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RESUMO 

No sentido de corresponder às atuais características da sociedade e do 

desenvolvimento científico, surgem novas metodologias de ensino e de 

aprendizagem centradas no aluno e que procuram desenvolver um elevado número 

de competências, como as atividades práticas. Deste modo, este estudo procura 

conhecer os contributos das atividades práticas na aprendizagem da temática 

Obtenção de Matéria: Heterotrofia e Autotrofia, do 10º ano, da disciplina de 

Biologia e Geologia.  

Para tal, procurou-se perceber quais as competências desenvolvidas pelos 

alunos na realização das atividades práticas, quais as aprendizagens significativas 

construídas, quais as dificuldades sentidas na sua realização, e, por fim, qual a 

apreciação global dos alunos relativamente às atividades. Para recolher estes dados 

foram utilizados questionários de opinião, observações livres e instrumentos 

avaliativos como um poster científico, relatórios científicos, um debate e um teste. O 

estudo realizou-se na Escola Secundária de Santa Maria, sendo os participantes 29 

alunos, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos.  

A análise dos dados recolhidos indica que a maioria dos alunos desenvolveu 

competências de conhecimento substantivo, processual e epistemológico, e de 

comunicação, raciocínio e atitudes, sendo as aprendizagens mais significativas 

relacionadas com estas competências. Os alunos gostaram mais de trabalhar o 

conhecimento processual e a comunicação, embora também tenham sido estes os 

domínios nos quais sentiram maiores dificuldades. De um modo geral, as atividades 

práticas implementadas foram muito apreciadas pelos alunos, que as consideraram 

inovadoras, interessantes, produtivas, facilitadoras da aprendizagem, didáticas, 

motivadoras e cativantes. 

 

Palavras-chave: Atividades práticas; Ensino centrado no aluno; 

Competências; Obtenção de Matéria; Hetero e Autotrofia. 
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ABSTRACT 

In order to satisfy the needs and demands of current day society and scientific 

development, new education and learning methodologies arise, centered in the 

student which aim promoting several competences, such as practical activities. 

Thereby, this study aims to understand the contribution of practical activities towards 

the learning of the topic Mode of Nutrition: Heterotrophy and Autotrophy, part of the 

official curriculum of Biology and Geology subject, by 10th grade students, high 

school.  

For this purpose, this investigation focused on understanding which learning 

skills were developed by the students while performing practical activities, which 

significant learning they acquired, which difficulties they felt and which 

appreciations they gave to practical activities. For data collection were used 

questionnaires, free observations and evaluating documents, such as a scientific 

poster, scientific reports, a debate and a test. In this study have participated 29 

students from Santa Maria High School, Lisbon, with ages ranging from 14 to 16 

years old.  

The data analysis revealed that most students developed substantive, 

procedural and epistemological knowledge, and reasoning, communication and 

attitude skills. The most significant learnings acquired by students were related with 

these development skills. The students preferred to engage on procedural knowledge 

and communication, although they have also felt bigger difficulties managing these 

two areas. In general, the implemented practical activities were much appreciated by 

students, which considered them as innovative, interesting, productive, learning 

facilitators, didactics, motivating and attractive. 

 

 

Key-words: Practical activities; education centered in the student; skills, 

Heterotrophy; Autotrophy. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

Este capítulo procura introduzir o presente trabalho e, para tal, encontra-se 

dividido em três subcapítulos. No Subcapítulo 1 – Contextualização do Estudo – 

apresentam-se as diretrizes teóricas que estão na base desta investigação e a 

problemática investigativa. No Subcapítulo 2 – Objetivos e Questões Orientadoras – 

apresentam-se especificamente as questões construídas para responder à 

problemática investigativa. No Subcapítulo 3 – Organização do Documento – 

apresenta-se a forma como este documento está organizado. 

1. Contextualização do Estudo 

A sociedade atual apresenta-se cada vez mais tecnológica e globalizada, 

sofrendo metamorfoses sucessivas, a um ritmo exponencial (Vieira, 2003; Reis, 

2006). A acompanhar a rápida evolução da sociedade está o desenvolvimento da 

ciência, também exponencial (Vieira, 2003; Reis, 2006). As características da 

sociedade atual e do conhecimento científico impõem um ensino através do qual os 

alunos desenvolvam competências que lhes permitam a estar aptos a atuar em 

qualquer situação, não bastando adquirir conhecimentos (Hargreaves, 2003; 

Perrenoud, 2003; Wellington, 2001). 

Simultaneamente, as teorias cognitivistas suportam um modelo de ensino e de 

aprendizagem centrado no aluno, o qual assume um papel central, ativo e autónomo 

na construção do seu próprio conhecimento (Valadares & Moreira, 2009). Dentro 

deste modelo, surge a importância de construir aprendizagens significativas para o 

aluno e, para tal, é necessário partir daquilo que o aluno já sabe para construir o novo 

conhecimento (Bybee, et al. 2007). Surge também a importância de aprender por 

descoberta, embora sendo um processo orientado pelo professor (Bruner, 1999). E, 

por fim, surge também a importância de aprender colaborativamente, em conjunto 

com um par com diferentes competências desenvolvidas (Moreira, 1999).  

Deste modo, o ensino tradicional, ainda muitas vezes praticado nas escolas, 

deixou de ser adequado, uma vez que não responde às necessidades e pressupostos 

acima descritos. Neste sentido, surgem novas metodologias de ensino e de 

aprendizagem centradas no aluno e que procuram desenvolver um maior número de 
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competências. De entre essas metodologias, destaca-se, neste estudo, a realização de 

atividades práticas. 

2. Objetivos e Questões Orientadoras 

Tendo em conta o que foi referido acima no subcapítulo 1, esta investigação 

define-se em torno da seguinte questão central: Quais os contributos das atividades 

práticas na aprendizagem da Unidade 1:Obtenção de Matéria, do 10º ano do ensino 

secundário, da disciplina de Biologia e Geologia? Para responder a esta questão 

central, criaram-se as seguintes subquestões, que orientaram a recolha e análise de 

dados: 

1. Que competências desenvolvem os alunos quando realizam as atividades 

práticas realizadas no âmbito da temática curricular: Obtenção de 

Matéria?  

2. Que aprendizagens significativas desenvolvem os alunos na realização 

dessas atividades?  

3. Que dificuldades apresentam os alunos na sua realização?  

4. Qual a apreciação global dos alunos relativamente às atividades? 

 

3. Organização do Documento 

Este documento está dividido em oito capítulos, aos quais se antecedem o 

Resumo em português e inglês, os Agradecimentos e o Índice, e aos quais se 

sucedem as Referências, os Apêndices e os Anexos.  

O Capítulo I – Introdução – apresenta uma breve contextualização do 

trabalho tendo em conta os pressupostos teóricos da atualidade, os objetivos do 

trabalho, as questões orientadoras da investigação e, por fim, a organização deste 

documento.  

O Capítulo II – Enquadramento Teórico – contextualiza a intervenção 

realizada nas teorias de ensino e de aprendizagem mais aceites atualmente, referindo 

quais as competências que o ensino das ciências propõe desenvolver nos alunos, de 

modo a que os mesmos se tornem cidadãos capazes de viver na sociedade atual, bem 

como a importância das atividades práticas como metodologia didática.  
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O Capítulo III – Unidade Didática: Obtenção de Matéria – apresenta esta 

unidade didática, em torno da qual se desenrola a intervenção, explorando os seus 

conteúdos científicos e as orientações curriculares do programa de Biologia e 

Geologia do 10º ano relativas a esta unidade.  

O Capítulo IV – A Escola e os Alunos Intervenientes – caracteriza a Escola 

Secundária de Santa Maria e os alunos participantes do estudo, em torno dos quais 

foi pensada a proposta didática.  

O Capítulo V – Proposta Didática – apresenta a organização e o desenrolar 

da proposta didática, descrevendo detalhadamente as cinco atividades práticas na 

qual a proposta se baseia, os seus objetivos, as competências que propõem 

desenvolver nos alunos, a forma de avaliação, bem como as restantes estratégias de 

ensino e de aprendizagem utilizadas.  

O Capítulo VI – Métodos e Procedimentos da Investigação – descreve os 

instrumentos e técnicas de recolha de dados utilizados na investigação, bem como as 

estratégias de tratamento de dados.  

O Capítulo VII – Análise de Resultados – apresenta e analisa os resultados 

obtidos durante a intervenção, através dos vários instrumentos de recolha de dados 

utilizados, respondendo, por fim, às questões orientadoras do estudo.  

Por último, o Capítulo VIII – Conclusão e Reflexão – apresenta a conclusão 

do estudo investigativo, as suas limitações, uma breve reflexão e sugestões para 

estudos futuros. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Este capítulo pretende contextualizar a intervenção na escola e o trabalho 

investigativo desenvolvido. Sendo assim, no subcapítulo 1.1, começa-se por 

apresentar as teorias de ensino e de aprendizagem mais aceites atualmente – as 

Teorias Cognitivistas – que orientaram o presente trabalho. Seguidamente, no 

subcapítulo 1.2, abordam-se as competências que o ensino das ciências propõe 

desenvolver nos alunos, de modo a que os mesmos se tornem cidadãos capazes de 

viver na sociedade atual. Depois, no subcapítulo 1.3, contextualiza-se o ensino e a 

aprendizagem das ciências na escola e, consequentemente, nos alunos. Por fim, no 

subcapítulo 1.4, apresentam-se as atividades práticas como uma metodologia a 

utilizar no ensino e aprendizagem das ciências. 

1. As Teorias de Ensino e de Aprendizagem em Ciência 

Desde o início da psicologia moderna que o termo aprendizagem é 

interpretado de diversas formas por psicólogos e pedagogos. No dicionário da Língua 

Portuguesa, o termo aprendizagem define-se como “ação ou efeito de aprender” 

(Costa & Melo, 1981, p.123). A definição anterior conduz ao significado do verbo 

aprender que, no mesmo dicionário, se define como “adquirir conhecimento; 

instruir-se; estudar; ficar sabendo.” (Costa & Melo, 1981, p.123). Segundo Rafael 

(2005), o significado de aprendizagem vai mais além, correspondendo não só ao 

processo de adquisição de conhecimentos, como também ao processo de aquisição de 

capacidades, atitudes e valores. Tavares e colaboradores (2007) dão uma outra 

perspetiva, definindo aprendizagem como uma construção pessoal, resultante de um 

processo experiencial, interior à pessoa, que se traduz numa modificação do 

comportamento relativamente estável. Muitos outros autores apresentam diferentes 

definições de aprendizagem, mas não são aqui exploradas. 

Ao longo do tempo, as diferentes interpretações do termo aprendizagem 

originaram, consequentemente, diferentes propostas de ensino. Deste modo, surgiram 

várias teorias de Ensino-Aprendizagem, das quais se destacam: as “Teorias 

Behavioristas (Thorndike e Skinner), Teorias Cognitivistas (Ausubel, Bruner, 

Vigotsky), Teorias Humanistas (Rogers), e outras que se situam nas fronteiras entre 

estes domínios” (Moreira, 1999, p.18). Atualmente as Teorias Cognitivistas são as 
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mais aceites, como consequência de vários estudos e investigações realizadas ao 

longo dos anos. Estas teorias definem aprendizagem “como um processo construtivo, 

que resulta da interação entre o que o estudante já sabe, a informação que acolhe e o 

que ele realiza durante esse mesmo processo” (Bonito, 2011, p.75). Esta definição de 

aprendizagem vai ao encontro da definição acima apresentada por Tavares e 

colaboradores (2007). Tendo em conta esta perspetiva, as Teorias Cognitivistas 

desenvolveram o Construtivismo, um modelo de Ensino-Aprendizagem centrado no 

aluno, o qual constrói o seu próprio conhecimento, num processo de exploração 

pessoal (Valadares & Moreira, 2009). Deste modo, o professor deixou de assumir um 

papel central, de transmissor de informação, e passou a trabalhar com os alunos na 

construção de conhecimento, através de uma comunicação pluridirecional (Canário 

1992). Assim, os alunos têm um papel central na sua aprendizagem, são encarados 

como sujeitos individuais, ativos e autónomos. 

O contributo de Ausubel – Aprendizagem Significativa 

Como referido acima, um dos três grandes autores das Teorias Cognitivistas é 

David Ausubel. Segundo o autor, as aprendizagens são bem-sucedidas quando são 

significativas para os alunos.  

De modo a tornar as aprendizagens significativas para os alunos, é necessário 

saber como os seres humanos aprendem. Segundo Ausubel e colaboradores (1983), a 

aprendizagem ocorre através de uma interação entre a nova informação adquirida e 

os conceitos já existentes na estrutura cognitiva do ser humano. Esta interação entre 

significados antigos e novos gera uma estrutura cognitiva diferenciada (Ontória et 

al., 1994). Deste modo, para que ocorra uma aprendizagem significativa, os alunos 

não podem ser vistos como tendo uma mente tábua-rasa (Bybee, et al. 2007), pelo 

contrário, o professor deve ter em conta aquilo que o aluno já sabe.  

Como explicam Martins e colaboradores (2009), ao longo da sua vida, através 

de experiências formais ou informais, os alunos interpretaram fenómenos e 

desenvolveram explicações sobre determinados eventos. Essa vivência fê-los 

construir determinados conceitos científicos sob o seu ponto de vista, mas que são 

explicados pela ciência de outra forma (Bybee et al., 2007). Essas conceções iniciais 

do aluno são designadas por conceções alternativas (Gilbert & Watts, 1983) que vão 

influenciar o modo como os alunos aprendem ciência. As conceções alternativas “são 
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persistentes e não são ultrapassadas com estratégias de ensino tradicionais” (Martins, 

et al., 2006, p.29), pelo que é necessário propor novas estratégias de ensino que 

tomem como ponto de partida essa realidade dos alunos. Por exemplo, “os textos 

científicos são escritos numa linguagem muito própria, onde as palavras, símbolos e 

figuras, têm significados científicos diferentes dos significados vulgares dos 

estudantes” (Valadares & Moreira, 2009, p.30). Por essa razão, o papel do professor 

é identificar essas conceções iniciais, por exemplo através do questionamento, para 

depois desafiar os alunos a evoluir na construção de novas conceções cientificamente 

mais inteligíveis, plausíveis e frutíferas, fundamentais para uma aprendizagem mais 

duradoura (Sprinthall et al., 1997). 

A teoria inicial de Ausubel foi complementada com o fator motivação. A 

motivação é um estado interno que serve para ativar e energizar o comportamento, 

dando-lhe uma direção (Huitt, 2001). Guimarães e Boruchovitch (2004) afirmam 

que, para ocorrer aprendizagem significativa, os alunos precisam de estar 

intrinsecamente motivados para aprender, ou seja, precisam de querer aprender pela 

satisfação de reforços internos, pelo interesse e pelo prazer pessoal. Desta forma, 

segundo Ontória e colaboradores (1994), os alunos aplicam um enfoque profundo na 

aprendizagem, construindo-a com a intenção de compreender, de estabelecer 

relações, analisar e refletir. No entanto, a aprendizagem não será significativa para o 

aluno se este lhe aplicar um enfoque superficial ou estratégico. Nesse caso, a 

intenção dos alunos é de cumprir requisitos, obter determinados prémios, movidos 

por uma motivação extrínseca (Valadares & Moreira, 2009). Esta disposição do 

aluno faz com que este não compreenda os novos conceitos, que não estabeleça 

relações, mas que faça uma aprendizagem de memória, pela reprodução mecânica e 

repetitiva do conhecimento a adquirir. A aprendizagem mecânica, de memória, não 

contribui para o desenvolvimento do aluno (Valadares & Moreira, 2009). Como tal, o 

professor deve procurar estratégias que proporcionem uma motivação intrínseca no 

aluno. 

O contributo de Bruner – Aprendizagem por Descoberta 

Como referido acima, outro dos três grandes autores das Teorias Cognitivistas 

é Jerome Bruner. O autor considera que a aprendizagem é mais bem-sucedida 

quando o aluno descobre por si próprio o conhecimento, designando-se por 
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Aprendizagem por Descoberta (Bruner, 1999). Para tal é necessário desenvolver um 

ensino centrado no aluno, de modo a que este tenha um papel mais ativo e 

desenvolva trabalho de pesquisa e de investigação.  

Inicialmente, na teoria de Bruner, o papel do professor era quase inexistente, 

sendo uma aprendizagem por descoberta autónoma. Expondo esta ideologia 

relativamente à aprendizagem das ciências, o aluno assumia o papel de cientista num 

laboratório. Nesta situação, seria então exposto perante os materiais e desafiado a 

resolver por si mesmo o problema colocado, sem informações por parte do professor. 

Esta perspetiva sofreu inúmeras críticas, de entre as quais que os alunos sozinhos não 

conseguem construir todo o conhecimento, pois não têm, à partida, as ferramentas 

necessárias para desenvolver esse trabalho, tornando-se um grau de dificuldade 

muito desadequado, e, assim, a tarefa frustrante (Gil-Pérez et al., 2002). Devido a 

críticas como a anterior, Bruner reformulou a sua teoria, introduzindo a 

Aprendizagem por Descoberta Orientada. Aqui, o professor tem um papel mais 

ativo, guiando e orientando o aluno nas suas investigações e descobertas. Deste 

modo, o aluno é capaz de explorar sem se sentir perdido. Contudo, o professor não 

deve adotar um papel controlador, pois um aluno que é “externamente guiado 

adquire sentimentos de fraqueza e ineficácia” (Guimarães & Boruchovitch, 2004, 

p.145). 

 O contributo de Vygotsky – Aprendizagem em Grupo  

Por fim, como referido acima, o terceiro dos grandes autores das Teorias 

Cognitivistas é Lev Smyonovitch Vygotsky. Segundo este autor, os alunos realizam 

aprendizagens bem-sucedidas quando aprendem em conjunto, pois o contributo do 

par com competências mais desenvolvidas vai estimular o desenvolvimento das 

competências do par que está a trabalhar com ele, fazendo com que este consiga 

aprender e desenvolver as suas capacidades (Moreira, 1999). Mais tarde, o aluno 

inicialmente menos competente já vai conseguir concretizar, sozinho, sem a ajuda do 

outro par, as tarefas que dantes realizavam em grupo (Fontes & Freixo, 2004). Por 

outro lado, o aluno inicialmente mais competente, também ganha com esta interação, 

uma vez que também desenvolve competências. Este tipo de aprendizagem 

colaborativa permite ao aluno uma evolução contínua do seu desenvolvimento 

(Vygotsky, 1978). 
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O trabalho desenvolvido na Escola Secundária Santa Maria, ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem da unidade Obtenção de Matéria, desenvolveu-se 

à luz das Teorias Cognitivistas, usufruindo do contributo particular de Ausubel, 

Bruner e Vygotsky.  

2. O Ensino e a Aprendizagem das Ciências no Mundo Atual 

O mundo atual encontra-se rendido ao fenómeno da globalização. Deu-se 

uma dissolução de fronteiras, quebra de distâncias e interconexão da vida das 

sociedades, o que acelerou extraordinariamente a mobilidade das pessoas, bens, 

capitais, serviços, ideias e até cultura. Dois dos aspetos mais marcantes da nossa 

cultura atual são a ciência e a tecnologia, cujo desenvolvimento exponencial, a uma 

velocidade estonteante, tem influenciado imenso o modo de vida das sociedades 

(Vieira, 2003) e alimentado a própria globalização. Parte dessa influência reflete-se 

na crescente presença da ciência e tecnologia nos meios de comunicação social, 

muitas vezes gerando dilemas morais e políticos (Reis, 2006). Deste modo, as 

sociedades do século XXI são, cada vez mais, sociedades multiculturais, em 

permanente mudança e desenvolvimento.  

Para saber viver numa sociedade com as características acima descritas, não 

chega ter conhecimento, pois o mesmo está em permanente metamorfose, tornando-

se rapidamente desatualizado (Wellington, 2001). É comum dizer-se que, em ciência, 

o que é verdade hoje, é mentira amanhã. Contudo, apesar do seu caráter inconstante, 

o conhecimento por si só continua a ser muito importante, mas é insuficiente. Assim, 

os alunos não só devem adquirir conhecimento, como também devem aprender a usá-

lo e a adaptá-lo às circunstâncias, estando aptos para agir em qualquer situação 

(Hargreaves, 2003). Ou seja, para serem capazes de participar na sociedade atual, os 

alunos precisam de desenvolver competências (Perrenoud, 2003).  

De acordo com Galvão e colaboradores (2001), no processo de ensino-

aprendizagem, as competências que a escola deve proporcionar aos alunos englobam 

o conhecimento (substantivo, processual e epistemológico), raciocínio, comunicação 

e atitudes.  

Em ciências, o conhecimento substantivo passa pelo saber conceitos, factos, 

princípios e teorias (Klopfer, 1985) e possivelmente de o aplicar a situações do dia-a-



10 
 

dia (Reis, 2006). O conhecimento processual passa por saber manusear instrumentos, 

usar técnicas laboratoriais, realizar trabalho de pesquisa, escrever relatórios, executar 

experiências, entre outros (Galvão et al., 2001). O conhecimento epistemológico 

passa pela compreensão dos conceitos da natureza da ciência e da história da ciência, 

pela ética e controvérsias que envolvem os cientistas no seu trabalho, pelos seus 

êxitos e fracassos, por entender as limitações que a investigação tem para a 

generalização dos resultados, pelas interações da ciência com a tecnologia, a 

sociedade, a política, a religião e o ambiente, entre outros assuntos (Pella et al., 1966; 

Reis, 2006; Galvão et al., 2001). Nunes e colaboradores (1998) acrescentam que 

“(…) o ensino das ciências não se deve restringir aos conteúdos científicos, o que 

criaria, nos alunos, a ideia de que a ciência é apenas um corpo organizado de 

conhecimentos.” Pois, (…) “subjacente ao conhecimento há um processo dinâmico 

de construção que é influenciado por vários fatores” (p.152). Nesse sentido, o 

professor deve reforçar a consciencialização dos seus alunos para a relação existente 

entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, ou seja, a relação CTSA 

(Bybee et al., 2007). 

Ao nível do raciocínio, o aluno tem de aprender a prever e formular hipóteses, 

a identificar as variáveis em estudo, a criar estratégias de investigação, analisar e 

interpretar dados, a adquirir capacidade de síntese, de organização, de raciocínio 

lógico, entre outras competências (Galvão et al., 2001). Todas estas capacidades 

intelectuais são tão indispensáveis em ciência como na resolução de problemas da 

vida diária (Reis, 2006). Ao nível da comunicação, o aluno tem de aprender a expor 

com clareza a informação, a defender, a argumentar, a utilizar linguagem científica 

corretamente, a vivenciar debates, a construir textos com coerência, entre outros 

(Galvão et al., 2001). Ao nível das atitudes, o processo de ensino-aprendizagem em 

ciências deve procurar desenvolver nos alunos confiança, curiosidade, espírito 

crítico, intuição, ceticismo, perseverança, seriedade, respeito pelas evidências 

científicas e pelo mundo natural, humildade, empenhamento cívico e político, e 

atitudes de sustentabilidade ambiental e consciência transcultural e global, entre 

outras (Reis, 2006; Galvão et al., 2001).  

De um modo geral, “impõe-se uma literacia científica sólida que nos auxilie a 

compreender o mundo em que vivemos, identificar os seus problemas e entender as 

possíveis soluções de uma forma fundamentada, sem procurar refúgio nas ideias 
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feitas e nos preconceitos.” (Silva et al., 2001, p.3). Deste modo, “uma sociedade 

cientificamente literada dificilmente irá apoiar a ciência de forma acrítica, podendo, 

inclusive tomar decisões e responsabilidades sobre as opções científicas e 

tecnológicas, antigamente exclusivas de especialistas, de governos nacionais ou 

instâncias internacionais” (Queiroz, 1998, in Reis, 2006, p. 163).  

Em suma, ao longo do percurso escolar, é necessário aprender a conhecer; 

aprender a fazer; aprender a viver juntos; e, por fim, aprender a ser (Delors et al., 

1996). Com este desenvolvimento pleno da personalidade humana, os alunos tornam-

se cidadãos autónomos, independentes e com capacidade de refletir sobre o mundo 

em que se encontram. Esta consciência, e tomada de responsabilidade, torna os 

cidadãos livres e independestes, em vez de os escravizar perante o mundo 

aparentemente impenetrável da ciência e tecnologia. Assim se constrói uma 

sociedade democrática para todos. 

Ao longo do trabalho desenvolvido na Escola Secundária Santa Maria, 

procurou-se criar estratégias de ensino e de aprendizagem que visassem desenvolver 

nos alunos um grande número das competências acima expostas, de modo a que os 

alunos se tornassem o mais cientificamente literatos possível. 

3. O Ensino e a Aprendizagem das Ciências no Contexto Escolar 

O ensino e a aprendizagem das ciências acontece num espaço próprio, muito 

particular: a escola.  

A escola é um espaço físico, onde se desenvolve o ensino e a aprendizagem, 

mas é também um local social, inserido numa comunidade, constituído por pessoas 

com características singulares, umas em idade adolescente, outras em idade adulta. 

Por isso, cada escola encerra uma identidade e cultura únicas. Nesse sentido, cada 

escola irá desenvolver formas próprias de atuação, entre os seus intervenientes e a 

comunidade onde está inserida. Por isso, a escola deve ter uma mentalidade aberta, 

procurando conhecer e entender as necessidades e interesses reais dos alunos, 

respetivas famílias e restante comunidade (Baltazar & Moretti, 2004). Após conhecer 

todo este contexto, a escola deve construir um Projeto Educativo que deve ser 

interpretado e reelaborado face às circunstâncias. No sentido inverso, o Projeto 
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Educativo acaba por conduzir ao desenvolvimento da Escola (Canário, 1992) e por 

consequência ao sucesso de alunos e professores. 

Em primeiro lugar, é fundamental que o professor encare cada aluno como 

sendo uma pessoa diferente de todas as outras. Quando um estudante inicia o seu 

percurso escolar, é portador de um percurso histórico único, o que faz com que seja 

um ser singular em termos de aprendizagem (Valadares & Moreira, 2009, p.32). O 

percurso histórico único que o estudante traz consigo está diretamente relacionado 

com a família de onde vem. É na família que se estabelecem relações de afinidade, 

onde se vai desenvolvendo e criando a cultura humana, através dos valores éticos que 

nela estão presentes (Baltazar e Moretti, 2004). Soifer (1983) acrescenta que as 

interações dentro da família assentam em jogos de ensino-aprendizagem entre todas 

as pessoas que a integram, o que resulta num dos principais meios de 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo, sobretudo da criança, que se 

encontra em crescimento. Deste modo, a aprendizagem da criança, antes de ser 

aluna, inicia-se em casa, com os pais. De acordo Bourdieu (1998), quando o aluno 

chega à escola, traz consigo vivências familiares que irão conduzi-lo no seu percurso 

escolar. 

Vários estudos, entre eles o Relatório Coleman (Coleman, 1968), nos Estados 

Unidos da América, têm revelado que existe uma clara relação entre a origem social 

e os resultados escolares. Isto vem mostrar que, ao contrário das ideias dominantes 

na época, o desempenho escolar não depende apenas dos dons individuais, mas 

também da origem social dos alunos (Nogueira & Nogueira, 2002). Desde então, um 

dos resultados mais consistentes da sociologia da educação prende-se, precisamente, 

com a existência de desigualdades de resultados escolares em função de fatores 

sociais (Diogo, 2010). Desta forma, as classes sociais com maior capital cultural, em 

termos de certificados académicos e acesso a bens e serviços (muitas vezes associado 

ao capital económico), e com maior capital social, em termos dos relacionamentos 

sociais estabelecidos pela família, são privilegiadas relativamente a famílias de 

outras classes, com menor capital cultural e social. Isto porque o tipo de 

conhecimentos ou cultura detido por grupos sociais mais influentes está em sintonia 

com os conteúdos académicos, facilitando a aprendizagem destes alunos e constitui, 

como que uma continuação da educação familiar destas crianças. Para além disso, 

estas famílias mais conhecedoras do funcionamento da escola enquanto organização, 
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mais facilmente conseguem orientar os seus filhos ao longo do percurso académico, 

também por via de uma maior comunicação com esta entidade. Por outro lado, para 

as crianças oriundas de grupos sociais mais afastados desta realidade, a escola 

apresenta-se como um universo muito diferente do seu contexto familiar. Esta 

influência do contexto cultural familiar constitui, na opinião de Bourdieu (1998) um 

aspeto crucial no desenvolvimento do sucesso escolar do aluno, onde o papel da 

escola esta completamente ausente. 

No entanto, existem autores que não consideram que o contexto sociocultural 

dos pais tenha influência no desempenho escolar dos alunos. Ainda em concordância 

parcial com o que foi dito anteriormente, Grácio (2002) afirma que o efeito da classe 

social no aproveitamento escolar tem apenas influência no início da escolaridade, 

decrescendo ao longo dos ciclos. Na mesma linha, Diogo (2010) acrescenta que o 

contexto socioeconómico apenas se verifica nas aprendizagens realizadas fora da 

escola; contrariamente, em tempo de aulas, os ganhos de aprendizagem são 

equivalentes nos dois meios. 

Da mesma maneira que cada aluno apresenta um percurso histórico único, 

com experiências de vida únicas, oriundo de uma família singular, apresenta também 

características muito próprias, interesses e curiosidades particulares, determinadas 

apetências, entre outras características. Dentro desde aspeto, importa salientar que 

“os alunos também trazem para a escola, tal como deve acontecer numa sociedade 

livre, uma grande variedade de crenças religiosas, que vão desde o ateísmo a uma fé 

profunda e cumpridora” (Arends, 2012, p.69). Desta diversidade urge a necessidade 

de aceitação e respeito das diferenças como garante da identidade de cada um, bem 

como, o exercício da liberdade de expressão (Vedel, 1991). Este facto é 

particularmente importante no ensino-aprendizagem das ciências, pois, muitas vezes 

a ciência e a religião cruzam-se e confrontam-se com posições antagónicas. Embora 

na unidade em estudo – Obtenção de Matéria – não se verifique explicitamente este 

conflito, é importante que o professor o tenha em consideração, caso algum aluno 

questione.  

Por tudo o que foi referido, apesar de muitos alunos poderem partilhar pontos 

em comum, não existem dois alunos iguais. Deste modo, os professores encontram 

nas suas turmas alunos muito diferentes uns dos outros, todos reunidos num mesmo 
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espaço: a turma. O professor tem um papel muito importante na forma como encara a 

diversidade que encontra na sala de aula e como tem em atenção cada aluno em 

particular (Arends, 2012). Ou seja, na forma como consegue gerir a diversidade em 

uníssono, fomentando em todos a curiosidade e o entusiasmo por aprender e, ao 

mesmo tempo, na forma como é capaz de explorar as capacidades e desenvolver as 

competências de cada aluno em particular, procurando fazê-los viver situações 

positivas. É importante compreender a turma como um todo em interação, com uma 

identidade própria, pois inclui uma heterogeneidade socioeconómica, ética, cultural e 

de indivíduos que não se vai repetir (Arends, 2012; Santos, 2004). 

Em segundo lugar, é fundamental encarar alunos como seres humanos na 

adolescência, que estão a viver um processo de crescimento. É na escola que o aluno 

passa por experiências sociais que se revelam essenciais para o seu desenvolvimento 

psicossocial (Martínez, 2008). Esse desenvolvimento pessoal apresenta fases 

internamente muito conflituosas, sobretudo quando os alunos estão a construir a sua 

identidade. “A escola aparece na vida de todos: atravessa o crescer, as 

transformações corporais, o pensar e o sentir, as descobertas interiores, as paixões, os 

sonhos, as revoltas, os sofrimentos, as ambivalências, as relações de camaradagem, 

os projetos de futuro” (Santos, 2004, p.167). Consequentemente, o professor deve ser 

uma figura de referência que acaba por orientar os seus alunos no seu 

desenvolvimento, levando-os a refletir, a construir o seu caminho, a perceber o que 

querem ser, o que querem fazer e até onde. É importante que os professores tenham 

consciência que funcionam como modelos, pelo que devem procurar transmitir aos 

alunos tipos de comportamentos, atitudes e valores de cidadania e de respeito mútuo 

pelo próximo, ou seja, valores que dignifiquem o ser humano. Assim, quando a 

relação estabelecida entre os professores e os alunos é positiva, não só tem como 

consequência o bom desempenho escolar dos alunos, como também desenvolve neles 

um sentido de dedicação e competência social (Arends, 2012; Guimarães & 

Boruchovitch, 2004).  

Além disso, é importante perceber qual o grau de desenvolvimento dos alunos 

para saber até onde se deve ir na exploração das tarefas. Ausubel e Bruner, 

fundamentados na teoria piagetiana, afirmam que determinadas aprendizagens só se 

podem fazer quando o aluno tiver atingido determinado grau de desenvolvimento 

(Gonzalez, 1998).  
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Por tudo isto, tanto o ambiente físico, como o ambiente social da escola têm 

grande impacto nas aprendizagens dos alunos e no seu desenvolvimento como seres 

humanos. “A criação da cultura de uma comunidade escolar na qual todos os 

professores e alunos se sintam aceites e emocionalmente vinculados representa o 

chamado pano de fundo, ou seja, a segurança necessária para a ação de aprender” 

(Guimarães & Boruchovitch, 2004, p.149).  

4. O Ensino e a Aprendizagem das Ciências através de Atividades Práticas 

As atividades práticas surgem como uma ferramenta de ensino-aprendizagem 

das ciências, tendo em conta as teorias cognitivistas acima apresentadas, as 

competências necessárias para saber viver na sociedade atual e o contexto escolar. 

Existem vários trabalhos que procuram definir o conceito de atividade prática, 

havendo, por um lado, pontos consensuais e, por outro lado, algumas divergências. 

De um modo geral, pode afirmar-se que se está perante uma atividade prática quando 

o aluno se encontra ativamente envolvido na realização dessa mesma atividade 

(Hodson, 1988). Deste modo, atividades de pesquisa, atividades de comunicação 

(que incluem debates, posters e exposições), atividades laboratoriais, atividades de 

simulação, atividades de papel e lápis (que incluem análise de variados documentos, 

interpretação, esquematização, sistematização e resolução de problemas), todas 

implementadas na intervenção na Escola Secundária Santa Maria, são todas 

consideradas atividades práticas (Leite, 2001). 

Se as atividades práticas implicam que o aluno se encontra ativamente 

envolvido na sua realização, as mesmas potenciam uma aprendizagem centrada no 

aluno, indo de encontro às teorias de ensino-aprendizagem acima referidas. Além 

disso, se o aluno realiza as atividades, então o provérbio chinês Se oiço, esqueço; se 

vejo talvez me lembre; se faço, nunca esquecerei, no qual vários autores acreditam, 

também torna as atividades práticas como uma boa ferramenta de ensino-

aprendizagem (Leite, 2006).  

Atividade laboratorial 

As atividades laboratoriais são atividades práticas que decorrem em espaços 

que admitem condições especiais, normas de segurança e equipamento próprio, tal 
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como laboratórios (Leite, 2001). Hodson (1998, citado por Leite, 2001) afirma que as 

atividades laboratoriais permitem a aprendizagem de conhecimento substantivo, no 

que diz respeito aos conceitos, princípios, leis e teorias, bem como de conhecimento 

processual, no que diz respeito a técnicas laboratoriais, por exemplo, e até 

conhecimento epistemológico, se se considerar a natureza da ciência. Além disso 

também refere o desenvolvimento de atitudes face ao trabalho científico, tais como 

persistência e rigor. Segundo a mesma autora, as atividades laboratoriais são 

motivantes para os alunos, contribuindo, para que as aprendizagens sejam 

significativas. Filck (1993) afirma que o propósito das atividades laboratoriais é, 

cada vez mais, serem atividades investigativas. Nesse sentido, os alunos são levados 

a colocar questões, a formular hipóteses, a definir um planeamento experimental, a 

executá-lo, a observar, registar, analisar e interpretar os dados obtidos e, por fim, a 

comunicar as conclusões e refletir sobre a investigação efetuada. 

Atividade em simulador informático 

Segundo Baek (2009), as simulações em computador proporcionam uma 

aprendizagem visual e interativa, centrada no aluno. Afirma ainda que os estudantes 

atingem níveis mais altos de produtividade e aprendizagem, sobretudo quando os 

conteúdos não podem ser “visualizados” pelo ser humano e necessitam de 

representações esquemáticas. Este tipo de conteúdos está presente na unidade em 

estudo Obtenção de Matéria: Heterotrofia e Autotrofia em vários temas, de entre os 

quais os relacionados com o transporte membranar. As atividades relacionadas com 

tecnologia são motivantes para os alunos, pois os mesmos já manipulam as 

tecnologias no seu dia-a-dia, por exemplo através dos jogos de computador, 

dominando o seu funcionamento e a linguagem que lhes está associada (Martins et 

al., 2009). Baek (2009) acrescenta que o conforto e a adaptação que os estudantes 

sentem relativamente aos computadores e outras tecnologias se reflete numa 

motivação para aprender. Ponte (2000) acrescenta ainda que a existência de uma 

atividade que envolva um computador atrai, desde logo, a atenção dos alunos, pois, 

para além da familiaridade e interesse já referidos, a utilização de computadores em 

atividades práticas é novidade para os alunos. Além do que já foi referido, é 

importante que os alunos desenvolvam competências nesse domínio, pois “a 

sociedade atual é eminentemente científica e tecnológica” (Martins et al., 2009, 

p.11). 
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Grau de Abertura 

Tanto as atividades laboratoriais como as atividades num simulador 

informático, desde que sejam experimentais, ou seja, desde que haja manipulação de 

variáveis, podem ter diferentes graus de abertura. O que é o grau de abertura e como 

é possível saber em que nível está presente numa atividade? Por um lado, Coelho e 

Leite (1997) propõem que quanto maior for o envolvimento exigido ao aluno na 

realização de uma atividade, maior é o seu grau de abertura. Por outro lado, Borges 

(2002), especifica um pouco mais, definindo 4 níveis de abertura que vão desde o 0 

ao 3. Deste modo, afirma que no primeiro, no nível 0, as atividades são 

extremamente fechadas, ou seja, apresentam o protocolo que o aluno deve seguir e os 

resultados esperados, e o aluno apenas recolhe os dados e confirma a conclusão. Tal 

como afirmam Coelho & Leite (1997), estas atividades “exigem a execução de uma 

"receita" para obtenção de um resultado previamente conhecido” (p.263). No nível 1, 

segundo Borges (2002), a atividade apresenta-se igualmente fechada, com a 

diferença que a conclusão não é previamente conhecida pelos alunos. No nível 2, a 

atividade já é aberta, ou seja, apenas fornece ao aluno uma situação ou questão-

problema, tendo o aluno de planificar a experiência, interpretar os dados e tirar as 

conclusões. Por fim, no nível 3, a atividade é extremamente aberta, na qual o 

estudante deve realizar tudo por si, incluindo colocar, ele próprio, a questão-

problema. Coelho & Leite (1997) concordam com Borges, quando dizem que se 

devia exigir aos alunos atividades com um grau de abertura semelhante ao que o 

segundo autor classifica com 2 ou 3, ou seja atividades onde se proceda à “resolução 

de um problema, colocado ao aluno ou gerado por este a partir de um contexto 

problemático” (p. 263). Deste modo, as atividades mais abertas tornam-se atividades 

investigativas. 

Windschitl e colaboradores (2008) acrescentam que para introduzir uma 

atividade investigativa, o professor deve apresentar um aspeto natural do mundo que 

gere interesse nos alunos. Essa introdução leva a momentos de brainstorming, nos 

quais os alunos propõem inúmeras ideias para a investigação, que devem ser 

incorporadas e aceites (Huber & Moore, 2001). Este passo permite aos alunos 

escolher o caminho que querem seguir e, para isso, o professor deve orientar os 

alunos na escolha de uma estratégia, colocando questões abertas, de modo a que se 
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torne uma aprendizagem por descoberta orientada (Windschitl et al., 2008). Os 

passos pedidos ao aluno, não significam que este tenha de seguir um método, uma 

vez que este não existe em ciência. Contudo, em ciência, existem métodos variados, 

que acabam por envolver a formulação de hipóteses, a previsão de resultados, a 

observação dos mesmos, a tentativa de os explicar e, por fim, a reflexão sobre eles, 

de forma a produzir resultados dignos de confiança (Coelho & Leite, 1997; e Borges, 

2002).  

Quando o aluno consegue “desenhar” bem a tarefa é porque realizou uma 

aprendizagem significativa, revelando um bom desempenho (Ausubel 1999). Neste 

caso, ou seja, quando as situações de desafio são bem superadas, o aluno também 

desenvolve a capacidade de confiança, de autoestima e de sentimento de resolução 

positiva de problemas (Sprinthall & Sprinthall, 1997). Por fim, importa referir que as 

atividades investigativas permitem aos alunos perceber muitas características da 

natureza da ciência, pois aproximam-se do fazer ciência (Huber & Moore, 2001). 

Atividades de Comunicação 

De entre as várias possíveis atividades de comunicação, abordam-se a 

realização de um debate e a construção de um poster científico, pois as mesmas 

foram implementadas durante o ensino-aprendizagem da Unidade: Obtenção de 

Matéria: Heterotrofia e Autotrofia, na Escola Secundária Santa Maria. Ambas têm 

muitos aspetos em comum, como o trabalho de pesquisa, a utilização de linguagem 

científica, a fundamentação científica, a aproximação ao fazer ciência, a captação de 

atenção do público, entre outros. Contudo, também há vários aspetos que as 

diferenciam, pois o poster requer uma comunicação por escrito, enquanto o debate 

requer uma comunicação oral, bem como a mobilização de argumentação e 

persuasão. É importante referir que os relatórios científicos, muitas vezes requeridos 

como instrumentos avaliativos após a realização de uma atividade laboratorial ou de 

uma atividade em simulador informático, quer sejam em formato V de Gowin, ou 

clássico, também permitem desenvolver muitas competências de comunicação em 

ciência e se aproximam do fazer ciência. Deste modo, nesta secção do relatório, 

aborda-se a pertinência das atividades de comunicação, mais concretamente da 

realização de um debate, da construção de um poster científico, do trabalho de 
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pesquisa que está na base de ambos e, por fim, da elaboração de um relatório 

científico, independentemente do seu formato. 

Para desenvolver competências de comunicação em ciência, os alunos devem 

realizar tarefas onde têm de utilizar linguagem científica (Silva & Mortimer, 2005). 

