 

laboratório (3 conjuntos/turno): água à temperatura ambiente, água a 0 ºC, gelo a 0 ºC, balanças, termómetros, copos. 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

 
Competências envolvidas 

Momentos da aula e tempo previsto Avaliação 

Processuais Conceptuais 
Sociais, 

atitudinais  
e axiológicas 

Mudanças de 
estado físico 

 
Energia 

necessária para 
fundir uma 

certa massa de 
substância 

 
Balanço 

energético 

Identificar a 
quantidade 

necessária à 
mudança de 

estado físico de 
uma unidade de 
massa de uma 

substância como 
característica 

desta. 
 

Associar o valor 
da quantidade de 
energia envolvida 
na mudança de 

estado físico 
(positiva ou 
negativa) às 

situações em que 
o sistema recebe 

ou transfere 
energia. 

 
Estabelecer um 

balanço 
energético, 

aplicando a Lei da 
Conservação da 

Energia. 

 
 Recolher e 
sintetizar 

informação 
relevante. 

 
Identificar e 

selecionar material 
e equipamento de 

laboratório e 
manipulá-lo com 

correção e respeito 
pelas normas de 

segurança. 
 

Recolher e 
organizar dados de 

fontes de 
informação 

diversa. 
 

Utilizar 
corretamente a 

língua portuguesa 
na comunicação 

oral e escrita, 
nomeadamente 

através da 
utilização das TIC. 

Formular questões 
e hipóteses. 

 
Interpretar dados e 
confrontá-los com 
as hipóteses de 

partida. 
 

Planear uma 
experiência para 
dar resposta à 

questão-problema. 
 

Identificar 
parâmetros que 

poderão afetar um 
dado fenómeno e 
planificar modo(s) 

de os controlar 
 

Elaborar um 
texto/relatório que 

sintetize a 
atividade realizada. 

 
Utilizar uma 
linguagem 
científica 

contextualizada. 

Apresentar e 
discutir as 

conclusões do 
trabalho 

desenvolvido. 
 

Utilizar formatos 
diversos para 

aceder e 
apresentar 

informação, em 
particular as TIC. 

 
Gerir corretamente 
o tempo e adequar 
ritmos de trabalho 
aos objetivos das 

atividades. 
 

Colaborar com os 
colegas de forma 

empenhada. 

24/04/2014 
1º MOMENTO- Introdução da tarefa (10 minutos) 

 Escrita do sumário. 

 Apresentação dos objetivos da aula, da tarefa “Balanço 
Energético num Sistema Termodinâmico”, do modo de 
trabalho (em grupo) e dos critérios de avaliação. 

 Organização dos grupos de trabalho. 
2º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (10 minutos) 

 Leitura do texto e formulação de uma hipótese. 
3º MOMENTO- Discussão (50 minutos) 

 Discussão coletiva sobre as hipóteses formuladas pelos 
alunos (20 minutos). 

 Apresentação de alguns conceitos necessários ao 
desenvolvimento da tarefa (30 minutos). 

4º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (165 minutos) 

 Planificação de uma atividade experimental (65 minutos). 
 

05/08/2014 

 Realização da atividade experimental (80 minutos). 

 Tratamento e interpretação dos resultados (20 minutos). 
5º MOMENTO- Discussão (20 minutos) 

 Discussão coletiva das conclusões (15 minutos). 

 Explicitação/ Início do trabalho que os alunos terão de 
realizar no “Vai mais além…” (5 minutos). 

    6º MOMENTO- Síntese (15 minutos) 

 Síntese, pelo professor, dos conceitos abordados na aula 
através de uma apresentação em PowerPoint.  

 

Instrumento de  
Avaliação 4- Tarefa de 

investigação. 
 

Instrumento de  
Avaliação 5- Avaliação de 

um relatório. 
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Planificação da Aula 6 

Unidade Temática (Física): 1. Do Sol ao aquecimento 
ANO LETIVO: 2013/14 

Subunidade: 2. A energia no aquecimento/arrefecimento de sistemas. 

Aulas n.º: 188 e 189 

Data: 29 de abril de 2014 
Sumário: A 2.ª Lei da Termodinâmica. 

Duração: 90 minutos 

Professor: Iva Martins 

Recursos: Tarefa “Segunda Lei da Termodinâmica”, Tablets com acesso à Internet, Apresentação em PowerPoint da Tarefa 6 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 

 
Competências envolvidas 

 
Momentos da aula e tempo previsto Avaliação 

Processuais Conceptuais 
Sociais, 

atitudinais  
e axiológicas 

2.ª Lei da 
Termodinâmica 

Explicitar que os 
processos que 

ocorrem 
espontaneamente 

na Natureza se 
dão sempre num 

determinado 
sentido- o da 
diminuição da 
energia útil do 

Universo  
(2.ª Lei da 

Termodinâmica)  

 
 Recolher e 
sintetizar 

informação 
relevante. 

 
Recolher e 

organizar dados de 
fontes de 

informação diversa. 
 

Utilizar 
corretamente a 

língua portuguesa 
na comunicação 

oral e escrita, 
nomeadamente 

através da 
utilização das TIC. 
 

Formular questões 
e hipóteses. 

 
Analisar  

dados à luz de um 
determinado 

modelo ou quadro 
teórico. 

 
Interpretar dados e 
confrontá-los com 
as hipóteses de 

partida. 
 

Elaborar um texto 
que sintetize a 

atividade realizada. 
 

Utilizar uma 
linguagem 
científica 

contextualizada. 

Apresentar e 
discutir as 

conclusões do 
trabalho 

desenvolvido. 
 

Utilizar formatos 
diversos para 

aceder e 
apresentar 

informação, em 
particular as TIC. 