Além disso, a comunicação ajuda os alunos a pensar e a construir a sua própria 

perceção dos conteúdos académicos, pois, segundo Vygotsky, o discurso, tanto oral 

como escrito, é a externalização do pensamento, acabando por organizar a atividade 

mental (Fontes & Freixo, 2004). Por isso, a construção de relatórios científicos 

depois de atividades experimentais é tão importante para a consolidação das 

aprendizagens. 

Relativamente ao debate, especificamente, importa ainda referir três aspetos. 

Em primeiro lugar, o professor deve promover debates sobre temas 

pertinentes, pois quando os alunos são encorajados a expressar as suas opiniões e 

sentimentos, bem como a tomar decisões do seu interesse, desenvolvem habilidade 

de expressão crítica, consciência social e valores democráticos. Nesses debates deve-

se explorar o mais possível a ligação entre a ciência, a política, a economia, a religião 

e a sociedade, mais concretamente da influência da sociedade sobre a ciência, 

abordando uma vertente da dimensão sociológica externa da ciência (Ziman, 1984). 

Abordar este tópico “cria oportunidades para os alunos refletirem, formularem 

opiniões/juízos de valor, apresentarem soluções e tomarem decisões sobre 

acontecimentos e/ou problemas do mundo real.” (Magalhães & Tenreiro-Vieira, 

2006, p.87). Esta aproximação ao quotidiano do aluno aumenta o sucesso da 

aprendizagem de ciência e diminui o recurso à memorização de conceitos, inútil mais 

tarde, na vida em sociedade (Cunha, 2006). Além disso, é fundamental que os alunos 

adquiram estes valores, esta consciência e esta capacidade crítica sobre assuntos 

socio-científicos. Assim, mais tarde, enquanto cidadãos ativos da sociedade, podem 

acompanhar e participar de forma crítica e reflexiva em discussões, debates e 

processos decisórios que envolvam a sociedade, a ciência e a tecnologia (Reis, 2006), 

tornando-se cidadãos independentes da exclusiva visão dos especialistas. 

Em segundo lugar, a discussão num debate envolve argumentação, num 

processo dialógico e interativo, o que também promove o desenvolvimento de 

competências de comunicação em ciência (Silva & Mortimer, 2005). “A 
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argumentação é uma dimensão transversal ao processo de construção do 

conhecimento científico, à qual é reconhecida uma importância cada vez maior” 

(Almeida et al., 2012. p.571). Por um lado, a discussão num debate promove 

desenvolvimento cognitivo, pois os alunos aprendem a comunicar as suas ideias com 

clareza, a ouvir os outros, a responder aos outros de forma apropriada e a colocar 

boas questões (Arends, 2012). Por outro lado, através da argumentação o aluno 

desenvolve competências de raciocínio do tipo demonstrativo e dedutivo. Osborne 

(2010) afirma que os cientistas utilizam a argumentação para defender as suas novas 

interpretações, que, por sua vez, são contra-argumentadas por outros cientistas que 

apontam fragilidades. Assim, Almeida e colaboradores (2012) referem que, se a 

argumentação é um processo inerente à construção da ciência e se a escola deve 

divulgar a cultura científica, então os professores devem criar “condições para que os 

alunos possam argumentar, justificando enunciados científicos e procurando 

persuadir audiências” (p.575).  

Em terceiro e último lugar, importa referir que, num debate, ao ouvir 

diferentes perspetivas e ideias, os alunos confrontam eventuais conceções diferentes 

sobre os mesmos assuntos (Reis, 2006). Segundo o mesmo autor, esse confronto 

pode desencadear um conflito sociocognitivo, contribuindo, assim, para a 

modificação das próprias conceções alternativas. 

Um debate pode envolver jogo de papéis, ou seja, é dado um papel ao aluno 

que ele tem de incorporar e representar no debate. Para realizar o jogo de papéis, o 

aluno precisa de se colocar no lugar do outro, o que exige um elevado 

desenvolvimento cognitivo. A maioria dos alunos do 10ºano de escolaridade já 

atingiu esse desenvolvimento cognitivo, apesar de, nalguns casos, esse 

desenvolvimento ainda estar a ocorrer. Vygotsky defende que, apesar de o 

desenvolvimento preceder a aprendizagem, o inverso também é verdade, ou seja, a 

aprendizagem conduz ao desenvolvimento cognitivo do aluno, “convertendo-se, 

naturalmente, um processo no outro.” (Fontes, & Freixo, 2004, p.17). Deste modo, a 

participação dos alunos na atividade do jogo de papéis, não só vai permitir a 

aprendizagem de se colocarem no lugar do outro, como também vai permitir um 

desenvolvimento cognitivo, num “processo de incorporação/apropriação das palavras 

alheias e transformação destas em palavras próprias.” (Silva & Mortimer, 2005, p.5). 
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CAPÍTULO III - UNIDADE OBTENÇÃO DE MATÉRIA: HETEROTROFIA E 

AUTOTROFIA  

Como já foi referido anteriormente, tanto a intervenção escolar, como a 

investigação realizada, incidem sobre a Unidade 1 Obtenção de Matéria: 

Heterotrofia e Autotrofia, da temática de Biologia, do 10º ano de escolaridade, do 

ensino secundário, do curso de ciências e tecnologias. Este capítulo pretende dar a 

conhecer esta unidade e, para isso, está dividido em dois subcapítulos. O primeiro – 

Enquadramento Científico – explora os conteúdos científicos referentes à unidade 

em estudo. O segundo – Enquadramento Curricular – apresenta as orientações 

curriculares do programa de Biologia e Geologia do 10º ano referentes à unidade em 

estudo. 

1. Enquadramento Científico 

Os organismos necessitam de energia para realizar as suas funções vitais, 

como a digestão, a respiração metabólica, o transporte de substâncias, a 

termorregulação, a síntese de moléculas, entre outras funções (Hickman et al., 2008). 

Para obter essa energia, os organismos necessitam de se alimentar. A alimentação 

pode ocorrer por dois processos diferentes: a heterotrofia ou a autotrofia. Os seres 

vivos que realizam a heterotrofia designam-se heterotróficos, enquanto os seres 

vivos que realizam a autotrofia se designam autotróficos (Raven et al., 2005). A 

palavra “heterotrofia” divide-se em “hetero” (proveniente do grego “heteros”), que 

significa “outros”, e “trofia” (proveniente do grego “trophe”), que significa 

“alimentação/nutrição” (Borror, 1960; Maggenti et al., 2005; Costa & Melo, 1981). 

Assim, os seres heterotróficos são seres que se alimentam de outros seres. Por outro 

lado, a palavra “autotrofia” divide-se em “auto” (proveniente do grego “auto”), que 

significa “próprio”, e em “trofia” (proveniente do grego “trophe”), que significa 

“alimentação/nutrição”(Borror, 1960; Maggenti et al., 2005; Costa & Melo, 1981). 

Assim, os seres autotróficos são seres que produzem o seu próprio alimento. 

Partindo do que foi referido acima, acrescenta-se que os seres autotróficos 

são organismos que conseguem sintetizar o seu próprio alimento a partir de fontes 

inorgânicas, usando uma fonte de energia. Essa fonte de energia pode ser uma de 

duas: ou a luz solar, ou a oxidação de substâncias inorgânicas, como minerais. Os 
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organismos, que utilizam como fonte de energia a luz solar, designam-se 

fotossintéticos e o processo de obtenção de matéria designa-se fotossíntese 

(Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). Os seres vivos, que utilizam como fonte 

de energia a oxidação de substâncias inorgânicas, designam-se quimiossintéticos e o 

processo de obtenção de matéria designa-se quimiossíntese (Madigan et al., 2009; 

Raven et al., 2005). Para além da distinta fonte de energia, outra das principais 

diferenças entre estes dois processos consiste na libertação de oxigénio (O2) durante 

fotossíntese, o que não acontece durante a quimiossíntese (Hickman et al., 2008; 

Killops & Killops, 2005; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006) em que há 

consumo de O2 para os processos de oxidação (Madigan et al., 2009). Como seres 

autotróficos conhecem-se as plantas, alguns protistas e algumas bactérias (Raven et 

al., 2005). Destes seres vivos mencionados, a maioria realiza fotossíntese, e certas 

bactérias realizam quimiossíntese (Killops & Killops, 2005). Importa esclarecer que 

os protistas são seres unicelulares e eucariotas (com núcleo e outros organelos 

celulares individualizados por uma membrana) (Hickman et al., 2008) e que as 

bactérias são seres unicelulares e procariotas (sem núcleo e outros organelos 

celulares individualizados numa verdadeira membrana) (Madigan et al., 2009). 

Os seres heterotróficos não possuem a mesma capacidade de sintetizar o 

próprio alimento, por isso, necessitam de adquirir energia através do consumo de 

nutrientes presentes no meio envolvente (Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). 

Consequentemente, todos os seres heterotróficos dependem direta ou indiretamente 

dos organismos autotróficos, que se encontram na base das cadeias alimentares. 

Como seres heterotróficos conhecem-se os animais, os fungos, alguns protistas e 

algumas bactérias (Raven, et al., 2005).  

Contextualizando, evolutivamente, o aparecimento da heterotrofia e da 

autotrofia na História da Terra, existem duas explicações possíveis. A primeira 

explicação é a mais aceite atualmente. Segundo a mesma, os primeiros seres vivos 

eram seres heterotróficos, pois, como existiam muitos elementos orgânicos no meio 

ambiente, consequentes da sopa primitiva, não havia necessidade de os organismos 

produzirem o seu próprio alimento (Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). À 

medida que o número destes seres heterotróficos foi aumentando, a disponibilidade 

de nutrientes no meio foi diminuindo, aumentando, por sua vez, a competição entre 
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os seres vivos (Raven, et al., 2005). No seio desta pressão competitiva, surgiram os 

seres autotróficos, capazes de produzir o seu próprio alimento, apresentando uma 

vantagem adaptativa relativamente aos seres heterotróficos (Hickman et al., 2008; 

Raven et al., 2005). Segundo Raven e colaboradores (2005), os seres autotróficos 

mais bem-sucedidos eram aqueles capazes de sintetizar matéria orgânica utilizando o 

sol como fonte de energia, ou seja, os seres fotossintéticos (ou fotoautotróficos). Esta 

primeira explicação é suportada pela evidência da existência de organismos 

fotossintéticos registada em rochas com 3,4 mil milhões de anos, ou seja, cerca de 

100 milhões de anos depois do aparecimento dos primeiros seres vivos (Raven et al., 

2005). A segunda explicação, defendida por autores como Carl Woese, afirma que os 

primeiros seres vivos eram autotróficos e não heterotróficos (Hickman et al., 2008). 

Segundo este autor, referido em Hickman e colaboradores (2008), a fotossíntese não 

seria feita através do atual sistema complexo de pigmentos, mas sim através de 

agregados moleculares mais simples que também fossem capazes de captar a luz 

solar. 

Independentemente das explicações acima apresentadas, o aparecimento dos 

seres fotossintéticos modificou a superfície do planeta Terra, devido à acumulação 

gradual de oxigénio na atmosfera e nos ambientes aquáticos (Raven et al., 2005). 

Quando o oxigénio atmosférico atingiu cerca de 1%, numa das camadas externas da 

atmosfera, começou a converter-se em ozono (O3) (Hickman et al., 2008). A camada 

do ozono posteriormente formada absorve a radiação ultravioleta – altamente 

destrutiva para os seres vivos – impedindo-a de atingir a terra em quantidades 

elevadas (Raven et al., 2005). Deste modo, a proteção exercida sobre os seres vivos 

permitiu a expansão de vida nos meios aquáticos e, sobretudo, nos meios terrestres 

(Raven et al., 2005). Além do que foi referido, a elevada percentagem de oxigénio 

instalada no planeta Terra permitiu a utilização do processo de respiração aeróbia por 

parte dos organismos vivos, ou seja, um processo metabólico muito mais eficiente do 

que a respiração anaeróbia (Raven et al., 2005). 

Uma vez introduzidos os conceitos de heterotrofia e autotrofia, bem como 

apresentada a sua contextualização evolutiva, neste subcapítulo começa-se por 

abordar o processo de Heterotrofia (1.1), passando depois para a exploração do 

processo de Autotrofia (1.2). 
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1.1 Heterotrofia 

Os processos metabólicos de obtenção de matéria dentro da heterotrofia são 

extremamente variados. Variam consoante as características dos organismos, a sua 

anatomia interna e externa, a sua fisiologia, o seu habitat, o seu estilo de vida, o seu 

comportamento, etc. (Hickman et al., 2008). É fácil perceber que desde os seres 

unicelulares (constituídos por uma única célula) aos pluricelulares (constituídos por 

várias células), ou desde os fungos aos animais, ou mesmo desde uma esponja a um 

mamífero, os processos são diversificados. Contudo, independentemente da 

diversidade de seres vivos e de processos de heterotrofia, é nas células que os seres 

vivos utilizam a energia que consomem. Como tal, quer nos seres unicelulares, quer 

nos pluricelulares de grande porte, a matéria necessita de chegar à(s) célula(s). Para 

isso, necessita de atravessar a membrana citoplasmática. Consequentemente é com o 

transporte através da membrana citoplasmática que se começa a explorar a 

heterotrofia, passando, depois, para a descrição das diversas estratégias digestivas. 

1.1.1 Transporte Através da Membrana Citoplasmática 

Antes de explorar os processos de transporte através da membrana 

citoplasmática, é preciso conhecer esta estrutura. A membrana citoplasmática tem 

uma importância vital na manutenção da integridade celular, definindo as suas 

fronteiras e regulando o tráfico molecular pra dentro e fora da célula (Nelson & Cox, 

2008; Taiz & Zeiger, 2006). Erradamente considerada uma estrutura estática que 

definia as fronteiras celulares e mantinha os conteúdos no lugar, sabe-se atualmente 

que, pelo contrário, é uma estrutura dinâmica, com grande atividade e um papel 

seletivo muito importante (Hickman et al., 2008). O modelo concetual que descreve a 

estrutura da membrana celular, mais aceite atualmente, designa-se por Modelo do 

Mosaico Fluido, e é descrito abaixo (Águas & Esaguy, 2005; Taiz & Zeiger, 2006). 

Segundo o Modelo do Mosaico Fluido, a membrana é constituída por uma 

bicamada fosfolipídica, ou seja, duas camadas de fosfolípidos (Nelson & Cox, 2008, 

Raven et al., 2005). Os fosfolípidos são moléculas anfipáticas, pois possuem uma 

extremidade hidrofílica, ou polar, que apresenta afinidade com a água; e uma 

extremidade hidrofóbica, ou apolar, que apresenta “fobia” à água (Águas & Esaguy, 

2005; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006), como 
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representado na figura 1. A extremidade hidrofílica é composta por um glicerol, um 

grupo fosfato e um outro grupo polar, e a extremidade hidrofóbica é constituída por 

duas cadeias de ácidos gordos (Fonseca & Ferreira, 2005; Hickman et al., 2008; 

Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Sendo assim, na bicamada fosfolipídica da 

membrana celular, as partes hidrofílicas estão orientadas para os meios intracelular e 

extracelular, respetivamente, que contêm água; enquanto as partes hidrofóbicas estão 

orientadas para o interior da membrana, face a face (figura 1) (Águas & Esaguy, 

2005; Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 

2006). Esta estrutura torna a membrana impermeável à água e a substâncias 

hidrossolúveis, polares, e permeável a moléculas lipossolúveis, apolares (Águas & 

Esaguy, 2005; Ferreira & Moura, 2005; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). 

 

 

 

 

Figura 1: Representação esquemática da bicamada fosfolipídica da membrana celular, com a 

zona polar dos fosfolípidos virada para os meios extracelular e intracelular, respetivamente, e 

com a zona apolar virada para o interior da membrana (Adaptada de Nelson & Cox, 2008). 

Através da técnica de microscopia eletrónica, a 

membrana plasmática aparece como duas linhas negras, 

cada uma com 3nm de espessura, e com um espaço 

transparente no meio (Hickman et al., 2008), tal como 

representado na figura 2. A parte transparente 

corresponde à região hidrofóbica da bicamada 

fosfolipídica, e as duas linhas negras correspondem às 

duas zonas hidrofílicas da membrana (Águas & Esaguy, 

2005). Segundo Hickman e colaboradores (2008), a 

membrana, no seu total, mede cerca de 8 a 10 nm de 

espessura, mas, segundo Águas e Esaguy (2005) mede 

cerca de 6 a 9 nm de espessura. 

Figura 2: Membrana 

celular ao microscópio 

eletrónico. (Retirada de 

Hickman et al., 2008)  
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Esta estrutura da membrana é fluida, ou seja, apresenta uma enorme 

flexibilidade, permitindo que os fosfolípidos se desloquem dentro da membrana, 

rodando sobre si próprios, trocando de posição com fosfolípidos adjacentes, 

pertencentes ao mesmo folheto da membrana, e trocando de posição com os 

fosfolípidos do outro folheto, sendo este último movimento designado por flip-flop 

(Águas & Esaguy, 2005; Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008), tal como 

representado na figura 3.  

 

 

 

Figura 3: Representação esquemática do movimento dos fosfolípidos. Em (A) os 

fosfolípidos trocam de posição com os fosfolípidos adjacentes, dentro do mesmo folheto; 

enquanto em (B) realizam o movimento de flip-flop (Adaptada de Nelson & Cox, 2008). 

Contudo, a bicamada de fosfolípidos é frágil e facilmente se rompe, pelo que 

existem mecanismos que protegem, fortalecem e estabilizam as membranas celulares 

(Fonseca & Ferreira, 2005). Destes mecanismos destaca-se a existência de esteróis 

(maioritariamente moléculas de colesterol, no caso dos mamíferos; e de estigmasterol 

no caso das plantas) intercalados com os fosfolípidos (Águas & Esaguy, 2005; 

Fonseca & Ferreira, 2005; Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). Na membrana 

existem também glícidos, glicolípidos (junção de glícidos e lípidos), proteínas, 

lipoproteínas (junção de lípidos e proteínas) ou glicoproteínas (junção de glícidos e 

proteínas) (Águas & Esaguy, 2005; Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008). Os 

glicolípidos encontram-se adjacentes ao folheto externo da membrana celular e 

atuam como recetores específicos de moléculas presentes fora da célula (Águas & 

Esaguy, 2005). As moléculas proteicas (proteínas, glicoproteínas e lipoproteínas) 

podem atravessar inteiramente a estrutura da bicamada lipídica, designando-se por 

proteínas intrínsecas ou integrais, ou podem estar apenas associada à parte exterior 

ou interior da membrana, designando-se por proteínas extrínsecas ou periféricas 

(Águas & Esaguy, 2005; Ferreira & Moura, 2005; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 

2005; Taiz & Zeiger, 2006). As moléculas proteicas são componentes essenciais da 

membrana citoplasmática, uma vez que atuam como recetores específicos de várias 

A B 
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moléculas e intervêm no transporte de iões carregados positiva ou negativamente, e 

de outras moléculas polares, através da membrana (Hickman et al., 2008). A 

representação do Modelo de Mosaico Fluido, com a maioria dos componentes 

membranares até então referidos, encontra-se na figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação esquemática do Modelo de Mosaico Fluido da membrana 

citoplasmática, com a bicamada fosfolipídica, os esteróis (neste caso, colesterol), os 

glicolípidos e moléculas proteicas intrínsecas e periféricas (Adaptada de Hickman et al., 

2008). 

 Uma vez apresentada a membrana citoplasmática, já se podem conhecer os 

processos de transporte que nela ocorrem. Deste modo, são explorados os seguintes 

processos de transporte: a Osmose, a Difusão Simples, a Difusão Facilitada, o 

Transporte Ativo, a Endocitose e a Exocitose. Antes de serem descritos 

detalhadamente, vão ser classificados como passivos ou ativos e como mediados ou 

não mediados. 

Deste modo, dos seis processos de transporte enunciados, alguns são 

passivos, outros são ativos. Ou seja, os processos de transporte passivo ocorrem 

espontaneamente, sem gasto de energia, enquanto os processos de transporte ativo 

necessitam de consumir energia para ocorrerem (Hickman et al., 2008). Esse 

consumo de energia ocorre maioritariamente através da molécula de ATP – 

Adenosina Trifosfato – uma vez que a mesma fornece uma quantidade de energia 

favorável às reações químicas (Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et 

al., 2005). O ATP é uma molécula constituída por uma adenosina ou seja, uma 

adenina ligada a uma ribose, e três grupos fosfato, como representado na figura 5. 
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Figura 5: Representação esquemática da molécula de ATP. Em (A), estão representadas 

quimicamente as moléculas de adenina, de ribose e os três grupos fosfato, bem como as 

ligações que estabelecem entre os átomos. Em (B), a molécula está representada mais 

genericamente e está representada também a ADP – Adenosina Difosfato e a AMP – 

Adenosina Monofosfato. Tanto em (A) como em (B) se destacam as ligações de 

elevada energia entre os fosfatos – ligações fosfoanidrinas (Adaptada de Hickman et 

al., 2008) 

Tal como representado na figura 5, a maioria da energia do ATP reside no 

grupo trifosfato, mais especificamente nas duas ligações fosfoanidrinas que se 

estabelecem entre os três grupos fosfato (Hickman et al., 2008). Além de “muito 

energéticas”, as ligações fosfoanidrinas são instáveis e encontram-se expostas, sendo, 

por isso, fáceis de quebrar (Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). A quebra 

destas ligações ocorre através de reações de hidrólise, ou seja, com intervenção de 

uma molécula de água (H2O), que se reparte num catião (H
+
) e num anião (OH

-
). Os 

dois iões da água associam-se, respetivamente, às duas novas moléculas formadas 

com a quebra de ligações, ocorrendo libertação de energia (Hickman et al., 2008; 

Nelson & Cox, 2008). Por exemplo, quando se quebra a ligação entre os dois grupos 

fosfato mais exteriores, origina-se um fosfato inorgânico e uma molécula de ADP 

(Adenosina Difosfato, uma vez que apresenta apenas dois grupos fosfato) – aos quais 

se associam os dois iões da água, respetivamente (Hickman et al., 2008; Raven et al., 

2005). Ou seja: 

𝐴𝑇𝑃 + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝐷𝑃 + 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

Quando se quebra a segunda ligação entre os dois restantes grupos fosfato, 

origina-se um outro fosfato inorgânico e uma molécula de AMP (Adenosina 

A B 
Ligações de “elevada 

energia” entre fosfatos 
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Monofosfato, uma vez que apresenta apenas um grupo fosfato), tal como 

representado na figura 5B (Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). Ou seja: 

𝐴𝐷𝑃 +  𝐻2𝑂 → 𝐴𝑀𝑃 + 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

Além do que foi referido, os processos de transporte também podem ser 

divididos em mediados e não mediados. Os primeiros requerem mediadores, mais 

concretamente moléculas proteicas existentes na membrana citoplasmática, que 

auxiliem o transporte das substâncias (Ferreira & Moura, 2005). Os segundos 

ocorrem livremente através da membrana, sem necessitar de mediadores (Ferreira & 

Moura, 2005). 

Uma vez esclarecidos os conceitos de transporte ativo, passivo, mediado e 

não mediado, já é possível enquadrar nos mesmos os vários tipos de transporte 

abaixo descritos. 

Osmose 

A osmose consiste na passagem de água, entre dois meios, separados por uma 

membrana semipermeável (Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). Neste caso, 

membrana semipermeável significa ser permeável à água e impermeável aos solutos 

(Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). A direção do movimento da água de um 

meio para o outro obedece a leis físicas, que são explicitadas de seguida. Em 

primeiro lugar, importa referir que uma solução é composta pelos solutos (podendo 

consistir em vários tipos de substâncias) e pelo solvente (normalmente, a água) 

(McNaught & Wilkinson, 1997). Em segundo lugar, importa definir concentração de 

uma solução como a quantidade relativa de solutos existente numa determinada 

quantidade de solvente (McNaught & Wilkinson, 1997), tal como: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐿)
 

Deste modo, quanto maior o número de solutos presentes na solução, e menor 

a quantidade de água, mais concentrada se encontra a solução, ou menos diluída 

(Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). Pelo contrário, quanto menor o número 

de solutos presentes na solução, e maior a quantidade de água, menos concentrada 

está a solução, ou mais diluída (Hickman et al., 2008; Raven et al., 2005). Em 



30 
 

terceiro lugar, importa definir que, quando duas soluções se encontram lado a lado, 

separadas por uma membrana semipermeável, diz-se que a solução mais concentrada 

é hipertónica e que a menos concentrada é hipotónica (Hickman et al., 2008; Silva 

et al., 2013). Se tiverem as duas a mesma concentração, dizem-se isotónicas 

(Hickman et al., 2008; Silva et al., 2013). Posto isto, já é possível compreender o 

movimento da água. Sendo assim, quando dois meios aquosos estão separados por 

uma membrana semipermeável, a água tende a mover-se do meio hipotónico, menos 

concentrado (onde a água existe em maior quantidade relativamente ao soluto), para 

um meio hipertónico, mais concentrado (onde a água existe em menor quantidade 

relativamente ao soluto), de modo a equilibrar as concentrações entre os dois meios 

(Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). Este fenómeno é 

mais facilmente percetível através da análise da figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquematização do fenómeno de osmose (Adaptada de Nelson & Cox, 2008). 

Analisando a figura 6, depreende-se que em (A) se encontra um gobelé com 

uma solução hipotónica (contendo água destilada) relativamente à solução 

hipertónica do tubo (contendo uma grande quantidade de solutos) (Hickman et al., 

2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). Como a membrana é 

semipermeável, apenas permite a passagem de água, pelo que esta se desloca do 

meio hipotónico para o meio hipertónico, tentando aproximar as concentrações dos 

dois meios. Assim, como a água se desloca para o interior do tubo, obtém-se o 

esquema (B), onde agora o tubo apresenta uma maior quantidade de solvente e, por 

isso, o meio está mais diluído (Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et 

al., 2005). Por fim, em (C) dá-se uma situação igual à (A), mas não acontece a 

situação (B), pois existe um êmbolo a impedir a entrada de água. A força exercida 

pelo êmbolo para impedir a entrada de água no tubo corresponde à pressão osmótica 

Meio 2: Solução Hipotónica 

Meio 1: Solução Hipertónica 

A B C 

Membrana semipermeável 
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(Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). Simultaneamente, a 

tendência da água em passar do gobelé para o tubo, designa-se por potencial 

osmótico (Raven et al., 2005). 

Quando, em vez de um gobelé e um tubo, se considera o meio intracelular e o 

meio extracelular, a passagem de água entre esses dois meios, devido à diferença de 

concentrações, pode trazer sérias consequências à célula (Raven et al., 2005). A 

figura 7 representa esquematicamente o que acontece a células animais e vegetais, 

quando colocadas em três tipos de meios: isotónico, hipotónico e hipertónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Esquema representativo de células animais e vegetais em estado normal, túrgidas, 

plasmolisadas e, no caso da célula animal, da lise celular (Adaptada de Silva et al., 2013). 

Analisando a figura 7, observa-se que as células A e D foram colocadas em 

meios isotónicos relativamente ao meio intracelular, ou seja, com a mesma 

concentração, por isso a quantidade de água que entra na célula é equivalente à que 

sai, não afetando a fisionomia celular (Nelson & Cox, 2008;). Por outro lado, as 

células B e E foram colocadas em meios hipotónicos (menos concentrados) em 

relação ao meio intracelular, que se considera então hipertónico (mais concentrado) 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Como os sistemas 

tendem para o equilíbrio, a água move-se do meio extracelular para o meio 

intracelular, de modo a equilibrar as concentrações, com o consequente aumento do 

volume das células (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). 

No caso da célula vegetal, a mesma apresenta uma parede celular rígida, impedindo 
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que a célula mude muito a sua conformação externa (Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006). Contudo, o volume do vacúolo, organelo que armazena a água, 

aumenta consideravelmente (Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). No caso da 

célula animal, como a mesma não apresenta parede celular, pode aumentar tanto de 

volume que rebenta, ocorrendo então a lise celular (Nelson & Cox, 2008). Em 

ambas as células, quando aumentam de volume devido à osmose, diz-se que se 

encontram túrgidas e que a pressão que água exerce sobre os limites celulares se 

designa pressão de turgescência (Raven et al., 2005). Por fim, as células C e D 

foram colocadas em meios hipertónicos (mais concentrados) em relação ao meio 

intracelular, que se considera então hipotónico (menos concentrado) (Nelson & Cox, 

2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Neste caso, para igualar as 

concentrações entre os meios, a água move-se do meio intracelular para o meio 

extracelular, fazendo diminuir o volume da célula animal e, no caso da célula 

vegetal, fazendo diminuir o volume do citoplasma dentro das paredes e do vacúolo 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Em ambas as 

células, quando diminuem de volume devido à osmose, diz-se que se encontram 

plasmolisadas, ou que sofreram plasmólise (Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 

2006). 

Difusão Simples 

Quando a membrana é permeável à passagem de solutos, em vez de osmose, 

ocorre a difusão simples (Ferreira & Moura, 2005; Hickman et al., 2008; Nelson & 

Cox, 2008; Raven et al., 2005). Deste modo, a difusão simples consiste na passagem 

dos solutos, de um meio para o outro. Esta passagem obedece às mesmas leis físicas 

que a osmose (Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). 

Assim, para equilibrar as concentrações entre os dois meios, os solutos movem-se do 

meio mais concentrado para o meio menos concentrado (Ferreira & Moura, 2005; 

Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). Ou seja, diz-se que 

se movem segundo o gradiente de concentração (Ferreira & Moura, 2005; 

Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). Importa esclarecer 

que, se existirem tipos de solutos diferentes, a diferentes concentrações, ambos irão 

atravessar a membrana para equilibrar as concentrações relativas. Assim, é 
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necessário ter em conta a substância em si, e não apenas a quantidade total de 

solutos, tal como representado na figura 8, com os solutos azuis e cor-de-rosa.  

Figura 8: Representação esquemática do processo de difusão simples (Imagem retirada de 

Silva et al., 2013). 

As moléculas que atravessam a membrana citoplasmática por difusão simples 

são pequenas moléculas apolares (como oxigénio e azoto), solventes orgânicos 

(como álcool e éter), substâncias lipossolúveis (como esteroides), e, por fim, 

pequenas moléculas polares não carregadas, como a água (Ferreira & Moura, 2005). 

Contudo, ao transporte da água dá-se o nome de osmose. Deste modo, como são, 

maioritariamente, moléculas hidrofóbicas, atravessam livremente a via lipídica da 

membrana. 

 Transporte facilitado 

A via lipídica acima descrita é praticamente impermeável a várias substâncias 

de vital importância para a vida das células, tais como: os iões inorgânicos mais 

abundantes nos organismos, carregados positivamente ou negativamente, (tal como o 

Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca

2+
, entre outros), as bases conjugadas dos aminoácidos e as moléculas 

orgânicas (como piruvato, acetato, entre outros) (Hickman et al., 2008; Ferreira & 

Moura, 2005; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). Para tal, estas substâncias 

atravessam a membrana celular através de proteínas transmembranares designadas 

por transportadores (Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). 

Esses transportadores, ou canais membranares, constituem-se como uma espécie de 

tubos cujo lúmen é hidrofílico, permitindo a passagem das moléculas hidrofílicas 

descritas acima (Ferreira & Moura, 2005; Nelson & Cox, 2008). Segundo os mesmos 

autores, Ferreira e Moura (2005) e Nelson e Cox (2008), existem diversos tipos de 

canais membranares, específicos para diferentes substâncias, que são apresentados 

abaixo na figura 9. 
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Como é possível verificar, na figura 9 existem canais mais simples, 

permanentemente abertos, como representados em I; canais que abrem e fecham, 

tendo em conta estímulos externos, como representados em II; e, por fim, canais que 

mudam a sua configuração no momento da passagem de substâncias, também 

movidos a estímulos externos, como representado em III, IV, V e VI (Ferreira & 

Moura, 2005). A ativação dos canais III, IV, V VI pode ser feita pela ligação de um 

transmissor, pela mediação de uma outra proteína transmembranar, por intermédio de 

um complexo molecular, ou pela fosforilação do canal, respetivamente (Ferreira & 

Moura, 2005). 

Independentemente do tipo de canal, as substâncias movem-se do meio onde 

se encontram em maior concentração, para o meio onde estão menos concentradas, 

de modo a atingir um equilíbrio de concentrações, tal como acontece na Difusão 

Simples. Ou seja, na Difusão Facilitada, as substâncias também se movem segundo o 

gradiente de concentração (Hickman et al., 2008). A taxa de transporte pode atingir 

um valor máximo, correspondente ao momento de saturação, quando todos os canais 

estiverem ocupados (Ferreira & Moura, 2005). Na difusão simples não existe tal 

limite, uma vez que quanto maior for a diferença de concentração de soluto entre os 

dois lados da membrana, mais rápido é o fluxo (Hickman et al., 2008). 

Importa ressalvar que, em 2003, se atribuiu o Nobel da Química a Peter Agre 

por ter descoberto proteínas que constituem canais específicos para a passagem da 

água: as aquaporinas (Ferreira & Moura, 2005). As aquaporinas existem em muitas 

Figura 9: Representação esquemática de canais membranares. (Adaptada de Ferreira & 

Moura, 2005) 
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células de muitos organismos e permitem uma passagem de água extremamente 

rápida (Ferreira & Moura, 2005). Contudo, mais uma vez, a passagem de água 

através da membrana, mesmo com a ajuda de aquaporinas, enquadra-se na osmose. 

 Transporte ativo 

 Neste tipo de transporte é necessária energia para transportar moléculas de 

um lado ao outro da membrana, pois estas movimentam-se contra o gradiente de 

concentração, sendo por isso designado transporte ativo (Hickman et al., 2008; 

Ferreira & Moura, 2005; Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005). 

Um dos exemplos de transporte ativo mais importante na vida animal é o que 

mantém as concentrações de potássio (K
+
) e sódio (Na

+
) constantes, ao longo do 

tempo, no interior e exterior da célula (Hickman et al., 2008). Mais concretamente, a 

concentração de potássio (K
+
) é muito mais elevada no meio intracelular do que no 

meio extracelular, enquanto a concentração de sódio (Na
+
) é mais elevada no meio 

extracelular do que no meio intracelular (Ferreira & Moura, 2005; Nelson & Cox, 

2008;). Como a membrana celular é permeável a estes iões, há uma tendência 

constante para os mesmos a atravessarem por difusão facilitada, segundo o gradiente 

de concentração, dando-se uma saída constante de potássio (K
+
) e uma entrada 

constante de sódio (Na
+
), de modo a equilibrar as concentrações nos meios intra e 

extracelulares (Ferreira & Moura, 2005). Contudo, as concentrações entre estes dois 

meios nunca atingem o equilíbrio, pois existe o transporte ativo postula movimentos 

em sentido contrário, de idêntica amplitude (em valor absoluto), contra o gradiente 

de concentrações (Ferreira & Moura, 2005). Como referido acima, o transporte ativo 

ocorre com consumo de energia (ATP) (Hickman et al., 2008; Ferreira & Moura, 

2005; Nelson & Cox, 2008;). O fluxo de iões de sódio e potássio contra o gradiente 

de concentrações é feito, simultaneamente, por uma única proteína, a bomba de sódio 

e potássio, havendo a translocação de três iões de sódio e dois de potássio, em 

sentidos inversos, por cada molécula de ATP hidrolisada (Hickman et al., 2008; 

Ferreira & Moura, 2005; Ferreira & Moura, 2005), como apresentado na figura 10. 

Segundo Ferreira e Moura (2005), esta diferença de concentrações verifica-se, 

por exemplo, nos glóbulos vermelhos do sangue. Segundo Hickman e colaboradores 

(2008), a maioria dos animais requer uma elevada concentração de iões de potássio 
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(K
+
) dentro da célula para a síntese de proteínas e para as funções enzimáticas. Pelo 

contrário, requer uma concentração muito elevada de iões de sódio (Na
+
) fora da 

célula, pois este gradiente é o responsável pela geração de sinais elétricos no sistema 

nervoso.   

 

 

 

 

Figura 10: Representação esquemática da bomba de sódio e potássio e do transporte ativo 

realizado (Adaptada Hickman et al., 2008). 

Endocitose 

Tanto a endocitose como a exocitose constituem processos através dos quais 

se realiza transporte em quantidade ou de partículas de maior tamanho. A endocitose, 

especificamente, constitui um processo pelo qual as substâncias entram na célula. 

Neste processo, as substâncias são englobadas pela membrana celular através de uma 

invaginação da própria membrana, seguida de estrangulamento, fusão e separação de 

um segmento da membrana celular, designado por vesícula endossítica (Águas & 

Esaguy, 2005; Mata, 2005). Assim, esta vesícula endossítica transporta substâncias 

do meio exterior para o interior da célula. Naturalmente, nos movimentos de 

endocitose, perdem-se porções da membrana celular na formação das vesículas 

endossíticas (Águas & Esaguy, 2005; Mata, 2005). 

A endocitose divide-se em dois processos: a fagocitose e a pinocitose. Estas 

designações têm origem grega, significando “comer” e “beber”, respetivamente 

(Mata, 2005). Sendo assim, através da fagocitose, dá-se a entrada de substâncias 

sólidas de maiores dimensões, enquanto através da pinocitose se dá a entrada de 

fluidos e de substâncias sólidas de dimensões inferiores às que o microscópio ótico 

permite resolver (Mata, 2005; Raven et al., 2005). Consequentemente, as vesículas 

de fagocitose possuem um diâmetro superior a 250 nm para poderem carregar 

partículas, restos celulares, microrganismos, entre outros (Águas & Esaguy, 2005). 

Meio Extracelular 

Meio Intracelular 
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Pelo contrário, as vesículas de pinocitose são de pequeno tamanho, pois contêm 

apenas fluidos ou solutos de dimensões muito reduzidas (Águas & Esaguy, 2005). 

Outra diferença entre estes dois processos é que, enquanto a fagocitose é função 

exclusiva de apenas algumas células, a pinocitose existe em todas as células 

metabolicamente ativas (Águas & Esaguy, 2005). Contudo, apesar de existirem em 

células diferentes, de transportarem substâncias diferentes, e de formarem vesículas 

com diferentes tamanhos, estes fenómenos são semelhantes no seu processo. Deste 

modo, tanto na fagocitose como na pinocitose, as substâncias, sólidas ou líquidas, de 

diferentes dimensões, entram na célula pela formação de vesículas a partir da 

invaginação da membrana celular, como representado na figura 11.  

Figura 11: Representação esquemática da invaginação da membrana e recolha de partículas 

pela célula, durante a endocitose (Adaptada Nelson e Cox, 2008). 

A endocitose possui várias funções relacionadas com a alimentação de alguns 

organismos, mas também com a reposição do tamanho celular, com a atividade 

hormonal, com o sistema imunitário, entre outros (Mata, 2005). Relativamente ao 

sistema imunitário, é interessante ressalvar que a fagocitose é o meio pelo qual os 

leucócitos do sangue – glóbulos brancos – engolem detritos celulares e micróbios 

patogénicos (Hickman et al., 2008).  

Exocitose 

A exocitose constitui o processo inverso da endocitose, no qual ocorre a saída 

de substâncias da célula (Mata, 2005). Neste caso, as vesículas exocíticas, contendo 

substâncias, deslocam-se no sentido inverso, ou seja, do citoplasma para o exterior da 

célula (Águas & Esaguy, 2005). Consequentemente, a membrana da vesícula 

exocítica funde-se com a membrana celular, compensando as anteriores perdas de 

membrana celular por endocitose, e liberta no meio extracelular o seu conteúdo 

(Águas & Esaguy, 2005; Hickman et al., 2008). 
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Tanto os fenómenos de endocitose, como os de exocitose podem estar 

restritos a determinadas zonas da membrana celular (Águas & Esaguy, 2005). 

1.1.2 Estratégias Digestivas 

Uma vez conhecidos os mecanismos de transporte de matéria através da 

membrana celular, já é possível abordar e compreender as diferentes estratégias 

digestivas adotadas pelos seres heterotróficos.  

Para obter a matéria orgânica, os seres vivos ingerem outros organismos que 

têm de ser digeridos e transformados em moléculas pequenas, para serem, 

posteriormente, utilizadas nas células (Hickman et al., 2008). No processo de 

digestão, os alimentos são quimicamente desintegrados em pequenas moléculas, por 

ação de enzimas digestivas. As enzimas são moléculas proteicas que catalisam 

reações químicas, ou seja, que aceleram o seu processo, sob determinadas condições 

de pressão e temperatura (Nelson & Cox, 2008). Por exemplo, a sacarose, molécula 

altamente consumida pelos seres vivos, é desintegrada em CO2 e H2O, na presença 

de oxigénio, sendo um processo que, na ausência de enzimas, levaria anos, em vez de 

segundos (Nelson & Cox, 2008). O processo de desintegração dos alimentos 

complexos em moléculas mais simples é realizado através de reações de hidrólise, ou 

seja, com intervenção de uma molécula de água (H2O), tal como descrito acima, no 

subcapítulo 1.1.1, quando se abordou o ATP (Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 

2008). Para melhor compreender essa reação de hidrólise na digestão, apresenta-se a 

seguinte equação, onde R corresponde ao monómero de uma molécula: 

𝑅 − 𝑅 + 𝐻2𝑂 → 𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻 − 𝑅 

Segundo Hickman e colaboradores (2008), os parasitas do sangue, como o da 

malária, e os parasitas intestinais, como as ténias, ou bactérias comensais, como a 

Escherichia coli, absorvem a matéria diretamente do meio ambiente, sem necessitar 

de digeri-la, pois os nutrientes que adquirem já foram digeridos pelo hospedeiro onde 

estão alojados. Contudo, a maioria dos seres heterotróficos precisa de trabalhar para 

adquirir o seu próprio alimento (Hickman et al., 2008). Posto isto, é possível afirmar 

que existem vários mecanismos de obtenção de matéria, que são descritos abaixo: 

Digestão Intracelular, Digestão Extracelular e Extracorporal e, por fim, Digestão 

Extracelular e Intracorporal. 
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Digestão Intracelular  

A digestão intracelular é um processo que consiste na digestão de substâncias 

exógenas no interior da célula (Lobo-da-Cunha, 2005). Para explicitar a digestão 

intracelular, é necessário contextualizar o leitor, apresentando algumas estruturas 

celulares que estão envolvidas neste processo: o Retículo Endoplasmático, o 

Complexo de Golgi, e os Lisossomas.  

O Retículo Endoplasmático corresponde a um prolongamento da membrana 

nuclear pelo citoplasma, apresentando-se como “um labirinto intracelular de 

cisternas, delimitadas por membranas” (Fonseca & Ferreira, 2005, p.7), como 

representado na figura 12A. O Retículo Endoplasmático divide-se em dois tipos: o 

rugoso e o liso. O Retículo Endoplasmático Rugoso denomina-se assim por 

apresentar as cisternas revestidas por ribossomas, enquanto o Retículo 

Endoplasmático Liso se denomina assim por não apresentar a mesma característica 

(figura 12A) (Fonseca & Ferreira, 2005). O Retículo Endoplasmático Rugoso é, entre 

outras, responsável pela síntese das enzimas lisossómicas que vão atuar no processo 

de digestão intracelular (Fonseca & Ferreira, 2005). 

O Complexo de Golgi é composto por um conjunto de cisternas empilhadas, 

rodeadas por inúmeras vesículas (Fonseca & Ferreira, 2005), como representado na 

figura 12B. Apresenta uma fase cis, que estabelece correspondência com o Retículo 

Endoplasmático, e uma fase trans relacionada com elementos secretores (Magalhães 

& Almeida, 2005). Segundo os últimos autores referidos, é nesta estrutura que têm 

origem os lisossomas. 

 

 

 

 

 

 

Fase trans 

Fase cis 

R.E.R. 

R.E.L. 

Ribossoma 

A B 

Figura 12: Em (A) está representado esquematicamente o Retículo Endoplasmático Rugoso 

(R.E.R.), com os respetivos ribossomas, e o Retículo Endoplasmático Liso (R.E.L.). Em (B) 

está representado esquematicamente o Complexo de Golgi (Adaptada Hickman et al., 2008). 
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Os lisossomas são organelos intracelulares, delimitados por uma membrana, 

que contêm diversas enzimas hidrolíticas (Lobo-da-Cunha, 2005; Fonseca & 

Ferreira, 2005). Segundo os dois autores referidos anteriormente, conhecem-se cerca 

de 50 tipos de enzimas lisossómicas, que incluem protéases, lípases, glucosidases, 

nucleases, fosfolipases, fosfatases e sulfatases, entre outras, sendo por isso, capazes 

de digerir praticamente todas as macromoléculas da célula. Segundo Fonseca e 

Ferreira (2005) todas estas enzimas têm a particularidade de serem preferencialmente 

ativas em meio ácido. Logo, para acidificar o seu meio interno, os lisossomas 

possuem, na membrana que os delimita, uma bomba de protões que mantém o fluxo 

contínuo de iões de hidrogénio (H
+
) para o meio interno, através de transporte ativo 

(Fonseca & Ferreira, 2005). Assim, este mecanismo membranar impede o acesso das 

enzimas ao citoplasma e, no caso de uma eventual fuga, as enzimas não são se 

ativam no pH neutro do citoplasma, o que protege a célula contra um “ataque” por 

parte de enzimas lisossómicas (Fonseca & Ferreira, 2005). Deste modo, a principal 

função dos lisossomas relaciona-se com a digestão intracelular, uma vez que as 

enzimas que possuem digerem as macromoléculas provenientes do exterior, pela via 

da endocitose, fornecendo nutrientes para o metabolismo da célula (Lobo-da-Cunha, 

2005).  

Na digestão intracelular, o Retículo Endoplasmático sintetiza as enzimas 

lisossómicas que são enviadas para o Complexo de Golgi, onde ocorrem processos 

de fosforilação (Lobo-da-Cunha, 2005). Quando as enzimas atingem a fase trans do 

Complexo de Golgi, são incorporadas em vesículas que dão origem aos lisossomas, 

que, por sua vez, têm uma função muito importante na digestão (Lobo-da-Cunha, 

2005). Os seres vivos que realizam digestão intracelular ingerem o seu alimento por 

fagocitose, através da invaginação da membrana celular, englobando uma partícula 

alimentar (Hickman et al., 2008). A partícula alimentar é então encaminhada para o 

interior da célula através de vesículas designadas por vesículas alimentares ou 

fagossomas (Lobo-da-Cunha, 2005; Hickman et al., 2008). As vesículas alimentares, 

ou fagossomas, fundem-se com os lisossomas, que contêm enzimas digestivas, tal 

como referido acima, formando o vacúolo digestivo (Lobo-da-Cunha, 2005; 

Hickman et al., 2008). É neste vacúolo digestivo que ocorrem as reações digestivas 

propriamente ditas (Hickman et al., 2008). À medida que vai decorrendo a digestão, 

os produtos vão sendo absorvidos para o citoplasma através da membrana do 
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vacúolo digestivo (Hickman et al., 2008). Os produtos resultantes da digestão 

correspondem a pequenas moléculas como, por exemplo, aminoácidos ou ácidos 

gordos (Lobo-da-Cunha, 2005). No final da digestão, os vacúolos digestivos contêm 

apenas o material não digerido e os produtos da digestão indesejáveis à célula, 

passando a designar-se por corpos residuais (Lobo-da-Cunha, 2005). Os corpos 

residuais são depois expelidos por exocitose, através da fusão com a membrana 

citoplasmática, lançando no exterior os resíduos da digestão (Hickman et al., 2008; 

Lobo-da-Cunha, 2005). 

Seres vivos que realizam digestão intracelular são, por exemplo, animais 

muito simples como as esponjas, ou protistas como a ameba e a paramécia, ambos 

representados na figura 13 (Hickman et al., 2008). No caso da paramécia, o local 

onde os alimentos são capturados por fagocitose coincide com uma estrutura bucal 

complexa, designada por citostoma, que conduz os alimentos à citofaringe, onde se 

formam as vesículas alimentares ou fagossomas (figura 13A) (Hickman et al., 2008; 

Lobo-da-Cunha, 2005). Pelo contrário, as amebas podem assumir várias formas 

corporais, uma vez que o seu citoplasma se pode expandir por pseudópodes. Assim, 

nas amebas, a fagocitose pode ocorrer em qualquer local da superfície onde se 

formem pseudópodes (figura 13B) (Hickman et al., 2008). O processo de difusão 

simples raramente ocorre na nutrição dos protistas, excetuando nalgumas espécies 

endossimbióticas (Hickman et al., 2008). Algumas moléculas como glicose e 

aminoácidos podem ser transportados através de difusão facilitada ou transporte 

ativo (Hickman et al., 2008). 

 

 

 

 

Figura 13: Processo de Digestão Intracelular. Em (A) está representada esquematicamente 

uma paramécia, com o citostoma, citofaringe e fagossoma. Em (B) está representada 

esquematicamente uma ameba, com os seus pseudópodes, a englobar uma partícula 

alimentar (Adaptada Silva et al., 2013). 

A B 

Pseudópodes 

Citostoma Citofaringe Fagossoma 
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As esponjas alimentam-se de material em suspensão na água, bombeado para 

sistemas de canais internos. A água entra para os canais através de poros situados na 

camada externa de células, adquirindo o alimento por pinocitose ou mesmo por 

absorção direta. 

Digestão Extracelular e Extracorporal 

 A digestão extracelular e extracorporal ocorre fora das células e também fora 

do corpo do organismo, sendo possível digerir quantidades de alimento muito 

superiores às digeridas por digestão intracelular (Hickman, et al., 2008). Como tal, o 

aparecimento da digestão extracelular e, neste caso, extracorporal, constituiu uma 

vantagem adaptativa no curso da Evolução (Hickman, et al., 2008). Os seres vivos 

que realizam este tipo de digestão são, por exemplo, os fungos, como por exemplo os 

cogumelos, o bolor do pão, ou a penicilina. Os fungos secretam hidrólases ácidas 

lisossomais para o meio extracelular que degradam as substâncias aí existentes 

(Lobo-da-Cunha, 2005). As moléculas resultantes dessa digestão são posteriormente 

absorvidas para o interior do organismo através de difusão (Lobo-da-Cunha, 2005). 

Segundo Hickman e colaboradores (2008), determinadas células do organismo dos 

fundos são responsáveis por formar secreções digestivas, como enzimas, enquanto 

outras células têm como função absorver os nutrientes já digeridos. 

Digestão Extracelular e Intracorporal 

 A digestão extracelular e intracorporal é característica da maioria dos animais 

(Hickman et al., 2008). Como tal, a maioria dos animais necessita de ingerir a 

matéria para dentro do seu organismo, depois de digeri-la e, no fim, absorve-la para 

o interior das células. Contudo, este processo pode ser muito distinto, tendo em conta 

a anatomia dos organismos, e variar altamente em complexidade. 

Animais mais simples, como algumas lesmas do mar, ainda realizam 

simultaneamente digestão intracelular e extracelular, ambas intracorporais (Hickman 

et al., 2008). Outros animais, como a as anémonas ou a caravela portuguesa 

(pertencentes ao grupo dos cnidários), ainda apresentam apenas uma cavidade 

gastrovascular, ou seja, um espaço, onde se realiza a digestão, que apresenta uma 

única abertura, designada por boca, que funciona como boca e ânus (Hickman et al., 

2008; Silva et al., 2013). Na maioria destes seres vivos, os produtos da digestão são 
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absorvidos por todas as células do corpo, uma vez que não possuem sistemas de 

transporte (Hickman et al., 2008; Silva et al., 2013). Os resíduos são excretados pelo 

mesmo local por onde entram os alimentos, a boca, pelo que ambos se misturam, 

constituindo uma grande desvantagem (Hickman et al., 2008; Silva et al., 2013).  

No decurso da Evolução surgiram animais com sistemas digestivos mais 

complexos, permitindo aproveitar o alimento de forma mais eficaz (Hickman et al., 

2008; Silva et al., 2013). Estes sistemas digestivos mais complexos consistem num 

tubo digestivo completo, com boca e ânus diferenciados, e apresentam regiões 

especializadas ao longo do tubo digestivo, nas quais realizam diferentes ações 

mecânicas e enzimáticas (Hickman et al., 2008; Silva et al., 2013). As ações 

mecânicas consistem em desintegrar os alimentos através do corte, rasgo, trituração e 

esmagamento (Hickman et al., 2008). As ações enzimáticas já foram detalhadamente 

descritas, sendo as principais responsáveis pela redução dos alimentos a unidades 

muito pequenas e possíveis de ser absorvidas pelas células (Hickman et al., 2008). 

Assim, muitos organismos mais complexos apresentam essas regiões especializadas 

das quais se destacam a faringe, estômago e intestino, sendo o último cada vez mais 

desenvolvidos e ramificado, permitindo uma maior área de absorção de nutrientes; 

ou mesmo órgãos anexos como o fígado, o pâncreas ou a bílis (Hickman et al., 2008; 

Silva et al., 2013). Deste modo, a digestão é sequencial, inicia-se na boca e termina 

no ânus, percorrendo o tubo digestivo num único sentido, o que apresenta uma 

grande vantagem relativamente aos seres vivos com cavidades gastrovasculares, uma 

vez que, neste caso, os nutrientes e os resíduos não se misturam (Hickman et al., 

2008; Silva et al., 2013). Organismos com tubo digestivo completo são, por exemplo 

os artrópodes, como o gafanhoto, e os vertebrados, como o homem, as águias, as 

vacas, as baleias, entre outros (Hickman et al., 2008; Silva et al., 2013). 

1.2 Autotrofia 

Como já referido neste capítulo, os seres vivos autotróficos produzem o seu 

próprio alimento através de dois processos possíveis: a fotossíntese ou a 

quimiossíntese, que utilizam fontes de energia distintas. Neste subcapítulo começa-se 

por explorar a fotossíntese, em 1.2.1 e, depois a quimiossíntese, em 1.2.2. 
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1.2.1 Fotossíntese 

A fotossíntese é o único processo biológico que é capaz de utilizar a energia 

solar para produzir energia química (Hickman et al., 2008; Nelson & Cox, 2008; 

Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). O termo fotossíntese divide-se nos termos 

“foto” e “síntese” significando, precisamente, a produção de energia através da luz 

(Taiz & Zeiger, 2006). Segundo os mesmos autores, para realizar este processo, são 

necessários três fatores: a luz solar, a água (H2O), captada no solo, e dióxido de 

carbono (CO2), captado na atmosfera. Deste modo, neste processo, a planta utiliza a 

energia solar para oxidar a água, libertando assim oxigénio, e para reduzir o 

dióxido de carbono, formando assim açúcares primários, como a glicose: 

 

6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 →  𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 

A glicose formada pode ser polimerizada em açúcares mais complexos, como 

o amido, que constitui uma substância de reserva (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 

2005; Taiz & Zeiger, 2006). Deste modo, a energia produzida neste processo pode 

ser acumulada e usada mais tarde para energizar processos celulares na planta 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Esta energia é 

também a fonte de todas as formas de vida, tal como já referido na introdução deste 

capítulo. 

O tecido fotossintético mais ativo nas plantas superiores é o mesófilo das 

folhas, uma vez que está exposto à luz e ao ar e que possui um grande número de 

cloroplastos (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Os 

restantes organismos fotossintéticos, como as algas ou bactérias, mesmo não 

apresentando folhas, possuem um grande número de cloroplastos ou clorossomas, 

respetivamente, no seu interior (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006). Deste modo, os clorossomas, presentes em bactérias fotossintéticas, 

não são considerados verdadeiros organelos, mas sim pequenas vesiculas alongadas, 

envolvidas por uma só membrana, e que contêm no seu interior pigmentos 

fotossintéticos (Madigan et al., 2009). Por sua vez, os cloroplastos são organelos 

individualizados por duas membranas, uma exterior e outra interior, que se 

ramificam para o interior do cloroplasto, formando os tilacoides (Nelson & Cox, 

Luz 
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2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006), tal como representado na figura 14. 

Os tilacoides, por sua vez, são constituídos por conjuntos de sáculos justapostos, aos 

quais se dá o nome de grana (figura 14) (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; 

Taiz & Zeiger, 2006). Segundo os mesmos autores, as granas ligam-se entre si por 

filamentos chamados lamelas e o fluido que envolve os tilacoides designa-se por 

estroma (figura 14). Em cada uma destas zonas ocorrem ações específicas do 

processo fotossintético, tal como descrito posteriormente (Nelson & Cox, 2008; 

Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006).  

 

 

 

 

 

 

Os cloroplastos possuem um grande número de pigmentos especializados na 

absorção de radiação luminosa (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006). No entanto, importa esclarecer que os cloroplastos não são o único 

tipo de plastos da célula, nem os únicos que possuem pigmentos (Taiz & Zeiger, 

2006). Assim, nas células vegetais podem existir também os cromoplastos, os 

leucoplastos, entre outros (Taiz & Zeiger, 2006). Os cloroplastos possuem uma 

grande quantidade de clorofila a e b, o que lhes confere a cor verde, embora também 

possuam outros pigmentos, como os carotenoides (Taiz & Zeiger, 2006). Os 

cromoplastos, por sua vez, possuem maior concentração de carotenoides, em vez de 

clorofila, o que lhes confere cores amarelas, alaranjadas ou avermelhadas, 

responsáveis também pela coloração das folhas no outono, dos frutos e das flores 

(Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Os leucoplastos não possuem 

pigmentação, sendo o amiloplasto um dos leucoplastos mais importantes, pois 

funciona como reserva de amido (Taiz & Zeiger, 2006), também importante no após 

o processo fotossintético.  

Membrana Externa 

Membrana Interna 

Lamelas 

Grana 

Estroma 

Tilacoides Lúmen dos tilacoides 

Figura 14: Representação esquemática do cloroplasto (Adaptada de Taiz & Zeiger, 2006). 

 



46 
 

10-5nm 10-3nm 1nm 103nm 106nm 1m 103m 

Raios 

gama 
Raios X 

Ultra-

violeta 
Infravermelho Microondas Ondas rádio 

Quantidade de energia 

380 400 500 600 700 750 

Comprimento 

de onda (nm) 

Luz visível 

Figura 15: Espetro eletromagnético (Adaptada de Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; 

Silva et al., 2013; e Taiz & Zeiger, 2006). 

Fotão 

Como referido acima, os pigmentos fotossintéticos absorvem a radiação 

luminosa. A radiação luminosa consiste numa parte da radiação eletromagnética, que 

vai desde os 380 nm aos 750 nm (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006), como representado na figura 15.  

Contudo, o espetro eletromagnético é bem mais abrangente, pois vai desde os 

10
-5 

nm, correspondendo aos raios gama, os mais energéticos, até mais de 10
3 

m, 

correspondendo às ondas rádio, as menos energéticas (figura 15) (Nelson & Cox, 

2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Deste modo, quanto maior a energia 

da radiação, maior é a frequência das ondas e menor é o seu comprimento de onda. 

Pelo contrário, quanto menor a energia da radiação, menor a frequência das ondas e 

maior é o seu comprimento de onda e menor a sua frequência. Ou seja, a energia da 

radiação é diretamente proporcional à frequência das ondas e inversamente 

proporcional ao seu comprimento de onda (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; 

Taiz & Zeiger, 2006). Segundo os mesmos autores, a energia da radiação está 

contida em partículas designadas fotões. 
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Figura 16: Espetro de absorção pelos 

diferentes pigmentos e taxa da 

fotossíntese (Adaptada de Nelson & 

Cox, 2008; Raven et al., 2005; Silva et 

al., 2013; e de Taiz & Zeiger, 2006). 

Quando a radiação luminosa atinge 

o mesófilo das folhas, parte é absorvida 

pelos pigmentos fotossintéticos e outra 

parte é refletida pelos mesmos pigmentos 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; 

Taiz & Zeiger, 2006). Consoante o tipo de 

pigmentos, são absorvidos e refletidos 

determinados comprimentos de onda da luz 

visível. Como é possível observar na figura 

16, a clorofila a absorve a radiação 

correspondente ao violeta, azul, amarelo, 

laranja e vermelho, refletindo sobretudo o 

verde e, mais concretamente, o verde-escuro, 

o que lhe confere essa cor verde (Nelson & 

Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006). A clorofila b é semelhante, 

mas já absorve o verde-escuro, refletindo 

sobretudo o verde-claro, o que lhe confere 

essa cor verde (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Os 

carotenoides também absorvem as cores violeta e azul, mas, ao contrário das 

clorofilas, também absorvem o verde e refletem os amarelos, laranjas e vermelhos, o 

que lhes confere essas cores (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006). Por isso se referiu anteriormente que os cloroplastos apresentam a cor 

verde e os cromoplastos as cores amarela, laranja e vermelha.  

Em 1882, o cientista Theodor Wilhelm Engelmann realizou uma experiência 

na qual colocou uma alga verde fotossintética e bactérias aeróbias ao microscópio 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Segundo os mesmos 

autores, nessa mesma experiência, Engelmann instalou no microscópio um prisma 

ótico, de modo a obter o espetro eletromagnético da radiação visível, como 

apresentado na figura 16 (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 

2006). Como as bactérias aeróbias necessitam de oxigénio para realizar a respiração 

celular, aproximam-se de zonas onde exista oxigénio disponível (Nelson & Cox, 

2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). E, como já foi referido 
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anteriormente, durante a fotossíntese liberta-se oxigénio para o meio, devido à 

oxidação da água. Sendo assim, durante a experiência, as bactérias aeróbias 

posicionaram-se nos locais onde existia mais oxigénio disponível, correspondendo 

aos locais onde a taxa fotossintética era superior. Ao observar a figura 16, retira-se 

que os locais mais presenciados pelas bactérias e, consequentemente, apresentando 

maior taxa fotossintética, correspondem, sobretudo, aos comprimentos de onda 

absorvidos pelos pigmentos fotossintéticos, mais concretamente, pela clorofila a. 

Deste modo, estabeleceu-se uma correspondência direta entre a absorção da radiação 

luminosa pelos pigmentos e a taxa fotossintética (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 

2005; Taiz & Zeiger, 2006). 

Quando a radiação luminosa é absorvida pelos pigmentos fotossintéticos, os 

eletrões dos seus átomos passam para um nível de energia atómico superior, ou seja, 

ficam excitados (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). 

Quando os eletrões descem novamente para o seu nível de energia atómico, ou seja, 

o seu estado fundamental, retomando a sua posição inicial, libertam a energia 

absorvida que, por sua vez, vai ser utilizada nos processos químicos da fotossíntese 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Por vezes, a energia 

absorvida é tão forte, que o eletrão excitado chega a sair do átomo, sendo também 

utilizado nas reações químicas da fotossíntese (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 

2005; Taiz & Zeiger, 2006). 

A fotossíntese divide-se em duas fases: a fase dependente da luz, também 

designada por fase fotoquímica, e a fase independente da luz, também designada por 

fase química (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Silva et al., 2013; Taiz & 

Zeiger, 2006).  

Na fase fotoquímica ocorre a absorção de energia luminosa, como acima 

descrito, fornecendo energia e eletrões ao organismo que, por sua vez, vão ser 

utilizados essencialmente nos processos de síntese de ATP, oxidação da água e 

redução da nicotinamida adenina nucleótido fosfato (NADP
+
). A oxidação e a 

redução são dois processos químicos complementares, que envolvem a perda de 

eletrões por uma espécie química (oxidação) e o correspondente ganho de eletrões 

por outra espécie química (redução) (Killops & Killops 2005; Nelson & Cox, 2008). 

A espécie química que perde eletrões é oxidada e atua como agente redutor (dador 
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eletrões) e a espécie química que aceita eletrões é reduzida e atua como agente 

oxidante (aceitador de eletrões) (Killops & Killops 2005; Nelson & Cox, 2008). 

Deste modo, e segundo os autores Nelson e Cox (2008), Raven e colaboradores 

(2005) e Taiz e Zeiger (2006), é possível compreender que, no processo de oxidação 

da água (H2O), por cada molécula dissociada, se formam dois catiões de hidrogénio 

(H
+
) e meio oxigénio (O2), libertando-se dois eletrões (e

-
): 

𝐻2𝑂 → 2𝐻+ + 2𝑒− +
1

2
𝑂2 

Segundo os mesmos autores acima referidos, os eletrões (e
-
), produzidos 

durante a oxidação da água, vão integrar o processo de redução da nicotinamida 

adenina nucleótido fosfato (NADP
+
), formando nicotinamida adenina nucleótido 

fosfato reduzida (NADPH): 

𝑁𝐴𝐷𝑃+ + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 

 Simultaneamente a estes processos de oxidação e de redução, dá-se a síntese 

de ATP, através da fosforilação de um ADP: 

𝐴𝐷𝑃 + 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 → 𝐴𝑇𝑃 + 𝐻2𝑂 

Em suma, na fase fotoquímica forma-se oxigénio (O2), NADPH e ATP. 

Enquanto o oxigénio é libertado para o meio envolvente, o NADPH e o ATP vão ser 

utilizados na fase química da fotossíntese, como abordado posteriormente. Importa 

ainda referir que a fase fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides, presentes 

no cloroplasto, onde se localizam os pigmentos fotossintéticos e os complexos 

proteicos necessários para a síntese de ATP, a oxidação da água e redução do 

NADP
+ 

(Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006).  

Na fase química ocorre um ciclo de reações designada por Ciclo do Carbono 

ou Ciclo de Calvin, uma vez que foi o cientista Melvin Calvin, e respetiva equipa, 

que o investigou (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). 

Neste ciclo entram o ATP e o NADPH, produzidos na fase fotoquímica, bem como o 

dióxido de carbono (CO2), capturado do meio (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 

2005; Taiz & Zeiger, 2006). Como é possível observar na figura 17, o dióxido de 

carbono reage com pentoses de cinco carbonos (aceitadoras de dióxido de carbono), 
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6 ATP 

6 ADP + P 

6 NADPH 

6 NADP+  

6 Trioses de 3C 

Síntese de açúcares mais complexos 

Ciclo do Carbono 

Ciclo de Calvin 

3 ATP 

3 ADP + P 

CO2 

3 Moléculas 

de 6C 

Glicose 5 Trioses de 

3C 

3 Pentoses de 5C 

formando moléculas com seis carbonos, que são hidrolisadas por ATP e reduzidas 

pelas moléculas de NADPH, ambos provenientes da fase fotoquímica (Nelson & 

Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). Formam-se, assim, trioses de 

três carbonos, das quais a maioria permanece no ciclo e uma é desviada para produzir 

glicose e, posteriormente outros glícidos mais complexos, como a sacarose e o 

amido, entre outros compostos (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & 

Zeiger, 2006). Na continuação do ciclo, é consumido mais ATP proveniente da fase 

fotoquímica que forma, novamente, as pentoses de 5 carbonos que vão aceitar o 

dióxido de carbono proveniente do meio (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; 

Taiz & Zeiger, 2006). Para se formar uma molécula de glicose, é necessário que o 

ciclo se realize seis vezes (Nelson & Cox, 2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ciclo do carbono (Adaptada de Raven et al., 2005) 

As moléculas de NADP
+
, de ADP e os fosfatos formados durante o ciclo do 

carbono, irão ser reutilizados, posteriormente, na fase fotoquímica da fotossíntese. 

Aliás, nas células, na maioria das vezes, a passagem de ATP a ADP com libertação 

de energia, ocorre acoplada a uma outra reação na célula que passa novamente o 

ADP a ATP, com consumo de energia (Hickman et al., 2008). Por fim, importa 

referir que, ao contrário da fase fotoquímica, que ocorre nos tilacoides, a fase 

química ocorre no estroma dos cloroplastos, uma vez que este fluido contém a 

maioria das enzimas necessárias para as reações do ciclo do carbono (Nelson & Cox, 

2008; Raven et al., 2005; Taiz & Zeiger, 2006). 
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1.2.2 Quimiossíntese 

A quimiossíntese constitui um outro processo de obtenção de matéria, através 

do qual organismos procariotas produzem o seu próprio alimento, mas que apresenta 

muitas diferenças relativamente ao processo autotrófico anterior. Deste modo, ao 

contrário da fotossíntese, a quimiossíntese não utiliza como fonte de energia a 

radiação solar, mas sim energia armazenada em químicos, sobretudo na redução de 

componentes inorgânicos (Childress & Fisher, 1992; Killops & Killops 2005). 

Também ao contrário da fotossíntese, neste processo não se consome água, uma vez 

que a fonte de eletrões para as reações de oxidação e de redução provém de 

substâncias químicas, como por exemplo, o sulfureto de hidrogénio (H2S) ou o 

amoníaco (NH3) (Killops & Killops 2005). Para isso, os seres vivos 

quimiossintéticos (ou quimioautotróficos) possuem uma enzima como a 

desidrogenase que é capaz de utilizar a energia e o poder redutor destes compostos 

químicos (Killops & Killops 2005). Também ao contrário da fotossíntese, como 

neste processo não é consumida água, não é produzido nem libertado oxigénio para o 

meio ambiente (Killops & Killops 2005). Contudo, apesar de todas estas diferenças, 

os dois processos de autotrofia partilham aspetos em comum. Em primeiro lugar, tal 

como acontece na fotossíntese, a quimiossíntese também está dividida em duas fases 

(Childress & Fisher, 1992). Em segundo lugar, na primeira fase, tal como na 

fotossíntese, a obtenção inicial de energia proporciona a síntese de ATP e reações de 

oxidação e de redução que levam à produção de NADPH (Childress & Fisher, 1992). 

Deste modo, e como já referido, elementos como sulfureto de hidrogénio, ou 

amoníaco, por exemplo, são oxidados, sendo o NADP
+ 

reduzido, simultaneamente. 

Em terceiro lugar, tal como na fotossíntese, o ATP e o NADPH produzidos na 

primeira fase, vão ser utilizados na segunda fase do processo quimiossintético 

(Childress & Fisher, 1992). Em quarto lugar, nesta segunda fase também é 

consumido dióxido de carbono (CO2) para formar compostos orgânicos. Em quinto 

lugar, também ocorre um ciclo do carbono, no qual participam o dióxido de carbono, 

o ATP e o NADPH, sendo produzidos aqui os compostos orgânicos necessários ao 

organismo (Childress & Fisher, 1992). Em sexto, e último lugar, as moléculas de 

ADP, de NADP
+
 e os fosfatos produzidos neste ciclo do carbono vão ser novamente 

reutilizados na primeira fase da quimiossíntese (Childress & Fisher, 1992). 
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Como seres quimiossintéticos destacam-se, por exemplo: por um lado, 

bactérias nitrificantes, que vivem nos solos, desempenhando um papel fundamental 

no ciclo do azoto; e, por outro lado, bactérias que vivem no fundo dos oceanos, em 

fontes hidrotermais (Childress & Fisher, 1992; Killops & Killops 2005). As segundas 

constituem os produtores de ecossistemas complexos e únicos, que habitam em 

ambientes inóspitos, nos fundos oceanos, onde não acede a luz solar. Estas bactérias 

estão, por isso, na base das cadeias alimentares desses ecossistemas das fontes 

hidrotermais.  

2. Enquadramento Curricular 

Como foi referido anteriormente, no enquadramento curricular explicitam-se 

as orientações curriculares do programa de Biologia e Geologia do 10º ano referentes 

à unidade em estudo. Deste modo, começa-se por apresentar a Organização 

curricular (2.1), ou seja, a contextualização da unidade didática no programa, mais 

concretamente, a sua articulação com as unidades anteriores e posteriores. 

Seguidamente apresentam-se os Objetivos e Competências (2.2), ou seja, o que as 

orientações curriculares propõem que os alunos aprendam ao longo da unidade. De 

seguida, referem-se as Sugestões Metodológicas (2.3), ou seja, as metodologias de 

ensino-aprendizagem sugeridas nas orientações curriculares para esta unidade 

didática. Por fim, na Avaliação (2.4), referem-se as metodologias de avaliação 

sugeridas nas orientações curriculares para esta unidade didática. 

2.1 Organização curricular 

Ao contrário de currículos anteriores, nos quais as unidades de Biologia se 

dedicavam ao estudo de áreas estanques e diferenciadas entre si, como “botânica, 

zoologia, citologia, histologia, anatomia, fisiologia, genética, sistemática, ecologia...” 

(Silva et al., 2001, p. 68), o currículo atual propõe abordar a Biologia como um todo, 

explorando os conhecimentos articuladamente.  

Com este pressuposto, o currículo atual de Biologia e Geologia do 10º ano de 

escolaridade, organiza a temática de Biologia em 4 Unidades e um Módulo Inicial, 

todos ligados entre si por um fio condutor muito lógico. O Módulo Inicial incide 

sobre o estudo geral da biosfera e da célula, servindo de ponto de partida para o 

estudo das unidades seguintes. Ao Módulo Inicial segue-se a Unidade 1 Obtenção de 
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A VIDA E OS SERES VIVOS

O que acontece às dinâmicas que existem num

ecossistema quando este é sujeito a alterações?

Que mecanismos

garantem a

obtenção de

matéria pelos

seres vivos?

Como é que a

matéria chega

às células?

Para que serve

a matéria que

chega às

Células?

Face às

variações do

meio externo,

de que modo é

que os seres

vivos podem

manter em

equilíbrio o seu

meio interno?

Módulo Inicial Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4

A Biosfera

A Célula

Obtenção 

de Matéria

Distribuição 

de Matéria

Utilização 

de Matéria

Regulação 

Matéria, que precede a Unidade 2 Distribuição de Matéria que, por sua vez, precede 

a Unidade 3 Utilização de Matéria que, por último, precede a Unidade 4 Regulação. 

Para perceber melhor a organização da temática de Biologia, apresenta-se a imagem 

seguinte (figura 18): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Organização Curricular da temática de Biologia do 10ºano de escolaridade. 

Analisando a figura 1, é possível perceber que todas as unidades estão ligadas 

entre si por uma pergunta unificadora: O que acontece às dinâmicas que existem num 

ecossistema quando este é sujeito a alterações? Desta pergunta global derivam 

quatro subperguntas, cada uma orientando uma unidade específica. Assim, a primeira 

pergunta, relativa à unidade em estudo, unidade 1, é: Que mecanismos garantem a 

obtenção de matéria pelos seres vivos? Quando respondida, pode-se passar à unidade 

seguinte, procurando responder à pergunta que se segue: Como é que essa matéria, 

obtida pelos seres vivos, chega às células? Passa-se depois para a unidade 3, que 

procura responder à pergunta: Para que serve a matéria que chega às células? A 

última unidade diz respeito ao equilíbrio dos corpos, à sua regulação face às 

variações exteriores do meio externo. Deste modo, pode perceber-se o fio condutor 

entre as unidades, bem como a sua ordem lógica e inalterável na construção de 

conhecimento. Partindo deste contexto global, pretende-se trabalhar a Unidade 1 a 
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partir de assuntos discutidos no Módulo Inicial e lançando desafios e questões para 

as unidades que se seguem, de modo a transmitir este fio condutor lógico aos alunos. 

2.2 Objetivos e Competências 

De um modo geral, as orientações curriculares propõem um ensino centrado 

no aluno, que tenha em conta as vivências prévias do mesmo, e que procure 

desenvolver no aluno uma literacia científica sólida, bem como um variado número 

de competências. 

Toda a temática de Biologia do 10ºano procura manter sempre presentes três 

tópicos, entre outros vários, que são: A Diversidade Biológica, a Organização 

Biológica; e a Interação entre os Seres Vivos e o Ambiente. A unidade em estudo, 

Unidade 1, incorpora estes tópicos de diversas formas. Em primeiro lugar, ao abordar 

e aprofundar inúmeros organismos diferentes com estratégias de obtenção de matéria 

distintas, é explorada a diversidade biológica. Em segundo lugar, como existem 

níveis de complexidade crescente, onde, em cada nível existe um mecanismo de 

obtenção de matéria específico, cada vez mais complexo, é abordada a organização 

biológica. Em terceiro e último lugar, como os seres vivos captam matéria e/ou 

energia do meio e devolvem matéria e/ou gases para o meio, decorrentes desse 

processo, esta unidade aborda, à partida, a interação entre os seres vivos e o 

ambiente. 

 Relativamente à Unidade 1 – Obtenção de Matéria – as orientações 

curriculares sugerem objetivos de ensino-aprendizagem específicos, bem como o 

desenvolvimento de determinadas competências. Como tal, para ser mais fácil 

visualizar estas sugestões, apresenta-se a Quadro 1. 

Quadro 1: Objetivos de ensino-aprendizagem e competências a desenvolver pelos 

alunos no decorrer da Unidade 1 – Obtenção de Matéria.  

Domínios Objetivos a atingir e Competências a desenvolver 

Conhecimento 

Substantivo 

Heterotrofia 

 Compreender o conceito de heterotrofia e de seres heterotróficos; 

 Conhecer o transporte através da membrana citoplasmática, o que implica: o conceito de 

ultraestrutura da membrana celular (evitando o estudo exaustivo da sua evolução 

histórica); os organelos envolvidos no movimento de substâncias através da membrana 
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celular; o conceito de osmose, de difusão, de transporte facilitado, de transporte ativo, 

endocitose, fagocitose, pinocitose, e exocitose; e, por fim, os organelos envolvidos no 

processamento de substâncias no meio interno.  

 Saber distinguir e complementar os conceitos de ingestão, digestão e absorção. 

 Compreender a digestão intracelular e extracelular. O conhecimento de digestão 

intracelular implica: o conceito de vacúolo digestivo, lisossoma, retículo 

endoplasmático, e, por fim, complexo de Golgi. O conhecimento de digestão 

extracelular implica: o conceito de cavidade gastrovascular e tubo digestivo. Ambas as 

digestões implicam: o conceito de enzima. 

 Comparar as seguintes digestões entre si: digestão extracelular, em cavidades 

gastrovasculares (p.ex. hidra), em tubos digestivos incompletos (p.ex. planária) e 

completos de diferente complexidade (p. ex. minhoca e homem. Evitar, contudo, o 

estudo exaustivo da sua morfofisiologia. 

Autotrofia 

 Compreender o conceito de autotrofia, incluindo o de fotossíntese e de quimiossíntese, e 

de seres autotróficos, incluindo o de fotoautotróficos e de quimioautotróficos. 

 Perceber a fotossíntese como um processo de transformação de energia luminosa em 

energia química. Saber que nesse processo intervém: o cloroplasto, a luz solar, 

pigmentos fotossintéticos de captação de luz, dióxido de carbono e água. É importante 

evitar as reações bioquímicas que se processam nas fases fotoquímica e química. 

 Alcançar a importância dos processos de autotrofia na hierarquia alimentar dos 

ecossistemas. 

Conhecimento 

Processual 

Manipular material laboratorial, utilizar a lupa binocular ou microscópio ótico, planificar e 

realizar atividades práticas laboratoriais e outras atividades práticas experimentais. 

Realizar trabalho de pesquisa autónomo, recolhendo, organizando e interpretando dados 

sobre estratégias de obtenção de matéria por diferentes seres heterotróficos e sobre 

quimiossíntese. 

Conhecimento 

Epistemológico 

Discutir a influência da sociedade na ciência, e vice-versa, mais concretamente as 

intervenções do Homem nos subsistemas terrestres associados a impactos geológicos 

negativos, a escassez de espaços e recursos, o problema da proteção ambiental, do 

desenvolvimento sustentável e da preservação da biodiversidade. 

Raciocínio 

Desenvolver a capacidade de abstração e de raciocínio lógico, através de pequenas tarefas 

de simplificação, de relacionamento, de ordenação, interpretação e restruturação de 

informação. Mais concretamente, relativamente à interpretação, pretende-se que os alunos 

interpretem processos de transporte ao nível da membrana, procedimentos experimentais 

simples, entre outros. 

Comunicação 

Reforçar a expressão verbal, oral e escrita, através de tarefas que exijam a discussão, a 

argumentação, a fundamentação, a apresentação gráfica de dados, e a execução de 

relatórios de atividades experimentais. 

Atitudes 
Desenvolver sentido de responsabilidade, de crítica, curiosidade, humildade, ceticismo, 

cooperação, solidariedade e espírito de equipa.  
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2.3 Sugestões Metodológicas 

Para que o ensino e a aprendizagem da unidade de Obtenção de Matéria 

cumpra os objetivos acima descritos e desenvolva as competências também acima 

apresentadas, as orientações curriculares propõem uma metodologia centrada na 

realização de Atividades Práticas. Segundo as orientações curriculares (Silva et al., 

2001), deve-se “valorizar o trabalho prático como parte integrante e fundamental dos 

processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos de cada unidade” (p.70), sendo o 

mesmo entendido como “um conceito abrangente que engloba atividades de natureza 

diversa, que vão desde as que se concretizam com recurso a papel e lápis, às que 

exigem um laboratório.” (p.70). Relativamente à unidade em questão – Obtenção de 

Matéria – são propostas atividades laboratoriais, sobretudo com experimentação, 

atividades de pesquisa e atividades de discussão, tanto para a temática de 

Heterotrofia, como para a Autotrofia. Estas atividades são explicitadas abaixo.  

As orientações curriculares propõem, concretamente, três exemplos de 

atividades laboratoriais. Para a Heterotrofia, sugerem a realização de uma atividade 

laboratorial, enquadrada na subtemática Transporte Membranar, que consiste em 

observar “(…) variações do volume vacuolar de células vegetais (…) em função da 

variação da concentração do meio.” (Silva, et al., 2001, p.81). Para a Autotrofia, 

sugerem a realização de duas atividades laboratoriais, ambas enquadradas na 

subtemática Fotossíntese. A primeira relacionada com a “Identificação do amido 

com soluto de lugol;” e a segunda com “Cromatografia em papel.” (Silva, et al., 

2001, p.81). 

As orientações curriculares propõem também a realização de duas atividades 

de pesquisa e discussão, cada uma para uma das subunidades. Para a Heterotrofia, é 

sugerida a realização de uma atividade de pesquisa e discussão relativa aos 

mecanismos de digestão, na qual se faça uma “(…) análise e comparação de 

estratégias digestivas utilizadas por seres com diferentes graus de complexidade” 

(Silva, et al., 2001, p.81). Para a Autotrofia, é sugerida a realização de uma atividade 

de pesquisa e discussão relativa à temática da quimiossíntese, na qual se recomenda 

“a pesquisa, sistematização e discussão de dados relativos a processos de 

quimiossíntese.” (Silva, et al., 2001, p.81). 
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Deste modo, a Proposta Didática, apresentada no próximo subcapítulo (3), 

tem em conta estas atividades práticas sugeridas nas Orientações Curriculares. No 

entanto, procura recriá-las de uma forma criativa e original, contextualizada à escola 

e, mais concretamente, aos alunos, e indo ainda mais ao encontro das competências 

que se pretende desenvolver nos alunos, tendo em conta a sociedade atual. 

2.4 Avaliação 

A avaliação tida em conta ao longo do processo de ensino e de aprendizagem 

da Unidade 1 – Obtenção de Matéria – não só deve abranger a dimensão do 

conhecimento substantivo, como também o conhecimento processual, 

epistemológico, o raciocínio, a comunicação e as atitudes adquiridas pelos alunos. 

Para além da sua abrangência, a avaliação deve ocorrer em vários momentos, 

desde o início da unidade, até ao fim. Deste modo, deve existir uma avaliação 

diagnóstica, no início dos assuntos, para que o professor selecione as estratégias de 

ensino e de aprendizagem mais adequadas. Deve também existir uma avaliação 

formativa que possibilite o acompanhamento permanente da qualidade dos 

processos de ensino e de aprendizagem, fornecendo elementos que reforcem, 

corrijam e incentivem a aprendizagem dos alunos que, deste modo, são considerados 

parte ativa em todo o processo (Silva, et al., 2001). Por fim, deverá existir também 

uma avaliação sumativa, que atribua uma classificação ao aluno tendo em conta o 

seu desempenho e aquilo que aprendeu. É importante referir que, a avaliação 

sumativa deve ser acompanhada de avaliação formativa, na medida em que os alunos 

também “deverão receber feedback relativo ao seu desempenho, bem como 

informações que os ajudem a identificar dificuldades e potencialidades” (Silva, et al., 

2001, p.72). Este pressuposto foi rigorosamente seguido durante a intervenção 

escolar, ao longo do ensino e de aprendizagem da Unidade 1 – Obtenção de Matéria 

– uma vez que foram feitos comentários individuais e pormenorizados aos alunos, 

entregues em papel, após cada momento de avaliação sumativa. O único momento 

em que tal não aconteceu foi após o teste de avaliação, uma vez que só existia uma 

resposta aberta e as restantes eram de escolha múltipla. Estes três tipos de avaliação – 

diagnóstica, formativa e sumativa – complementam-se uns aos outros e são todos 

fundamentais no processo de ensino e de aprendizagem. 
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As ferramentas e técnicas que os professores podem utilizar para avaliar, 

passam por: testes, relatórios de atividades em V de Gowin ou clássicos, mapas 

conceptuais, listas de verificação, grelhas de observação, entre outros (Silva, et al., 

2001). Como tal, muitos destes instrumentos foram utilizados durante a intervenção 

escolar, mais concretamente, o teste, os relatórios, o mapa conceptual e as 

observações. 