 
Gerir corretamente 
o tempo e adequar 
ritmos de trabalho 
aos objetivos das 

atividades. 
 

Colaborar com os 
colegas de forma 

empenhada. 

 
1º MOMENTO- Introdução da tarefa (10 minutos) 

 Escrita do sumário. 

 Apresentação dos objetivos da aula, da tarefa “Segunda 
Lei da Termodinâmica”, do modo de trabalho (em grupo) 
e dos critérios de avaliação. 

 Organização dos grupos de trabalho. 
 
2º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (15 minutos) 

 Leitura do texto e formulação de uma hipótese. 
 

3º MOMENTO- Discussão (15 minutos) 

 Discussão coletiva sobre as hipóteses formuladas pelos 
alunos. 
 

4º MOMENTO- Desenvolvimento da tarefa (20 minutos) 

 Pesquisa na Internet sobre a informação necessária para 
dar resposta ao problema. 
 

5º MOMENTO- Discussão (20 minutos) 

 Discussão coletiva das conclusões referentes às 
pesquisas realizadas (15 minutos). 

 Explicitação/ Início do trabalho que os alunos terão de 
realizar no “Vai mais além…” (5 minutos). 

 
6º MOMENTO- Síntese (10 minutos) 

 Síntese, pelo professor, dos conceitos abordados na aula 
através de uma apresentação em PowerPoint. 

Instrumento de  
Avaliação 1-   

Avaliação de uma tarefa 
de investigação. 
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APÊNDICE B 

RECURSOS EDUCATIVOS DE APOIO  

ÀS AULAS: TAREFAS 
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Física e Química A 

10.º Ano 

TAREFA 1 
1. Lê atentamente o seguinte texto. 

 

 

A mãe do João está a pensar instalar na sua casa um sistema de aquecimento 

central com radiadores.  

Este sistema de aquecimento tem por base um 

coletor solar que aquece a água e que, através de 

uma bomba de circulação, faz chegar aos vários 

radiadores a água quente, o que permite o 

aquecimento da habitação. 

 

Ela já viu algumas instalações e reparou que os 

radiadores são colocados na parte inferior das 

paredes, quase junto ao chão. Contudo, a casa do 

João não tem muito espaço disponível, uma vez que, na maior parte das 

assoalhadas, os móveis estão encostados à parede. A mãe do João não entende 

porque não pode instalar os radiadores mais acima ou atrás dos móveis. 

 

 

2. Identifiquem, no texto, os termos que são utilizados no dia a dia, mas que não 

traduzem uma linguagem científica. 

3. Identifiquem o problema da mãe do João. 

4. Formulem hipóteses que vos permitam responder ao problema que 

identificaram. 

5. Façam uma pesquisa na Internet que vos permita responder ao problema. 

6. Discutam, em turma, as conclusões a que chegaram. 

7. Sugiram um nome para a tarefa.  

 

 

 

 

 

Figura 1- Radiador de um sistema 

de aquecimento central. 
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VAI MAIS ALÉM… 

Certamente já viste nos telhados de algumas casas 

placas semelhantes às da Figura 2. Estas placas 

parecem ser de vidro escuro, estão expostas 

estrategicamente à luz solar e são designadas de 

coletores solares. 

 

 

8.  Realizem uma pesquisa na Internet sobre como funciona um coletor solar. 

9.  Preparem uma apresentação em formato PowerPoint ou Word com as vossas 

conclusões. 

10.  Divulguem as vossas conclusões à turma. 

11.  Elaborem um protótipo de um coletor solar caseiro que permita aumentar a 

temperatura da água. Indiquem e justifiquem todas as opções que tomarem. 

12.  Construam o coletor solar que projetaram e apresentem-no na turma. 

 
REFLETE… 

 
1- O que aprendeste com a realização desta tarefa?  

 
2- O que gostaste mais? Porquê?  

 

3- O que gostaste menos? Porquê?  
 

4- Que dificuldades sentiste na realização desta tarefa?  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Coletor Solar. 
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Física e Química A 

10.º Ano 

 

 

 

 

 

1. Lê atentamente a seguinte banda desenhada: 

 

 

 

2. Identifiquem o problema do Calvin. 

3. Formulem uma hipótese que vos permita dar resposta ao problema identificado. 

4. Planifiquem uma atividade experimental que vos permita testar a hipótese 

formulada. 

5. Elaborem, com base nos dados experimentais que vos foram fornecidos, uma 

resposta para o problema do Calvin.  

6. Discutam, em turma, as conclusões a que chegaram. 
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Os materiais utilizados na construção de habitações são muito diversificados. 

 

 

As habitações características dos povos do 

Ártico, os iglus, são feitas de gelo, um 

material muito abundante nas regiões polares. 

 

 

As cubatas, pequenas habitações feitas de 

barro, são utilizadas pelos povos africanos de 

certas regiões rurais. 

 

Nalguns países nórdicos, como a Noruega, 

utiliza-se musgo e terra na cobertura dos 

telhados das casas. 

 

Por que será que, consoante as regiões, os materiais utilizados para a construção das 

habitações são tão diferentes? 

 

 

Se tivesses que construir uma casa, que materiais utilizarias? 
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Considera que a tua casa tem a seguinte planta, onde estão indicadas as dimensões 

dos diferentes componentes da casa: 

 
 

 
 

 

 

7. Na tabela que se segue está uma lista de materiais. 

Seleciona os que te parecem mais adequados para a construção da tua casa. 

Justifica todas as opções que tomares. 
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8. Calcula as trocas de energia sob a forma de calor, por segundo, entre a tua 

habitação e o exterior. 

Supõe que pretendes mantê-la à temperatura de 20 ºC e que no exterior a 

temperatura é de 2 ºC. 