Em suma, importa referir que “as atividades de avaliação deverão ser 

entendidas como parte integrante dos processos educativos e, nesse sentido, 

perfeitamente articulados com as estratégias didáticas utilizadas, pois ensinar, 

aprender e avaliar são, na realidade, três processos interdependentes e inseparáveis.” 

(Silva, et al., 2001, p.81). 
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CAPÍTULO IV – A ESCOLA E OS ALUNOS INTERVENIENTES 

Este capítulo destina-se a caracterizar a Escola Secundária de Santa Maria, 

palco da intervenção escolar e da investigação realizada, bem como a caracterizar os 

alunos, elementos do processo de ensino e de aprendizagem da Unidade 1 – 

Obtenção de Matéria – e os participantes da investigação. Deste modo, no 

subcapítulo 1 – Breve Caracterização da Escola – é descrito o espaço físico da 

escola e as atividades e projetos que realiza. No subcapítulo 2 – Breve 

Caracterização dos Alunos – é apresentada a turma participante na investigação. 

1. Breve Caracterização da Escola 

A escola onde se realiza o estudo é a Escola Secundária de Santa Maria 

(ESSM), situada na freguesia de Santa Maria e São Miguel, Portela de Sintra. Foi 

criada nos anos 60, como uma secção do liceu nacional Passos Manuel e, desde 

então, passou por várias alterações até aos dias de hoje. Atualmente a escola funciona 

apenas com o ensino secundário, com regime diurno e noturno, e com o objetivo de 

preparar os jovens para o ingresso no ensino superior ou para o ingresso na vida 

ativa, dando-lhe uma vocação adaptada às exigências da sociedade atual, tal como 

referido no Projeto Educativo. 

De acordo com a página oficial da ESSM, no regime diurno funcionam os 

cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioecónomicas, Línguas e 

Humanidades, e Artes Visuais. Nestes cursos, os alunos podem escolher como 

línguas estrangeiras: Inglês, Francês, Espanhol ou Alemão. Desde 2006 funcionam 

também os Cursos Profissionais de Técnico de Contabilidade, Técnico de Turismo, 

Técnico de Saúde e Animador Sociocultural. No regime noturno, funciona o ensino 

recorrente, por módulos capitalizáveis de nível secundário, mas com maior oferta de 

cursos profissionais, e também Cursos de Dupla Certificação, com uma variada 

oferta. 

Atualmente a escola pertence ao Agrupamento de Escolas Monte da Lua, ao 

qual também pertencem a Unidade Orgânica de Colares, que tem desde o Jardim de 

Infância ao 3º ciclo, e a Unidade Orgânica D. Fernando II, que também tem desde o 

Jardim de Infância ao 3º ciclo, tal como referido no Projeto Educativo. Mais 
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precisamente, a Unidade Orgânica de Colares é composta por quatro Jardins de 

Infância, quatro Escolas do 1.º Ciclo e pela Escola Básica 2,3 de Colares. A Unidade 

Orgânica D. Fernando II é constituída por cinco Jardins de Infância, cinco Escolas de 

1.º Ciclo e pela Escola Sede de 2.º e 3.º Ciclos. Como é possível constatar, o 

Agrupamento de Escolas Monte da Lua alberga “um vasto leque de aprendentes em 

estádios de desenvolvimento muito diferentes, desde as crianças de três anos aos 

adultos em formação pós-laboral” (Referido no Projeto Educativo, p.2). Segundo a 

página oficial da ESSM, a maioria destes aprendentes pertence à vila de Sintra e às 

freguesias rurais envolventes. 

Apresentam-se de seguida dados relativos ao número de alunos, de docentes, 

de administrativos e de técnicos operacionais, tanto na Escola Secundária de Santa 

Maria, como no total do Agrupamento, que constam no Projeto Educativo da escola. 

Os dados numéricos correspondem ao ano letivo 2012/2013, mas apresentam-se 

neste documento, pois acredita-se que no ano letivo seguinte 2013/2014, no qual se 

realizou a intervenção escolar e consequente investigação, se tenham mantido, em 

número aproximado. Assim sendo, no ano de 2012/2013, o número de alunos a 

frequentar a Escola Secundária de Santa Maria foi 1816, e o total de alunos a 

frequentar o Agrupamento foi 4120. Relativamente ao número de docentes, a escola 

ESSM teve 150 e o total de escolas do Agrupamento, 313. Relativamente ao número 

de pessoal não docente, na ESSM existiram 13 administrativos e 21 técnicos 

operacionais. Já o Agrupamento teve, no total, 18 administrativos e 81 técnicos 

operacionais. Mais uma vez, no ano letivo 2013/2014, estes números devem-se ter 

mantido, aproximadamente. 

O Espaço Físico 

Nos últimos tempos, duas das três unidades orgânicas, de entre as quais, a 

Escola Secundária de Santa Maria, foram intervencionadas pelo Parque Escolar. 

Deste modo, a ESSM, apresenta, de momento, excelentes condições físicas, a 

diversos níveis.  

Nas zonas ao ar livre, existem zonas cobertas com corredores e bancos para 

os alunos se sentarem, bem como zonas descobertas com espaços verdes, hortas, um 

campo desportivo, uma zona com mesas de ping-pong e um lago com alguns seres 
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vivos. Dentro dos pavilhões, existe um Centro de Recursos, muito bem equipado 

com livros, computadores, revistas, entre outros; anfiteatros e diferentes tipos de 

salas de aulas. É importante referir que o Centro de Recursos se apresenta como uma 

“plataforma de concretização de projetos potenciadores do processo de 

ensino/aprendizagem e de abertura à comunidade” (Referido no Projeto Educativo, 

p.8).  

Relativamente às salas de aula, as mesmas dividem-se nas comuns e nas 

especializadas. As salas de aulas comuns estão equipadas com quadro de tinta, 

quadro interativo, computador e projetor. As salas especializadas consistem, por 

exemplo, em laboratórios de ciências e laboratórios de informática, ambos equipados 

com material essencial ao tipo de aulas que lá decorrem. Os laboratórios de ciências, 

especificamente, apresentam uma sala de apoio, onde constam armários com 

inúmeros reagentes e com a devida circulação de ar, todo o tipo de material de vidro 

(como tubos de ensaio, caixas de Petri, gobelés, varetas, entre outros), outros 

materiais como pinças, tesouras, bisturis, etc., frigorífico, estufa, suporte de banho-

maria, placas de aquecimento, entre outros. Contudo, importa referir que os 

laboratórios de ciências apresentam muitos microscópios em mau estado ou em não 

funcionamento, o que condiciona as aulas de Biologia e Geologia.  

Atividades e Projetos 

A Escola Secundária de Santa Maria é uma escola muito dinâmica que realiza 

muitos projetos e atividades, nos quais os alunos participam ativamente. Tanto no 

Projeto Educativo, como no Plano Anual de Atividades 2013/2014, constam muitas 

dessas atividades e projetos. Abaixo apresentam-se, sucintamente, dois exemplos de 

atividades vivenciados na escola, durante o processo de ensino e de aprendizagem da 

unidade Obtenção de Matéria, bem como em momentos anteriores e posteriores. 

O primeiro exemplo relaciona-se com a integração da tecnologia na cultura de 

escola. O Projeto Educativo propõe a utilização alargada das plataformas moodle, o 

que se concretizou este ano letivo (2013/2014), inclusive na disciplina de Biologia e 

Geologia, por exemplo através da colocação dos documentos trabalhados nas aulas, 

na página da disciplina. Além disso, o Projeto Educativo propõe o alargamento do 

domínio de ferramentas digitais, que passa pela utilização de computadores, tablets e 
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kindles como recursos educativos, bem como a criação de um Centro de Recursos 

digital, com dossiês digitais. No decorrer do ensino e de aprendizagem da Unidade 

Obtenção de Matéria, a utilização das novas tecnologias foi fundamental para a 

concretização da proposta didática. 

O segundo exemplo relaciona-se com a promoção de conhecimentos e 

práticas saudáveis, que passam por uma boa alimentação, cuidados de higiene, 

cuidados médicos e prática de exercício físico. Todos os anos se realiza a semana da 

saúde, na qual se estabelecem parcerias com entidades externas, como centros de 

saúde, que se deslocam à escola para concretizar uma espécie de consulta rápida e 

aconselhando mudanças de estilo de vida. Este projeto dinamizou bastante os 

professores, alunos e outros membros da escola. Além disso, ao longo de todo o ano, 

é estimulada a prática de desporto em todos os níveis de ensino, através da 

participação no Desporto Escolar, no Clube Europeu, no Clube de Atividades 

Socioculturais e no Clube de Xadrez, tal como referido na Página Oficial da ESSM. 

Em suma, o Projeto Educativo da escola tem como fio condutor o lema 

“educar em todo o seu ser”, firmando a matriz identitária do Agrupamento. Para se 

certificarem do sucesso da sua implementação, realiza-se anualmente a autoavaliação 

das metas alcançadas, o que requer análise crítica, capacidade para superar 

obstáculos e o envolvimento de todos com dedicação. Por tudo o que foi referido, a 

escola apresenta um pano de fundo propício às aprendizagens e ao bem-estar de 

todos os professores, funcionários e alunos. 

2. Breve Caracterização dos Alunos 

O processo de ensino e de aprendizagem da Unidade 1: Obtenção de Matéria 

decorre numa turma que precisa de ser apresentada antes de se conhecer a Proposta 

Didática, pois a mesma foi repensada em função da mesma. Assim, neste subcapítulo 

introduz-se e descreve-se a turma, analisando o contexto familiar dos alunos, os seus 

objetivos futuros e interesses dentro e fora da escola e, por fim, o seu desempenho 

escolar, mais concretamente, na disciplina de Biologia e Geologia. Grande parte 

desta informação foi recolhida com a aplicação de um questionário, no início do ano 

letivo (Anexo 1), e outra foi recolhida ao longo do ano letivo, através de observação 

e após momentos avaliativos. 
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 No início do ano letivo, a turma era constituída por 30 alunos. Contudo, um 

aluno do sexo masculino mudou de escola, na transição do 1º Período para o 2º 

Período, por isso, a turma passou a ser constituída por 29 alunos. Durante a 

intervenção, uma aluna desistiu do curso de ciências e tecnologias, por isso, esteve 

praticamente ausente de todas as atividades práticas, apesar de ter respondido aos 

primeiros questionários aplicados na recolha de dados. Como tal, essa aluna ainda é 

considerada na caracterização da turma, apesar de não ter obtido classificações nas 

atividades práticas, uma vez que participou em duas atividades e respondeu a dois 

questionários. Assim, e contando ainda com essa aluna, do total de 29 alunos, 13 são 

do sexo feminino e 16 do sexo masculino, havendo, por isso, mais rapazes do que 

raparigas. À exceção de uma aluna repetente, todos estão no 10ºano pela primeira 

vez, sendo a média de idades de 14,8 anos.  

Contexto Familiar 

Como já foi referido no capítulo 1, o contexto familiar pode influenciar as 

particularidades dos alunos, mais concretamente os seus interesses, grau de 

desenvolvimento e personalidade, e, por outro lado, tem uma grande influência no 

seu processo de ensino e de aprendizagem. Foi referido também que alguns autores 

defendem que o nível socioeconómico dos pais influencia o desempenho escolar dos 

filhos, por isso, apresentam-se abaixo as figuras 19 e 20, referentes às habilitações 

dos pais e das mães, respetivamente, dos alunos da turma.  

 

 

 

 

Figura 19: Habilitações escolares dos pais. 

Como é possível concluir através do gráfico, a maioria dos pais tem o 12ºano 

de escolaridade (ensino secundário), seis têm o 9º ano de escolaridade (3º ciclo do 

ensino básico), três têm o 6º ano de escolaridade (2º ciclo do ensino básico) e dois 

têm o 4º ano de escolaridade (1º ciclo do ensino básico). Apenas três pais têm 
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licenciatura e nenhum tem mestrado. Deste modo, as habilitações dos pais não 

correspondem a graus académicos muito elevados. 

 

 

 

 

Figura 20: Habilitações escolares das mães. 

Tal como acontece com os pais, a maioria das mães tem o 12ºano de 

escolaridade (ensino secundário). Oito mães têm o 9º ano de escolaridade (3º ciclo do 

ensino básico) e duas têm o 6º ano de escolaridade (2º ciclo do ensino básico). Ao 

contrário do que acontece com os pais, nenhuma mãe tem grau académico inferior ao 

6º ano (2º ciclo do ensino básico), sete têm licenciatura e duas têm mestrado. Assim, 

de um modo geral, as mães têm habilitações académicas superiores às dos pais. 

Contudo, generalizando novamente, as habilitações de ambos os pais, em conjunto, 

continuam a não corresponder a graus académicos muito elevados. 

 Tendo em conta este contexto familiar, será que os alunos estudam sozinhos, 

ou usufruem de apoio familiar, ou usufruem de apoio de explicador? A resposta a 

esta questão está explícita na figura 21. 

 

 

 

Figura 21: Este gráfico representa como estudam os alunos: sozinhos, acompanhados com 

apoio dos pais, ou acompanhados com apoio de explicador. 

Através da análise do gráfico anterior, é possível concluir que a maioria dos 

alunos da turma recebe apoio no estudo, mais concretamente 9 alunos recebem apoio 

dos familiares e 7 de explicador. Os restantes treze alunos estudam sozinhos. Como 

se verificou anteriormente, o nível de escolaridade dos pais não é muito elevado. Por 
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isso, o facto de muitos pais investirem num apoio escolar aos filhos, revela uma 

grande preocupação dos mesmos pela escola e pelo desempenho escolar dos filhos. 

Objetivos futuros 

No questionário implementado no início do ano letivo, perguntava-se aos 

alunos qual a profissão que gostavam de ter. As respostas encontram-se abaixo 

(figura 22). 

 

 

 

 

 

Figura 22: Gráfico que representa as respostas à questão: “Que profissão gostarias de ter?” 

A resposta a esta pergunta era aberta. 

Dos vinte e nove alunos da turma, dezoito sonham com uma profissão, mas 

onze ainda não sabem o que gostavam de fazer. Dos dezoito alunos, a maioria 

gostava de trabalhar em profissões ligadas à saúde, mais concretamente medicina 

(novamente a maioria), enfermagem, medicina veterinária e psicologia. Seis alunos 

gostavam de ter profissões ligadas à ciência, mais concretamente à investigação 

científica e à biologia no geral, tendo sido referido o ramo da biologia marinha, 

especificamente, no caso de um aluno. Um aluno gostava de ser engenheiro civil, 

outro professor de educação física e outro oficial da marinha ou do exército. 

Qualquer uma destas profissões exige uma licenciatura, um mestrado, ou mesmo 

uma pós-graduação. Sendo assim, a maioria dos alunos da turma, gostava de superar 

o grau académico dos pais. 

A seguir à questão anterior, perguntou-se aos alunos se achavam que iam 

conseguir ter a profissão de que gostavam. As respostas apresentam-se na figura 23. 
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Figura 23: Gráfico que representa as respostas à questão: “Achas que vais conseguir exercer 

essa profissão?” Era pedido aos alunos para colocarem um X no “sim” ou no “não”. 

A maioria dos alunos afirmou que ia conseguir ter a profissão que desejava, 

mesmo aqueles que ainda não sabiam qual. Quase todos os alunos justificaram o 

“sim”, dizendo que se iam esforçar, empenhar e dedicar para conseguir. Três alunos 

acrescentaram que a profissão que desejavam não está ainda lotada a nível de 

mercado, pelo que iriam conseguir ter trabalho de certeza. No entanto, apesar da 

maioria dos alunos ter perspetivas positivas, cinco alunos afirmaram que não iam 

conseguir ter a profissão que desejavam. A maioria desses alunos gostava de seguir 

medicina e justificou a dificuldade com a elevada média de acesso ao ensino 

superior. Outros alunos referiram a situação económica de Portugal e a falta de 

empregabilidade, como barreiras ao acesso à profissão.  

Interesses Fora da Escola 

Os interesses dos alunos, apresentados na figura 24, mesmo fora do contexto 

escolar, influenciaram a escolha de determinadas metodologias de ensino da Unidade 

1 – Obtenção de Matéria, apresentadas no capítulo seguinte – Proposta Didática. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Gráfico que representa as respostas à questão: “O que gostas de fazer nos teus 

tempos livres?” A resposta a esta questão era aberta. 
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 De todas as atividades de interesse dos alunos, pretende-se chamar a atenção 

para a utilização do computador. O mesmo é utilizado das mais variadas formas e 

para os mais diversos fins, tais como, jogar computador, comunicar com os amigos 

através das redes sociais e pesquisar informação. 

Interesses Dentro da Escola 

Relativamente à escola, questionou-se os alunos sobre as disciplinas que mais 

gostavam e os resultados refletem-se na figura 25. 

 

 

 

 

Figura 25: Gráfico que representa as respostas à questão: “Qual (ou quais) a(s) disciplina(s) 

de que mais gostas?” A resposta era aberta. 

 Ao analisar o gráfico é possível verificar que as disciplinas de que os alunos 

mais gostam são as específicas do curso de ciências e tecnologias – Biologia e 

Geologia, Físico-Química e Matemática – representadas em tons de verde. Destas, a 

mais referida foi Biologia e Geologia, por 23 alunos. Pelo contrário, as disciplinas 

relacionadas com línguas – Português e Inglês – representadas em tons laranja, foram 

menos referidas como sendo as preferidas. Do mesmo modo, as disciplinas de outros 

cursos do ensino secundário, como História, Geografia e Francês, que os alunos 

tiveram no ciclo anterior, também quase não foram mencionadas. Talvez por isso, os 

alunos tenham escolhido o curso de ciências e tecnologias. Educação Física recebeu 

um destaque relativo, também porque os alunos gostam de praticar atividades físicas 

nos tempos livres, como é possível verificar no gráfico da figura 6. 

É de salientar o interesse que os alunos manifestaram pela disciplina de 

Biologia e Geologia, pois revela a sua motivação inicial, intrínseca, pelo estudo 

destes assuntos, o que é muito positivo. Assim sendo, o professor apenas tem de 

procurar manter essa motivação pela disciplina, através de metodologias apropriadas. 
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Questionou-se também os alunos de quais as disciplinas de que menos 

gostam e os resultados expressam-se na figura 26. 

 

 

 

 

 

Figura 26: Gráfico que representa as respostas à questão: “Qual (ou quais) a(s) disciplina(s) 

que menos gostas?” A resposta era aberta. 

O gráfico da figura 7 e este são quase a antítese um do outro. Assim, ao 

contrário do que aconteceu na figura 7, neste, as disciplinas mais selecionadas foram 

as de línguas – Português e Inglês – representadas em tons de laranja, e as menos 

selecionadas foram as do curso de ciências e tecnologias – Biologia e Geologia, 

Físico-química e Matemática – representadas em tons de verde. Contudo, existem 

quatro alunos que não gostam da disciplina de Físico-química e seis alunos que não 

gostam da disciplina de Matemática. Apenas um referiu não gostar de Biologia e 

Geologia. Alguns alunos também afirmaram não gostar de algumas disciplinas 

deixadas no ciclo anterior, como História, Geografia ou Francês.  

O Desempenho Escolar 

 Mesmo tendo um grande interesse pela disciplina de Biologia e Geologia, 

como será que se classificam, enquanto alunos, nessa mesma disciplina? As respostas 

encontram-se na figura 27. 

A grande maioria dos alunos (20) classificou-se como sendo bom a Biologia e 

Geologia. Alguns alunos (7) classificaram-se como médios e apenas um como muito 

bom. Nenhum aluno afirmou ser fraco ou muito fraco a esta disciplina, nem mesmo a 

aluna repetente. Como esta autoavaliação foi feita no início do ano letivo, a mesma 

refere-se ao desempenho dos alunos no ciclo anterior, excetuando o caso da aluna 

repetente.  
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2 3

Ciências/Biologia/Geologia 

Físico-Química 

Matemática 

Português 

Inglês 
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Não tem ou não respondeu. 
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Figura 27: Gráfico que representa as respostas à questão: “A Biologia e Geologia/Ciências 

Naturais achas que és um(a) aluno(a): (Coloca X no local correto)”. As possíveis respostas 

eram: “Muito Bom”, “Bom”, “Médio”, “Fraco”, ou “Muito Fraco”. 

De modo a comparar a autoavaliação dos alunos com a sua real prestação ao 

longo do 1º período do 10ºano de escolaridade do ensino secundário, ou mesmo a 

verificar a sua evolução enquanto alunos a Biologia e Geologia, abaixo apresentam-

se os resultados obtidos pelos alunos no final do primeiro período do novo ciclo de 

ensino. Para além de Biologia e Geologia, são também analisadas as classificações 

nas restantes disciplinas do curso de ciências e tecnologias (Quadro 2). 

Quadro 2: Classificações do 1º Período, em todas as disciplinas, dos alunos da turma 

em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português Inglês Filosofia
Educação 

Física
Matemática

Física e 

Química

Biologia e 

Geologia

Média 13,3 15,5 14,1 13,2 9,5 10 12,1

Moda 14 16 16 13 8 9 10 e 13

Sucesso (+) e

Insucesso (-) 

em 

Frequência 

Absoluta e 

Percentagem

+ - + - + - + - + - + - + -

28 1 29 / 29 / 29 / 13 16 15 14 25 4
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insucesso

13,8% 

insucesso

1

12

14

2

7

10

12

10

16

3

20

9

5

11

10

3

3

11

12

2
1

4

16

8

1

17-20

14-16

10-13

8-9

0-7

1

20

7
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Analisando o quadro 2, é possível afirmar que os alunos desta turma têm mais 

sucesso nas disciplinas de formação geral, comuns a todos os cursos do ensino 

secundário, do que nas disciplinas específicas do curso científico e tecnológico, ao 

qual pertencem. Deste modo, os alunos tiveram classificações mais elevadas nas 

disciplinas de Português, Inglês, Filosofia e Educação Física, do que nas disciplinas 

de Matemática, Físico-Química e Biologia e Geologia. Justificando mais 

pormenorizadamente esta afirmação, salientam-se as afirmações que se seguem. 

Em primeiro lugar, as disciplinas de formação geral tiveram médias 

superiores a 13 e as disciplinas específicas, iguais ou inferiores. Mais concretamente, 

a disciplina onde obtiveram a média mais alta foi a Inglês (15,5) e a mais baixa foi a 

Matemática (9,5). Em segundo lugar, nas disciplinas de formação geral houve apenas 

uma negativa, a Português, tendo, as restantes 100% de sucesso. Pelo contrário, nas 

disciplinas específicas houve um total de 34 negativas, sendo as taxas de insucesso 

de 55,2% a Matemática, 48,3% a Físico-Química e, por fim, 13,8% a Biologia e 

Geologia. Em terceiro lugar, houve negativas muito baixas, iguais ou inferiores a 6 

valores (de 0 a 20), num total de 13 alunos, nas disciplinas de Matemática e Físico-

Química. Olhando para as notas mais altas, acima de 14 valores, estas existem em 

maior número nas disciplinas de tronco comum e em muito menor número nas 

disciplinas específicas. Contudo, dentro das disciplinas específicas, a disciplina de 

Biologia e Geologia é aquela onde se verificam classificações mais elevadas. 

É curioso comparar estes resultados com os interesses dos alunos, pois os 

mesmos obtiveram resultados mais elevados nas disciplinas de que menos gostam e 

obtiveram resultados mais baixos nas disciplinas de que mais gostam. Seria 

interessante verificar se os interesses que os alunos tinham no início do ano letivo se 

mantêm ao longo do novo ciclo de ensino, pois o aprofundar das disciplinas pode 

trazer desilusões ou encantamentos. 

Para caracterizar melhor estes alunos na disciplina na qual se realiza este 

estudo, de Biologia e Geologia, apresentam-se a tabela e gráficos abaixo (figura 28). 
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Figura 28: Classificações do 1º Período na disciplina de Biologia e Geologia. 

A média de classificações obtida em Biologia e Geologia é de 12,1 valores. 

As notas mais atribuídas foram, simultaneamente 10 e 13, designando-se, por isso, 

uma distribuição bimodal. Dos 29 alunos da turma, 25 tiveram positiva e 4 alunos 

tiveram negativa. Analisando os dados apresentados na imagem, é possível 

caracterizar melhor as quatro negativas, as dezasseis positivas entre 10 e 13 e as oito 

positivas entre 14 e 16 e, por fim, a única classificação acima de 17. Das negativas, 

apenas uma foi de 8 valores, sendo as restantes de 9 valores. Dentro das dezasseis 

positivas de 10 a 13, cinco foram de 10 valores, quatro de 11 valores, duas de 12 

valores e cinco de 13 valores. Recordando, as notas 10 e 13 foram as mais atribuídas 

nesta turma, nesta disciplina. Das positivas mais elevadas, de 14 a 16 valores, houve 

apenas quatro de 15 valores e quatro de 14 valores, não havendo nenhum 16. Por 

fim, na gama de classificações mais elevadas, de 17 a 20, houve apenas um 17. 

Comparando estes resultados com a autoavaliação feita pelos alunos no início 

do ano, os mesmos desceram um pouco, ou inicialmente classificaram-se acima do 

seu verdadeiro desempenho enquanto alunos de Biologia e Geologia. Na verdade, a 

maioria dos alunos apresenta um desempenho médio, havendo alguns com um 

desempenho fraco. Apesar de tudo, oito alunos apresentam um bom desempenho e 

um outro, um muito bom desempenho, correspondendo à autoavaliação inicial. 

Dadas as classificações apresentadas às disciplinas específicas do curso de 

ciências e tecnologias, mais concretamente a Biologia e Geologia, no 1º Período, a 

Proposta Didática apresentada no capítulo seguinte é construída também com o 

objetivo de tentar subir o desempenho dos alunos na disciplina e continuar a motivá-

los para a mesma.  

4

16

8

117-20

14-16

10-13

8-9

0-7

1 3

5

4

2
5

4

4
1

8

9

10

11

12

13

14

15

17



72 
 

 



73 
 

CAPÍTULO V - PROPOSTA DIDÁTICA 

A proposta didática para a lecionação da Unidade 1: Obtenção de Matéria 

tem em conta tudo o que já foi referido até aqui: as teorias cognitivistas de ensino e 

de aprendizagem, as competências necessárias para saber viver na sociedade atual, a 

importância da contextualização do ensino e de aprendizagem à escola e aos alunos, 

também já apresentados e descritos, o conteúdo científico da temática e, por fim, as 

orientações curriculares para lecionação da unidade em questão. Como tal, apresenta-

se uma proposta baseada em cinco atividades práticas que são introduzidas e 

analisadas no subcapítulo 1 – As Cinco Atividades Práticas. No subcapítulo 2 – A 

Intervenção Escolar – é apresentada a organização da intervenção e o desenrolar da 

mesma, que incluem as cinco atividades práticas anteriores e outras metodologias de 

ensino-aprendizagem. 

1. Atividades Práticas 

Tal como foi referido anteriormente, a Proposta Didática consiste, 

fundamentalmente, na implementação de cinco atividades práticas, que são 

apresentadas abaixo, no quadro 3.  

Quadro 3: Introdução das cinco atividades práticas, referindo a subunidade onde 

estão inseridas, a temática que trabalham, no que consistem e qual o seu produto 

final, alvo de uma avaliação sumativa e formativa. 

Atividade 

Prática 
Subunidade Temática Atividade Produto Final 

Atividade 

Prática 1 
Heterotrofia 

Estratégias 

Digestivas 

Atividade de pesquisa; 

Construção de um poster científico 
Poster Científico 

Atividade 

Prática 2 
Heterotrofia Osmose 

Atividade laboratorial 

(Grau de Abertura 1*) 

Relatório V de 

Gowin 

Atividade 

Prática 3 
Heterotrofia 

Difusão 

Facilitada 

Atividade laboratorial investigativa 

(Grau de Abertura 2*) 

Relatório V de 

Gowin 

Atividade 

Prática 4 
Autotrofia Fotossíntese 

Atividade laboratorial investigativa 

(Grau de Abertura 3*) 
Relatório Clássico 

Atividade 

Prática 5 
Autotrofia Quimiossíntese 

Atividade de pesquisa; 

Atividade de discussão com jogo de 

papéis - Debate 

Debate 

  *O grau de abertura está de acordo com o defendido por Borges (2002) e apresentado no enquadramento teórico. 
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Como é possível verificar através do quadro 3, as atividades são todas 

diferentes entre si e percorrem a maioria dos assuntos abordados na Unidade 1: 

Obtenção de Matéria. Contudo, deixam de fora alguns assuntos da unidade, como a 

Difusão Simples e o Transporte Ativo, ambos inseridos na subunidade de 

Heterotrofia. Estes outros assuntos são trabalhados sob metodologia expositiva, de 

resolução de exercícios de papel e lápis, de resolução de uma ficha de trabalho e de 

preenchimento de um mapa de conceitos. Contudo, os assuntos já abordados através 

das atividades práticas, também foram reforçados, enquadrados ou sintetizados com 

estas outras metodologias de ensino-aprendizagem. Todas estas outras metodologias 

são explicitadas melhor no subcapítulo seguinte - A Intervenção Escolar. Por agora, 

neste subcapítulo, apresentam-se e discutem-se, detalhadamente e individualmente, 

as cinco atividades práticas. 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas 

A Atividade Prática 1 (apêndice A) trabalha a temática das Estratégias 

Digestivas, inserida na subunidade de Heterotrofia, através da construção de um 

poster científico. Para tal, é atribuído um ser vivo a cada grupo de trabalho e é 

pedido aos alunos que realizarem pesquisa e construam um poster científico sobre 

esse ser vivo, mais concretamente, sobre as suas estratégias digestivas. Para orientar 

os alunos no seu trabalho, são indicados alguns tópicos no enunciado, que devem 

constar no poster. Como tal, pretende-se desenvolver nos alunos, não só 

conhecimento substantivo sobre vários conteúdos, como também conhecimento 

processual, relacionado com a capacidade de pesquisa e com a capacidade de 

construção de um poster científico. Ao desenvolver esta última capacidade, os alunos 

aprendem uma das formas de comunicar em ciência. Através desta forma de 

comunicação, os alunos aprendem a utilizar linguagem científica corretamente, bem 

como a construir um texto e figuras apelativas e coerentes. Além disso, como o 

discurso escrito organiza a atividade mental, a construção deste poster torna-se 

fundamental para a consolidação das aprendizagens relativas às Estratégias 

Digestivas. 

Inicialmente, a ideia era que o poster fosse apresentado à turma e 

posteriormente exposto na escola, no dia mundial da biodiversidade, 22 de Maio. 

Contudo, como o 3º Período foi curto e o Professor Cooperante ainda tinha três 
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unidades didáticas para lecionar, não houve tempo para apresentar o poster à turma, 

tendo sido apenas exposto na escola dia 22 de Maio.  

Em apêndice (Apêndice A) está apenas o exemplo de um dos enunciados, 

referente à águia-real, atribuída a um grupo de trabalho. Aos restantes grupos, foram 

atribuídos, respetivamente, os seguintes seres vivos: paramécia, amiba, esponja, 

penicilina, bolor do pão, anémona, caravela portuguesa, estrela-do-mar, lesma-do-

mar, gafanhoto, vaca, leopardo e baleia. A escolha destes seres vivos não foi ao 

acaso. Em primeiro lugar, procurava abordar o máximo de estratégias digestivas, 

desde a digestão intracelular, passando pela extracelular e extracorporal, até à 

extracelular e intracorporal com vários graus de complexidade. Em segundo lugar, 

procurava abranger um grupo de seres vivos muito heterogéneo, de modo a que os 

alunos (e a escola, após a exposição) se apercebessem e valorizassem a 

biodiversidade existente, desenvolvendo nos mesmos uma atitude positiva face ao 

respeito pela natureza. Em terceiro lugar, muitos dos seres vivos escolhidos já tinham 

sido referidos no Módulo Inicial, ou iam ser referidos nas unidades seguintes, como é 

o caso da paramécia, da amiba, da águia e do gafanhoto, contribuindo para o fio 

condutor entre as unidades. Em quarto e último lugar, procurava abordar seres vivos 

diferentes daqueles utilizados nas aulas e no manual como exemplos das várias 

estratégias digestivas, que foram: o cogumelo, a hidra, a planária, a minhoca e o 

Homem. 

Como já referido brevemente, com esta atividade pretendia-se atingir 

determinados objetivos de aprendizagem e desenvolver determinadas competências 

nos alunos. Contudo, ambos são referidos com maior pormenor no Apêndice B. Os 

critérios de avaliação do poster são também apresentados no Apêndice C. 

Atividade Prática 2 - Osmose 

A Atividade Prática 2 (Apêndice D) trabalha a temática da Osmose, inserida 

na subunidade de Heterotrofia, através da realização de uma experiência laboratorial. 

Nesta atividade, são feitas duas preparações de epiderme de cebola, coradas a 

vermelho. Uma das preparações é colocada numa solução de água destilada 

(hipotónica relativamente ao meio interno da célula) e outra é colocada numa solução 

de água salgada (hipertónica relativamente ao meio interno). Assim, os alunos 
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observam o vacúolo a ficar totalmente preenchido na primeira situação e vazio na 

segunda. Antes da atividade, é explicado aos alunos que quando a célula é 

impermeável aos solutos, ocorre passagem de água através da membrana, de uma 

área onde as suas moléculas estão em maior concentração para uma área onde são 

menos concentradas. Contudo, não é explicado como acontece na natureza, numa 

célula vegetal, relativamente aos vacúolos, por isso os alunos não sabem exatamente 

quais serão os resultados da atividade, apesar de os poderem pressupor. Deste modo, 

como é dado o protocolo aos alunos, mas o resultado ainda não é sabido, trata-se de 

uma atividade laboratorial com grau de abertura 1 (Borges, 2002). Mesmo que o grau 

de abertura das atividades laboratoriais deva ser superior a 1, acreditou-se que, para 

começar, os alunos deviam ter como exemplo uma atividade mais fechada para, 

depois, ir aumentando o grau de abertura gradualmente. Assim, percebem, através do 

exemplo, como se deve organizar e planear uma investigação laboratorial, 

desenvolvendo uma atitude de confiança e responsabilidade pelo trabalho científico e 

preparando-se melhor para as atividades que se seguem, de cariz mais investigativo. 

Além disso, como é uma atividade na qual os alunos necessitam de manipular um 

enorme número de material laboratorial e de utilizar técnicas usuais (como montar 

uma preparação entre lâmina e lamela, e observar ao microscópio), desenvolvem 

conhecimento processual. Toda esta manipulação é motivante para os alunos, 

tornando as aprendizagens mais significativas (Leite, 2001). 

Nesta atividade, os alunos são avaliados por observação e através da 

construção de um relatório V de Gowin sobre a atividade, ao qual é atribuída uma 

classificação. Deste modo, aprendem também a construir um relatório V de Gowin, 

uma outra forma de comunicar em ciência, aproximando-os do fazer ciência. Assim, 

os alunos aprendem a utilizar linguagem científica corretamente e com clareza e a 

desenvolver a capacidade de síntese, de organização e de raciocínio lógico. No 

relatório, é pedido aos alunos que descrevam os resultados obtidos, que os 

interpretem e que tirem uma conclusão, pelo que desenvolvem competências de 

raciocínio, de interpretação, de análise e de dedução. No relatório é também pedido 

aos alunos que relacionem dois textos com a atividade prática realizada, levando-os a 

perceber a importância do conhecimento científico nas questões ambientais e sociais. 

Ou seja, estabelecem uma relação entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o 

ambiente (CTSA). Além disso, como o discurso escrito organiza a atividade mental, 
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a construção deste relatório torna-se fundamental para a consolidação das 

aprendizagens relativas à Osmose. 

Como já referido brevemente, com esta atividade, pretendia-se atingir 

determinados objetivos de aprendizagem e desenvolver determinadas competências 

nos alunos. Contudo, ambos são referidos com maior pormenor no Apêndice E. Os 

critérios de avaliação do relatório V de Gowin são também apresentados no Apêndice 

F. 

 Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada 

A Atividade Prática 3 (Apêndice G) trabalha a temática da Difusão 

Facilitada, inserida na subunidade de Heterotrofia, através da realização de uma 

experiência num simulador informático. Deste modo, para a realização desta 

atividade, os alunos já têm conhecimento do fenómeno de difusão simples e sabem 

que a difusão facilitada ocorre com o apoio de proteínas membranares. Contudo, 

nada sabem sobre o processo em si da difusão facilitada. Esta atividade tem como 

objetivo que os alunos investiguem sobre os princípios desse processo, respondendo 

às três questões que se apresentam no documento: O que leva as substâncias a 

atravessar a membrana? Como variam as concentrações das substâncias ao longo do 

tempo? Como varia a velocidade de transporte das substâncias? 

As funções e potencialidades do programa informático são apresentadas 

previamente ao aluno, de modo a que ele saiba trabalhar com o mesmo. 

Posteriormente, os alunos são convidados a realizar a investigação, com apoio e 

orientação do professor. Como são os próprios alunos a criar as estratégias 

investigativas e a planear a investigação, mas as questões orientadoras são dadas pelo 

professor, trata-se de uma atividade com grau de abertura 2 (Borges, 2002). Como 

referido acima, pretende-se abrir, gradualmente, as atividades, de modo a que os 

alunos não se sintam perdidos e ganhem confiança no trabalho científico. Deste 

modo, a atividade anterior era de grau 1 e esta já é de grau 2. 

Introduzir uma atividade num simulador informático não foi de todo por 

acaso. Em primeiro lugar, muitos estudos já referiram que utilizar um simulador 

informático como ferramenta de ensino proporciona uma aprendizagem visual e 

interativa, centrada no aluno (Baek, 2009). Em segundo lugar, esta temática – 
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Difusão Facilitada – enquadra-se no transporte membranar, dentro da subunidade 

Heterotrofia, que não é possível visualizar, nem ao microscópio escolar. Como tal, o 

suporte informático, mesmo trabalhando com representações esquemáticas e tendo 

muitas limitações, permite essa “visualização” aos alunos. Em terceiro, porque, como 

referido no Capítulo IV, os alunos desta turma gostam muito de estar ao computador 

e fazem-no bastante nos seus tempos livres, pelo que esta se torna, em princípio, uma 

atividade estimulante e interessante para os alunos. Tal pressuposto também já tinha 

sido afirmado no Capítulo II, embora referindo-se à generalidade dos jovens dos dias 

de hoje. Em quarto e último lugar, pela emergência das tecnologias na sociedade 

atual, pelo seu impacto na ciência, dando aos alunos um exemplo da interação entre a 

ciência e a tecnologia.  

Nesta atividade, os alunos são avaliados por observação e através construção 

de um relatório V de Gowin sobre a atividade, ao qual é atribuída uma classificação. 

Tal como na atividade anterior, através da construção deste relatório, os alunos 

desenvolvem uma série de competências fundamentais, inerentes ao trabalho 

científico e transversais ao ser humano, permitindo-os ser cidadãos mais 

competentes, conscientes, livres e autónomos. Além disso, como o discurso escrito 

organiza a atividade mental, a construção deste relatório torna-se fundamental para a 

consolidação das aprendizagens relativas à Difusão Facilitada. Ao contrário do que 

acontece no relatório anterior, neste já é pedido que os alunos analisem a 

investigação que fizeram e que façam uma reflexão sobre os constrangimentos da 

utilização de um programa informático na interpretação de fenómenos biológicos. 

Segundo Santos e colaboradores (2002), quando os alunos refletem sobre a 

investigação realizada, tomam consciência dos processos seguidos, pelo que é 

essencial pedir aos alunos relatórios nos quais isso aconteça. 

Como já referido brevemente, com esta atividade pretendia-se atingir 

determinados objetivos de aprendizagem e desenvolver determinadas competências 

nos alunos. Contudo, ambos são referidos com maior pormenor no Apêndice H. Os 

critérios de avaliação do relatório V de Gowin são também apresentados no Apêndice 

I. 
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Atividade Prática 4 - Fotossíntese 

A Atividade Prática 4 (Apêndice J) trabalha a temática da Fotossíntese, 

inserida na subunidade de Autotrofia, através da realização de uma experiência 

laboratorial investigativa. Na verdade, a atividade está dividida em duas partes. Na 

parte I, os alunos apenas têm de detetar a presença de amido em diversos materiais. 

Na parte II é que os alunos realizam a atividade investigativa, motor central da 

atividade e alvo da posterior avaliação sumativa.  

Com esta atividade pretende-se introduzir a fotossíntese e, sobretudo, 

relacionar este processo com a obtenção de matéria, tomando, como exemplo, o 

amido. Antes de realizarem a atividade, os alunos já sabem o básico da fotossíntese, 

ou seja, que é um processo que utiliza a energia solar, consome água e dióxido de 

carbono, produzindo matéria orgânica e libertando oxigénio para o meio. Além disso, 

sabem o que é o amido. No parágrafo inicial do enunciado é relembrado este 

composto orgânico, abordando a estrutura dos hidratos de carbono já mencionada no 

Módulo Inicial, tentando estabelecer, novamente, a ponte de conteúdos. Contudo, o 

que falta nos alunos é estabelecerem uma relação óbvia entre ambos, ou seja, entre a 

fotossíntese e a produção de amido. Para tal, é pedida a investigação, na qual os 

alunos escolhem um fator necessário à ocorrência da fotossíntese (como luz, água ou 

CO2), formulam uma questão investigativa, criam estratégias de investigação, 

planeiam uma investigação e depois executam-na. Nesta parte inicial, o professor 

deve promover o brainstorming e orientar os alunos nas suas escolhas. Como são os 

alunos que efetuam sozinhos, embora com a orientação do professor, todos estes 

passos, trata-se de uma atividade com grau de abertura 3 (Borges, 2002). Deste 

modo, ao longo de três atividades práticas (a 2, a 3 e a 4), foi-se aumentando 

gradualmente o grau de abertura, de modo a que os alunos realizassem uma 

aprendizagem igualmente gradual. Tal como aconteceu na Atividade Prática 2, nesta 

os alunos trabalharam com imensos materiais laboratoriais e utilizaram diversas 

técnicas, desenvolvendo também um enorme número de competências. Como esta 

atividade era aberta, desenvolveu também nos alunos a capacidade para aceitar o erro 

e valorizar e respeitar os resultados obtidos. Ou seja, atitudes fundamentais à 

investigação em ciência. 
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A avaliação deste trabalho é sob a forma de um relatório clássico, ou seja, um 

relatório científico completo, por escrito. Só nesta atividade é que se pediu relatório 

clássico, por ser uma atividade onde se pretendia que os alunos desenvolvessem mais 

o texto, explicassem as suas motivações e o seu raciocínio desde o primeiro 

momento. Claro que nas atividades anteriores também seria interessante obter mais 

informação por parte dos alunos e levá-los a aprofundar mais o conhecimento. 

Contudo, dada a enorme sobrecarga de trabalhos nesta disciplina, através da 

realização destas cinco atividades práticas, bem como nas restantes disciplinas, 

pensou-se que seria mais sintética a construção de um relatório em formato V de 

Gowin. Além disso, Varandas (2000) e Brocardo (2001), ambos referidos em Santos 

e colaboradores (2002), afirmam que a qualidade dos relatórios produzidos pelos 

alunos vai aumentando progressivamente, uma vez que os alunos vão construindo, 

cada vez mais, textos mais elaborados, completos e detalhados, pelo que o começo 

por relatórios V de Gowin e o culminar num relatório clássico, não foi por acaso.  

Como já referido brevemente, com esta atividade pretendia-se atingir 

determinados objetivos de aprendizagem e desenvolver determinadas competências 

nos alunos. Contudo, ambos são referidos com maior pormenor no Apêndice K. Os 

critérios de avaliação do relatório V de Gowin são também apresentados no Apêndice 

L.  

Atividade Prática 5 - Quimiossíntese 

A Atividade Prática 5 (Apêndice M) trabalha a temática da Quimiossíntese, 

inserida na subunidade de Autotrofia, através da realização de um debate com jogo 

de papéis. Para tal é apresentada uma notícia aos alunos que aborda a temática das 

fontes hidrotermais, onde se encontram seres quimiossintéticos que estão na base de 

ecossistemas complexos e únicos, e onde se encontram também metais como cobre, 

ferro ou ouro. Depois, pede-se aos alunos para refletirem sobre as seguintes questões: 

Qual a importância das fontes hidrotermais para a ciência, tanto para a Geologia 

como para a Biologia? Como é que o primeiro nível trófico destas zonas do oceano 

produz o seu próprio alimento? Por fim, é apresentada a problemática da exploração 

geológica dos recursos minerais ali existentes versus a preservação daqueles 

ecossistemas tão ricos. Para tal, reúne-se um conselho com vários participantes: 

Biólogos Marinhos Investigadores; Geólogos a trabalhar na exploração de recursos 
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minerais; membros de uma ONG com preocupações ambientais e ecológicas; 

membros do Ministério da Economia, membros do Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, membros do Ministério de Educação e Ciência 

e, por fim, os moderadores. Estes papéis são distribuídos aleatoriamente pelos alunos 

e os mesmos têm de os incorporar e representar no debate. Como os alunos se têm de 

colocar no papel de outras personagens, desenvolvem uma elevada capacidade 

cognitiva. Além disso, são levados a realizar um profundo trabalho de pesquisa, 

documentando-se sobre o papel que vão desempenhar, sobre o tema da 

quimiossíntese, e sobre o tema de geologia, de modo a realizarem uma argumentação 

fundamentada, sólida e cientificamente correta. Como tal, esta atividade tem uma 

dimensão transdisciplinar, polivalente, atual, que estabelece uma forte relação entre a 

ciência, a tecnologia, a sociedade, a política, a educação, a economia e o ambiente, 

alertando os alunos para estas problemáticas. Esta aproximação ao quotidiano do 

aluno aumenta o sucesso da aprendizagem de ciência, desenvolvendo nos alunos 

habilidade de expressão crítica, consciência social e valores democráticos.  

Como já referido brevemente, com esta atividade pretendia-se atingir 

determinados objetivos de aprendizagem e desenvolver determinadas competências 

nos alunos. Contudo, ambos são referidos com maior pormenor no Apêndice N. Os 

critérios de avaliação do debate são também apresentados no Apêndice O. 

As Cinco Atividades 

Após a análise cuidadosa de todas as atividades, é possível verificar que as 

mesmas procuram ser variadas, tentando desenvolver diferentes competências nos 

alunos. Do mesmo modo, a avaliação também procura ser variada, embora 

predomine a realização de relatórios científicos. Essa predominância tem aspetos 

negativos, pois, como afirmam Santos e colaboradores (2002), o pedido sistemático 

de relatórios pode, aos olhos dos alunos, tornar-se uma tarefa demasiado exigente, 

causando uma reação menos favorável por parte dos mesmos. Contudo, no caso desta 

Proposta Didática, os relatórios procuram ser variados entre si, propondo objetivos 

diferentes, formatos diferentes, exigindo reflexões diferentes e uma análise diferente 

da investigação realizada. Deste modo, a existência de instrumentos variados 

propicia uma sequência de aulas dinâmica, captando o interesse dos alunos, evitando 

a repetição e a monotonia. Além disso, tal como já foi referido, permite desenvolver 
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e avaliar competências diferentes, pelo que alunos com diferentes competências 

desenvolvidas têm oportunidade de se destacar positivamente em, pelo menos, algum 

dos instrumentos de avaliação (Fernandes 2004). 

Como já foi referido no Capítulo 1, Enquadramento Teórico, cada aluno, no 

10.ºano, tem determinadas competências desenvolvidas, em detrimento de outras, 

reunindo características diferentes de todos os outros alunos da turma. Em adição, 

abordou-se a importância da aprendizagem em grupo, defendida por Vygotsky, na 

qual os alunos realizam aprendizagens mais bem-sucedidas quando trabalham a 

pares, uma vez que o par menos competente aprende com o mais competente e vice-

versa. Como tal, no início do ano letivo, o Professor Cooperante realizou um teste de 

avaliação de competências (Anexo 2) que permitiu agrupar os alunos nas díades mais 

frutíferas para o processo de aprendizagem das ciências. Deste modo, desde esse 

momento os alunos trabalham em pares. No final do 1º Período, os pares sofreram 

uma reformulação, tendo em conta as observações realizadas pelo Professor e a 

própria evolução dos alunos. Naturalmente, durante a realização das atividades 

propostas neste estudo investigativo, os alunos continuaram a trabalhar a pares, nas 

díades preformadas. Apenas na Atividade 5 é que os alunos foram classificados e 

comentados individualmente, pois intervieram individualmente. Deste modo, existem 

14 díades, denominadas por grupos. O Grupo 1 é constituído pelos alunos A e F, o 

Grupo 2 é constituído pelos alunos B e J (e, no início, também pela aluna que 

entretanto desistiu do curso de ciências e tecnologias); o Grupo 3 é constituído pelos 

alunos C e H; o Grupo 4 é constituído pelos alunos D e N; o Grupo 5 é constituído 

pelos alunos E e I; o Grupo 6 é constituído pelos alunos G e M; o Grupo 7 é 

constituído pelos alunos K e L; o Grupo 8 é constituído pelos alunos O e Y; o Grupo 

9 é constituído pelos alunos P e AB; o Grupo 10 é constituído pelos alunos Q e AA; 

o Grupo 11 é constituído pelos alunos R e V; o Grupo 12 é constituído pelos alunos S 

e T; o Grupo 13 é constituído pelos alunos U e Z; por fim, o Grupo 14 é constituído 

pelos alunos W e X. Deste modo, já é possível ter noção das díades e de acompanhar 

o percurso dos alunos na realização e desempenho das Atividades Práticas 1, 2, 3 e 4, 

na Atividade Prática 5 e no Teste de Avaliação. 
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 Mesmo que, ao longo da intervenção escolar, tenham sido implementados 

outros tipos de metodologias, como metodologia expositiva, resolução de exercícios 

de papel e lápis, resolução de uma ficha de trabalho e preenchimento de um mapa de 

conceitos, a intervenção desenrolou-se sobretudo em torno das cinco atividades 

práticas acima apresentadas. Como tal, estas atividades são o alvo principal da 

investigação realizada. 

2. Organização da Intervenção 

Antes de apresentar a organização da intervenção em si, é importante referir 

que a turma onde foi aplicada a proposta didática tinha aulas de Biologia e Geologia 

três vezes por semana: às 2
as

, 4
as

 e 6
as 

feiras. As aulas de 4
as

 e 6
as

 feiras eram de 90 

minutos, nas quais a turma estava toda reunida, ou seja, onde constavam os 29 alunos 

simultaneamente, e ocorriam em salas de aula comuns. As aulas de 2
as

 feira eram de 

135 minutos e a turma encontrava-se dividida em dois turnos: o Turno 1 e o Turno 2. 

O Turno 1 tinha os 135 minutos de Biologia e Geologia em 2º lugar, pois os 

primeiros 135 minutos eram na disciplina de Físico-Química. Pelo contrário, o Turno 

2 começava por ter Biologia e Geologia, passando depois, para os 135 minutos em 

Físico-Química. Esta aula de 135 minutos ocorria no laboratório de ciências, propício 

ao desenrolar de determinadas atividades práticas. 

O período de lecionação de aulas decorreu de 7 de Março a 23 de Abril de 

2014, com a exceção das Férias da Páscoa, que decorreram de 7 a 21 de Abril. Deste 

modo, o período de lecionação começou a uma 6ª feira, numa aula de 90 minutos, à 

qual se seguiu uma aula na 2ª feira seguinte, de 135 minutos, no laboratório. Deste 

modo, a Proposta Didática ajustou-se a esta sequência, tentando aproveitar, da 

melhor forma, o espaço físico das aulas. O quadro seguinte (Quadro 4) apresenta o 

calendário deste período de lecionação, com tópicos dos principais conteúdos 

abordados em cada aula. Contudo, importa referir, desde já, que o período de entrega 

e avaliação de trabalhos se prolongou pelo 3º Período, mas essa calendarização não é 

apresentada para já, uma vez que agora se abordam apenas as aulas propriamente 

ditas. 
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Quadro 4: Calendarização e organização da intervenção escolar. 

2ªfeira 

Aula 135 minutos 

Laboratório 

Turnos 

3ª 

4ªfeira 

Aula 90 minutos 

Sala Comum 

Turma Completa 

5ª 

6ªfeira 

Aula 90 minutos 

Sala Comum 

Turma Completa 

Sáb. Dom. 

3 4 5 6 7 

 Finalização do estudo do 

Módulo Inicial; 

 Introdução ao estudo da 

Obtenção de Matéria; 

 Início da Heterotrofia; 

 Início do estudo da membrana 
plasmática; 

 Realização do Miniteste. 

8 9 

10 

 Recapitular estudo da 

Heterotrofia; 

 Apresentar Atividade 

Prática 1 

 Recapitular e terminar 
a membrana 

plasmática; 

 Transporte na 

membrana; 

 Osmose; 

 Fazer Atividade 

Prática 2. 

11 12 

 

 

 Correção da Minificha 

 Recapitular o transporte 

na membrana; 

 Recapitular osmose; 

 Realizar a Ficha de 

Trabalho. 

13 14 

 

 Correção da Ficha de 

Trabalho; 

 Síntese do Transporte não 

mediado; 

 Início do Transporte mediado; 

 Difusão Facilitada; 

 Apresentar o simulador 

informático. 

15 16 

17 

 Recapitular simulador; 

 Fazer a Atividade 

Prática 3 

 Transporte Mediado; 

 Difusão Facilitada; 

 Transporte Ativo. 

18 19 

 

 Endocitose; 

 Exocitose; 

 Mapa de Conceitos; 

20 21 

 Mapa de Conceitos; 

 Processos de Digestão: 

 Digestão Intracelular 

 Digestão Extracelular e 

extracorporal 

22 23 

24 

 Digestão Extracelular 
e intracorporal; 

 Terminar os Processos 
de Digestão 

 Iniciar a Autotrofia 

 Realizar a Atividade 

Prática 4 

25 26 

 

 

 Teste de Avaliação. 

27 28 

 

 ATP 

 Pigmentos fotossintéticos 

 Captação da energia luminosa 

 Mecanismos da Fotossíntese 

29 30 

31 

 Terminar a Atividade 

Prática 4 

 Mecanismos da 

Fotossíntese; 

 Fase fotoquímica; 

 Fase química. 

1 2 

 Mecanismos da 

Fotossíntese 

 Quimiossíntese; 

3 4 

 Entrega dos Testes; 

 Autoavaliação. 

5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 

 Realizar a Atividade 

Prática 5; 

 Síntese Obtenção de 

Matéria. 

24 25 26 27 

 
Legenda: 

 Fins de semana, férias e feriados. 

A azul – Intervenções do Professor Cooperante. 

A vermelho – As cinco atividades práticas que integram o trabalho investigativo. 
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 Na aula 1 (Apêndices P e Q, relativos à sua descrição e reflexão, e slides, 

respetivamente, e Anexo 3, relativo ao exercício realizado) introduziu-se a Obtenção 

de Matéria, enquadrou-se a mesma na organização do programa de Biologia, e 

começou-se o estudo da Heterotrofia, iniciando o transporte através da membrana 

citoplasmática com a caracterização da membrana. Para tal, utilizou-se metodologia 

expositiva e de pergunta-resposta oral, na qual se procurou perceber quais os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, e resolveu-se um exercício do 

manual.  

Na aula 2 (Apêndices R e S, relativos à sua descrição e reflexão, e slides, 

respetivamente) recapitulou-se muito do que já tinha sido abordado na aula anterior, 

acrescentando-se alguma informação e continuou-se com o estudo da Heterotrofia, 

mais concretamente, com o transporte através da membrana citoplasmática. Além 

disso, introduziu-se a Atividade Prática 1 e realizou-se a Atividade Prática 2. A 

Atividade Prática 1 introduziu-se no início da temática da Heterotrofia com o 

propósito de enquadrar esta temática, motivar os alunos para a mesma, levá-los a 

desenvolver um trabalho contínuo ao longo de toda esta subunidade, podendo ir 

esclarecendo as dúvidas com a professora, obrigando-os a estudar. Deste modo, as 

aulas em si tornar-se-iam mais significativas. Por um lado, porque alguns alunos já 

teriam realizado algum trabalho de pesquisa, trazendo já algum conhecimento para a 

aula e usufruindo mais da mesma. Por outro lado, ao abordar outros seis exemplos de 

estratégias digestivas na aula, os alunos já partiam para a pesquisa do seu próprio ser 

vivo com algumas bases e com os conhecimentos organizados. E, por fim, nenhum 

grupo de trabalho seria injustiçado, sendo atribuídos 14 seres vivos diferentes dos 

trabalhados nas aulas. Tanto a Atividade Prática 1, como a Atividade Prática 2, 

foram recebidas com entusiasmo pelos alunos. A segunda atividade decorreu 

bastante bem, tal como a restante aula, tendo havido uma grande evolução da 

primeira aula para esta. 

Na aula 3 (Apêndices T, U, V e W, relativos à sua descrição e reflexão, 

slides, ficha de trabalho, e objetivos e competências da ficha de trabalho, 

respetivamente) os alunos começaram por preencher o questionário relativo à 

Atividade Prática 2, seguindo-se a continuação do estudo do transporte através da 

membrana citoplasmática. Para tal, utilizou-se metodologia expositiva e a resolução 
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de uma ficha de trabalho. A ficha de trabalho foi introduzida com dois propósitos 

fundamentais. Em primeiro lugar, a descrição e caracterização da membrana 

citoplasmática e o fenómeno de Osmose são dois temas complexos, novos para os 

alunos, que exigem um grau de memorização e de compreensão elevados, e cuja 

verdadeira aprendizagem condiciona a aprendizagem das temáticas seguintes. Como 

tal, a realização de uma ficha de trabalho pretendia consolidar e sistematizar estas 

aprendizagens tão importantes. Em segundo lugar, preparou-se os alunos para o 

estilo de questões que saem nos testes de avaliação sumativa e no exame nacional, 

proporcionando uma base de estudo para os mesmos e de prática deste tipo de 

exercícios, igualmente importantes. Em terceiro lugar, o tipo de exercícios 

desenvolve competências processuais, essenciais à compreensão da ciência. Em 

quarto e último lugar, realizou-se esta ficha de trabalho por uma questão de logística. 

Como ao fenómeno de Osmose se seguia a Difusão Simples, muito rápida de 

abordar, e logo a seguir a Difusão Facilitada, não seria possível ocupar duas aulas de 

90 minutos com a Difusão Simples, esperando pela aula de 2ª feira no laboratório de 

informática, com a turma dividida em turnos, para aplicar a Atividade Prática 3. 

Assim, com a realização da ficha de trabalho, preencheram-se essas duas aulas de 90 

minutos e proporcionou-se uma aprendizagem, de conhecimentos substantivos e 

processuais, fundamental. 

Na aula 4 (Apêndices X e Y, relativos à sua descrição e reflexão, e slides, 

respetivamente) os alunos terminaram a resolução da ficha de trabalho, a mesma foi 

discutida com uma sessão de pergunta-resposta oral, estudou-se o fenómeno de 

Difusão Simples e apresentou-se o programa informático com que os alunos iam 

trabalhar na aula 5, a propósito da Atividade Prática 3. 

Na aula 5 (Apêndices Z e AA, relativos à sua descrição e reflexão, e slides, 

respetivamente) decorreu a implementação da Atividade Prática 3 e, posteriormente, 

abordou-se a Difusão Facilitada com metodologia expositiva e de pergunta-resposta 

oral. A maioria dos alunos recebeu muito bem a atividade, desenvolveu-a com 

alguma segurança, embora alguns grupos tenham sentido alguma dificuldade e 

necessitado de maior apoio da professora. 

Na aula 6 (Apêndices AB, AC, AD e AE relativos à sua descrição e reflexão, 

slides, mapa de conceitos, e objetivos e competências do mapa de conceitos, 
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respetivamente; e ANEXO 4, relativo ao exercício do manual) estudou-se o 

transporte ativo, a endocitose e a exocitose, terminando o estudo do transporte 

através da membrana citoplasmática. Estas três temáticas foram abordadas com 

metodologia expositiva, com visualização de vídeos, com a apresentação de 

sequências de imagens, com realização de exercícios do manual e com sessões de 

pergunta-resposta oral. Da mesma forma que se construiu a Atividade Prática 3 com 

recurso a um programa informático, que representa a realidade através de uma 

simulação, utilizaram-se várias representações esquemáticas e vídeos para explicar a 

Difusão Facilitada, Transporte Ativo, Endocitose e Exocitose, uma vez que são 

temáticas impossíveis de visualizar em contexto escolar e, consequentemente, 

difíceis de compreender. No final da aula, fez-se uma síntese do transporte através da 

membrana citoplasmática, com recurso a um Mapa de Conceitos. Segundo Reis 

(1995), os mapas de conceitos “representam, de forma resumida, esquemática e 

hierárquica, o que foi aprendido sobre determinado tema” (p.116). O mesmo autor 

explica ainda que “são constituídos por conceitos interligados numa teia de 

proposições, sendo os mais gerais, de maior abstração e poder de inclusão, 

representados na parte superior, e os mais particulares, de menor abstração e poder 

de inclusão, na parte inferior” (p.116). Muitos autores como Freitas (1989), abordam 

a importância da implementação de mapas de conceitos como uma ferramenta da 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, na qual o professor descobre o que 

o aluno já sabe a partir das ligações que estabeleceu entre os conceitos e a forma 

como os organizou hierarquicamente, e partir daí desenvolve as melhores estratégias 

de ensino-aprendizagem. Contudo, Reis (1995) reforça também a importância dos 

mapas de conceitos como síntese da aprendizagem de uma determinada temática. 

Nesse caso, ajudam os alunos a compreender e memorizar mais facilmente os 

conhecimentos. Como tal, utilizou-se o mapa de conceitos com esse mesmo 

propósito, finalizando a temática do transporte membranar.  

Na aula 7 (Apêndices AF e AG, relativos à sua descrição e reflexão, e slides, 

respetivamente; e Anexos 5, 6 e 7, relativos à imagem do pacote de leite, primeiro 

exercício do manual, e segundo exercício do manual, respetivamente) discutiu-se o 

mapa de conceitos da aula anterior, iniciou-se o estudo da ingestão, digestão e 

absorção e estudou-se a digestão intracelular, extracelular e extracorporal, e iniciou-

se o estudo da digestão extracelular e intracorporal. Todos estes conteúdos foram 
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abordados com metodologia expositiva, de pergunta-resposta oral e de resolução de 

exercícios no manual. Depois de explicar no que consistia a digestão optou-se por 

exemplificar este fenómeno e, em parte, a absorção, através de um pacote de leite 

Mimosa para intolerantes à lactose que se levou para a aula. No mesmo existe uma 

imagem semelhante à imagem apresentada no Apêndice AJ. Explicou-se que a 

lactose (polímero) é um hidrato de carbono que, durante a digestão é simplificado 

(reação de hidrólise) em dois componentes diferentes, a glicose (monómero) e a 

galactose (monómero), que já conseguem ser absorvidos pelo nosso organismo. Para 

tal, necessita da ação de uma enzima (enzima hidrolítica), a lactase. Existem muitas 

pessoas que não possuem a lactase no organismo e, por isso, são intolerantes à 

lactose, uma vez que não a conseguem digerir. O leite em questão já traz apenas a 

glicose e a galactose dissociadas. Foi interessante, pois alguns dos alunos eram 

intolerantes à lactose e bebiam daquele leite, ficando a perceber cientificamente o 

que se passava no seu corpo e as vantagens de beberem aquele leite. Deste modo, 

para além de se desenvolver conhecimento substantivo, estabeleceu-se uma relação 

entre a ciência e a sociedade, tornando a aprendizagem deste tema mais significativa 

para os alunos. Nesta aula, para além do que já foi referido, houve espaço para 

mostrar aos alunos um poster científico real, emprestado por um colega geólogo em 

doutoramento. Deste modo os alunos tiveram contacto com um exemplo de um 

poster científico real e em mão, percebendo o tamanho, o tipo de letra, a relação 

entre as imagens e os textos, o tamanho de ambos, entre outros detalhes, inspirando-

se para construir o seu próprio poster. 

Na aula 8 (Apêndices AH e AI, relativos à sua descrição e reflexão, e slides, 

respetivamente; e Anexo 8 relativo ao exercício do manual) estudaram-se as 

estratégias digestivas da hidra, da planária, da minhoca e do homem, de modo a 

passar por vários níveis de complexidade de uma digestão extracelular e 

intracorporal, sintetizou-se e rematou-se a heterotrofia, e iniciou-se o estudo da 

autotrofia, mais concretamente, da fotossíntese. Para tal, utilizou-se metodologia 

expositiva e de pergunta-resposta oral, sobretudo na Heterotrofia, e implementou-se 

a Atividade Prática 4 na Autotrofia. Ao implementar a atividade, foi dado um tempo 

inicial para os alunos escolherem um dos três intervenientes da fotossíntese para ser 

estudado – luz solar, água ou dióxido de carbono – e para discutirem, em díade, a 

melhor forma de investigar o impacto desse fator no processo fotossintético. 
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Promoveu-se, assim, um brainstorming inicial, durante o qual a professora rondou 

pelas mesas, a esclarecer os alunos e a orientá-los no planeamento da sua 

investigação. Na verdade, depois de todos os grupos terem delineado quase todo o 

planeamento experimental, a professora acabou por indicar o passo da descoloração 

das folhas para a realização do teste de lugol. Depois de todos os alunos escolherem 

o fator, foi distribuída uma planta a cada grupo, ou a cada dois grupos, dependendo 

das investigações planeadas, e os alunos realizaram o início do planeamento 

experimental. Como se tratava de um fenómeno que necessita de tempo, as plantas 

ficaram em experimentação durante uma semana, sendo a investigação finalizada na 

2ª feira seguinte, na aula 11. Como tal, prosseguiu-se com o estudo da fotossíntese, 

mais concretamente, da absorção de energia luminosa pelos cloroplastos, através de 

metodologia expositiva, de pergunta-resposta oral e com a resolução de um exercício 

do manual.  

Na aula 9 (Apêndice AJ, relativo à sua descrição e reflexão) decorreu o teste 

de avaliação sumativa (Apêndices AK e AL, relativos ao enunciado do teste e aos 

critérios de avaliação do mesmo, respetivamente). Mesmo que se deva utilizar 

mecanismos de avaliação variados, como acima descrito, os testes de avaliação não 

devem ser descartados (Fernandes, 2004). O mesmo autor afirma que “os testes são 

necessários e podem instrumentos muito úteis no desenvolvimento das aprendizagens 

dos alunos” (p. 15), desde que sejam bem construídos e que tenham um peso na 

avaliação adequado. Deste modo, e tal como estipulado entre os professores da 

escola, realizou-se um teste no final do 2º Período, momento que coincidiu com a 

intervenção escolar. O teste pretendia abranger apenas a Biologia do 10ºano, 

englobando o Módulo Inicial e a subunidade de Heterotrofia incluída na Unidade 

Obtenção de Matéria. Assim, construiu-se um teste dividido em quatro partes: a 

primeira dedicada à avaliação do Módulo Inicial; e as restantes três partes dedicadas 

à subunidade de Heterotrofia. A primeira parte valia 8,5 valores, de 0 a 20, enquanto 

as restantes três partes valiam, no total, 11,5 valores, de 0 a 20. Como é possível 

observar em apêndice, a maioria das questões do teste era do estilo fechado e uma 

era de resposta aberta, embora com intervalo de correção e ocorrência de situações 

intermédias. A maioria de questões do estilo fechado era escolha múltipla, mas havia 

também uma de correspondência entre afirmações e uma de verdadeiro e falso. As 

questões fechadas apresentam algumas limitações, de entre as quais, não permitir 
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“avaliar aspetos originais e criativos do pensamento dos alunos” (Fernandes, 2004, 

p.30) e não proporcionar uma avaliação diagnóstica sobre os processos que levaram 

os alunos a selecionar determinada opção. Contudo, também apresentam algumas 

vantagens, das quais se destacam: avaliar apenas o conhecimento do aluno sobre o 

assunto independentemente da sua capacidade de expressão escrita, a fiabilidade e 

objetividade da correção e, consequentemente do teste, a rapidez de correção e, por 

fim, a fácil aplicação a um elevado número de alunos (Fernandes, 2004). Por último, 

importa referir que a estrutura do teste assemelha-se à estrutura de um exame 

nacional atual, contextualizando os alunos nesse estilo de avaliação. 

Na aula 10 (Apêndices AM e AN, relativos à sua descrição e reflexão, e 

slides, respetivamente; e Anexo 9 relativo ao exercício do manual) prosseguiu-se 

com o estudo da fotossíntese, mais concretamente, com a absorção de energia 

luminosa pelos cloroplastos e já com os mecanismos da fotossíntese. Para tal 

utilizou-se metodologia expositiva, de pergunta-resposta oral e de resolução e 

discussão de um exercício do manual. Esse exercício era um pouco diferente dos 

restantes exercícios do manual, pois explorava mais a natureza da ciência. Como tal, 

a professora aproveitou essa potencialidade para aprofundar ainda mais esta vertente, 

contextualizando o exercício com questões históricas e colocando essas mesmas 

questões aos alunos. Depois, apresentou os cientistas em questão, contou um pouco 

da sua história, das suas conquistas na ciência, dos seus êxitos e fracassos e, 

posteriormente, realizou-se então o exercício que apresentava alguns dados de 

algumas das experiências mais importantes desses cientistas. Deste modo, trabalhou-

se nesta aula, não só conhecimento substantivo e processual, mas também muito 

conhecimento epistemológico. 

Na aula 11 (Apêndices AO e AP, relativos à sua descrição e reflexão, e 

slides, respetivamente; e Anexo 10 relativo ao exercício do manual) terminou-se a 

Atividade Prática 4 e continuou-se o estudo dos mecanismos da fotossíntese. Os 

resultados obtidos na atividade não corresponderam às expectativas e tanto a 

professora como os alunos ficaram desiludidos. Contudo, acabou por se tornar numa 

aprendizagem muito importante sobre o trabalho científico, uma vez que os cientistas 

atravessam muitas vezes fracassos e confrontos com o erro. Apesar disso, têm 

sempre de manter o respeito pelos resultados obtidos, tendo cuidado com a maneira 
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como tiram conclusões das experiências e como refletem acerca das mesmas. A 

continuação do estudo da fotossíntese prosseguiu-se com metodologia expositiva, 

momentos de pergunta-resposta oral e com a resolução e discussão de um exercício 

do manual, sem aprofundar em demasia estes mecanismos, tal como sugerido nas 

orientações curriculares. 

Na aula 12 (Apêndices AQ e AR, relativos à sua descrição e reflexão, e 

respetivamente; e Anexo 11 relativo ao exercício do manual) terminou-se o estudo da 

fotossíntese e iniciou-se o estudo da quimiossíntese. A quimiossíntese foi estudada 

com recurso a metodologia expositiva, pergunta-resposta oral e com a resolução e 

discussão de um exercício do manual. Depois, enquadrou-se a importância da 

quimiossíntese nos ecossistemas das fontes hidrotermais através de uma notícia. No 

mesmo documento, procurou-se alertar para a valorização da biodiversidade, para a 

riqueza biológica e geológica destas zonas, estabelecendo também uma relação entre 

a ciência, a tecnologia e a sociedade. Depois de discutidas as questões da notícia, foi 

lançada a problemática e distribuídos os papéis pelas díades aleatoriamente. Os 

alunos ficaram entusiasmados com a incorporação nos papéis. Os mesmos foram 

avisados dos critérios de avaliação e que teriam de desenvolver um bom trabalho de 

pesquisa. 

Na aula 13 (Apêndices AS, AT, AU e AV, relativos à sua descrição e 

reflexão, slides, transcrição do debate, e texto de despedida, respetivamente) 

decorreu a Atividade Prática 5 e finalizou-se a intervenção com dois vídeos 

relacionados com o 25 de Abril, a ciência e a oportunidade de escolhas dos jovens. O 

debate foi interessante, dinâmico e aceso, tendo os alunos participado com grande 

entusiasmo. Talvez demais, pois em determinados momentos tornou-se demasiado 

confuso, uma vez que todos falavam ao mesmo tempo, não respeitando os 

moderadores. Por isso, a professora teve de interromper o debate uma vez, apesar de 

não querer ultrapassar a função dos moderadores. Apesar de interessante, o debate 

foi ainda um pouco infantil e pouco científico, pois a maioria dos alunos revelou não 

ter feito um trabalho de pesquisa muito aprofundado. A utilização dos vídeos de 

despedida teve dois propósitos. Por um lado, pensou-se que seria interessante 

combinar a despedida da intervenção com os 40 anos do 25 de Abril que se seguiam 

dali a dois dias. Por outro, pensou-se que uma das maneiras de relacionar o conteúdo 
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das aulas a esta data histórica, seria através do testemunho de um cientista, que falou 

sobre a ciência antes e depois do 25 de Abril, e através de uma jovem que falou da 

liberdade de escolha nos dias de hoje, condicionada pelo poder da Economia, tal 

como já referido por alguns alunos no questionário inicial, quando questionados se 

conseguiriam exercer a profissão que desejavam. Assim, estes dois vídeos 

funcionaram como uma espécie de despedida e de síntese, relacionando a ciência 

com sociedade e com tecnologia. O texto do segundo vídeo foi entregue em mão, 

com uma frase de despedida individual a cada aluno. 

Importa referir que no final de cada subunidade (Heterotrofia e Autotrofia) 

foram disponibilizadas as soluções dos exercícios de autoavaliação do manual, na 

página moodle. No Anexo 12 encontram-se os exercícios de autoavaliação do manual 

e nos Apêndices AW e AX as soluções dos exercícios de Heterotrofia e Autotrofia, 

respetivamente. 

 Ao longo da intervenção foram estabelecidos planos de trabalho para cada 

aula, onde se previa o que a professora ia fazer, o que se previa que os alunos 

fizessem e a sequência de atividades (Ponte, 2005). O mesmo autor afirma que a 

forma como esse plano é concretizado, ou seja, a gestão curricular ao nível da aula, 

depende da sua adaptação às condições concretas e às respostas que se obtém dos 

alunos. De um modo geral, as linhas principais dos planos de trabalho foram sempre 

cumpridas ao longo da intervenção. Mesmo que se se prolongasse mais ou menos 

determinado assunto, ou que se fizesse um raciocino mais circular consoante as 

participações dos alunos, a sequência prevista não foi alterada. Como tal, as 

planificações de aulas quase não diferem do que realmente aconteceu. 

 Como tinha sido referido no início deste subcapítulo, apesar de o período de 

lecionação de aulas ter decorrido de 7 de Março a 23 de Abril de 2014, a entrega dos 

trabalhos pelos alunos, e respetiva correção e entrega de comentários pela professora, 

desenrolou-se até dia 11 de Junho de 2014, como apresentado no quadro 5. 
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Quadro 5: Calendarização da entrega dos instrumentos de avaliação das atividades 

pelos alunos e da sua correção e respetivos comentários pela professora. 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sáb. Dom. 

3 Março 4 Março 5 Março  6 Março  7 Março  8 Março 9 Março 

10 Março 11 Março 12 Março 13 Março 14 Março 15 Março 16 Março 

17 Março 

Atividade 2 

Relatório V de Gowin 

18 Março 19 Março 20 Março 21 Março  

Atividade 2:  

Relatório V de 

Gowin 

22 Março 

 

23 Março 

24 Março 

Atividade 3 

Relatório V de Gowin 

25 Março 26 Março 27 Março 28 Março 29 Março 30 Março 

31 Março 1 Abril 2 Abril 3 Abril 

Atividade 3 

Relatório V de 

Gowin 

4 Abril 

Atividade 1 

VP Poster 

5 Abril 6 Abril 

7 Abril 8 Abril 9 Abril 10 Abril 11 Abril 12 Abril 13 Abril  

14 Abril 15 Abril 16 Abril 17 Abril 18 Abril 19 Abril 20 Abril 

21 Abril 22 Abril 23 Abril 

Atividade 5 

Realização do debate 

24 Abril 25 Abril 

Atividade 1 

VP Poster 

26 Abril 27 Abril 

28 Abril 

Atividade 4 

Relatório Clássico 

29 Abril 30 Abril 1 Maio 2 Maio 3 Maio 4 Maio 

5 Maio 6 Maio 7 Maio 8 Maio 9 Maio 

Atividade 1 

VF Poster 

10 Maio 11 Maio 

12 Maio 13 Maio  14 Maio 15 Maio 16 Maio 17 Maio 18 Maio 

19 Maio 

Atividade 1 

VF Poster 

20 Maio 21 Maio 22 Maio 

Atividade 1 

Exposição 

23 Maio 24 Maio 25 Maio 

26 Maio 27 Maio 28 Maio 29 Maio 30 Maio 31 Maio 1 Junho 

2 Junho 3 Junho 4 Junho 5 Junho 6 Junho 7 Junho 8 Junho 

9 Junho 10 Junho 

Atividade 4 

Relatório Clássico 

11 Junho 

Atividade 5 

Debate 

12 Junho 13 Junho 14 Junho 15 Junho 

 

 

Legenda: 

 Fins de semana, férias e feriados. 

 Datas de entrega dos trabalhos pelos alunos. 

 Entrega dos comentários aos trabalhos pela professora. 
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Analisando o quadro 5, é possível verificar que a entrega do Relatório 

Clássico sobre a Atividade Prática 4 realizou-se no 3ºPeríodo de modo a não 

sobrecarregar mais os alunos no 2ºPeríodo, distribuindo, assim, as datas de entrega 

dos trabalhos. A entrega da Versão Final do Poster da Atividade Prática 1 foi só dia 

9 de Maio, pois a exposição na escola era duas semanas depois, dia 22 de Maio. 

Para qualquer trabalho, mesmo sem versão preliminar, foram realizados 

comentários pormenorizados a todos os alunos, por cada díade, ou individualmente, 

consoante a atividade. No caso do debate, o mesmo foi transcrito para poder avaliar 

melhor os alunos na sua prestação, o que levou bastante tempo. Por tudo isto, os 

comentários dos trabalhos foram sendo entregues, tendo em conta as datas da tabela 

3, até dia 11 de Junho, antevéspera do final das aulas do 3ºPeríodo. Em apêndice, é 

apresentado um exemplo de trabalho de uma díade por cada atividade prática e o 

respetivo comentário pela professora. Assim, no apêndice AY é apresentado o 

exemplo de uma Versão Preliminar do Poster da Atividade Prática 1. No apêndice 

AZ são apresentados os comentários da professora a essa versão preliminar do poster 

da Atividade Prática 1. No apêndice BA é apresentada a versão final do poster desse 

mesmo grupo. No apêndice BB é apresentada a classificação da versão final do 

poster e os comentários feitos pela professora. No apêndice BC é sugerida pela 

professora uma nova apresentação visual do poster, para que os alunos percebessem 

o que se pretendia com alguns comentários. No apêndice BD encontra-se uma 

fotografia da exposição dos posters na escola. No apêndice BE é apresentado um 

exemplo de um relatório V de Gowin relativo à Atividade Prática 2. No apêndice BF 

é apresentada a classificação e os comentários realizados pela professora 

relativamente ao exemplo do relatório V de Gowin da Atividade Prática 2. No 

apêndice BG é apresentado um exemplo de um relatório V de Gowin relativo à 

Atividade Prática 3. No apêndice BH é apresentada a classificação e os comentários 

realizados pela professora relativamente ao exemplo do relatório V de Gowin da 

Atividade Prática 3. No apêndice BI é apresentado um exemplo do relatório clássico 

relativo à Atividade Prática 4 e os comentários da professora feitos diretamente no 

mesmo. Por fim, no apêndice BJ são apresentados os comentários do debate 

relativamente a um aluno. 
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CAPÍTULO VI - MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Como já foi referido anteriormente, este estudo investigativo procura saber 

quais os contributos das cinco atividades práticas na aprendizagem da unidade 

Obtenção de Matéria. Mais concretamente, procura saber quais as competências 

desenvolvidas pelos alunos na sua realização, qual a aprendizagem mais significativa 

que os alunos efetuaram, qual a sua apreciação global das atividades, e, por fim, 

quais as dificuldades que sentiram na sua realização. Para tal é realizada uma 

investigação que utiliza determinados instrumentos e técnicas de recolha de dados.  

1. Metodologia de Recolha de Dados  

Neste subcapítulo é descrita e justificada a metodologia utilizada no 

procedimento de recolha de dados, começando pelo poster científico, relatórios, 

debate e teste, passando pelos processos de observação, e terminando nos 

questionários. 

Poster Científico, Relatórios, Debate e Teste 

Como já referido e justificado no Capítulo V – Proposta Didática, para 

avaliar os alunos ao longo do ensino e da aprendizagem da Unidade 1 – Obtenção de 

Matéria, foram utilizados: um poster científico, três relatórios (sendo dois deles em 

formato V de Gowin, e um em formato clássico), um debate e, por fim, um teste. 

Naturalmente, os resultados obtidos pelos alunos, após a aplicação destes 

instrumentos, constituem dados que ajudam a responder a algumas das questões 

formuladas nesta investigação.  

Observação 

A observação é um processo fundamental na recolha de dados, uma vez que 

permite caracterizar a situação educativa em contexto real (Dias & Morais, 2004). 

Estrela (1978), citado em Dias e Morais (2004) complementa a afirmação anterior, 

referindo que é sobretudo pelo processo de observação que se conhecem os alunos, 

que se regula a atividade docente, que é possível identificar as variáveis presentes, as 

interações em sala de aula, entre outros. Segundo Reis (2011), as observações dentro 

de uma sala de aula podem ser orientadas por diferentes tipos de instrumentos, tais 
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como: (1) grelhas de observação de fim aberto, que permitem explorar áreas 

abrangentes; (2) grelhas de observação focada, que permitem explorar áreas mais 

específicas; (3) listas de verificação, “que permitem o registo da presença ou 

ausência de comportamentos ou acontecimentos” (p.29); (4) escalas de classificação, 

através das quais não só se realiza observação, como também se pode avaliar os 

alunos; ou também (5) mapas de registo, nos quais se expõe a organização espacial 

dos alunos, ou as interações entre eles, entre outros exemplos. Ou, por outro lado, as 

observações podem não ser estruturadas, designando-se por observações livres (Gott 

& Duggan,1995). Segundo Reis (2011) as observações livres conduzem a análises 

pouco claras e precisas, mas, por outro lado, são adequadas numa fase 

inicial/exploratória. O autor anterior refere-se sobretudo às observações de avaliação 

de professores. Contudo, mesmo numa situação em que o professor é o observador 

da sua sala de aula se verificam as mesmas condições (Dias & Morais, 2004). Assim, 

como professora principiante, gestora pela primeira vez de uma sala de aula, e da 

realização de atividades práticas diversas, optou-se por realizar observações livres. 

Como é possível constatar pelas descrições e reflexões de aulas apresentadas 

no decorrer do Capítulo V – Proposta Didática, foram realizados alguns registos de 

ocorrências na sala de aula, através de observações livres por parte da professora, tais 

como as reações dos alunos à apresentação de uma atividade, o seu comportamento, 

algum diálogo, entre outras. Algumas das observações não foram feitas ao acaso. Por 

exemplo, nas aulas onde se realizaram as atividades práticas, a professora ia com o 

objetivo prévio de registar as reações dos alunos no decorrer da atividade, tendo-as 

registado no final da aula. Deste modo, definiu-se previamente o campo de 

observação e as unidades de observação, ou seja, os alunos e as suas reações ao 

serem confrontados com determinada atividade prática (Dias & Morais, 2004). 

Questionários 

Os questionários são elementos de recolha de dados muito importantes numa 

investigação, especialmente em educação (Rojas, 2001). Segundo Casal (2010), 

constituem o ponto de união entre os objetivos da investigação e a realidade da 

população estudada, permitindo recolher as opiniões dos alunos sobre as atividades 

realizadas, a sua aprendizagem e as dificuldades sentidas. Os questionários consistem 

num conjunto de perguntas, de diferentes categorias, elaborado de forma estruturada, 
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com o objetivo de avaliar aspetos concretos (Pérez Juste, 1991). Assim, através dos 

questionários é possível extrair informação de forma quantitativa ou qualitativa, 

consoante a categoria das perguntas (Casal, 2010). Se forem perguntas de resposta 

fechada, o inquirido apenas seleciona a opção que mais se adequa à sua opinião, 

permitindo extrair informação de forma quantitativa. Se forem perguntas de resposta 

aberta, o inquirido constrói a resposta com as suas próprias palavras, permitindo 

extrair informação de forma qualitativa. Deste modo, os questionários permitem 

interrogar facilmente um elevado número de pessoas, num período de tempo 

relativamente curto (Rojas, 2001).  