 

9. Calcula quanto custa, por hora, a quantidade de energia transferida sob a forma 

de calor entre a tua habitação e o exterior (consulta a fatura da EDP que se 

encontra em Anexo). 

 

10. Sugere algumas medidas para racionalizar os recursos energéticos nas 

habitações. 

 

(adaptado de Rodrigues & Dias, 2013) 

 

 
1- O que aprendeste com a realização desta tarefa?  

 
2- O que gostaste mais? Porquê?  

 

3- O que gostaste menos? Porquê?  
 

4- Que dificuldades sentiste na realização desta tarefa? 

 

 

http://www.infopedia.pt/$condutividade-termica;jsessionid=wV5T+aduc8Erx+MxOWW9AA__ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade_t%C3%A9rmica 

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/SAFQB10/SA11.pdf 

http://www.eco.edp.pt/pt/particulares/conhecer/guia-pratico-para-a-casa-
eficiente/casa-nova 

http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Opiniao/content/25-Dicas-para-uma-casa-mais-
sustentavel?viewall=true&print=true 

https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FtcHVzLnVsLnB0fGh0dHBzLXNpdGVzLWdvb2dsZS1jb20tYS1jYW1wdXMtdWwtcHQtY29uZHV0b3Jlcy10ZXJtaWNvcy1vcy1ib25zLWUtb3MtbWF1c3xneDoyYzRiOWNjMjQ2ZmUwZGIx
http://www.infopedia.pt/$condutividade-termica;jsessionid=wV5T+aduc8Erx+MxOWW9AA__
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade_t%C3%A9rmica
http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/SAFQB10/SA11.pdf
http://www.eco.edp.pt/pt/particulares/conhecer/guia-pratico-para-a-casa-eficiente/casa-nova
http://www.eco.edp.pt/pt/particulares/conhecer/guia-pratico-para-a-casa-eficiente/casa-nova
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Opiniao/content/25-Dicas-para-uma-casa-mais-sustentavel?viewall=true&print=true
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Opiniao/content/25-Dicas-para-uma-casa-mais-sustentavel?viewall=true&print=true
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Exemplo de um excerto de uma fatura da EDP: 
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DADOS DA EXPERIÊNCIA 1:  

Realizou-se uma experiência onde se pretendeu medir a transferência de calor entre 

a água contida em dois recipientes e o meio exterior, tal como descrito: 

 
 Descrição Observações 

Experiência 1 

 
Utilizaram-se dois recipientes  

(A e B). 
 

Foi colocada a mesma quantidade 
de água dentro de cada um dos 

recipientes e realizaram-se 
registos da sua temperatura ao 

longo do tempo. 
 

Os resultados obtidos estão 
indicados na Tabela 1. 

Temperatura ambiente: 19,9 ºC 
Temperatura inicial da água: 45,4 ºC 
 
Recipiente A- vidro 
Recipiente B- aço inox 
 
As dimensões do recipiente A são iguais às 
dimensões do recipiente B. 

 

 

Tabela 1- Dados da Experiência 1. 

Recipiente A Recipiente B  

tempo (min) Temperatura (ºC) tempo (min) Temperatura (ºC) 

0 45,4 0 45,4 

5 40,7 5 37,5 

10 38 10 32,5 

15 33,8 15 29,6 

20 31,2 20 27,2 

25 29,1 25 25,5 

30 27,9 30 24,1 

35 26,4 35 22,7 

40 25,5 40 22,5 

45 24,6 45 21,8 

50 24,4 50 21,6 

55 23,6 55 21,4 

60 22,6 60 20,9 

65 22,5 65 20,8 

70 22,2 70 20,7 

75 21,6 75 20,5 

80 21,4 80 20,2 

85 21 85 20,4 

90 20,8 90 20,3 

95 20,5 95 20,2 

100 20,3 100 20,3 

105 20,6 105 20,1 

110 20,5 110 20,3 

115 20,4 115 20,1 

120 20,2 120 20,2 

 

 

 



 
 

161 
 

DADOS DA EXPERIÊNCIA 2:  

Realizou-se uma experiência onde se pretendeu medir a transferência de calor entre 

a água contida em dois recipientes e o meio exterior, tal como descrito: 

 Descrição Observações 

Experiência 2 

 
Utilizaram-se dois recipientes  

(C e D). 
 

Foi colocada a mesma quantidade 
de água dentro de cada um dos 

recipientes e realizaram-se 
registos da sua temperatura ao 

longo do tempo. 
 

Os resultados obtidos estão 
indicados na Tabela 2. 

Temperatura ambiente: 19,8 ºC 
Temperatura inicial da água: 45,4 ºC 
 
Recipiente C- vidro 
Recipiente D- vidro  
 
A área do recipiente C é aproximadamente 
o dobro da área do recipiente D. 

 

 

Tabela 2- Dados da Experiência 2. 

Recipiente C Recipiente D 

tempo (min) Temperatura (ºC) tempo (min) Temperatura (ºC) 

0 45,4 0 45,4 

5 40,7 5 41,4 

10 38 10 38,9 

15 33,8 15 36,8 

20 31,2 20 34,8 

25 29,1 25 33 

30 27,9 30 31 

35 26,4 35 29,7 

40 25,5 40 28,8 

45 24,6 45 28 

50 24,4 50 27,1 

55 23,6 55 26,4 

60 22,6 60 26,2 

65 22,5 65 25,6 

70 22,2 70 24,8 

75 21,6 75 24,1 

80 21,4 80 23,5 

85 21 85 23,3 

90 20,8 90 22,6 

95 20,5 95 22,5 

100 20,3 100 22,3 

105 20,6 105 22 

110 20,5 110 21,6 

115 20,4 115 21,5 

120 20,2 120 21,4 

125 20,2 125 20,9 

130 20,3 130 20,7 

  135 20,6 

  140 20,7 
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DADOS DA EXPERIÊNCIA 3:  

Realizou-se uma experiência onde se pretendeu medir a transferência de calor entre 

a água contida em dois recipientes e o meio exterior, tal como descrito: 

 Descrição Observações 

Experiência 3 

 
Utilizaram-se dois recipientes  

(E e F). 
 

Foi colocada a mesma quantidade 
de água dentro de cada um dos 

recipientes e realizaram-se 
registos da sua temperatura ao 

longo do tempo. 
 

Os resultados obtidos estão 
indicados na Tabela 3. 

Temperatura ambiente: 20,1 ºC 
Temperatura inicial da água: 45,4 ºC 
 
Recipiente E- vidro 
Recipiente F- vidro  
 
A espessura do recipiente F é o dobro da 
espessura do recipiente E. 

 

Tabela 3- Dados da Experiência 3. 

Recipiente E Recipiente F 

tempo (min) temperatura (ºC) tempo (min) temperatura (ºC) 

0 45,4 0 45,4 

5 41,4 5 43,2 

10 38,9 10 41,5 

15 36,8 15 39,2 

20 34,8 20 37,5 

25 33 25 36,1 

30 31 30 34,9 

35 29,7 35 33,5 

40 28,8 40 32,6 

45 28 45 31,8 

50 27,1 50 31,1 

55 26,4 55 30,5 

60 26,2 60 30,2 

65 25,6 65 29,4 

70 24,8 70 29,1 

75 24,1 75 28,3 

80 23,5 80 27,8 

85 23,3 85 27,4 

90 22,6 90 27 

95 22,5 95 26,5 

100 22,3 100 26,1 

105 22 105 25,4 

110 21,6 110 24,9 

115 21,5 115 24,6 

120 21,4 120 24,3 

125 20,9 125 24 

130 20,7 130 23,5 

135 20,6 135 23,1 

140 20,7 140 22,6 

  145 22,1 

  150 21,8 

  155 21,6 
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Física e Química A 

10.º Ano 

 

 
 

 

1. O João está de férias na praia com os pais e decidiu enviar um postal aos avós: 

 
 

2.  Formulem uma questão que a leitura do postal do João vos tenha suscitado. 

3. Formulem hipóteses que vos permitam responder à questão formulada. 

4. Planifiquem uma atividade experimental que vos permita testar as hipóteses 

formuladas. 

 Sugestão de links: 

 http://www.infopedia.pt/$capacidade-termica-massica 

https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/file/d/0ByEB5dMbE3NkYmZkNzU3ZDEt

MjgwZS00YmE5LTk2MjAtNTQzNWZiY2UwZjRi/edit?hl=pt_PT 

5.  Construam uma tabela para registarem as vossas medições. 

TAREFA 3 

CAPACIDADE TÉRMICA MÁSSICA 

http://www.infopedia.pt/$capacidade-termica-massica
https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/file/d/0ByEB5dMbE3NkYmZkNzU3ZDEtMjgwZS00YmE5LTk2MjAtNTQzNWZiY2UwZjRi/edit?hl=pt_PT
https://docs.google.com/a/campus.ul.pt/file/d/0ByEB5dMbE3NkYmZkNzU3ZDEtMjgwZS00YmE5LTk2MjAtNTQzNWZiY2UwZjRi/edit?hl=pt_PT
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6.  Realizem a atividade de acordo com a vossa planificação. 

7.   Façam um registo fotográfico das várias etapas da vossa atividade experimental. 

8.   Interpretem os resultados que obtiveram. 

9.   Determinem a capacidade térmica mássica dos materiais utilizados. 

10. Comparem os resultados obtidos experimentalmente com os valores tabelados e 

calculem o desvio percentual, analisando causas e modos de o minimizar. 

11.  Tirem conclusões sobre os resultados obtidos. 

12.   Discutam em turma as conclusões a que chegaram. 

13.  Elaborem, com recurso às fotos que tiraram, um relatório sobre a atividade 

experimental que realizaram.  

 

 

VAI MAIS ALÉM… 

 

14. Realiza uma pesquisa que te permita justificar a seguinte afirmação:  

Quando comes uma piza acabada de sair do forno, a sua base não queima a boca, 

mas o queijo e o molho queimam.  

 

REFLETE… 

 
1- O que aprendeste com a realização desta tarefa?  

 
2- O que gostaste mais? Porquê?  

 

3- O que gostaste menos? Porquê?  
 

4- Que dificuldades sentiste na realização desta tarefa?  
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Física e Química A 

10.º Ano 

 

 
 

1. Lê atentamente o seguinte excerto de uma notícia: 

 
 

2. Elaborem uma questão que o texto vos suscite. 

3. Formulem hipóteses que vos permitam responder à questão formulada. 

4. Discutam, em turma, as hipóteses formuladas por cada grupo. 

5. Realizem uma pesquisa na Internet que vos permita explicar a equivalência entre 

calor e trabalho - Experiência de Joule. 

6. Apresentem à turma as vossas conclusões. 

 

TAREFA 4 

PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA 
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VAI MAIS ALÉM… 

7. Lê atentamente o seguinte texto 

Antoine Laurent Lavoisier considerava o calor como um fluido elástico e indestrutível designado por 

“calórico”. Um corpo a uma temperatura mais elevada tinha mais calórico do que um a uma temperatura 

mais baixa e os fenómenos térmicos explicavam-se por trocas de “calórico” entre os corpos. Esta teoria 

denominada Teoria do Calórico foi sendo posta em causa desde a sua apresentação. 