Nesta investigação foram construídos cinco questionários relativos à 

realização de cada uma das cinco atividades práticas. Os questionários são todos 

iguais, variando apenas o cabeçalho referente a cada atividade prática, 

respetivamente. Como tal, em apêndice é apenas apresentado o questionário relativo 

à Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas (Apêndice BK). A construção dos 

questionários exigiu muita reflexão e ponderação, de modo a que os mesmos 

estivessem bem organizados, com uma sequência coerente, apresentassem questões 

objetivas, curtas, compreensíveis e não ambíguas, e, por fim, que permitissem 

responder a muitas das questões que estão na origem da investigação (Rojas, 2001). 

Deste modo, construíram-se questionários constituídos por duas questões de resposta 

fechada, com quatro possibilidades de escolha múltipla, e por cinco questões de 

resposta aberta, sendo possível extrair informação quantitativa e qualitativa, 

respetivamente. As questões de resposta fechada pedem aos alunos para classificar a 

respetiva atividade de 1 a 4, numa escala de Likert (Ribeiro, 1994). Uma dessas 

questões refere-se ao grau de apreciação, e a outra ao grau de aprendizagem, sendo o 

1 a cotação mais baixa e o 4 a mais elevada. A escala de 1 a 4 não foi construída por 

acaso. Por um lado, é pequena, tornando-se uma escala de fácil utilização. Por outro 

lado, é um número par e, como tal, obriga os alunos a selecionar uma classificação 

mais alta ou mais baixa, uma vez que não podem selecionar uma classificação 

intermédia. 

Além dos cinco questionários acima descritos, foi também aplicado um 

questionário final (Apêndice BL), que tinha como objetivo perceber, de um modo 

global e comparativo, o impacte que as atividades práticas, realizadas durante a 
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aprendizagem da Unidade 1 Obtenção de Matéria, tiveram nos alunos. Para todas as 

questões deste questionário existe uma numeração das cinco tarefas, seguida de uma 

justificação, para cada questão. 

As datas de aplicação dos questionários apresentam-se no quadro seguinte 

(Quadro 6), juntamente com as datas de realização das atividades e das datas de 

entrega dos instrumentos de avaliação por parte dos alunos. 

Quadro 6: Datas de aplicação dos questionários, de realização das atividades e da 

entrega dos instrumentos de avaliação das atividades. 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

3 Março 4 Março 5 Março  6 Março  7 Março  

10 Março 

Atividade 2 

11 Março 12 Março 

Questionário 2 

13 Março 14 Março 

17 Março 

Atividade 2 

18 Março 19 Março 20 Março 21 Março  

 

Atividade 3 

Questionário 3 

24 Março 

Atividade 3 

25 Março 26 Março 27 Março 28 Março 

Atividade 4 

31 Março 

Atividade 4 

1 Abril 2 Abril 3 Abril 

 

4 Abril 

VP Atividade 1 

Questionário 4 

7 Abril 8 Abril 9 Abril 10 Abril 11 Abril 

14 Abril 15 Abril 16 Abril 17 Abril 18 Abril 

21 Abril 22 Abril 23 Abril 

Atividade 5 

24 Abril 25 Abril 

 

Questionário 5 

28 Abril 

Atividade 4 

29 Abril 30 Abril 1 Maio 2 Maio 

5 Maio 6 Maio 7 Maio 8 Maio 9 Maio 

VF Atividade 1 

12 Maio 13 Maio  14 Maio 15 Maio 16 Maio 

19 Maio 

 

20 Maio 21 Maio 22 Maio 

Exposição Atividade 1 

23 Maio 

Questionário 1 

Questionário Final 

 

 

 

Legenda: 

 Férias e feriados. 

 Datas de realização das atividades pelos alunos. 

 Datas de entrega dos instrumentos de avaliação, relativos às atividades, pelos alunos. 

 Datas de preenchimento dos questionários pelos alunos. 
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Como é possível perceber pela análise do quadro 6, os questionários das 

atividades 2, 3 e 4 foram aplicados após a realização de cada atividade, mas antes da 

entrega do instrumento avaliativo (o relatório). Contudo, no caso da atividade prática 

1 (referente ao poster científico) e na atividade prática 5 (debate), os questionários já 

foram aplicados depois, uma vez que a realização destas duas atividades coincidia 

com o “instrumento” avaliativo. É importante ter isso em consideração, uma vez que 

a perceção dos alunos sobre as atividades práticas 2, 3 e 4 pode ter variado após a 

entrega dos relatórios. 

2. Metodologia de Tratamento de Dados 

Neste subcapítulo é explicitada a metodologia utilizada no tratamento de 

dados, começando pelos questionários relativos a cada atividade prática, passando 

para o questionário final e terminando nas classificações obtidas pelos alunos nas 

atividades práticas e no teste de avaliação. 

Questionários Relativos a cada Atividade Prática 

Como referido acima, os questionários relativos a cada atividade prática 

apresentam questões diferentes: umas de resposta fechada, com quatro possibilidades 

de escolha múltipla, outras de resposta aberta. Como são tipos de questões diferentes, 

onde se obtêm respostas diferentes, são também tratadas de forma diferente.  

As questões de resposta fechada são tratadas de forma meramente 

quantitativa. Para tal, são atribuídas categorias de resposta, correspondentes às quatro 

possibilidades de escolha múltipla, e depois quantifica-se a frequência absoluta 

obtida em cada um desses critérios, por alunos do sexo feminino, por alunos do sexo 

masculino e, por fim, pelo total de alunos. Estes resultados são apresentados em 

tabela e em gráfico, uma vez que permitem obter diferentes tipos de visualização. No 

caso da tabela, as frequências femininas apresentam-se a cor-de-rosa e as frequências 

masculinas a azul, permitindo uma mais rápida visualização. No caso do gráfico, 

apenas se apresentam as frequências totais. Nesse caso, é atribuída uma cor a cada 

categoria de resposta, mais concretamente: vermelho à categoria 1, laranja à 

categoria 2, verde-claro à categoria 3 e verde-escuro à categoria 4. Esta distribuição 

de cores não é aleatória, uma vez que se associa os tons avermelhados às respostas 

mais negativas e os tons esverdeados às respostas mais positivas. 
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As questões de resposta aberta são tratadas de tanto de forma qualitativa, 

como de forma quantitativa. Após uma leitura de todas as respostas, definem-se 

categorias de resposta, de modo a organizar a posterior leitura e dar sentido aos 

dados recolhidos (Aires, 2011; Gerhardt & Silveira, 2009). Neste caso, como são 

questões de resposta aberta, as categorias procuram ser abrangentes, de modo a 

agrupar vários tipos de respostas, mas também unificadoras, uma vez que 

caracterizam todas as respostas que incluem (Gerhardt & Silveira, 2009). Caso estas 

categorias sejam demasiado abrangentes para os diferentes tipos de respostas que 

incluem, ainda se definem subcategorias. Para cada categoria apresentam-se alguns 

exemplos de respostas dadas pelos alunos, que se denominam por indicadores 

(Gerhardt & Silveira, 2009). Normalmente são selecionados um ou dois exemplos de 

resposta, a não ser que seja necessário apresentar mais, de modo a ilustrar a 

diversidade de opiniões. Finalmente, com as categorias e subcategorias definidas e 

indicadores selecionados, atribui-se uma frequência absoluta a cada subcategoria e, 

posteriormente, a cada categoria, das opiniões femininas, masculinas e totais, para 

uma análise estatística (Gerhardt & Silveira, 2009). Tal como acontece com as 

questões de resposta fechada, estes resultados são apresentados em tabela e em 

gráfico, com a mesma lógica de cores. No caso dos gráficos também são atribuídas 

cores, contudo, variam consoante a questão, pois as categorias são diferentes. Para a 

categoria “Não respondeu”, comum a todos, atribuiu-se a cor cinzenta. No caso das 

questões 4, 5 e 6, às categorias “Nenhuma”, “Tudo” e “Nada”, respetivamente, foi 

atribuída a cor verde. Na questão 7, à categoria “Nada a Melhorar” foi atribuída a cor 

verde, à categoria “Sugestões de Melhoramento” a cor laranja e à categoria “ Outros” 

a cor cinzenta. 

Questionário Final 

No questionário final, as três primeiras questões de resposta fechada são 

analisadas de forma meramente quantitativa. Deste modo, para cada questão, é 

analisada cada atividade prática, individualmente. Ou seja, para cada questão, é 

quantificado o número de vezes que a Atividade Prática 1 (Atividade Prática A, no 

caso do questionário) é classificada com o número 1, com o número 2, com o número 

3, com o número 4 e com o número 5. Este procedimento repete-se para as restantes 

quatro atividades práticas (que, no caso do questionário, correspondem à B, C, D e 

E). Assim, neste caso as categorias de resposta correspondem aos números 1, 2, 3, 4 
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e 5. Estes dados são apresentados graficamente e, em vez de apresentarem as 

frequências absolutas, apresentam as frequências relativas em forma de percentagem. 

Para uma melhor visualização, são novamente atribuídas cores às categorias, sendo a 

categoria 1 representada a vermelho-escuro; a categoria 2 representada a vermelho; a 

categoria 3 representada a amarelo; a categoria 4 representada a verde-claro; e por 

fim, a categoria 5 representada em verde-escuro. Mais uma vez associa-se os tons 

avermelhados às respostas mais negativas, o amarelo às respostas neutras, e os tons 

esverdeados às respostas mais positivas. A última questão fechada do questionário é 

tratada da mesma forma que as questões fechadas dos questionários restritos a cada 

atividade prática. 

Ainda no questionário final, as questões de resposta aberta não são 

quantificadas como nos questionários restritos a cada atividade prática. Pelo 

contrário, desta vez são apresentados alguns indicadores ao longo do texto, consoante 

a análise que é feita através dos gráficos obtidos com as respostas fechadas. 

Classificações nas Atividades Práticas e no Teste de Avaliação 

As classificações dos alunos são tratadas de modo a serem apresentadas em 

tabela e em gráfico. Para melhor facilitar a análise das classificações, as mesmas são 

agrupadas. Deste modo, criaram-se intervalos de pontuação como: dos 0 aos 69 

pontos; dos 70 aos 99 pontos; dos 100 aos 139 pontos; dos 140 aos 169 pontos; e, por 

fim, dos 170 aos 200 pontos. A cada um dos cinco intervalos é atribuída uma cor 

particular: ao intervalo 0 – 69 pontos é atribuída a cor vermelho-escuro, ao intervalo 

70 – 99 pontos é atribuída a cor vermelha; ao intervalo 100 – 139 pontos é atribuída a 

cor amarela; ao intervalo 140 – 169 pontos é atribuída a cor verde-clara; e, por fim, 

ao intervalo 170 – 200 pontos é atribuída a cor verde-escura. 
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CAPÍTULO VII – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos durante a 

intervenção. Deste modo, o capítulo apresenta-se dividido em oito subcapítulos. Nos 

primeiros cinco subcapítulos, discute-se cada uma das cinco atividades práticas, 

individualmente, apresentando e analisando os dados relativos aos respetivos 

questionários, seguindo-se as classificações dos alunos nessa atividade. No 

subcapítulo seis, explora-se o questionário final e analisam-se todas as atividades em 

simultâneo. No sétimo subcapítulo, apresentam-se e analisam-se as classificações 

obtidas no teste de avaliação. Por fim, no oitavo subcapítulo, procura-se responder às 

questões orientadoras deste estudo: Que competências desenvolvem os alunos 

quando realizam as cinco atividades práticas, no âmbito da temática curricular: 

Obtenção de Matéria? Que aprendizagens significativas desenvolvem os alunos na 

realização dessas atividades? Que dificuldades apresentam os alunos na sua 

realização? E, por último: Qual a apreciação global dos alunos relativamente às 

atividades? 

1. Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas 

Como referido na introdução do capítulo Apresentação e Análise de 

Resultados, no subcapítulo 1 apresentam-se e analisam-se os dados obtidos 

relativamente à realização de uma das atividades, neste caso da Atividade Prática 1 – 

Estratégias Digestivas – na qual os alunos construíram um poster científico. Deste 

modo, apresentam-se e analisam-se os dados obtidos através do questionário 

implementado, no subcapítulo 1.1, e depois as classificações dos alunos nesta 

atividade, já no subcapítulo 1.2. 

1.1 Questionário 

Neste subcapítulo apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos em cada 

questão, individualmente. Importa referir que a este questionário responderam os 28 

alunos da turma, uma vez que a aluna que desistiu do curso de ciências e tecnologias, 

no decorrer da intervenção, já não realizou a atividade, nem respondeu ao 

questionário. 
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16 

10 Muito boa 

Boa 

Satisfatória 

Fraca 

Questão 1 

Relativamente à primeira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao seu grau de apreciação, numa escala 

de 1 a 4, sendo 1 fraca, 2 satisfatória, 3 boa, e 4 muito boa, obtiveram-se os 

resultados apresentados no quadro 7 e na figura 29.  

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e do gráfico, é possível verificar que, dos 28 

alunos da turma que responderam a este questionário, 2 classificaram-na como 

satisfatória, 16 como boa e 10 como muito boa. Dos 2 alunos que classificaram a 

atividade como satisfatória, um pertencia ao sexo feminino e outro ao sexo 

masculino. Dos 16 alunos que classificaram esta atividade como boa, 7 pertencem ao 

sexo feminino e 9 ao sexo masculino. Por fim, dos 10 alunos que classificaram esta 

atividade como muito boa, 4 pertencem ao sexo feminino e 6 ao sexo masculino. 

Deste modo, não se verifica nenhuma discrepância entre as opiniões masculinas e 

femininas, até porque, do total de alunos que responderam ao questionário (28), um 

menor número era do sexo feminino (12) e um maior número era do sexo masculino 

1. Quanto à apreciação global da atividade, classifica-a de 1 a 4 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 
Frequência Total 

1 Fraca - - - 

2 Satisfatória 1 1 2 

3 Boa 7 9 16 

4 Muito boa 4 6 10 

Total - 12 16 28 

Quadro 7: Dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 

 

Figura 29: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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14 14 
Aprendi muito 

Aprendi alguma coisa 

Aprendi muito pouco 

Não aprendi nada 

(16). De um modo geral, a apreciação dos alunos relativamente à atividade Prática 1 

– Estratégias Digestivas, foi bastante positiva.  

Questão 2 

Relativamente à segunda pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao grau de aprendizagem efetuada 

durante a sua realização, numa escala de 1 a 4, sendo 1 não aprendi nada, 2 aprendi 

muito pouco, 3 aprendi alguma coisa, e 4 aprendi muito, obtiveram-se os resultados 

apresentados no quadro 8 e na figura 30.  

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura 2, é possível verificar que, do total 

de alunos da turma que responderam a este questionário, metade afirmou ter 

aprendido alguma coisa e a outra metade afirmou ter aprendido muito, durante a 

realização desta atividade prática. O que aconteceu na generalidade da turma, 

também aconteceu ao nível dos sexos. Ou seja, tanto metade das raparigas, como 

metade dos rapazes, afirmou ter aprendido alguma coisa e outra metade de ambos os 

sexos afirmou ter aprendido muito. Deste modo, não se verifica nenhuma 

2. Quanto ao grau de aprendizagem, classifica numa escala de 1 a 4 esta 

atividade prática 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Não aprendi nada - - - 

2 Aprendi muito pouco - - - 

3 Aprendi alguma coisa 6 8 14 

4 Aprendi muito 6 8 14 

Total - 12 16 28 

Quadro 8: Dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 

 

Figura 30: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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1 Conhecimento sobre o ser vivo 

Conhecimento sobre a diversidade de estratégias digestivas 

Outros 

Tudo 

Não sabe 

discrepância entre as opiniões masculinas e femininas. Por último, é possível afirmar 

que, de um modo geral, do ponto de vista dos alunos, o grau de aprendizagem 

construído na realização da atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, foi bastante 

positivo.  

Questão 3 

Relativamente à terceira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem qual a aprendizagem mais importante, ou significativa, que 

realizaram nesta atividade prática, obtiveram-se os resultados apresentados no 

quadro 9 e na figura 31.  

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 28 

alunos que responderam a este questionário, 19 afirmaram que a aprendizagem mais 

3. Qual a aprendizagem mais importante que realizaste com esta atividade? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Conhecimento 

sobre o ser vivo 

 Aprendi que a penicilina não se resume 

apenas ao antibiótico. 

 A forma como a lesma do mar realiza a 

digestão. 

11 8 19 

Conhecimento 

sobre a 

diversidade de 

estratégias 

digestivas 

 Como diferentes seres vivos se alimentam. 

 Que há espécies com tubo digestivo 

incompleto e outras com tubo digestivo 

completo. 

1 5 6 

Total de 

Aprendizagens 
 Tudo. - 1 1 

Não sabe  Não sei. - 1 1 

Não respondeu - - 1 1 

Total - 12 16 28 

Quadro 9: Dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 

 

Figura 31: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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importante que fizeram foi relativa ao ser vivo que lhes foi atribuído para a 

construção do poster, 6 alunos afirmaram que a aprendizagem mais importante que 

fizeram foi relativa à diversidade de estratégias digestivas estudadas com esta 

atividade, 1 não respondeu a esta questão, outro disse que não sabia qual tinha sido a 

aprendizagem mais importante que realizou e, por último, 1 referiu que todas as 

aprendizagens tinham sido importantes. Ao contrário das questões anteriores do 

questionário, verifica-se uma diferença entre as opiniões masculinas e femininas, 

uma vez que a grande maioria das raparigas considera que a aprendizagem mais 

importante se relacionou com o ser vivo atribuído, enquanto nos rapazes as opiniões 

foram mais distribuídas, embora com uma prevalência também para o ser vivo 

atribuído. Deste modo, e como é possível verificar através da figura 3, as 

aprendizagens mais importantes construídas durante a realização da atividade Prática 

1 – Estratégias Digestivas, prendem-se sobretudo com conhecimento substantivo. 

Sendo a maioria das aprendizagens relativas ao ser vivo que estudaram, alguns 

alunos referem ter aprendido sobretudo sobre a diversidade de estratégias existente, o 

que significa que aprenderam com a exposição na escola e com o trabalho dos 

colegas e que valorizaram a biodiversidade, uma competência atitudinal a 

desenvolver nesta atividade. No caso da aluna que referiu a penicilina, é de salientar 

também uma aprendizagem relacionada com conhecimento epistemológico, uma 

vez que estudou a influência da ciência na sociedade, e vice-versa, no seu poster, e 

refere agora, no questionário, que deixou de ver a penicilina exclusivamente como 

um antibiótico. 

Questão 4 

Relativamente à quarta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem quais as principais dificuldades que sentiram na realização 

desta atividade, justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados 

no quadro 10 e na figura 32.  

Através da análise do quadro, é possível verificar que, do total de dificuldades 

enunciadas pelos alunos na realização desta atividade, 4 prendem-se com o excesso 

de conhecimento que a atividade aborda e uma prende-se com a difícil compreensão 

da estratégia digestiva do ser vivo atribuído, entre outras que já serão analisadas. 

Estas dificuldades relacionam-se, sobretudo, com o conhecimento substantivo e, de 
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certa forma, também com o raciocínio. Das restantes dificuldades enumeradas, 22 

estão relacionadas com as etapas de pesquisa (sendo, destas, a maioria relacionada 

com o encontro de informação e outras relacionadas com o tratamento de 

informação); 4 referem-se às etapas de tratamento do texto (como a dificuldade de 

resumir e clarificar informação), e 3 referem-se às etapas de construção do poster em 

si, ficando apenas a faltar uma dificuldade que será analisada depois. Estas 

dificuldades relacionam-se, sobretudo, com o conhecimento processual de pesquisa, 

no que toca a encontrar, selecionar e sintetizar informação, mas também com 

conhecimento processual de construção do poster. Estas dificuldades estão também 

associadas à comunicação, uma vez que o poster constitui uma forma de comunicar 

em ciência. 

 

  Por fim, uma dificuldade refere-se à falta de interesse do aluno na realização 

desta atividade, o que se prende com um aspeto atitudinal que necessita de ser 

desenvolvido, uma vez que, tanto em sociedade, como especificamente na vida 

laboral, há determinados aspetos nos quais os cidadãos não têm tanto interesse, mas 

que necessitam de ser aprofundados. Houve 3 alunos que afirmaram não ter sentido 

4. Quais foram as principais dificuldades que sentiste na realização desta 

atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Demasiado conhecimento  Existirem diferentes tipos de lesmas do mar. 3 1 4 

Perceber a estratégia 
digestiva do ser vivo 

 Identificar os órgãos digestivos. - 1 1 

Trabalho 
de 

Pesquisa 

Encontrar 

informação 
 Encontrar sites fidedignos. 

 Encontrar informação sobre o animal. 
6 

12 

9 

10 

15 

22 
Selecionar 

informação 
 Senti dificuldade em selecionar a 

informação mais importante. 
6 1 7 

Tratamento 
do Texto 

Resumir a 
informação 

selecionada 

 Resumir informação, pois havia muita e boa, 
mas o poster era pequeno. 

2 

3 

1 

1 

3 

4 

Clarificar a 

informação 
 Conseguir explicar o sistema digestivo. 1 - 1 

Construir o poster  A construção do poster. 1 2 3 

Falta de Interesse  Falta de interesse. - 1 1 

Nenhuma  Nenhuma. 1 2 3 

Total - 20* 18* 38* 

Quadro 10: Dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 

 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de dificuldades 

enunciadas, uma vez houve alunos que enumeraram mais do que uma dificuldade. 
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4 
1 

22 

4 

3 

1 

3 

Demasiado conhecimento 

Perceber a estratégia digestiva do ser vivo 

Trabalho de pesquisa 

Tratamento do texto 

Construir o poster 

Falta de interesse 

Nenhuma 

qualquer dificuldade na realização desta atividade prática. Deste modo, e como é 

possível verificar através da figura 32, as principais dificuldades sentidas durante a 

realização da atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, prendem-se, sobretudo, 

com conhecimento processual e de comunicação, embora alguns alunos tivessem 

referido também o conhecimento substantivo, o raciocínio e as atitudes. 

 

 

 

 

 

Analisando as respostas dadas pelos alunos de sexos diferentes, é possível 

afirmar que os 12 alunos do sexo feminino enunciaram 20 dificuldades diferentes, 

uma vez que deram respostas mais completas e detalhadas; enquanto os 16 alunos do 

sexo masculino enunciaram apenas 18 dificuldades diferentes. Apesar desta 

diferença, o tipo e o número de dificuldades enunciadas pelo sexo feminino são 

semelhantes às enunciadas pelo sexo masculino, não se verificando nenhuma 

discrepância entre as opiniões masculinas e femininas. 

Questão 5 

Relativamente à quinta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que mais gostaram na realização desta atividade, 

justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 11 e 

na figura 33.  

Através da análise do quadro, é possível verificar que os alunos enumeraram 

36 aspetos como sendo o que mais gostaram na atividade. Houve 16 aspetos 

relacionados com o conhecimento do ser vivo atribuído e 2 com o conhecimento da 

variedade de estratégias digestivas. Deste modo, estes 18 aspetos estão sobretudo 

relacionados com conhecimento substantivo, o que revela interesse dos alunos por 

trabalhar e aprender estes conteúdos. Houve também 3 aspetos relacionados com o 

trabalho de pesquisa e 5 com a construção do poster em si. Assim, estes 8 aspetos 

Figura 32: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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relacionam-se sobretudo com conhecimento processual de pesquisa de construção 

do poster. Uma aluna referiu também que o que gostou mais foi da originalidade da 

atividade, duas alunas do interesse da atividade e um aluno de trabalhar em grupo. 

Por fim, houve 6 alunos que gostaram de tudo na atividade. Deste modo, e como é 

possível verificar através da figura 33, a maioria dos aspetos que os alunos mais 

gostaram na realização da atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, prendem-se, 

sobretudo, com conhecimento substantivo, embora alguns alunos tivessem referido 

também o conhecimento processual e outros aspetos, como a originalidade, o 

interesse e o trabalho em grupo. 

 

 

 

 

 

 

5. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Conhecer o ser vivo 
atribuído 

 Descobrir mais sobre o sistema digestivo do meu 
ser vivo. 

 Gostei de saber curiosidades sobre o animal. 

7 9 16 

Conhecer a 

diversidade de 

estratégias 
digestivas 

 Aprender sobre estratégias digestivas. 1 1 2 

Realizar trabalho de 

Pesquisa 
 Pesquisar informação sobre a caravela 

portuguesa. 
- 3 3 

Construir o poster 
 Gostei mais de organizar a estrutura do poster. 

 Gostei mais de montar o poster. 
2 3 5 

Originalidade da 

Atividade 
 Gostei de tudo, foi algo diferente de fazer. 1 - 1 

Interesse da 
Atividade 

 Gostei de tudo, achei interessante. 2 - 2 

Trabalhar em Grupo  Ser trabalho de grupo e não individual. - 1 1 

Tudo  Gostei muito de toda a atividade. 4 2 6 

Total - 17* 19* 36* 

Quadro 11: Dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 

 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aspetos que os 

alunos gostaram mais, uma vez houve alunos que gostaram mais do que um. 

Figura 33: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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3 2 1 

19 

3 Realizar trabalho de pesquisa 

Construir o poster 

Tempo 

Nada 

Não respondeu 

Analisando as respostas dadas pelos alunos de sexos diferentes, é possível 

afirmar, desde logo, que os 12 alunos do sexo feminino enunciaram 17 aspetos de 

que mais gostaram na atividade, e que os 16 alunos do sexo masculino enunciaram 

19. Deste modo, ao contrário do que aconteceu na questão 4, nesta questão, tanto as 

raparigas como os rapazes deram respostas detalhadas, preocupando-se em enunciar 

tudo o que mais gostaram. Comparando o tipo e o número de aspetos que os alunos 

mais gostaram na atividade, enunciados pelo sexo feminino e masculino, é possível 

afirmar que não se verificam discrepâncias entre as opiniões de ambos. 

Questão 6 

Relativamente à sexta pergunta do questionário, na qual era pedido aos alunos 

para indicarem o que menos gostaram na realização desta atividade, justificando a 

sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 12 e na figura 34.  

 

 

 

 

 

 

6. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Realizar 

trabalho de 

Pesquisa 
 De recolher informação na internet. 2 1 3 

Construir o 

poster 
 Construir o poster. 1 1 2 

Tempo  Fazer o poster consumiu muito tempo. - 1 1 

Nada 

 Nada, gostei de tudo, foi uma boa 

aprendizagem. 

 Nada, porque achei o trabalho interessante. 

9 10 19 

Não 

respondeu 
- - 3 3 

Total - 12 16 28 

Quadro 12: Dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 

 

Figura 34: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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Através da análise do quadro e da figura 34, é possível verificar que, dos 28 

alunos que responderam ao questionário, 3 referiam-se a não terem gostado de 

realizar trabalho de pesquisa, 2 referiam-se a não terem gostado de construir o poster, 

1 aluno referiu que não gostou do facto de a atividade levar muito tempo na sua 

realização, 19 referiram que não houve nada que não tivessem gostado, e 3 alunos 

não responderam. Tal como referido na questão anterior, tanto o trabalho de pesquisa 

como a construção do poster se prendem com o conhecimento processual. É 

interessante verificar que se trata de uma turma heterogénea, uma vez que os aspetos 

mais apreciados por uns, são os menos apreciados por outros. Relativamente à 

proporção do que os alunos menos gostaram, entre alunos do sexo feminino e 

masculino, verificou-se um equilíbrio, novamente, não tendo sido registadas grandes 

discrepâncias. 

Questão 7 

Relativamente à sétima pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que podia ser melhorado nesta atividade, justificando a sua 

resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 13 e na figura 35. 

 

 

7. Se a mesma atividade fosse aplicada aos alunos do ano seguinte, o que 

podia ser melhorado? 

Categorias Subcategorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Propostas 

Dificuldade/ 

Originalidade 

 Propor a pesquisa sobre 

animais mais invulgares, 

pois, nalguns casos, a 

pesquisa foi simples. 

- 

- 

1 

2 

1 

2 

Orientação 
 Dar os pontos fundamentais 

que se pretende no trabalho. 
- 1 1 

Nada - 

 Nada, por mim acho que 

está bem. 

 Penso que a atividade já 

está boa o suficiente. 

 Nada, está perfeita assim. 

9 10 19 

Outros 

Não sabe  Não sei. 1 2 3 

Não 

respondeu 
- 2 2 4 

Total - - 12 16 28 

Quadro 13: Dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à Atividade 

Prática 1 – Estratégias Digestivas. 
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2 

19 

7 
Nada a Melhorar 

Sugestões de Melhoramento 

Outros 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 28 

alunos que responderam ao questionário, 2 apresentaram sugestões de melhoramento 

da atividade, 19 afirmaram não ser necessário melhorar nada, uma vez que a 

atividade estava bem deste modo, 3 alunos referiram que não sabem e, por fim, 4 

alunos não responderam. Importa referir que, neste tipo de situações, muitos dos 

alunos que não respondem, ao colocarem um traço, querem dizer que não há nada a 

melhorar. Contudo, estas respostas foram contabilizadas como “não respondeu”. Os 

alunos que sugeriram melhoramentos eram ambos do sexo masculino, tendo um 

deles sugerido atribuir seres vivos diferentes, mais invulgares, uma vez que, segundo 

ele, a pesquisa foi fácil para alguns grupos; e tendo o outro aluno sugerido que o 

professor desse aos alunos os pontos fundamentais que se pretende no trabalho.  

1.2 Classificações 

As classificações obtidas pelos alunos na realização da Atividade Prática 1 – 

Estratégias Digestivas – encontram-se no quadro 14 e na figura 36. A grelha de 

avaliação completa encontra-se no apêndice BM. 

Ao analisar o quadro e a figura, é possível concluir que todos os grupos de 

trabalho tiveram uma classificação positiva, exceto um – o grupo 12. Dos que 

tiveram classificações positivas, apenas um teve uma classificação entre 100 e 139, 

quatro grupos tiveram classificações entre 140 a 169 pontos e a maioria dos alunos 

teve notas entre 170 a 200 pontos. Deste modo, as classificações obtidas na 

realização da Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas – foram bastante elevadas. 

Apesar desta tendência elevada, regista-se também uma ligeira heterogeneidade, uma 

vez que a classificação mínima obtida foi de 7,7 valores e a máxima de 19 valores.  

Figura 35: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, representados graficamente. 
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2. Atividade Prática 2 – Osmose 

No subcapítulo 2 apresentam-se e analisam-se os dados obtidos relativamente 

à realização da Atividade Prática 2 – Osmose – na qual os alunos realizaram uma 

atividade laboratorial, com grau de abertura 1, e construíram um relatório em 

formato V de Gowin. Deste modo, apresentam-se e analisam-se os dados obtidos 

através do questionário implementado, no subcapítulo 2.1, e depois as classificações 

dos alunos nesta atividade, já no subcapítulo 2.2. 

2.1 Questionário 

Neste subcapítulo apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos em cada 

questão, individualmente. A este questionário já responderam 29 alunos, uma vez 

que a aluna que desistiu do curso de ciências e tecnologias, a meio da intervenção, 

Nomes 
Total Final 

200 

Grupo 1 143 

Grupo 2 147 

Grupo 3 145 

Grupo 4 113 

Grupo 5 193 

Grupo 6 170 

Grupo 7 170 

Grupo 8 145 

Grupo 9 178 

Grupo 10 195 

Grupo 11 192 

Grupo 12 77 

Grupo 13 190 

Grupo 14 190 

Quadro 14 (à esquerda): Frequência absoluta das 

notas obtidas pelas díades na Atividade Prática I – 

Estratégias Digestivas. 

8 
4 

1 
1 

Notas de 170 a 200 

Notas de 140 a 169 

Notas de 100 a 139 

Notas de 70 a 99 

Notas de 0 a 69 

Legenda de cores para a tabela e figura: 

Figura 36: Classificações dos alunos obtidas na 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas, 

representados graficamente. 
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Muito boa 

Boa 

Satisfatória 

Fraca 

15 14 

ainda frequentava as aulas de Biologia e Geologia na altura em que esta atividade 

prática foi feita e que questionário foi aplicado. 

Questão 1 

Relativamente à primeira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao seu grau de apreciação, numa escala 

de 1 a 4, sendo 1 fraca, 2 satisfatória, 3 boa, e 4 muito boa, obtiveram-se os 

resultados apresentados no quadro 15 e na figura 37.  

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 29 

alunos que responderam a este questionário, praticamente metade, 15 alunos, 

classificou-a como boa e a outra metade, 14 alunos, classificou-a como muito boa. 

Ao contrário do que aconteceu anteriormente, com a Atividade Prática 1, nenhum 

aluno classificou esta atividade como satisfatória. Mesmo não se verificando 

nenhuma discrepância entre as opiniões masculinas e femininas, nota-se uma ligeira 

prevalência de uma classificação muito boa atribuída pelo sexo feminino, e uma 

ligeira prevalência de uma classificação boa atribuída pelo sexo masculino. Contudo, 

1. Quanto à apreciação global da atividade, classifica-a de 1 a 4 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Fraca - - - 

2 Satisfatória - - - 

3 Boa 6 9 15 

4 Muito boa 8 6 14 

Total - 14 15 29 

Quadro 15: Dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

Figura 37: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 
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de um modo geral, a apreciação dos alunos relativamente à Atividade Prática 2 – 

Osmose, foi bastante positiva.  

Questão 2 

Relativamente à segunda pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao grau de aprendizagem efetuada 

durante a sua realização, numa escala de 1 a 4, sendo 1 não aprendi nada, 2 aprendi 

muito pouco, 3 aprendi alguma coisa, e 4 aprendi muito, obtiveram-se os resultados 

apresentados no quadro 16 e na figura 38.  

  

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 29 

alunos da turma que responderam a este questionário, 13 afirmaram ter aprendido 

muito, 14 ter aprendido alguma coisa e 2 ter aprendido muito pouco. Mesmo não se 

verificando nenhuma discrepância entre as opiniões masculinas e femininas, nota-se 

uma ligeira prevalência de uma aprendizagem menor realizada pelo sexo feminino, e 

uma ligeira prevalência de uma aprendizagem mais satisfatória realizada pelo sexo 

2. Quanto ao grau de aprendizagem, classifica numa escala de 1 a 4 esta 

atividade prática 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Não prendi nada - - - 

2 Aprendi muito pouco 1 1 2 

3 Aprendi alguma coisa 8 6 14 

4 Aprendi muito 5 8 13 

Total - 14 15 29 

2 

14 

13 
Aprendi muito 

Aprendi alguma coisa 

Aprendi muito pouco 

Não aprendi nada 

Quadro 16: Dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

Figura 38: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 
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24 

6 

1 

1 
Sobre osmose 

Sobre estruturas celulares  

Não sabe 

Não respondeu 

masculino. De um modo geral, segundo o ponto de vista dos alunos, o grau de 

aprendizagem efetuado na realização da atividade Prática 2 – Osmose, foi bastante 

positivo.  

Questão 3 

Relativamente à terceira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem qual a aprendizagem mais importante, ou significativa, que 

realizaram nesta atividade prática, obtiveram-se os resultados apresentados no 

quadro 17 e na figura 39.  

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, 

das 32 respostas dadas pelos alunos, 30 correspondem a aprendizagens importantes, 

3. Qual a aprendizagem mais importante que realizaste com esta atividade? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Sobre osmose 

 Aprendi que o sistema tem tendência a 

manter sempre o equilíbrio. 

 A aprendizagem mais importante foi que 

a água se move de um meio menos 

concentrado para um meio mais 

concentrado. 

11 13 24 

Sobre estruturas 

celulares 

 Eu penso que a aprendizagem mais 

importante foi podermos observar os 

vacúolos e percebermos o espaço que 

ocupam nas células. 

5 1 6 

Não sabe  Não sei. - 1 1 

Não respondeu  - 1 - 1 

Total - 17* 15 32* 

Quadro 17: Dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

Figura 39: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 

 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aprendizagens 

importantes, uma vez houve alunos que enumeraram mais do que uma aprendizagem significativa. 
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enumeradas pelos alunos, 1 aluno não sabe e outro não respondeu. Das 30 

aprendizagens enumeradas, 24 relacionam-se diretamente com o fenómeno de 

osmose em si, e 6 com o conhecimento das estruturas celulares, como os vacúolos e a 

forma da célula vegetal. Deste modo, é possível afirmar que as aprendizagens mais 

importantes se prendem sobretudo com conhecimento substantivo, mas de certa 

forma, também com conhecimento processual, pois surgem da observação das 

estruturas e dos processos ao microscópio, um processo laboratorial. Analisando as 

respostas dadas pelos alunos de sexos diferentes, é possível afirmar que os 13 alunos 

do sexo feminino, que responderam a esta questão do questionário, enunciaram 17 

aprendizagens importantes; enquanto os 15 alunos do sexo masculino enunciaram 

apenas 15 aprendizagens importantes, uma aprendizagem cada aluno. Apesar desta 

ligeira diferença, o tipo e proporção de dificuldades enunciadas pelo sexo feminino 

são semelhantes às enunciadas pelo sexo masculino, exceto no conhecimento das 

estruturas celulares, que foi sobretudo referida pelo sexo feminino.  

Questão 4 

Relativamente à quarta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem quais as principais dificuldades que sentiram na realização 

desta atividade, justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados 

no quadro 18 e na figura 40.  

Dos 30 tipos de respostas dadas pelos alunos, 24 referem-se a dificuldades 

sentidas, 5 referem-se à inexistência de dificuldades na realização desta atividade e 1 

corresponde a uma resposta nula, contando como “não respondeu”. Das 24 

dificuldades enumeradas, a grande maioria está ligada a dificuldades de manipulação 

de material laboratorial, como montar a preparação entre lâmina e lamela, trabalhar 

com o microscópio, focando-o e conseguindo observar corretamente, e registar e 

lidar com os resultados obtidos. Todas estas dificuldades se prendem sobretudo com 

conhecimento processual, o que evidencia que, ao longo do seu percurso escolar, 

estes alunos trabalharam pouco em laboratório e não têm estas competências 

desenvolvidas. Contudo, as dificuldades em registar, interpretar e lidar com os 

resultados obtidos constituem também dificuldades de raciocínio, na interpretação, e 

um aspeto atitudinal, face ao respeito e questionamento dos resultados obtidos. 
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1 

15 

4 

2 

2 

5 1 

Associar a prática à teórica 

Manipular os instrumentos 

Resultados 

Condição dos microscópios 

Condição das soluções 

Nenhuma 

Não respondeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quais foram as principais dificuldades que sentiste na realização desta 

atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Associar a prática à teórica 

 Associar a osmose na célula, pela 

visualização no microscópio, aos 
esquemas feitos na aula e no livro, 

porque se torna complicado a 

visualização de uma maneira diferente. 

1 - 1 

Manipular os 
instrumentos 

Montar a 

preparação 
 Preparar a preparação. 1 

5 

5 

10 

6 

15 

Trabalho ao 

microscópio 

 A dificuldade que eu senti foi em focar 

bem o microscópio, pois não utilizo 

muito este tipo de tecnologia. 

 Dificuldade em observar ao 

microscópio. 

 Encontrar as células no microscópio. 

4 5 9 

Resultados 

Imprevisibili-

dade 
 Não termos alcançado os resultados 

previstos. 
2 

4 

- 

0 

2 

4 

Registo  Registar os resultados. 2 - 2 

Condição dos microscópios 
 O microscópio não estava a trabalhar 

com as melhores condições. 
- 2 2 

Condição das soluções 
 Não conseguimos realizar bem parte da 

atividade, pois a solução não tinha a 
concentração de sal necessária. 

2 - 2 

Nenhuma  

 Esta atividade não era muito 

complicada, podendo dizer-se que não 
existiram dificuldades. 

 Não senti dificuldades, foi uma 

experiência bastante acessível. 

2 3 5 

Não respondeu - - 1 1 

Total - 14 16* 30* 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de dificuldades 

enunciadas, uma vez houve um aluno do sexo masculino alunos que enumerou mais do que uma dificuldade. 

Quadro 18: Dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

Figura 40: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 
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Além das dificuldades já referidas, uma aluna referiu também uma 

dificuldade em fazer a passagem do conhecimento teórico para o prático, 

estabelecendo uma ponte entre ambos, o que se refere, sobretudo ao conhecimento 

substantivo, embora também se relacione com o processual. Outros alunos referiram 

dificuldades técnicas de mau funcionamento do material laboratorial, como o mau 

estado dos microscópios ou a incorreta concentração da solução. 

Analisando as respostas dadas pelos alunos de sexos diferentes, é possível 

registar algumas discrepâncias. Em primeiro lugar, a única pessoa que referiu uma 

dificuldade ligada ao conhecimento substantivo era do sexo feminino. Em segundo 

lugar, mais rapazes tiveram dificuldade em montar a preparação entre lâmina e 

lamela, do que raparigas. Em terceiro lugar, apenas as raparigas tiveram dificuldade 

em registar e lidar com os resultados. Em quarto lugar, apenas dois rapazes e 

nenhuma rapariga referiram o mau funcionamento dos microscópios, provavelmente 

porque foi um grupo de rapazes que ficou a trabalhar com os piores microscópios da 

sala. Em quinto e último lugar, apenas as raparigas referiram a má condição das 

soluções. 

Questão 5 

Relativamente à quinta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem do que mais gostaram na realização desta atividade, 

justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 19 e 

na figura 41. 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 31 

aspetos enumerados pelos alunos como sendo o que mais gostaram na realização 

desta atividade, a grande maioria refere-se ao trabalho laboratorial, como manipular 

material laboratorial e observar ao microscópio, tanto o fenómeno de osmose, como 

as estruturas celulares. Como tal, a maioria dos alunos preferiu trabalhar aspetos 

relacionados com o conhecimento processual laboratorial. Contudo, uma aluna 

referiu que o que mais gostou foi de conhecer o funcionamento das células, o que 

está sobretudo relacionado com o conhecimento substantivo. Houve também alunos 

que afirmaram ter gostado de tudo na atividade, uma vez que adoram atividades 

laboratoriais e que aprendem melhor os conteúdos teóricos. 
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Analisando as respostas dadas pelos alunos de sexos diferentes, é possível 

registar algumas discrepâncias. Em primeiro lugar, a única pessoa que referiu ter 

gostado mais de um aspeto relacionado com o conhecimento substantivo era do sexo 

feminino. Em segundo lugar, mais raparigas gostaram de manipular material 

laboratorial do que rapazes. Em terceiro e último lugar, mais rapazes gostaram de 

tudo, do que raparigas. Deste modo, e como é possível verificar através da figura 13, 

a maioria dos aspetos que os alunos mais gostaram na realização da atividade Prática 

2 – Osmose, prendem-se, sobretudo, com conhecimento processual, embora uma 

5. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Conhecer o funcionamento das 

células 
 Gostei de conhecer mais sobre o 

funcionamento das células. 
1 - 1 

Trabalhar em 
Laboratório 

Manipular 

Material 

 Gostei muito de preparar a cebola, pois 
acho que é muito interessante. 