Só nos finais do século XVIII se pôs de parte esta falsa conceção, através de um jovem americano 

chamado, Benjamin Thompson , conde de Rumford. Os trabalhos de Rumford levaram à substituição da 

Teoria do Calórico pelo conceito de calor como energia transferida entre dois corpos devido a uma 

diferença de temperatura. 

Adaptado de http://nautilus.fis.uc.pt/molecularium/pt/histerm/03/3.htm 

 

8. Faz uma pesquisa sobre os cientistas que contribuíram para o nosso conhecimento 

sobre o conceito de calor. 

 

Links sugeridos: 

http://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Calor 

http://mc2h2o.blogspot.pt/2011/06/calor-por-todo-o-lado.html 

 

9. Constrói um friso cronológico que resuma as principais ideias dos cientistas que 

pesquisaste. 
(Sugestão: utiliza os sites www.timerime.com, www.dipity.com ou outro site/suporte que aches 

apropriado) 

 

 

 

 

REFLETE… 

 

1- O que aprendeste com a realização desta tarefa?  

2- O que gostaste mais? Porquê?  

3- O que gostaste menos? Porquê?  

4- Que dificuldades sentiste na realização desta tarefa?  

 

 

 

 

http://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Calor
http://mc2h2o.blogspot.pt/2011/06/calor-por-todo-o-lado.html
http://www.timerime.com/
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Física e Química A 

10.º Ano 

1. Lê atentamente o seguinte texto: 

 

2. Formulem hipóteses que vos permitam responder às questões indicadas no texto.  

3. Discutam, em turma, as hipóteses formuladas por cada grupo. 

4. Planifiquem uma atividade experimental que vos permita dar resposta às questões. 

5. Realizem a atividade experimental de acordo com a planificação que elaboraram. 

6. Interpretem os resultados que obtiveram. 

7. Tirem conclusões sobre os resultados obtidos. 

8. Comparem os valores da temperatura final da água obtidos experimentalmente 

com os valores obtidos por cálculo, utilizando os valores tabelados (consultem o 

Anexo C do vosso manual).  

9. Discutam, em turma, as conclusões a que chegaram. 

10.  Elaborem um relatório sobre a atividade experimental que realizaram. 
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11. Que quantidade de energia será necessário transferir para um bloco de gelo, de 

massa 10 g, a 0 ºC, para o transformar em água líquida a 20 ºC? 

Dados: Lf, gelo=333,7 kJ kg-1 

  cágua = 4190 J kg-1 K-1 

 

(retirado de Caldeira & Bello, Ontem e Hoje-Física A 10ºano) 

 

 
1- O que aprendeste com a realização desta tarefa?  

 
2- O que gostaste mais? Porquê?  

 

3- O que gostaste menos? Porquê?  
 

4- Que dificuldades sentiste na realização desta tarefa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

169 
 

 

 

Física e Química A 

10.º Ano 

 

 
 

 

1. Lê atentamente o seguinte texto: 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Formulem hipóteses que vos permitam responder às questões indicadas no 

texto. 

3. Discutam, em turma, as hipóteses formuladas pelos vários grupos. 

4. Realizem uma pesquisa que vos permita responder às questões. 

5. Elaborem um texto que resuma as vossas conclusões. 

6. Discutam, em turma, as conclusões a que chegaram. 
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Um dos símbolos da Revolução Industrial, que se 

iniciou nos finais do século XVIII, é a locomotiva a 

vapor. Esta máquina térmica veio alterar de forma 

determinante o transporte de pessoas, matérias-

primas e mercadorias. 

 

7. Elabora um texto que explique como funciona uma máquina térmica e, em 

particular, uma locomotiva a vapor. 

(Sugestão: Consulta o site: http://www.oocities.org/wp_loco/wp_sheeju.swf) 

8. Explica de que forma o funcionamento de uma locomotiva a vapor se relaciona 

com a 2.ª Lei da Termodinâmica. 

 

 
1- O que aprendeste com a realização desta tarefa?  

2- O que gostaste mais? Porquê?  

3- O que gostaste menos? Porquê?  

4- Que dificuldades sentiste na realização desta tarefa?  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oocities.org/wp_loco/wp_sheeju.swf
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Adaptados de Galvão et al. (2006) 
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Instrumento de Avaliação 1- Avaliação de uma Tarefa de Investigação 

Critérios 
Descritores 

Pontos 
1 2 3 4 

Sistematização 
da informação 

Tem dificuldades em organizar a 
informação, que se encontra 

dispersa. 

Organiza a informação em geral, mas 
tem dificuldade em categorizá-la. 

É capaz de interpretar os dados e 
apresentar conclusões corretas, mas não 

compreende os limites e os 
constrangimentos da generalização. 

Organiza sem dificuldade a 
informação usando-a sem 

dificuldade. ___/4 
 

Correção 
científica 

Texto com várias incorreções ao 
nível dos conceitos ou das 

informações. 

Texto com algumas incorreções ao nível 
dos conceitos ou das informações. 

Texto com incorreções esporádicas ao nível 
dos conceitos ou das informações.  

Texto sem incorreções ao nível 
dos conceitos ou das 

informações. ___/4 
 

Correção do 
discurso 

Dificuldade de discurso e 
incorreções gramaticais, de 
pronúncia e de linguagem 

científica. 

Lapsos gramaticais e dificuldades de 
pronúncia e de linguagem científica. 

Discurso razoavelmente articulado e sem 
incorreções gramaticais ou de pronúncia e 

de linguagem científica. 

 
Discurso muito bem articulado e 
sem incorreções gramaticais ou 

de pronúncia e de utilização 
correta de linguagem científica. 

 

___/4 
 

Participação 
oral 

 
Não interage ou está sempre a 
falar e não permite que mais 

ninguém fale.  
 

 
Está quase sempre a falar e raramente 

permite que mais alguém fale. Participa 
pouco nas discussões de grupo e não 
participa nas discussões de turma. 

 

Ouve, mas, por vezes, fala demasiado. 
Participa nas discussões de grupo e nas de 

turma apenas quando solicitado. 

Participa nas discussões de grupo 
e de turma de forma equilibrada.  

 ___/4 
 

Articulação 
entre 

elementos do 
grupo 

 
Não existe qualquer articulação 

entre os vários elementos do 
grupo. Trabalho e discussão 

desorganizada. 
 

Fraca articulação entre os vários 
elementos do grupo. Torna-se evidente 

que alguns deles não participam na 
discussão e na realização da tarefa. 

 
Boa articulação entre a maioria dos 

elementos do grupo. Contudo, algum dos 
elementos não participa na 

discussão/realização da tarefa com os 
restantes.  

 

Excelente articulação entre os 
vários elementos do grupo. 
Discussão e realização do 

trabalho extremamente bem 
organizada. ___/4 

 

Cumprimento 
tarefa 

O grupo não respondeu a mais de 
metade das questões colocadas e 

não entregaram o “Vai mais além”. 

 
O grupo respondeu a cerca de metade 
das questões colocadas mas de forma 

incompleta e não entregaram o “Vai mais 
além”. 

 

O grupo respondeu de forma completa a 
mais de metade das questões colocadas, 

incluindo o “Vai mais além”. 

O grupo respondeu a todas as 
questões colocadas, incluindo o 

“Vai mais além”. ___/4 
 

    TOTAL 

 
___/24 
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Instrumento de Avaliação 2- Avaliação da Construção do Protótipo de um Coletor Solar 

Critérios de Avaliação Classificação Pontos 

Articulação com os conteúdos programáticos 

(Parâmetros a ter em conta: existência de caixa exterior, existência de um vidro/plástico, 

existência de depósito/ tubo, existência de local de entrada e saída de água) 

Excelente (cumpre 4 itens) 3 

Bom (cumpre 2 itens) 2 

Satisfatório (cumpre 2 itens) 1 

Insatisfatório (cumpre 1 item) 0 

Articulação dos conteúdos programáticos com os materiais utilizados 

(Parâmetros a ter em conta: isolamento térmico da caixa exterior, material isolante no interior, 

reservatório/tubos de cor preta, torneira para controlar a saída de água) 

Excelente (cumpre 4 itens) 3 

Bom (cumpre 2 itens) 2 

Satisfatório (cumpre 2 itens) 1 

Insatisfatório (cumpre 1 item) 0 

Originalidade 

(seleção dos materiais utilizados) 

Excelente 3 

Bom  2 

Satisfatório 1 

Insatisfatório 0 

Utilização correta das dimensões 

(proporções corretas dos componentes) 

Excelente 3 

Bom  2 

Satisfatório 1 

Insatisfatório 0 

Apresentação do trabalho 

 

Excelente 3 

Bom  2 

Satisfatório 1 

Insatisfatório 0 
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Instrumento de Avaliação 3- Avaliação de uma Tarefa de Investigação 

Critérios 
Descritores 

Pontos 
1 2 3 4 

Sistematização da 

informação 

Tem dificuldades em organizar a 

informação, que se encontra 

dispersa. 

Organiza a informação em geral, 

mas tem dificuldade em 

categorizá-la. 

 

É capaz de interpretar os dados e 

apresentar conclusões corretas, 

mas não compreende os limites e 

os constrangimentos da 

generalização. 

 

Organiza sem dificuldade a 

informação usando-a sem 

dificuldade. 

___/4 
 

Correção científica 

 

Texto com várias incorreções ao 

nível dos conceitos ou das 

informações. 

 

 

Texto com algumas incorreções ao 

nível dos conceitos ou das 

informações. 

 

 

Texto com incorreções 

esporádicas ao nível dos 

conceitos ou das informações.  

 

 

Texto sem incorreções ao nível dos 

conceitos ou das informações.  

 ___/4 
 

Correção do discurso 

Dificuldade de discurso e 

incorreções gramaticais, de 

pronúncia e de linguagem 

científica. 

Lapsos gramaticais e dificuldades 

de pronúncia e de linguagem 

científica. 

Discurso razoavelmente 

articulado e sem incorreções 

gramaticais ou de pronúncia e de 

linguagem científica 

 

Discurso muito bem articulado e 

sem incorreções gramaticais ou de 

pronúncia e de utilização correta 

de linguagem científica. 

 

___/4 
 

Planificação da 

atividade 

experimental 

Não tem grande ideia como 

resolver o problema.  

Necessita de grande ajuda.  

Lista de material muito 
incompleta.  

Procedimento muito incompleto. 

Plano pouco eficaz, a necessitar de 

grande reformulação. Sequência e 

articulação do procedimento 

insuficientes. Não considera 

importantes variáveis. 

Lista de material incompleta.  

 

Plano bem apresentado, mas a 

necessitar de reformulações 

Procedimento razoavelmente 

bem sequenciado e articulado.  

Lista de material razoavelmente 
completa.  

 

Plano de investigação claro, 

conciso e completo.  

Procedimento completo, bem 

sequenciado e articulado 

Lista de material completa. ___/4 
 

Interpretação dos 

dados 

 

Má representação e interpretação 

dos dados experimentais 

fornecidos. 

 

Representação e interpretação 

muito incompletas dos dados 

experimentais fornecidos. 

Representação e interpretação 

incompleta dos dados 

experimentais fornecidos. 