 Gostei mais de trabalhar com o material 
de laboratório, de mexer no 

microscópio. É muito interessante 

podermos mexer numa “coisa” assim. 

 Foi giro explorar o material e perceber 

como funciona.  

 Eu gostei de preparar a experiência, 

porque é uma parte divertida da tarefa. 

7 

14 

2 

12 

9 

26 

Observar a 

osmose ao 
microscópio 

 Foi observar o resultado final da 
osmose, porque é interessante e curioso 

ver isto na prática. 

5 6 11 

Observar as 

estruturas 

celulares ao 
microscópio 

 Gostei mais de observar os diferentes 
aspetos que o vacúolo pode assumir. 

 Observar estruturas que nunca tinha 
visto e com a definição do microscópio. 

2 4 6 

Tudo 

 Gostei de tudo, porque adoro atividades 
laboratoriais. 

 Tudo, porque ao fazermos a atividade é 

mais fácil perceber o fenómeno, 
entender e explicar. 

1 3 4 

Total - 16* 15 31* 

Quadro 19: Dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

1 

26 

4 
Conhecer o funcionamento das células 

Trabalhar em laboratório  

Tudo 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aspetos que os 

alunos gostaram mais, uma vez houve duas alunas que gostaram mais do que um aspeto. 

Figura 41: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 
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aluna tivesse referido também um aspeto relacionado com o conhecimento 

substantivo. 

Questão 6 

Relativamente à sexta pergunta do questionário, na qual era pedido aos alunos 

para indicarem o que menos gostaram na realização desta atividade, justificando a 

sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 20 e na figura 42.  

 

 

 

7 

4 

3 1 3 

7 

4 

6. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Manipular 
instrumentos 

laboratoriais 

 Dificuldade em cortar a epiderme da cebola. 

 Preparar a lamela e a lâmina. 

 O que gostei menos foi conseguir focar bem a lente, 
mas isto vai lá com prática. 

4 3 7 

Registar os 

resultados 

 Ter de desenhar, pois não nasci com esta aptidão 

para esta parte do trabalho. 

 Fazer a representação das células no caderno. 

3 1 4 

Redigir o 

relatório 

 Fazer um relatório, porque estamos em período de 
teste e é difícil arranjar tempo para realizar. 

 Ter de fazer o relatório, porque é a parte mais 

desinteressante da atividade. 

3 - 3 

Concentração da 

solução de NaCl 
 Ter de repetir por a solução não estar logo com a 

concentração certa, mas no geral gostei de tudo. 
1 - 1 

Cheiro da cebola 
 Do cheiro da cebola, pois era muito intenso e 

desagradável. 
1 2 3 

Nada 

 Gostei de tudo na atividade, acho que foi muito 
interessante e cativou-me a atenção. 

 Gostei de tudo, porque consegui aprender. 

 Não existe nada que tenha gostado menos. 

1 6 7 

Não respondeu  - 1 3 4 

Total - 14 15 29 

Quadro 20: Dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

Figura 42: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 

 

Manipular instrumentos 

Registar os resultados 

Redigir o relatório 

Concentração de NaCl 

Cheiro da cebola 

Nada 

Não respondeu 
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Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que houve 

alunos que não gostaram de manipular instrumentos laboratoriais, passando pelo 

destaque da epiderme da cebola, pela montagem da preparação e pela focagem do 

microscópio, uma vez que sentiram dificuldades na concretização processos, porque 

não têm prática. Também houve alunos que não gostaram de registar os resultados 

por sentirem que não têm aptidão para tal. Estes aspetos que os alunos menos 

gostaram prendem-se sobretudo com conhecimento processual, uma vez que está 

pouco desenvolvido e, como os alunos não o desempenham bem, torna-se num 

campo menos apreciado. É interessante constatar, mais uma vez, a heterogeneidade 

da turma, uma vez que aspetos que os alunos mais gostaram são também aspetos que 

outros alunos menos gostaram. Nesta questão, alguns alunos ainda referiram que o 

que menos gostaram desta atividade foi a necessidade de se elaborar um relatório, 

uma vez que não gostam de o fazer, ou acham desinteressante, ou que se encontram 

numa fase de avaliações muito exigente e que consome todo o seu tempo. Este 

desagrado não só se relaciona com conhecimento processual, como também com a 

comunicação, uma vez que o relatório é uma forma de comunicar ciência. Houve 

também alunos que não gostaram do facto de a concentração da solução de NaCl 

estar incorreta, o que fez com que tivessem de repetir o procedimento e outros alunos 

que não gostaram do cheiro da cebola, classificando-o de desagradável. Por fim, 

alguns alunos afirmaram que não houve nada que não tivessem gostado, dizendo que 

aprenderam bastante e classificando a atividade como interessante, cativante e 

despertadora da atenção dos alunos. 

Analisando as respostas dadas pelos alunos de sexos diferentes, é possível 

afirmar que um maior número de raparigas registou aspetos que não gostou tanto e 

um maior número de rapazes afirmou que não houve nada que não tivesse gostado.  

Questão 7 

Relativamente à sétima pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que podia ser melhorado nesta atividade, justificando a sua 

resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 21 e na figura 43. 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, das 30 respostas 

dadas pelos alunos, 13 continham sugestões de melhoramento, 12 consideravam não 

haver nada a melhorar na atividade, 3 correspondiam a respostas em branco e uma 
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13 

12 

5 

Nada a Melhorar 

Sugestões de Melhoramento 

Outros 

referia-se aos alunos, em si, não sendo contabilizada como uma sugestão de 

melhoramento. Das 13 sugestões, a grande maioria referia-se à melhoria de 

condições do material utilizado e outras, em menor número, ao melhoramento da 

clarificação dos objetivos e procedimentos da atividade. A maioria das sugestões foi 

feita por alunos do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Classificações 

As classificações obtidas pelos alunos na realização da Atividade Prática 2 – 

Osmose – encontram-se no quadro 22 e na figura 44. A grelha de avaliação completa 

encontra-se no apêndice BN. 

 

7. Se a mesma atividade fosse aplicada aos alunos do ano seguinte, o que podia ser 

melhorado? 

Categorias Subcategorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Propostas 

Protocolo  O protocolo ser mais específico. 1 

5 

- 

8 

1 

13 

Objetivos 
 Ajudar a perceber melhor o objetivo da 

atividade. 
1 1 2 

Material 

 Podia verificar-se previamente se todos 
os microscópios estão em condições. 

 A qualidade do microscópio. 

 Observar-se mais materiais e diferentes 
da cebola, com um cheiro menos intenso. 

 Preparar uma solução de NaCl já com a 
concentração certa. 

3 7 10 

Nada - 

 Nada, porque a atividade está muito boa 
assim. 

 Para mim a atividade estava muito bem 
organizada e estudada. 

8 4 12 

Outros 

Alunos 
 Penso que devem ver bem o formulário da 

atividade e estar atentos à professora 
antes do procedimento. 

1 1 2 

Não 

respondeu 
 1 2 3 

Total - - 15* 15 30* 

Quadro 21: Dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à Atividade 

Prática 2 – Osmose. 

 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aspetos que os 

alunos sugerem melhorar, uma vez houve uma aluna que sugeriu mais do que um aspeto. 

Figura 43: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados graficamente. 
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Ao analisar o quadro e a figura, é possível concluir que todos os grupos de 

trabalho tiveram uma classificação positiva, mesmo o que foi classificado entre 70 a 

99 pontos, uma vez que teve 95 pontos. Dos restantes, apenas dois tiveram uma 

classificação entre 100 e 139, um grupo teve classificações entre 140 a 169 pontos e 

a maioria dos alunos teve notas entre 170 a 200 pontos. Deste modo, as 

classificações obtidas na realização da Atividade Prática 2 – Osmose – foram 

bastante elevadas. 

3. Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada 

No subcapítulo 3 apresentam-se e analisam-se os dados obtidos relativamente 

à realização da Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada – na qual os alunos 

realizaram uma investigação num simulador informático, com grau de abertura 2, e 

construíram um relatório V de Gowin. Deste modo, apresentam-se e analisam-se os 

Nomes 

Total Final 

200 

Grupo 1 - 

Grupo 2 - 

Grupo 3 160 

Grupo 4 95 

Grupo 5 135 

Grupo 6 175 

Grupo 7 170 

Grupo 8 180 

Grupo 9 181 

Grupo 10 188 

Grupo 11 105 

Grupo 12 183 

Grupo 13 180 

Grupo 14 197 

Notas de 170 a 200 

Notas de 140 a 169 

Notas de 100 a 139 

Notas de 70 a 99 

Notas de 0 a 69 

Legenda de cores para a tabela e figura: 

8 1 

2 1 

0 

Quadro 22 (à esquerda): Frequência absoluta das 

notas obtidas pelas díades na Atividade Prática 2 – 

Osmose. 

Figura 44: Classificações dos alunos obtidas na 

Atividade Prática 2 – Osmose, representados 

graficamente. 
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1 

15 

13 
Muito boa 

Boa 

Satisfatória 

Fraca 

dados obtidos através do questionário implementado, no subcapítulo 3.1, e depois as 

classificações dos alunos nesta atividade, já no subcapítulo 3.2. 

3.1 Questionário 

Para apresentar os dados relativos ao questionário, apresentam-se e analisam-

se os resultados obtidos em cada questão, individualmente. Mais uma vez, a este 

questionário responderam 29 alunos, uma vez que a aluna que desistiu do curso de 

ciências e tecnologias, a meio da intervenção, ainda frequentava as aulas de Biologia 

e Geologia na altura em que esta atividade prática foi feita e que questionário foi 

aplicado. 

Questão 1 

Relativamente à primeira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao seu grau de apreciação, numa escala 

de 1 a 4, sendo 1 fraca, 2 satisfatória, 3 boa, e 4 muito boa, obtiveram-se os 

resultados apresentados no quadro 23 e na figura 45.  

 

 

 

 

 

 

1. Quanto à apreciação global da atividade, classifica-a de 1 a 4 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Fraca - - - 

2 Satisfatória 1 - 1 

3 Boa 7 8 15 

4 Muito boa 5 8 13 

Total - 13 16 29 

Quadro 23: Dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

Figura 45: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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13 
16 

Aprendi muito 

Aprendi alguma coisa 

Aprendi muito pouco 

Não aprendi nada 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 29 

alunos da turma que responderam a este questionário, uma aluna classificou-a como 

satisfatória, 15 alunos como boa e 13 como muito boa, não se verificando nenhuma 

discrepância acentuada entre as opiniões masculinas e femininas. De um modo geral, 

a apreciação dos alunos relativamente à atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, foi 

bastante positiva.  

Questão 2 

Relativamente à segunda pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao grau de aprendizagem efetuada 

durante a sua realização, numa escala de 1 a 4, sendo 1 não aprendi nada, 2 aprendi 

muito pouco, 3 aprendi alguma coisa, e 4 aprendi muito, obtiveram-se os resultados 

apresentados na no quadro 24 e na figura 46.  

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 29 

alunos que responderam a este questionário, 13 afirmou ter aprendido alguma coisa e 

2. Quanto ao grau de aprendizagem, classifica numa escala de 1 a 4 esta atividade 

prática 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Não aprendi nada - - - 

2 Aprendi muito pouco - - - 

3 Aprendi alguma coisa 6 7 13 

4 Aprendi muito 7 9 16 

Total - 13 16 29 

Quadro 24: Dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

Figura 46: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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16 afirmaram ter aprendido muito, durante a realização desta atividade prática. 

Também dentro dos rapazes e das raparigas, um ligeiro maior número afirmou ter 

aprendido muito. De um modo geral, do ponto de vista dos alunos, o grau de 

aprendizagem construído na realização da atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, 

foi bastante positivo.  

Questão 3 

Relativamente à terceira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem qual a aprendizagem mais importante, ou significativa, que 

realizaram nesta atividade prática, obtiveram-se os resultados apresentados no 

quadro 25 e na figura 47.  

 

 

 

 

 

 

3. Qual a aprendizagem mais importante que realizaste com esta atividade? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Conhecimento 

geral sobre 
difusão facilitada 

 Pude aprender melhor os conceitos em torno do 
transporte de solutos. 

 Toda a atividade, porque não sabia muito ou mesmo 
nada sobre o transporte de partículas através da 

membrana. 

7 10 17 

1. Conhecimento 
sobre o 

equilíbrio de 

concentrações 

 Que o equilíbrio de solutos passa pelo igualar do 
número de solutos nos dois meios. 

 Já sabia que as células procuravam sempre a 
estabilidade, mas com a atividade fiquei a perceber 

melhor. 

3 5 8 

2. Conhecimento 
sobre a função 

das proteínas 

 Aprender que as proteínas influenciam a passagem 
de certas substâncias. 

 A passagem de substâncias varia com a 
disponibilidade de proteínas. 

2 2 4 

3. Conhecimento 

sobre a 
velocidade de 

transporte 

 Saber a velocidade de passagem de solutos para o 

meio intracelular. 
1 1 2 

Total - 13 18* 31* 

Quadro 25: Dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

17 
8 

4 2 
Conhecimento geral sobre a difusão facilitada 

laboratoriais Conhecimento sobre o equilíbrio de concentrações 

Conhecimento sobre a função das proteínas 

Conhecimento sobre o equilíbrio de concentrações 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aprendizagens 

importantes enunciadas pelos alunos, uma vez houve dois rapazes que enumeraram mais do que uma aprendizagem 

significativa. 

Figura 47: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que a maioria 

das aprendizagens mais importantes está ligada a assuntos gerais sobre a difusão 

facilitada e as restantes estão relacionadas com as respostas às perguntas orientadoras 

da investigação. Destas últimas, um maior número de alunos considera que a 

aprendizagem mais importante foi a resposta à primeira pergunta, relacionada com o 

equilíbrio das concentrações entre os meios intracelular e extracelular; seguido da 

resposta à segunda pergunta, relacionada com a função das proteínas 

transmembranares; seguidos, ambos, por fim, da resposta à terceira pergunta, 

relacionada com a velocidade de transporte. Como tal, de um modo geral, as 

aprendizagens que os alunos referiram como tendo sido as mais importantes 

relacionam-se sobretudo com o conhecimento substantivo. Entre alunos de sexos 

diferentes, não se verificou nenhuma discrepância nas respostas dadas. 

Questão 4 

Relativamente à quarta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem quais as principais dificuldades que sentiram na realização 

desta atividade, justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados 

no quadro 26 e na figura 48.  

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que a maioria 

dos alunos sentiu mais dificuldades em aspetos de conhecimento processual, 

sobretudo relacionados com o trabalho investigativo. Dentro deste tipo de 

dificuldades, destacam-se a dificuldade de elaborar hipóteses, de planificar um 

procedimento, de registar resultados e de tirar conclusões, que também estão 

relacionadas com o raciocínio e, no caso das conclusões, a dificuldade em aceitar e 

questionar os resultados obtidos está relacionada com aspetos atitudinais. Alguns 

alunos referiram também ter sentido dificuldade em perceber o funcionamento do 

programa informático, uma vez que não estão habituados a trabalhar com este tipo de 

simuladores, o que também se relaciona com conhecimento processual e raciocínio. 

Outros alunos sentiram dificuldade em perceber as questões do protocolo, o que está 

sobretudo relacionado com conhecimento substantivo. Importa ainda referir que 

uma grande parte dos alunos afirmou não ter sentido qualquer tipo de dificuldades e 

uma aluna não respondeu a esta questão. 
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1 

12 

4 

11 

1 
Perceber as questões do protocolo 

Trabalho investigativo 

Funcionamento do simulador 

Nenhuma 

Não respondeu 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5 

Relativamente à quinta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que mais gostaram na realização desta atividade, 

justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 27 e 

na figura 49.  

4. Quais foram as principais dificuldades que sentiste na realização desta atividade, e 

porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Perceber as questões do 
protocolo 

 Perceber as perguntas do protocolo, 

porque não eram muito claras. 
1 - 1 

Trabalho 

investigativo 

Elaborar 

hipóteses 

 Elaborar hipóteses antes de testar as 

variáveis no programa. 

 Elaborar a hipótese para cada questão, 
pois não sabia o que fazer. 

1 

5 

1 

7 

2 

12 

Planificar um 

procedimento 

 Planificar um procedimento que 
respondesse à terceira questão. 

 Responder às questões 
experimentalmente. 

2 1 3 

Registar 

Resultados 
 Escrever os resultados. - 1 1 

Tirar 
conclusões 

 A principal dificuldade foi tirar 

conclusões. 

 Foi saber o porquê dos resultados 

obtidos. 

2 4 6 

Funcionamento do simulador 

informático 

 Em compreender como o programa 
funcionava, pois não estávamos 

habituados. 

2 2 4 

Nenhuma 

 Não senti nenhuma dificuldade, pois 
esta atividade foi bastante fácil. 

 Não senti dificuldades relevantes que 
dificultassem o meu trabalho 

experimental. 

4 7 11 

Não respondeu  - 1 - 1 

Total - 13 16 29 

Quadro 26: Dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

Figura 48: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 30 

aspetos, enumerados pelos alunos, como sendo o que mais gostaram na realização 

desta atividade, 5 prendem-se com aprendizagens sobre a difusão facilitada, 23 com 

o trabalho num simulador informático, e 2 prendem-se com tudo o que foi realizado 

na atividade. Dos primeiros 5 aspetos, alguns referem-se, por exemplo, à 

aprendizagem da variação das concentrações do meio ou à aprendizagem dos fatores 

que influenciam a velocidade de transporte das substâncias, estando, por isso, 

relacionados com o conhecimento substantivo. Dos 23 alunos que referiram ter 

gostado mais de aspetos relacionados com o trabalho num simulador informático, 

muitos reforçaram que adoram trabalhar com computadores e que nunca tinham tido 

oportunidade de realizar este tipo de atividades, tendo sido uma experiência 

diferente, interessante, apelativa, nada aborrecida, nem cansativa, e facilitadora da 

5. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Aprender sobre 

difusão 

facilitada 

 Saber como se altera a concentração do meio 
extracelular para o intracelular e vice-versa. 

 Gostei mais de perceber os diferentes fatores que 
influenciam a velocidade de transporte das 

substâncias. 

3 2 5 

Trabalhar com 
o simulador 

informático 

 Foi trabalhar com o programa pois nunca tínhamos 
trabalhado com este tipo de sistema. 

 Trabalhar com computadores, porque raramente 
temos oportunidade de o fazer, foi uma experiência 

diferente. 

 Utilizar o programa foi apelativo e nada aborrecido. 

 O programa era interessante e dava para perceber. 

 O programa, porque adoro computadores. 

10 13 23 

Tudo  Tudo, porque foi simples e não cansa muito o aluno. 1 1 2 

Total - 14* 16 30* 

Quadro 27: Dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

5 

23 

2 
Aprender sobre difusão facilitada 

Trabalhar com simulador informático 

Tudo 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aspetos que os 

alunos gostaram mais, uma vez houve uma aluna que gostou mais do que um aspeto. 

Figura 49: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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aprendizagem. Deste modo, estes últimos alunos referiram ter gostado mais de 

aspetos relacionados com o conhecimento processual, mais concretamente, do 

trabalho científico num simulador informático. Houve também dois alunos que 

afirmaram ter gostado de tudo na atividade. Após analisar estes dados, é possível 

afirmar que a utilização de um simulador informático, para realizar um trabalho 

investigativo, foi muito bem recebida pelos alunos, não se tendo verificado 

discrepâncias entre as opiniões masculinas e femininas. 

Questão 6 

Relativamente à sexta pergunta do questionário, na qual era pedido aos alunos 

para indicarem o que menos gostaram na realização desta atividade, justificando a 

sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 28 e na figura 50.  

 

 

 

 

 

 

6. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Planificar um 

procedimento 

 Não gostei muito de fazer o procedimento, porque 

nunca se tem a certeza se se está a fazer correto ou 
não. 

2 1 3 

Tirar conclusões 
 Ter que ligar a informação ao que sabemos para 

tirar conclusões. 
1 1 2 

Fazer um 

relatório 

 Ter de fazer um relatório. 

 Ter que fazer um V de Gowin. 
1 2 3 

Nada 

 Gostei de tudo, porque achei a atividade muito 
interessante. 

 Não houve nada que não tenha gostado. 

 Não houve nada que não gostasse, pois consegui 

adquirir algum conhecimento. 

8 10 18 

Não respondeu - 1 2 3 

Total - 13 16 29 

Quadro 28: Dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

3 
2 

3 

18 

3 Planificar um procedimento 

Tirar conclusões 

Fazer um relatório 

Nada 

Não respondeu 

Figura 50: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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 Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 29 

alunos que responderam ao questionário, 3 referiam-se a não terem gostado de 

planificar o procedimento experimental, uma vez que se sentiram inseguros, 2 alunos 

referiram-se a não terem gostado de tirar conclusões e, por fim, outros 3 alunos 

afirmaram ter gostado menos de ter de construir um relatório. Todas estas 

apreciações negativas se relacionam com conhecimento processual de investigação 

e também com a comunicação, no caso específico do relatório, que constitui uma 

forma de comunicar ciência. Nenhum aluno referiu ter gostado menos de trabalhar 

com o simulador informático, uma vez que todo o conhecimento processual referido 

nesta questão, como tendo os alunos gostado menos, estava relacionado apenas com 

o trabalho investigativo em si. A maioria dos alunos referiu que não houve nada que 

tivesse gostado menos, classificando a atividade como interessante e como 

facilitadora da aprendizagem. Houve também 3 alunos que não responderam a esta 

questão. Relativamente à proporção entre alunos do sexo feminino e masculino, 

verificou-se um equilíbrio, novamente, não tendo sido registadas grandes 

discrepâncias. 

Questão 7 

Relativamente à sétima pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que podia ser melhorado nesta atividade, justificando a sua 

resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 29 e na figura 51.  

Através da análise d quadro e da figura, é possível verificar que, dos 29 

alunos que responderam ao questionário, 11 apresentaram sugestões de 

melhoramento da atividade, 17 afirmaram não ser necessário melhorar nada, uma vez 

que a atividade estava bem deste modo, e 1 aluno não respondeu. Dos 11 alunos que 

sugeriram melhoramentos, 4 referiram-se a aspetos relacionados com a preparação da 

atividade, dos quais alguns sugeriram que deveria ser mais detalhada, outros, pelo 

contrário, sugeriram que deveria ser mais rápida. Ainda dos 11 alunos, alguns 

referiram-se ao procedimento em si, sugerindo que deveria ter menos passos. Por 

fim, outros alunos sugeriram que não houvesse relatório. De um modo geral, houve 

mais raparigas a apontar sugestões de melhoramento do que rapazes que, por sua vez 

referiram, em maior número, que nada precisava de ser melhorado. 
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3.2 Classificações 

As classificações obtidas pelos alunos na realização da Atividade Prática 3 – 

Difusão Facilitada – encontram-se no quadro 30 e na figura 52. A grelha de 

avaliação completa encontra-se no apêndice BO. 

Ao analisar o quadro e a figura, é possível concluir que 3 grupos de trabalho 

tiveram classificações entre 70 a 99 pontos, sendo duas negativas e uma positiva, 

uma vez que atingiu 95 pontos; apenas um grupo de trabalho teve classificações entre 

100 e 139 pontos; 2 grupos de trabalho tiveram classificações entre 140 a 169 

7. Se a mesma atividade fosse aplicada aos alunos do ano seguinte, o que podia ser 

melhorado? 

Categorias Subcategorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Propostas 

Preparação 

prévia da 

atividade 

 Talvez uma introdução aos conceitos 

relacionados com a atividade para 

estarmos a realizá-la e a associar aos 
conceitos. 

 Aumentar a rapidez da introdução da 
atividade. 

2 

7 

2 

4 

4 

11 

Procedimento  O procedimento devia ter menos passos. 2 1 3 

Relatório 
 Não ser requerido a realização de um 

relatório. 
3 1 4 

Nada - 

 Não precisa de melhoramentos, está 

ótima. 

 Acho que nada, porque a atividade está 

bem elaborada, foi excelente. 

 Acho que foi bastante boa e 

compreensível, deu para aprender. 

 Nada, a atividade é bastante interessante 
assim e ensina muito aos alunos, 

motivando-os a descobrir mais. 

6 11 17 

Outros 
Não 
respondeu  

- - 1 1 

Total - - 13 16 29 

Quadro 29: Dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada. 

 

Figura 51: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, representados graficamente. 
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pontos; e, por fim, a maioria dos alunos teve notas entre 170 a 200 pontos. Deste 

modo, as classificações obtidas na realização da Atividade Prática 3 – Difusão 

Facilitada – foram bastante elevadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Atividade Prática 4 – Fotossíntese 

No subcapítulo 4 apresentam-se e analisam-se os dados obtidos relativamente 

à realização da Atividade Prática 4 – Fotossíntese – na qual os alunos realizaram 

uma atividade laboratorial investigativa, com grau de abertura 3, e construíram um 

relatório clássico. Deste modo, apresentam-se e analisam-se os dados obtidos através 

do questionário implementado, no subcapítulo 4.1, e depois as classificações dos 

alunos nesta atividade, já no subcapítulo 4.2. 

4.1 Questionário 

Apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos em cada questão, 

individualmente. Importa referir que a este questionário responderam apenas 26 

alunos, uma vez que a aluna que desistiu do curso de ciências e tecnologias, no 

Nomes 
Total Final 

200 

Grupo 1 - 

Grupo 2 170 

Grupo 3 157 

Grupo 4 95 

Grupo 5 73 

Grupo 6 175 

Grupo 7 165 

Grupo 8 115 

Grupo 9 190 

Grupo 10 200 

Grupo 11 85 

Grupo 12 180 

Grupo 13 175 

Grupo 14 188 

7 

2 

1 

3 

0 

Notas de 170 a 200 

Notas de 140 a 169 

Notas de 100 a 139 

Notas de 70 a 99 

Notas de 0 a 69 

Legenda de cores para tabela e figura: 

Quadro 30 (à esquerda): Frequência absoluta das notas 

obtidas pelas díades na Atividade Prática 3 – Difusão 

Facilitada. 

Figura 52: Classificações dos alunos obtidas na Atividade 

Prática 3 – Difusão Facilitada, representados 

graficamente. 



136 
 

1 

11 14 

Muito boa 

Boa 

Satisfatória 

Fraca 

decorrer da intervenção, já não realizou a atividade, nem respondeu ao questionário, 

e faltaram dois alunos à aula. 

Questão 1 

Relativamente à primeira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao seu grau de apreciação, numa escala 

de 1 a 4, sendo 1 fraca, 2 satisfatória, 3 boa, e 4 muito boa, obtiveram-se os 

resultados apresentados no quadro 31 e na figura 53.  

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 26 

alunos da turma que responderam a este questionário, uma aluna classificou-a como 

satisfatória, 11 alunos como boa e 14 como muito boa. Dos 11 alunos que 

classificaram esta atividade como boa, 6 pertencem ao sexo feminino e 5 ao sexo 

masculino. Dos 14 alunos que classificaram esta atividade como muito boa, 4 

pertencem ao sexo feminino e 10 ao sexo masculino. Deste modo, verificou-se que, 

de um modo geral, os rapazes gostaram mais desta atividade do que as raparigas. 

Num global, a apreciação dos alunos relativamente à atividade Prática 4 – 

Fotossíntese, foi bastante positiva.  

1. Quanto à apreciação global da atividade, classifica-a de 1 a 4 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Fraca - - - 

2 Satisfatória 1 - 1 

3 Boa 6 5 11 

4 Muito boa 4 10 14 

Total - 11 15 26 

Quadro 31: Dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese. 

 

Figura 53: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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13 13 

Aprendi muito 

Aprendi alguma coisa 

Aprendi muito pouco 

Não aprendi nada 

Questão 2 

Relativamente à segunda pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao grau de aprendizagem efetuada 

durante a sua realização, numa escala de 1 a 4, sendo 1 não aprendi nada, 2 aprendi 

muito pouco, 3 aprendi alguma coisa, e 4 aprendi muito, obtiveram-se os resultados 

apresentados no quadro 32 e na figura 54.  

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, do total de 

alunos da turma que responderam a este questionário, metade afirmou ter aprendido 

alguma coisa e a outra metade afirmou ter aprendido muito, durante a realização 

desta atividade prática. Contudo, um maior número de raparigas, do que rapazes, 

referiu ter aprendido alguma coisa, enquanto, pelo contrário, um maior número de 

rapazes, do que raparigas, referiu ter aprendido muito. Esta estatística corresponde 

positivamente ao diferente grau de apreciação da atividade por parte dos rapazes e 

2. Quanto ao grau de aprendizagem, classifica numa escala de 1 a 4 esta atividade 

prática 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Não aprendi nada - - - 

2 Aprendi muito pouco - - - 

3 Aprendi alguma coisa 8 5 13 

4 Aprendi muito 3 10 13 

Total - 11 15 26 

Quadro 32: Dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese. 

 

Figura 54: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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das raparigas. Apesar desta diferença, de um modo geral, o grau de aprendizagem 

construído na realização da atividade Prática 4 – Fotossíntese, foi bastante elevado.  

Questão 3 

Relativamente à terceira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem qual a aprendizagem mais importante, ou significativa, que 

realizaram nesta atividade prática, obtiveram-se os resultados apresentados no 

quadro 33 e na figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, das 31 

aprendizagens mais importantes referidas pelos alunos, algumas estão relacionadas 

3. Qual a aprendizagem mais importante que realizaste com esta atividade? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Conhecer aspetos 

gerais da 
fotossíntese 

 Compreendi melhor a matéria.  

 Aprendi que a presença de amido nas folhas 
está relacionada com a presença/ausência 

dos três fatores que influenciam a 

fotossíntese. 

2 5 7 

Saber sobre os 

fatores necessários 

para ocorrer 
fotossíntese 

 A falta que alguns fatores fazem na 
fotossíntese. 

 Que a fotossíntese só se realiza se existir 
água, CO2 e luz. 

4 5 9 

Saber sobre os 

produtos da 
fotossíntese e o 

amido 

 Consegui consolidar as aprendizagens 
sobre os produtos resultantes da 

fotossíntese. 

 Aprendi que as folhas que realizam 
fotossíntese têm amido. 

6 7 13 

Saber sobre o teste 

de Lugol 
 Aprendi sobre o teste de lugol. 2 - 2 

Total - 14* 17* 31* 

Quadro 33: Dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese. 

 

*Este número não corresponde ao total de alunos que respondeu a este questionário, mas sim ao total de aprendizagens 

importantes enunciadas, uma vez houve alunos que enumeraram mais do que uma aprendizagem significativa. 

7 

9 
13 

2 Conhecer aspetos gerais da fotossíntese 

Saber sobre os fatores necessários para ocorrer fotossíntese 

Saber sobre os produtos da fotossíntese e o amido 

Saber sobre o teste de Lugol 

Figura 55: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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com o conhecimento geral da fotossíntese, outras ao conhecimento sobre os fatores 

necessários para ocorrer fotossíntese, como a luz, a água e o dióxido de carbono, 

outras estão relacionadas com o conhecimento sobre os produtos da fotossíntese e o 

amido e, por fim, outras estão relacionadas com o conhecimento do teste de lugol 

para identificação do amido. Todas estas aprendizagens estão relacionadas com o 

conhecimento substantivo e, no caso das referentes ao teste de lugol, também com o 

conhecimento processual, uma vez que se trata de um procedimento laboratorial. 

Tanto os alunos do sexo masculino, como os alunos do sexo feminino, indicaram o 

mesmo tipo de aprendizagens mais importantes, e nas mesmas proporções, 

aproximadamente. Contudo, é de destacar que quem referiu a aprendizagem do teste 

de lugol como sendo a mais significativa, foram duas alunas do sexo feminino. 

Questão 4 

Relativamente à quarta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem quais as principais dificuldades que sentiram na realização 

desta atividade, justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados 

no quadro 34 e na figura 56.  

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 26 

alunos que responderam a este questionário, 13 alunos enumeraram dificuldades, 12 

não sentiram qualquer tipo de dificuldade e 1 não respondeu a esta questão. Dos 23 

alunos que enumeraram dificuldades, a grande maioria sentiu dificuldade em 

interpretar os resultados, ou a lidar com os resultados inesperados, etc.., tendo outros 

alunos também referido dificuldades em planificar ou a executar a experiência. 

Destes últimos, uma aluna referiu sentir dificuldade em encontrar um problema para 

a experiência, dois alunos referiram o facto de terem de regar a planta. Assim sendo, 

estas dificuldades prendem-se sobretudo com conhecimento processual, embora a 

dificuldade em planificar a experiência também se possa relacionar com dificuldades 

ao nível do raciocínio científico, e a dificuldade em lidar com os resultados obtidos, 

a flexibilidade para aceitar o erro e as evidências científicas, também se relacionar 

com aspetos atitudinais. Importa referir que houve um ligeiro maior número de 

rapazes, do que raparigas, a sentir este tipo de dificuldades. Pelo contrário, houve um 

ligeiro maior número de raparigas, do que rapazes, a não sentir qualquer tipo de 

dificuldade na realização desta atividade prática. 
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1 Planificar um procedimento 

Executar o procedimento 

Resultados da experiência 

Nenhuma 

Não respondeu 

 

  

 

 

 

 

Questão 5 

Relativamente à quinta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que mais gostaram na realização desta atividade, 

justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 35 e 

na figura 57. 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 26 

alunos que responderam ao questionário, alguns referiram ter gostado mais de 

trabalhar com plantas, outros de trabalhar com materiais laboratoriais e, por fim, a 

maioria referiu ter gostado mais de realizar processos laboratoriais, tais como o 

banho-maria, a fervura das folhas e a sua descoloração as folhas, o teste de amido, 

etc.. Ou seja, aspetos relacionados com o conhecimento processual. Uma grande 

parte dos alunos referiu ter gostado de tudo, justificando que se tratava de uma 

atividade muito prática e com uma forte componente laboratorial e classificando esta 

4. Quais foram as principais dificuldades que sentiste na realização desta atividade, e 

porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Planificar um 
procedimento 

 Conseguir arranjar um problema para a nossa 

experiência. 
1 - 1 

Executar o 

procedimento 
 Ter de regar a planta. 1 1 2 

Resultados da 

experiência 

 Encontrar o amido. 

 Não ver a presença de amido. 

 Foi a observação de resultados, porque não houve 
condições ideais para se obter os resultados 

previstos. 

2 8 10 

Nenhuma  Não senti quaisquer dificuldades. 7 5 12 

Não respondeu - - 1 1 

Total - 11 15 26 

Quadro 34: Dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese. 

 

Figura 56: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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6 

2 

11 

7 Trabalhar com plantas 

Trabalhar com material laboratorial 

Realizar processos laboratoriais 

Tudo 

atividade como interessante, apelativa, prática, facilitadora da aprendizagem e 

exigente em termos de trabalho e aplicação por parte dos alunos. Destes alunos que 

gostaram de tudo, 6 eram rapazes e uma era rapariga, o que se reflete numa 

discrepância entre as opiniões masculinas e femininas. Neste contexto, também um 

maior número de raparigas referiu ter gostado de trabalhar com plantas. 

 

 

 

 

 

Questão 6 

Relativamente à sexta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que menos gostaram na realização desta atividade, 

justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 36 e 

na figura 58. 

5. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Trabalhar com 
plantas 

 O que gostei mais foi de trabalhar com plantas. 

 Envolver plantas. 

 Tratar das plantas durante a semana. 

5 1 6 

Trabalhar com 

material 

laboratorial 
 De estar em contacto com os materiais laboratoriais. 1 1 2 

Realizar 

processos 

laboratoriais 

 Gostei particularmente dos vários passos para realizar 
a atividade (sobretudo do banho-maria e da água a 

ferver). 

 Realizar o teste de amido, porque era a parte mais 
prática de toda a atividade. 

 Gostei mais de descolorar as folhas, pois não sabia da 
existência deste processo. 

4 7 11 

Tudo 

 Tudo, porque esta atividade prática era bastante 
interessante e apelativa. 

 Gostei de tudo, porque gostei de fazermos uma 

atividade laboratorial. 

 Atividade muito prática e isso faz-nos focar nas coisas, 

o que facilita a aprendizagem. 

 Foi a atividade toda, porque foi necessário mais 

trabalho e mais aplicação na sua realização. 

1 6 7 

Total - 11 15 26 

Quadro 35: Dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese. 

 

Figura 57: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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Nada 
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Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 26 

alunos que responderam ao questionário, um aluno referiu ter gostado menos da parte 

teórica, portanto relacionada com o conhecimento substantivo. Dos restantes, 

alguns alunos referiram ter gostado menos de planificar o procedimento 

experimental, tendo inclusivamente uma aluna afirmado que gostaria de ter 

conseguido encontrar uma maneira de estudar o fator dióxido de carbono, pois seria 

mais interessante. Outros alunos referiram ter gostado menos de executar o 

procedimento, enumerando aspetos como a rega das plantas ou o tempo de espera. 

Estes aspetos relacionados com o planeamento e a execução do procedimento dizem 

respeito ao conhecimento processual. Por fim, outros alunos não gostaram de 

aspetos relacionados com os resultados, mais concretamente que os resultados não 

6. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Teoria  Da parte teórica. - 1 1 

Planificar o 

procedimento 
 Não ter conseguido planear uma maneira eficaz de 

estudar o CO2, pois seria o mais interessante. 
1 1 2 

Executar o 
procedimento 

 De ter de regar a planta durante a semana, pois é 

secante. 

 De colocar a prata nas folhas. 

 O que menos gostei foi de estar à espera que as 
folhas descolorassem. 

3 3 6 

Resultados da 

Experiência 

 Não gostei que a atividade não tenha dado certo. 

 Da experiência não ter resultado como o previsto. 

 Não gostei do facto de a planta não ter manifestado 

a presença de amido. 

3 2 5 

Nada 
 Não houve nada que gostasse menos de fazer. 

 Gostei muito de tudo. 
4 6 10 

Não respondeu  - - 2 2 

Total - 11 15 26 

Quadro 36: Dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese. 

 

Figura 58: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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13 13 
Nada a Melhorar 

Sugestões de Melhoramento 

Outros 

fossem os esperados, não correspondendo às espectativas, o que não só está ligado ao 

conhecimento processual, como também às atitudes, no que toca ao respeito e 

questionamento dos resultados obtidos e à flexibilidade para aceitar o erro. Um 

elevado número de alunos referiu ter gostado de tudo. Comparando as respostas 

dadas pelos alunos do sexo feminino e masculino, é possível verificar que foram 

equivalentes. Importa apenas referir que as duas pessoas que não responderam a esta 

questão também eram do sexo masculino. 

Questão 7 

Relativamente à sétima pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que podia ser melhorado nesta atividade, justificando a sua 

resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 37 e na figura 59. 

 

 

 

 

 

7. Se a mesma atividade fosse aplicada aos alunos do ano seguinte, o que podia ser 

melhorado? 

Categorias Subcategorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Propostas 

Preparação da 

Atividade 

 A dificuldade da atividade. 

 Talvez mudar a espécie de planta para 
obter outros resultados. 

 A experiência podia ter mais tempo. 

2 

5 

3 

8 

5 

13 
Durante a 

Atividade 

 Não colocar a folha tanto tempo em 

álcool e banho-maria. 

 Devíamos ter regado a planta todos os 
dias, o que não foi realizado. 

3 4 7 

Após a 
Atividade 

 A não realização de um relatório. - 1 1 

Nada  

 Está tudo ótimo, foi excelente. 

 Penso que a atividade está 

suficientemente boa para ser aplicada 
a outros alunos. 

6 7 13 

Outros Não respondeu - - - - 

Total - - 11 15 26 

Quadro 37: Dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese. 

 

Figura 59: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados graficamente. 
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Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 26 

alunos que responderam ao questionário, metade apresentou sugestões de 

melhoramento e a outra metade afirmou não ser necessário melhorar nada. Dos 

alunos que sugeriram não melhorar nada, por sua vez, cerca de metade pertencia ao 

sexo masculino e cerca de metade ao sexo feminino, tendo classificado a atividade 

como excelente ou suficientemente boa para aplicar a outros alunos, por exemplo. 

Dos alunos que sugeriram melhoramentos, por sua vez, novamente, cerca de metade 

era do sexo masculino e cerca de outra metade do sexo feminino. Estes alunos 

sugeriram melhorar aspetos relacionados com os momentos antes, durante e depois 

da atividade. Em termos de preparação, sugeriram ajustar a dificuldade da atividade, 

ou a sua duração, ou mudar a espécie de planta utilizada, por exemplo. Em termos da 

realização em si, os alunos deram sugestões para eles próprios, quase como uma 

reflexão, mas que também podem ajudar o professor a orientar melhor o trabalho dos 

alunos numa próxima vez. Em termos do momento posterior à atividade, só um aluno 

do sexo masculino é que fez uma sugestão, afirmando que não se deveria realizar um 

relatório. 

4.2 Classificações 

As classificações obtidas pelos alunos na realização da Atividade Prática 4 – 

Fotossíntese – encontram-se no quadro 38 e na figura 60. A grelha de avaliação 

completa encontra-se no apêndice BZ. 

Como é possível observar pelo quadro e pela figura, as classificações obtidas 

pelos alunos no relatório desta atividade foram, em termos de turma, muito 

equilibradas, porque se distribuíram igualmente na turma pelas várias escalas de 

notas e, ao mesmo tempo, extremadas, porque foram desde negativas a notas muito 

altas. Deste modo, 3 grupos obtiveram classificações entre 70 a 99, sendo duas delas 

negativas e uma positiva, pois chegava aos 95 pontos, 4 grupos tiveram 

classificações entre 100 e 139, 3 grupos tiveram classificações entre 140 a 169 e 

outros 3 grupos tiveram classificações entre 170 a 200. Assim, a nota mais baixa 

correspondeu a 8 valores, pelo grupo 3, e a nota mais alta a 19 valores, pelo grupo 9. 
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5. Atividade Prática 5 – Quimiossíntese 

No subcapítulo 5 apresentam-se e analisam-se os dados obtidos relativamente 

à realização da Atividade Prática 5 – Quimiossíntese – na qual os alunos realizaram 

um debate. Deste modo, apresentam-se e analisam-se os dados obtidos através do 

questionário implementado, no subcapítulo 1.1, e depois as classificações dos alunos 

nesta atividade, já no subcapítulo 1.2. 