Representação e interpretação 

completa dos dados experimentais 

fornecidos. ___/4 
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(continuação) 

Análise da situação de 

aprendizagem 

É incapaz de ir além dos dados 

recolhidos.  

 

É capaz de organizar os dados 

quando tem indicações explícitas e 

apenas dá respostas específicas e 

estabelece questões estritas. 

 

É capaz de interpretar os dados e 

apresentar conclusões corretas, 

mas não compreende os limites e 

os constrangimentos de 

generalização. 

 

Sintetiza observações e dados de 

forma correta e consistente. 

Estabelece relações e faz 

generalização dentro dos limites 

aceitáveis. ___/4 
 

Aplicação da situação 

a outros assuntos e 

contextos  

É incapaz de qualquer aplicação, 

estender a investigação ou 

relacionar com outras situações. 

Precisa de grande orientação.  

Só é capaz de relacionar as 

conclusões com outros assuntos e 

áreas quando questionado 

especificamente. 

 

Relaciona conclusões com outros 

temas e estudos anteriores, mas 

propõe aplicações apenas a áreas 

relacionadas. 

 

Relaciona as conclusões com outros 

temas ou modelos. Sugere 

aplicações apropriadas e propõe 

outras investigações. ___/4 
 

Participação oral 

 
Não interage ou está sempre a 
falar e não permite que mais 

ninguém fale.  
 

 
Está quase sempre a falar e 
raramente permite que mais 

alguém fale. Participa pouco nas 
discussões de grupo e não participa 

nas discussões de turma. 
 

Ouve, mas, por vezes, fala 
demasiado. 

Participa nas discussões de grupo 
e nas de turma apenas quando 

solicitado. 

Participa nas discussões de grupo e 
de turma de forma equilibrada.  

 
___/4 

 

Articulação entre 

elementos do grupo 

 

Não existe qualquer articulação 

entre os vários elementos do 

grupo. Discussão desorganizada. 

 

 

Fraca articulação entre os vários 

elementos do grupo. Torna-se 

evidente que alguns deles não 

prepararam a discussão. 

 

 

Boa articulação entre a maioria 

dos elementos do grupo. 

Contudo, algum dos elementos 

não preparou a discussão com os 

restantes.  

 

 

Excelente articulação entre os 

vários elementos do grupo. 

Discussão lógica e extremamente 

bem organizada.  

 
___/4 

 

Cumprimento tarefa 
O grupo não respondeu a mais de 
metade das questões colocadas e 

não entregaram o “Vai mais além”. 

 
O grupo respondeu a cerca de 

metade das questões colocadas 
mas de forma incompleta e não 
entregaram o “Vai mais além”. 

 

O grupo respondeu de forma 
completa a mais de metade das 
questões colocadas, incluindo o 

“Vai mais além”. 

O grupo respondeu a todas as 
questões colocadas, incluindo o 

“Vai mais além”. ___/4 
 

    

 
TOTAL 

 
___/40 
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Instrumento de Avaliação 4- Avaliação de uma Tarefa de Investigação 

Critérios 
Descritores 

Pontos 
1 2 3 4 

Planificação da 
atividade 

experimental 

Não tem grande ideia como 
resolver o problema.  

Necessita de grande ajuda.  
Lista de material muito 

incompleta.  
Procedimento muito incompleto. 

Plano pouco eficaz, a necessitar de 
grande reformulação. Sequência e 

articulação do procedimento 
insuficientes. Não considera 

importantes variáveis. 
Lista de material incompleta.  

 
Plano bem apresentado, mas a 
necessitar de reformulações 
Procedimento razoavelmente 

bem sequenciado e articulado.  
Lista de material razoavelmente 

completa.  
 

Plano de investigação claro, conciso 
e completo.  

Procedimento completo, bem 
sequenciado e articulado 

Lista de material completa. ___/4 
 

Concretização 
experimental 

Não faz observação nem medições 
de forma correta, mesmo quando 
lhe é dada orientação para tal. 
Aluno a necessitar de grande 

acompanhamento.  

É capaz de observar e de medir 
apenas quando tem orientação 

explícita para o que tem de fazer. 
 

Observações e medições 
corretas, mas com alguma 
dificuldade em utilizar os 

instrumentos, precisando de 
orientação.  

Faz observações e medições de uma 
forma consistente, com correção de 

precisão e unidade. Utiliza 
corretamente os instrumentos 

necessários.  ___/4 
 

Análise da situação de 
aprendizagem 

É incapaz de ir além dos dados 
recolhidos.  

É capaz de organizar os dados 
quando tem indicações explícitas e 
apenas dá respostas específicas e 

estabelece questões estritas. 

 
É capaz de interpretar os dados e 
apresentar conclusões corretas, 

mas não compreende os limites e 
os constrangimentos de 

generalização. 
 

Sintetiza observações e dados de 
forma correta e consistente. 

Estabelece relações e faz 
generalização dentro dos limites 

aceitáveis. ___/4 
 

Aplicação da situação 
a outros assuntos e 

contextos  

É incapaz de qualquer aplicação, 
estender a investigação ou 

relacionar com outras situações. 
Precisa de grande orientação.  

Só é capaz de relacionar as 
conclusões com outros assuntos e 

áreas quando questionado 
especificamente. 

 
Relaciona conclusões com outros 
temas e estudos anteriores, mas 
propõe aplicações apenas a áreas 

relacionadas. 
 

Relaciona as conclusões com outros 
temas ou modelos. Sugere 

aplicações apropriadas e propõe 
outras investigações. ___/4 

 

Raciocínio e unidades 
Raciocínio incoerente, erros de 
cálculo, ausência de unidades.  

Raciocínio correto, mas lapsos 
de cálculo e no uso das 

unidades.  

Raciocínio correto, sem 
lapsos de cálculo. Resultado 

sem unidades.  

Raciocínio correto, sem lapsos 
de cálculo e resultado correto, 

com as unidades corretas.  ___/4 

    TOTAL ___/20 
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Instrumento de Avaliação 5- Avaliação de um Relatório 

Critérios 
Descritores 

Pontos 
1 2 3 4 

Título Inexistência de título.  

Titulo que não reflete o conteúdo e 

as palavras usadas não são 

apropriadas.   

Titulo que reflete o conteúdo 

mas as palavras usadas não são 

apropriadas.  

Titulo que reflete o conteúdo e as 

palavras usadas são apropriadas.  

___/4 

Estrutura 
Não obedece a nenhum dos pontos 

da estrutura e não está organizado. 

Não obedece a todos os pontos da 

estrutura e não está organizado. 

Não obedece a todos os pontos 

da estrutura mas está organizado 

ou  

obedece a todos os pontos 

exigidos na estrutura, mas não 

está organizado. 

Obedece à estrutura e está 

organizado. 

___/4 

Identificação do 

objetivo  
Não identifica o objetivo. 

Identifica o objetivo de forma 

incompleta e o texto inclui 

informação não selecionada 

devidamente, misturando o que é 

fundamental com elementos 

acessórios. 

Identifica o objetivo e o texto 

inclui informação com alguma 

relevância, introduzindo alguns 

pormenores interessantes que 

ajudam a esclarecer ideias. 

Identifica o objetivo incluindo 

informação bem selecionada e 

relevante, deixando de lado o que é 

supérfluo, resultando um texto 

informativo completo. 

___/4 

Lista de material e 

procedimento  

Não apresenta lista de material 

nem procedimento.  

Lista de material muito 

incompleta. Procedimento muito 

incompleto.  

Lista de material razoavelmente 

completa. Procedimento 

razoavelmente bem sequenciado 

e articulado.   

Lista de material completa. 

Procedimento completo, bem 

sequenciado, articulado. 

___/4 

Qualidade do registo 

de observações  

Não apresenta informação 

relevante. 

A informação relevante 

apresentada é escassa. 

Apresenta toda a informação 

relevante e alguma informação 

irrelevante.  

Apresenta toda a informação 

relevante. 
___/4 
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(continuação) 

Qualidade da 

interpretação 

Interpretação errada das 

observações efetuadas.  

Interpretação muito incompleta 

das observações efetuadas.   

Interpretação incompleta das 

observações efetuadas.  

Interpretação completa das 

observações efetuadas.  

___/4 

Estruturação do 

texto e utilização de 

linguagem científica 

Texto sem qualquer estrutura, 

confuso e sem utilização de 

linguagem científica. 

Texto sem estrutura definida, 

com ideias desconexas e confusas. 

Estrutura com introdução e 

conclusão mas o texto é confuso 

em termos de linguagem 

científica. 

Texto bem estruturado, claro e 

com ideias bem encadeadas e 

cientificamente claro. 

___/4 

Conclusões 
Apresenta conclusões erradas ou 

não apresenta. 

Apresenta algumas conclusões de 

forma mal estruturada. 

Apresenta algumas conclusões 

de forma bem estruturada. 

Apresenta todas as conclusões, 

expondo-as de forma clara e bem 

estruturada. 

___/4 

    TOTAL ___/32 
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APÊNDICE D 

RECURSOS EDUCATIVOS DE APOIO  

ÀS AULAS:  

DIAPOSITIVOS DAS PROJEÇÕES EM POWERPOINT 
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APÊNDICE E 

GUIÃO DA ENTREVISTA EM GRUPO FOCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

205 
 

 

Guião da Entrevista em Grupo Focado 

 

 

Questão 1- Qual a vossa opinião em relação às tarefas que realizaram? 

Questão 2- O que é que aprenderam? 

Questão 3- O que é que mais gostaram nas tarefas e o que é que gostaram menos? 

Questão 4- Que dificuldades sentiram? 

Questão 5- Qual foi a tarefa mais difícil e porquê? 

Questão 6- O que é que fizeram para obter resposta a essa tarefa? 

Questão 7- O que gostaram mais de fazer na realização das tarefas? E o que gostaram menos? 

Questão 8- O que foi diferente nestas aulas? 
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APÊNDICE F 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
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Ex.
mo(a) 

Sr. ou Sr.ª  

Encarregado de Educação  

 
Com o objetivo de desenvolver o meu Mestrado em Ensino de Física e Química, 

da Universidade de Lisboa, venho por este meio solicitar, a V. Exa., autorização para 
realizar o meu estudo na turma do seu educando.  

Os dados que irão constituir o corpus da investigação vão ser obtidos através 
do contributo dos alunos. Pretende-se que a recolha de dados seja efetuada por 
mim, através de uma entrevista, de registos áudio e registos escritos. Desejo 
salientar que todas as questões éticas e de confidencialidade serão salvaguardadas. 

Solicito a sua compreensão e para o caso de necessitar de mais 
esclarecimentos por favor queira contactar a professora Mª Isabel Veiga e colocar as 
questões que considere pertinentes.  

 

Data 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Atenciosamente, 
       

O Mestrando,                                           A Professora Cooperante, 
 

 __________________________                   __________________________ 

(vvv)                              (vvv) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização 
 

Eu,____________________________ Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 
_____________________, nº __, da turma__, do __º ano, autorizo o meu educando 
a participar no estudo de investigação, para a conclusão do Mestrado em Ensino de 
Física e Química da professora Iva Martins, para que seja possível a recolha de dados.  

 
Data 

____________________________ 

 
O(A) Encarregado(a) de Educação 

______________________________________ 
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