5.1 Questionário 

Para apresentar os dados relativos ao questionário, apresentam-se e analisam-

se os resultados obtidos em cada questão, individualmente. Importa referir que a este 

questionário responderam os 28 alunos da turma, uma vez que a aluna que desistiu 

do curso de ciências e tecnologias, no decorrer da intervenção, já não realizou a 

atividade, nem respondeu ao questionário. 

Nomes 
Total 

200 

Grupo 1 - 

Grupo 2 120 

Grupo 3 80 

Grupo 4 95 

Grupo 5 90 

Grupo 6 130 

Grupo 7 150 

Grupo 8 102 

Grupo 9 190 

Grupo 10 185 

Grupo 11 185 

Grupo 12 100 

Grupo 13 155 

Grupo 14 157 

3 

3 
4 

3 

0 

Notas de 170 a 200 

Notas de 140 a 169 

Notas de 100 a 139 

Notas de 70 a 99 

Notas de 0 a 69 

Legenda de cores para a tabela e figura: 

Quadro 38 (à esquerda): Frequência absoluta das notas 

obtidas pelas díades na Atividade Prática 4 – 

Fotossíntese. 

Figura 60: Classificações dos alunos obtidas na 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese, representados 

graficamente. 
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1 4 

23 

Muito boa 

Boa 

Satisfatória 

Fraca 

Questão 1 

Relativamente à primeira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao seu grau de apreciação, numa escala 

de 1 a 4, sendo 1 fraca, 2 satisfatória, 3 boa, e 4 muito boa, obtiveram-se os 

resultados apresentados no quadro 39 e na figura 61.  

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 28 

alunos que responderam a este questionário, a grande maioria classificou esta 

atividade como muito boa, 4 alunos classificaram-na como boa e 1 aluno do sexo 

masculino classificou-a como satisfatória. À exceção desse aluno, as opiniões 

femininas e masculinas foram semelhantes, não se observando nenhuma 

discrepância. De um modo geral, a apreciação dos alunos relativamente à atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese, foi bastante positiva e praticamente unânime.  

Questão 2 

Relativamente à segunda pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para classificarem a atividade quanto ao grau de aprendizagem efetuada 

durante a sua realização, numa escala de 1 a 4, sendo 1 não aprendi nada, 2 aprendi 

1. Quanto à apreciação global da atividade, classifica-a de 1 a 4 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Fraca -   

2 Satisfatória - 1 1 

3 Boa 2 2 4 

4 Muito boa 10 13 23 

Total - 12 16 28 

Quadro 39: Dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 

 

Figura 61: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 1 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 
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1 

13 14 
Aprendi muito 

Aprendi alguma coisa 

Aprendi muito pouco 

Não aprendi nada 

muito pouco, 3 aprendi alguma coisa, e 4 aprendi muito, obtiveram-se os resultados 

apresentados no quadro 40 e na figura 62.  

 

2. Quanto ao grau de aprendizagem, classifica numa escala de 1 a 4 esta atividade prática 

Cotação Significado 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

1 Não aprendi nada - - - 

2 Aprendi muito pouco 1 - 1 

3 Aprendi alguma coisa 6 7 13 

4 Aprendi muito 5 9 14 

Total - 12 16 28 

 

 

 

 

 Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 28 

alunos que responderam a este questionário, 14 afirmaram ter aprendido muito, 13 

afirmaram ter aprendido alguma coisa e uma aluna afirmou ter aprendido muito 

pouco. Comparando as opiniões femininas e masculinas, é possível afirmar que 

foram equivalentes, embora um ligeiro maior número de rapazes tenha referido que 

aprendeu muito. Por último, é possível afirmar que, de um modo geral, do ponto de 

vista dos alunos, o grau de aprendizagem construído na realização da atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese, foi bastante positivo, embora não diretamente 

proporcional à apreciação geral da atividade que foi muito mais positiva e muito 

mais unânime.  

Questão 3 

Relativamente à terceira pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem qual a aprendizagem mais importante, ou significativa, que 

Quadro 40: Dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 

 

Figura 62: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 2 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 
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realizaram nesta atividade prática, obtiveram-se os resultados apresentados no 

quadro 41e na figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, é possível verificar que, dos 28 

alunos que responderam a este questionário, alguns afirmaram que a aprendizagem 

mais importante que construíram se relaciona com o conhecimento da exploração em 

si, outros ao conhecimento de ecossistemas das zonas hidrotermais com produtores 

quimioautotróficos, e, por fim, outros ao conhecimento da relação entre ambos, ou 

seja, como por exemplo, às consequências da exploração geológica num local 

3. Qual a aprendizagem mais importante que realizaste com esta atividade? 

Categorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Saber sobre a 
exploração de 

recursos e 

manutenção da 
biodiversidade 

 Os benefícios e malefícios da exploração de zonas 

que contêm seres que fazem a quimiossíntese. 

 Todos os aspetos da exploração de recursos de um 

dado local. 

 Distinguir os interesses públicos da proteção do 

planeta, que é bastante mais relevante. 

2 4 6 

Aspetos gerais de 

como fazer um 

debate 

 A fazer um debate. 

 A importância do diálogo. 

 Aprendi a debater um assunto e a debatê-lo com 
linguagem científica. 

- 4 4 

Ouvir os outros/ 
Diferentes pontos 

de vista 

 Melhorei o facto de saber ouvir os outros. 

 Que num pequeno espaço podem existir muitos 

pontos de vista diferentes. 

 Aceitar os vários pontos de vista dos diferentes 

ministérios. 

3 3 6 

Comunicar/ 

Argumentar 
 Aprendi a dialogar com linguagem científica. 

 Tudo se resolve a falar com calma. 
1 2 3 

Consenso 
 Que é difícil chegar a um consenso numa discussão. 

 Aprendi que os debates nem sempre levam a uma 

conclusão ou ideia final. 

5 3 8 

Não respondeu - 1 - 1 

Total - 12 16 28 

Quadro 41: Dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 

 

6 

4 

6 
3 

8 
1 Aspetos gerais de como fazer um debate 

Ouvir os outros/ Diferentes pontos de vista 

Comunicar/ Argumentar 

Consenso 

Não respondeu 

Saber sobre a exploração de recursos e manutenção da biodiversidade 

Figura 63: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 3 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 

 



149 
 

biologicamente rico. Ou seja, estes alunos valorizaram sobretudo a aprendizagem de 

conhecimento substantivo, mas também de conhecimento epistemológico, no que 

toca às influências da ciência sobre a sociedade, e vice-versa, e, por fim, 

aprendizagens atitudinais, relativamente ao respeito pela biodiversidade e pela vida. 

Contudo, a grande maioria dos alunos referiu ter aprendido sobretudo sobre aspetos 

relacionados com o debate em si, ou seja essencialmente relacionados com a 

comunicação. Destes, alguns referiram a importância do debate e do diálogo, outros 

aprenderam a utilizar linguagem científica num debate, outros aprenderam a lidar 

com a falta de consenso num debate, outros aprenderam a ouvir os outros, a aceitar e 

a respeitar diferentes opiniões, outros aprenderam a importância da serenidade, entre 

outras aprendizagens referidas. Estas aprendizagens são também aprendizagens 

atitudinais de respeito pelo outro, de postura num debate ou numa outra discussão. 

Questão 4 

Relativamente à quarta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem quais as principais dificuldades que sentiram na realização 

desta atividade, justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados 

no quadro 42 e na figura 64.  

 

4. Quais foram as principais dificuldades que sentiste na realização desta atividade, e 

porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Aspetos 

relacionados com 

a gestão do 
debate 

 Manter os grupos em ordem, porque todos 
queriam falar. 

 Por sermos uma turma extensa e não haver 
oportunidade de falarmos. 

 Comportamento dos alunos. 

1 4 5 

Ouvir os outros/ 
Diferentes pontos 

de vista 

 Ouvir os grupos todos. 

 Conseguir entender o que os outros queriam dizer. 
2 2 4 

Comunicar/ 

Argumentar 

 Ter de falar para muitas pessoas. 

 Manter-me calada quando não era a minha vez de 

falar, pois tinha sempre imensas coisas a dizer. 

 Tentar que entendessem o nosso ponto de vista, 

devido a só pensarem no dinheiro. 

 Defender as nossas ideias. 

5 7 12 

Consenso 
 Em conciliar diferentes ideias. 

 Chegar a um acordo. 
- 3 3 

Nenhuma 

 Nenhuma, pois esta atividade é apelativa. 

 Nenhuma, pois esta é uma atividade com a qual 
me identifico. 

4 - 4 

Total - 12 16 28 

Quadro 42: Dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 

 



150 
 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura é possível afirmar que, dos 28 alunos 

que responderam a este questionário, a maioria dos alunos referiu sentir mais 

dificuldades essencialmente em aspetos de comunicação, relacionadas com o debate. 

Em primeiro lugar, manifestaram dificuldades na gestão do debate, não conseguindo 

impor respeito nem dirigindo o debate de forma interessante (no caso dos 

moderadores), ou não conseguindo respeitar as regras, dada a ânsia de falar e de 

apresentar argumentos (no caso dos restantes membros participantes), o que também 

se prendem com dificuldades ao nível das atitudes, no que toca à falta de respeito e 

de serenidade. Em segundo lugar, sentiram dificuldade em ouvir os outros e em 

aceitar e perceber diferentes pontos de vista sobre a mesma questão. Também este 

aspeto não só se relaciona com comunicação, mas sim com atitudes. Em quarto 

lugar, muitos alunos sentiram e mostraram dificuldade em falar para um público, em 

defender uma posição, em argumentar com fundamento, e em utilizar linguagem 

científica corretamente no seu discurso. Neste caso, como os alunos tinham de 

argumentar e de defender de um determinado ponto de vista, uma vez que estavam a 

assumir um papel que lhes foi incumbido, também se pode afirmar que sentiram 

alguma dificuldade ao nível de raciocínio, de se colocar no lugar do outro, como 

quando um aluno afirma “Tentar que entendessem o nosso ponto de vista, devido a 

só pensarem no dinheiro”. Por fim, alguns alunos sentiram dificuldade em chegar a 

um consenso no debate. Houve ainda alguns alunos que referiram não ter sentido 

dificuldades na realização do debate, justificando que se identificaram com esta 

atividade e classificando a mesma como apelativa.  

Questão 5 

Relativamente à quinta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que mais gostaram na realização desta atividade, 

5 

4 

12 

3 
4 

Aspetos relacionados com a gestão do debate 

Ouvir os outros/ Diferentes pontos de vista 

Comunicar/ Argumentar 

Consenso 

Nenhuma 

Figura 64: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 4 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 
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justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 43 e 

na figura 65.  

 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura é possível afirmar que, dos 28 alunos 

que responderam a este questionário, 11 referiram aspetos específicos, 16 afirmaram 

ter gostado de tudo, e um aluno afirmou que não gostou de nada em especial. Dos 11 

alunos que apontaram aspetos específicos, uma aluna referiu ter gostado mais de 

coordenar a vez de cada um falar e concluir os principais pontos defendidos, apesar 

de ter sentido dificuldades, outros referiram-se ao conhecimento de outros pontos de 

vista, por vezes inesperados e inovadores, e, por fim, outros referiam-se à 

5. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Aspetos 
relacionados com 

a gestão do 

debate 

 Coordenar a vez de cada um falar, apesar de ter 
achado difícil, e concluir os principais pontos 

defendidos. 

1 - 1 

Ouvir os outros/ 
Diferentes pontos 

de vista 

 Saber as opiniões dos outros. 

 Perceber vários pontos de vista. 

 De ouvir ideias que não tinha pensado sequer. 

4 1 5 

Comunicar/ 
Argumentar 

 Apresentar argumentos e convencer os outros que 
tínhamos razão. 

 Defender o nosso “estatuto”. 

 Estimular a nossa capacidade argumentativa. 

2 3 5 

Tudo 

 De tudo, pois gosto de discutir as várias opiniões, 

foi divertido. 

 Do debate no geral, pois fiquei a aprender mais 

sobre como debater e defender um determinado 
assunto. 

 O facto de ser um debate, pois nunca tinha 
realizado um. 

 Tudo, achei muito engraçado e interessante ver os 

meus colegas a agir como adultos, visto que são 
muito infantis. 

5 11 16 

Nada  Não gostei de nada em especial. - 1 1 

Total - 12 16 28 

Quadro 43: Dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 

 

1 5 

5 
16 

1 Aspetos relacionados com a gestão do debate 

Ouvir os outros/ Diferentes pontos de vista 

Comunicar/ Argumentar 

Tudo 

Nada 

Figura 65: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 5 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 
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argumentação e defesa das suas ideias e do papel que incorporavam. Como tal, a 

maioria destas apreciações prende-se com a comunicação e, no caso da gestão do 

debate, com atitudes também. Como referido acima, houve muitos alunos que 

afirmaram ter gostado de tudo, classificando esta atividade como diferente, 

inovadora, engraçada, divertida, interessante, e na qual aprenderam a debater e a 

defender um determinado assunto. Através destas respostas também é possível 

transparecer o empenho que os alunos demonstraram na realização desta atividade, 

quando uma aluna diz “(…) achei muito engraçado e interessante ver os meus 

colegas a agir como adultos, visto que são muito infantis”. Comparando as opiniões 

masculinas e femininas, importa referir que um maior número de rapazes afirmou ter 

gostado de tudo. 

Questão 6 

Relativamente à sexta pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que menos gostaram na realização desta atividade, 

justificando a sua resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 44 e 

na figura 66. 

 

 

 

6. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

Categorias Indicadores 
Frequência 

Feminina 

Frequência 

Masculina 

Frequência 

Total 

Ter pouco 
conhecimento 

prévio 
 Terem-nos dado pouca informação. - 1 1 

Aspetos 
relacionados 

com a gestão do 

Debate 

 Da confusão e falta de ordem. 

 Tempo de espera para falar. 

 Não gostei dos moderadores, não estiveram à altura. 

5 4 9 

Outros 

 De que os moderadores não tivessem que apresentar 

argumentos. 

  Que provavelmente só vamos fazer isto uma vez. 

1 1 2 

Nada 

 Nada, porque foi bastante interessante e aprendemos 

muito com esta atividade. 

 Gostei muito de realizar esta atividade e não tenho 

aspetos negativos a apontar. 

6 7 13 

Não respondeu - - 3 3 

Total - 12 16 28 

Quadro 44: Dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 
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1 
9 

2 
13 

3 Ter pouco conhecimento prévio 

Aspetos relacionados com a gestão do Debate 

Outros  

Nada 

Não respondeu 

 

 

 

 

 

Através da análise do quadro e da figura, verifica-se que, dos 28 alunos que 

responderam a este questionário, a maioria afirmou que não houve nada que tivesse 

gostado menos, referindo até que tinham gostado muito de a realizar, que tinham 

aprendido muito e achado muito interessante. Contudo, um aluno referiu não ter 

gostado de um aspeto relacionado com conhecimento substantivo, afirmando que 

foi dado pouco conhecimento prévio sobre o assunto ao aluno, não percebendo que 

um dos objetivos deste trabalho se prendia com a realização de muito trabalho de 

pesquisa. Outros alunos referiram não ter gostado de aspetos relacionados com a 

gestão do debate, referindo o mau desempenho dos moderadores e a falta de ordem, 

o que está intimamente ligado a aspetos de comunicação e atitudes. Uma aluna 

referiu o aspeto da desigualdade de papéis, uma vez que os moderadores não 

necessitavam de apresentar argumentos, o que, mais uma vez, está relacionado com a 

comunicação e atitudes. E, por fim, um aluno referiu não gostar do facto de só 

realizarem o debate uma vez, o que releva ter gostado muito de a realizar. Importa 

ainda referir que 3 alunos do sexo masculino não responderam a esta questão, sendo 

a única discrepância entre as respostas masculinas e femininas, a par do rapaz que 

referiu não ter gostado do aspeto relacionado com o conhecimento substantivo. 

Questão 7 

Relativamente à sétima pergunta do questionário, na qual era pedido aos 

alunos para indicarem o que podia ser melhorado nesta atividade, justificando a sua 

resposta, obtiveram-se os resultados apresentados no quadro 45 e na figura 67. 

Através da análise do quadro e da figura, verifica-se que, dos 28 alunos que 

responderam a este questionário, 13 apresentaram propostas de melhoramento, 12 

afirmaram não ser necessário melhorar nada, um aluno não sabia o que melhorar e 

Figura 66: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 6 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 
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13 

12 

3 

Nada a Melhorar 

Sugestões de Melhoramento 

Outros 

dois alunos do sexo masculino não responderam. Dos alunos que afirmaram não ser 

necessário melhorar nada, alguns acrescentaram que estava tudo ótimo, que a 

atividade foi bem realizada e que o debate estava bem construído, por exemplo. Dos 

alunos que sugeriram melhoramentos, 4 (sobretudo raparigas) referiram a gestão do 

debate, sugerindo que se respeite mais os moderadores, por exemplo, 4 (sobretudo 

rapazes) sugeriram haver mais tempo para a realização do debate, 2 sugeriram 

diminuir o número de participantes, uma rapariga sugeriu alterar o tema e dois 

rapazes sugeriram que fosse dada mais informação prévia aos alunos sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Se a mesma atividade fosse aplicada aos alunos do ano seguinte, o que podia ser 

melhorado? 

Categorias Subcategorias Indicadores 
Frequência 
Feminina 

Frequência 
Masculina 

Frequência 
Total 

Propostas 

Gestão do 

debate 

 Ser menos confuso. 

 O respeito pelos moderadores. 
3 

6 

1 

7 

4 

13 

Tempo 
 Haver mais tempo para discutir. 

 Ter mais tempo de debate. 
1 3 4 

Número de 
alunos 

 Ser aplicado a uma turma mais 

pequena. 
1 1 2 

Tema  O tema poderia ser diferente. 1 - 1 

Informação 

prévia 

 Dar mais informação. 

 Melhorar o conhecimento dos alunos 

sobre o tema. 

- 2 2 

Nada - 

 Nada, está tudo ótimo. 

 Nada, a atividade foi bem realizada. 

 Penso que o debate está bem 
construído, não sendo necessário fazer 

alterações. 

6 6 12 

Outros 

Não sabe  Não sei - 1 1 

Não 
respondeu 

- - 2 2 

Total - - 12 16 28 

Quadro 45: Dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à Atividade 

Prática 5 – Quimiossíntese. 

 

Figura 67: Síntese dos dados obtidos na resposta à pergunta 7 do questionário relativo à 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, representados graficamente. 
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5.2 Classificações 

As classificações obtidas pelos alunos na realização da Atividade Prática 5 – 

Quimiossíntese – encontram-se no quadro 46 e na figura 68. A grelha de avaliação 

completa encontra-se no apêndice BQ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar o quadro e a figura, é possível concluir que todos os alunos 

tiveram uma classificação positiva, exceto dois, que não participaram no debate. Dos 

que tiveram classificações positivas, a maioria teve uma classificação entre 100 e 

139, nove grupos tiveram classificações entre 140 a 169 pontos e apenas uma aluna 

teve uma classificação entre 170 a 200 pontos. Deste modo, as classificações obtidas 

Nomes 
Total 

200 

Aluno A 0 

Aluno B 105 

Aluno C 135 

Aluno D 132 

Aluno E 0 

Aluno F 125 

Aluno G 155 

Aluno H 135 

Aluno I 140 

Aluno J 125 

Aluno K 135 

Aluno L 140 

Aluno M 145 

Aluno N 111 

Aluno O 130 

Aluno P 130 

Aluno Q 115 

Aluno R 120 

Aluno S 100 

Aluno T 136 

Aluno U 132 

Aluno V 160 

Aluno W 150 

Aluno X 140 

Aluno Y 135 

Aluno Z 160 

Aluno AA 180 

Aluno AB 151 

1 

9 

16 

0 0 

Notas de 170 a 200 

Notas de 140 a 169 

Notas de 100 a 139 

Notas de 70 a 99 

Notas de 0 a 69 

Legenda de cores para a tabela e figura: 

Quadro 46 (à esquerda): Frequência absoluta das 

notas obtidas pelas díades na Atividade Prática 5 – 

Quimiossíntese. 

Figura 68: Classificações dos alunos obtidas na 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, 

representados graficamente. 
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na realização da Atividade Prática 5 – Quimiossíntese – foram mais baixas do que 

nas atividades anteriores. 

6. Análise de todas as Atividades 

Como referido na introdução do capítulo Apresentação e Análise de 

Resultados, no subcapítulo 6 explora-se o questionário final (Apêndice BL) e 

analisam-se todas as atividades em simultâneo. Neste questionário, obrigava-se os 

alunos a ordenar as atividades tendo em conta a que mais tinham gostado (na questão 

1), aquela em que mais tinham aprendido (questão 2), e aquela em que tinham 

sentido mais dificuldades (questão 3). Deste modo, apresentam-se os resultados da 

Questão 1 na figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Através da figura 69 é possível perceber que a Atividade 1 foi aquela que 

teve respostas mais distribuídas, uma vez que o número de alunos que colocou esta 

atividade em número 1, em número 2, em número 3, em número 4 e em número 5 foi 

bastante semelhante, tenho havido, no entanto, um maior número de alunos que a 

colocou em número 3. Pela justificação das respostas, é possível notar esta 

ambiguidade, uma vez que alunos disseram, por exemplo, “Adorei o poster” ou 

“Gostei mais do poster, pois foi feito em formato digital”, enquanto outro aluno disse 

simplesmente “Não gostei do poster”.  

Figura 69: Resultados obtidos na Questão 1 - Hierarquiza as atividades segundo a tua 

apreciação, sendo 1 a de que gostaste menos e 5 a que gostaste mais do questionário final. 
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 É também possível perceber que a Atividade 5 foi aquela mais escolhida 

pelos alunos como sendo a que mais gostaram, uma vez que um enorme número de 

alunos a escolheu como número 5, seguido de alguns que a escolheram como número 

4. Assim, os tons de verde quase atingem 70% da turma. Para justificar a sua escolha, 

os alunos apresentaram argumentos como: “Gostei muito de realizar o debate, foi 

algo diferente que ajudou a perceber a quimiossíntese”, ou “Porque achei a atividade 

5 a mais interativa, interessante e apelativa”, ou “A atividade que mais gostei foi o 

jogo de papéis porque penso que foi uma maneira lúdica, divertida e diferente de 

interiorizarmos alguns termos”, ou “Gostei muito do debate, foi uma ideia muito 

inovadora. Todos os alunos deveriam realizar uma tarefa como esta.” Este resultado 

vai de encontro ao gráfico da figura 33, no qual a grande maioria da turma 

classificou esta atividade como muito boa.  

Seguida da Atividade 5, vem a Atividade 3 que foi a segunda mais elegida 

pelos alunos para as primeiras posições, sendo, por isso, de um modo geral, a 

segunda mais apreciada pelos alunos. Como justificação, um aluno, por exemplo, 

afirmou: “A atividade com o simulador e o debate foram as que mais gostei porque 

fugiram à regra das vulgares atividades laboratoriais”. Contudo, esta atividade 

também foi a segunda mais numerada com 1 e 2, o que significa que o mesmo 

número de alunos que tanto gostou desta atividade foi igual ao número de alunos que 

a colocou em posições mais baixas.  

As atividades menos elegidas com números 4 e 5 foram as Atividades 2 e a 

4, tendo a atividade 2 ainda sido menos classificada com número 5 do que a 

atividade 4. Além disso, a atividade mais vezes numerada com 1 e 2 (por mais de 

50% da turma) foi a Atividade Prática 4. A justificar esta classificação mais baixa, 

alguns alunos apresentaram argumentos como: “Não gostei tanto da 4, porque não 

gosto de fazer relatórios clássicos” ou “Pois a atividade D era a mais exigente”. É 

importante relembrar que isso não significa que os alunos não tenham gostado destas 

duas atividades, até porque houve alunos a classificá-las com 5 e 4, justificando, por 

exemplo “Acho que a atividade D foi a que mais gostei porque foi muito 

interessante”, ou “Gostei muito da osmose, achei muito interessante” ou “A atividade 

que mais gostei foi da osmose porque para além de ser uma matéria engraçada é uma 

matéria fácil de perceber”. Contudo, obrigados a numerar as atividades, um maior 

número de alunos preferiu as outras. Aliás, houve alunos que justificaram a sua 
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escolha argumentando que foi difícil optar, como por exemplo: “Gostei de todas as 

atividades porque fazíamos sempre coisas diferentes”. 

De seguida, apresentam-se os resultados da Questão 2, referente ao grau de 

aprendizagem dos alunos, na figura 70. Antes de analisar os resultados, é importante 

referir que muitos alunos tiveram dificuldade em responder a esta questão, deixando 

isso claro nas suas justificações. Assim, escreveram justificações como: “Aprendi 

bastante com todas estas atividades”, ou “Foram todas muito importantes para o 

nosso desenvolvimento enquanto cientistas”, ou “Todas elas ensinaram bastante” ou 

“Temos de aprender de várias maneiras e a prática é uma delas”. Alguns alunos 

sentiram dificuldade em optar especificamente por duas atividades, como o caso de 

um aluno entre a atividade prática 2 e a atividade prática 3, justificando: “Aprendi 

muito com ambos os relatórios V de Gowin que realizei.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Através da análise da figura 70, é possível afirmar que, mais uma vez, a 

Atividade 1 foi aquela que teve respostas mais distribuídas, uma vez que o número 

de alunos que colocou esta questão em número 1, em número 2, em número 3, em 

número 4 e em número 5 foi bastante semelhante, tenho havido, no entanto, um 

maior número de alunos que a colocou em número 3.  

 As atividades mais classificadas com 4 e 5 foram as Atividades 3 e 5, uma 

vez que 50% dos alunos lhes atribuiu esses valores, afirmando que foram as 

Figura 70: Resultados obtidos na Questão 2 - Hierarquiza as atividades segundo a tua 

aprendizagem, sendo 1 a atividade na qual aprendeste menos e 5 a atividade na qual 

aprendeste mais do questionário final. 
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atividades com que mais aprenderam. Apesar de a Atividade 1 não ter tantas 

classificações “verdes”, é a atividade que se segue, pois obteve um igual número de 

classificações 5. Para justificar esta sua escolha, os alunos apresentam os seguintes 

argumentos: “A atividade 1 teve mais a ver comigo. Como gostei mais, aprendi 

mais” ou “Aprendi mais na atividade A porque foi a que realizei maior trabalho de 

pesquisa”, ou “Embora trabalhoso, é mais fácil dominar a matéria se construirmos 

um poster, porque temos de fazer muita pesquisa”, ou mesmo “Como não tinha 

muito conhecimento sobre a espécie que estava a estudar, foi a que aprendi mais”. 

Para justificar a escolha da Atividade 3 como aquela em que mais aprenderam, os 

alunos afirmaram, por exemplo: “Penso que aprendi mais na atividade com 

simulador, pois compreendi muitos termos com esta atividade”. Para justificar a 

escolha da Atividade 5 alguns alunos escreveram afirmações como as que se 

seguem: “Aprendi muito através do debate, pois pudemos discutir pontos de vista 

diferentes em relação à matéria”, ou “Apesar de ter tido algumas dificuldades na 

atividade E, foi esta que me deu mais conhecimentos”. Para justificar, tanto a 

Atividade 3, como a Atividade 5 como as mais escolhidas em termos de 

aprendizagem, um aluno apresentou a seguinte justificação: “Como achei mais 

interessantes as atividades C e E, foram as mais fáceis de aprender.” 

 Apesar de muitos alunos terem referido que aprenderam muito com estas 

atividades, houve alunos que as classificaram com 1 e 2. Por exemplo, relativamente 

à atividade 5, houve alunos que argumentaram: “No debate não aprendi muito” ou 

“Aprendi menos na atividade E pois foi a menos exigente a nível de conteúdos”. 

Contudo, o maior número de classificações 1 e 2 foi atribuído à Atividade Prática 4 

– Fotossíntese, tendo dito um aluno, por exemplo: “Aprendi menos na D porque 

houve algumas dúvidas pois a experiência não teve os resultados que esperávamos”. 

Como todas as restantes atividades, também houve alunos que consideraram ter 

aprendido muito com esta atividade, mesmo sendo em minoria, afirmando: “Aprendi 

mais na D pois montei o protocolo”. 

 Ainda em termos de aprendizagem, a atividade mais classificada com 3, ou 

seja, mais mediana, e também menos classificada com 4 e 5, foi a Atividade Prática 

2 – Osmose. 
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De seguida, apresentam-se os resultados da questão 3, referente ao grau de 

dificuldades sentidas pelos alunos, na figura 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Através da imagem 71 é possível perceber que desta vez, a Atividade 5 foi 

aquela que teve respostas mais distribuídas, uma vez que o número de alunos que 

colocou esta questão em número 1, em número 2, em número 3, em número 4 e em 

número 5 foi bastante semelhante. Apesar deste equilíbrio, os alunos apontaram 

dificuldades como: “A mais difícil foi a E, pois era preciso fazer investigação”, ou 

“O debate, apesar de interessante, foi difícil de preparar”, ou mesmo “Para mim o 

debate foi a que tive mais dificuldade, pois tivemos de falar para a turma toda”. 

 As atividades mais classificadas com 4 e 5, portanto, onde os alunos tiveram 

mais dificuldades, foram as Atividades 1 e 4. Relativamente à atividade 1, os alunos 

apontaram dificuldades como: “O poster era muito complicado”, ou “Foi a que senti 

mais dificuldade porque senti dificuldade em recolher matéria sobre o ser vivo” ou 

mesmo “O poster foi o mais trabalhoso devido à pesquisa”. Relativamente à 

atividade 4, um aluno afirmou, simplesmente: “Pois a atividade D era a mais 

exigente”. 

 A atividade mais classificada com 1 e 2, portanto, na qual os alunos sentiram 

menos dificuldades na sua realização, e simultaneamente, menos classificada com 4 e 

Figura 71: Resultados obtidos na Questão 3 - Hierarquiza as atividades segundo a sua 

dificuldade, sendo 1 a atividade na qual sentiste menos dificuldade e 5 a atividade na qual 

sentiste mais dificuldade do questionário final. 
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5, foi a Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada, talvez por os alunos estarem mais 

adaptados a trabalhar com novas tecnologias.  

 Contudo, e mais uma vez, os alunos sentiram dificuldade em comparar assim 

as atividades, pois cada uma apresenta características distintas e incomparáveis. 

Deste modo, os alunos argumentaram: “Penso que as dificuldades foram mais ou 

menos iguais”, ou “Houve algumas mais difíceis do que outras, porque se fosse tudo 

fácil não tinha piada”. 

 Apesar das tendências refletidas pelos alunos, percebidas através da análise 

feita acima, é importante ressalvar que todas as atividades, para todas as questões, 

foram classificadas com todos os números de 1 a 5. Esta distribuição significa que 

todas as atividades foram, para certos alunos, aquelas que eles menos gostaram, em 

que menos aprenderam e aquelas em que sentiram mais dificuldades. Contudo, para 

outros alunos essas mesmas atividades também foram aquelas que esses alunos mais 

gostaram, aquelas em que mais aprenderam e aquelas em que sentiram menos 

dificuldades, o que revela a heterogeneidade entre os alunos da turma e a 

potencialidade e polivalência das atividades. 

Por fim, apresentam-se os resultados da Questão 4, que perguntava aos 

alunos se a realização destas atividades contribuiu para a aprendizagem da Unidade 1 

- Obtenção de Matéria, solicitando a seleção de um número de 1 a 4, sendo que 1 

corresponde a “Não contribuiu” e 4 corresponde a “Contribuiu Muito”, e solicitando 

também uma justificação. Os dados obtidos na resposta fechada apresentam-se no 

quadro 47 e na figura 72, enquanto os dados da resposta aberta se apresentam no 

quadro 48. 

 

 

Categorias Frequência Feminina Frequência Masculina Frequência Total 

1 - - - 

2 - - - 

3 3 6 9 

4 9 10 19 

Total 12 16 28 

Quadro 47: Resposta à questão 4 do questionário final - Pensas que a realização destas 

atividades contribuiu para a aprendizagem da Unidade 1 - Obtenção de Matéria? (Sendo 1 

– Não contribuiu e 4 – Contribuiu muito). 

. 
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 Através do quadro 47 e da figura 72, verifica-se que, dos 28 alunos que 

responderam a este questionário, a grande maioria, correspondente a 19 alunos, 

considera que a realização destas cinco atividades práticas contribuiu muito para a 

aprendizagem da Unidade 1 – Obtenção de Matéria. Um menor número de alunos, 

mais concretamente 9, atribuiu a classificação 3 a esta questão, o que não deixa de 

ser positivo. As opiniões masculinas e femininas são equivalentes, embora um maior 

número de rapazes tenha atribuído a classificação 3. Deste modo, é possível afirmar 

que os alunos consideram que a realização de atividades práticas contribuiu para a 

aprendizagem. A justificar esta afirmação, encontram-se, na tabela 42, alguns 

exemplos de argumentos dados pelos alunos. 

 Através da análise do quadro 48, conclui-se que a grande maioria dos alunos 

reconheceu o importante contributo destas atividades na sua aprendizagem. 

Afirmando ter aprendido imenso, os alunos argumentaram que, através das 

atividades, conseguiram assimilar e interiorizar mais conhecimentos, até porque 

trabalharam a memória visual. Argumentaram também que as atividades ajudaram a 

perceber melhor alguns aspetos, e que aprenderam conceitos práticos, e também 

conceitos teóricos de forma prática, vivenciando como se processam os conceitos 

que aprendem teoricamente. Um aluno salientou também a importância de construir 

por si próprio o protocolo como ferramenta importante da aprendizagem. Em suma, 

os alunos classificaram as atividades, e a generalidade das aulas, como inovadoras, 

motivadoras, interessantes, produtivas e cativantes. 

 

Figura 72: Resposta à questão 4 do questionário final - Pensas que a realização destas 

atividades contribuiu para a aprendizagem da Unidade 1 - Obtenção de Matéria? (Sendo 1 

– Não contribuiu e 4 – Contribuiu muito), representada graficamente. 
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7. Teste de Avaliação 

Como referido na introdução do capítulo Apresentação e Análise de 

Resultados, no subcapítulo 7 apresentam-se e analisam-se as classificações obtidas 

pelos alunos no teste de avaliação, que estão apresentadas na figura 73 e na tabela em 

apêndice BR.  

 

 

 

 

 

 

Categorias Exemplos de Justificações 

1 - 

2 - 

3 

 Com estas atividades consegui aprender e assimilar muito mais conhecimentos. 

 Para não só aprendermos a teórica, mas sim assistir como realmente se processa. 

 Contribuiu em parte. 

 Sim, porque é uma maneira diferente de aprender. 

 Sim porque aprendemos de forma prática, o que nos motiva. 

 Contribuiu principalmente quando fomos nós a produzir o protocolo. 

4 

 Fogem à normalidade das aulas e motivam-nos, o que é bom. 

 Porque todas estas atividades permitiram-me ver como “funcionam” as coisas de uma 

maneira menos teórica. 

 Pois todas estas atividades ajudaram imenso na minha aprendizagem porque ajudaram a 

perceber melhor alguns aspetos. 

 Penso que as atividades práticas ajudam-nos em muito na interiorização de matéria pois 

ajudam-nos com memória visual. 

 É uma maneira diferente e mais interessante de assimilar os conceitos. 

 Foi bastante importante, porque apercebemo-nos como é que obtêm a sua própria 

matéria. 

 As aulas foram interessantes e muito produtivas. 

 São ideias inovadoras e que puxam a atenção dos alunos. 

Total - 

Quadro 48: Exemplos de justificações apresentadas pelos alunos na resposta à questão 4 

do questionário final - Pensas que a realização destas atividades contribuiu para a 

aprendizagem da Unidade 1 - Obtenção de Matéria? (Sendo 1 – Não contribuiu e 4 – 

Contribuiu muito). 

. 

 

2 
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10 
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8 
Notas de 170 a 200 

Notas de 140 a 169 

Notas de 100 a 139 

Notas de 70 a 99 

Notas de 0 a 69 

Figura 73: Representação gráfica das classificações obtidas na parte do teste 

correspondente à Obtenção de Matéria – Parte de Heterotrofia calculadas numa escala de 

0 a 200. 
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 Como se verifica através da análise da figura 73, as classificações dos alunos, 

na parte relativa à Obtenção de Matéria do teste de avaliação, foram, de um modo 

geral, bastante positivas. Mais de 50% da turma teve classificações superiores a 140 

pontos, ou seja, 14 valores. Destes alunos, praticamente metade teve classificações 

entre 140 e 169 pontos, e a outra metade entre 170 e 200 pontos, tendo mesmo 

havido duas alunas com o teste totalmente certo, sendo classificadas com 200 pontos, 

ou seja, 20 valores. Apesar destas classificações tão altas, a moda das classificações 

esteve entre 100 e 139 pontos, houve 2 negativas na turma e um outro teste que 

acabou também por contar como zero, uma vez que o aluno não entregou. Ao 

consultar o apêndice, é possível constatar que, na totalidade do teste, algumas notas 

foram diferentes, uma vez que os alunos tiveram um desempenho melhor ou pior na 

primeira parte, o que fez com que as classificações tivessem subido ou descido, 

respetivamente. No entanto, tanto as classificações totais, como as parciais, foram 

superiores neste teste, relativamente aos anteriores, contribuído para subir 

ligeiramente as classificações finais do 2º Período, relativamente ao 1º Período. 

8. Resposta às Questões Orientadoras do Estudo 

Como referido na introdução do capítulo Apresentação e Análise de 

Resultados, no subcapítulo 8 procura-se responder às questões orientadoras deste 

estudo: Que competências desenvolvem os alunos quando realizam as cinco 

atividades práticas, no âmbito da temática curricular: Obtenção de Matéria? Que 

aprendizagens significativas desenvolvem os alunos na realizam dessas atividades? 

Que dificuldades apresentam os alunos na sua realização? E, por último: Qual a 

apreciação global dos alunos relativamente a estas atividades? Naturalmente, a 

resposta a estas questões foi sendo dada ao longo deste capítulo e é com base nesses 

dados que agora se apresenta uma síntese organizada, tendo em conta cada pergunta 

orientadora do estudo. 

8.1 Que competências desenvolvem os alunos? 

Todas as atividades práticas implementadas pretendiam desenvolver 

competências ao nível do conhecimento substantivo, processual, epistemológico, de 

raciocínio, de comunicação e de atitudes. Todas estas competências estão 

pormenorizadamente referidas nos apêndices B, E, H, K e N, mas são apresentadas 

aqui, resumidamente. 
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Conhecimento substantivo 

Em cada atividade pretendia-se desenvolver determinado tipo de 

conhecimento substantivo – na Atividade Prática 1, conhecimento relacionado com 

as estratégias digestivas, na Atividade Prática 2, conhecimento relacionado com a 

osmose, na Atividade Prática 3, conhecimento relacionado com a difusão facilitada, 

na Atividade Prática 4, conhecimento relacionado com a fotossíntese e, por fim, na 

Atividade Prática 5, conhecimento relacionado com a quimiossíntese.  

Através da análise dos questionários, mais concretamente, dos exemplos 

dados como aprendizagens mais significativas que se realizaram, é possível perceber 

que os aspetos relacionados com o conhecimento substantivo foram os mais 

valorizados e assimilados pelos alunos. Esta opinião dos alunos confirma-se através 

da avaliação dos documentos como o poster, os relatórios V de Gowin e o relatório 

clássico, e através da avaliação do desempenho dos alunos no debate. De um modo 

geral, os alunos revelaram nos trabalhos ter apreendido estas competências, tendo 

tido, consequentemente, classificações muito elevadas. Talvez a atividade na qual os 

alunos tiveram mais dificuldade em se apropriar deste tipo de conhecimento tenha 

sido na Atividade Prática 5, uma vez que as aprendizagens se canalizaram a outros 

níveis. Contudo, tanto nesta atividade, como nas restantes, os alunos que tiveram 

mais dificuldade em desenvolver as competências de conhecimento substantivo, o 

que também é revelado por algumas classificações mais baixas, poderão ter 

desenvolvido posteriormente, após estudarem com atenção os comentários, 

detalhados e individuais, aos trabalhos, feitos pela professora. Esses comentários 

procuravam explicar a razão dos fenómenos estudados e desmistificar algumas 

conceções erradas e evidenciadas pelos alunos. Além disso, no teste de avaliação, 

que avaliava todo o conhecimento substantivo relacionado com a heterotrofia, a 

grande maioria dos alunos obteve sucesso, dos quais, muitos obtiveram 

classificações muito elevadas, evidenciando a apropriação dessas competências. Por 

fim, também nas aulas, quando a professora questionava os alunos, ou quando 

resolviam exercícios de papel e lápis, os alunos revelaram apropriar-se da maioria 

dos conteúdos substantivos. 
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Conhecimento processual 

Em cada tipo de atividade, também se pretendia desenvolver determinado 

tipo de conhecimento processual.  

Assim, na Atividade Prática 1 e na Atividade Prática 5, pretendia-se 

desenvolver capacidade de pesquisa, de recolha e seleção de informação e, no caso 

exclusivo da Atividade Prática 1 de construção de um poster científico. A 

competência processual de pesquisa foi claramente bem desenvolvida na Atividade 

Prática 1, uma vez que a maioria dos posters estava com uma enorme qualidade e 

evidenciava um extenso trabalho de pesquisa. Contudo, o poster do grupo 12, por 

exemplo, já não evidenciava este trabalho, uma vez que a maioria da informação 

tinha sido copiada diretamente de um único site – a wikipédia. Mesmo com as 

reformulações feitas pela professora, o nível do poster continuou bastante baixo, 

tendo os alunos obtido uma classificação negativa. O que se passou com este grupo 

na Atividade Prática 1, passou-se com muitos alunos na Atividade Prática 5, uma 

vez que a fraca fundamentação científica de muitas posições no debate revelou esta 

falta de pesquisa e classificações não tão altas como nas outras atividades. Como tal, 

e através da análise dos questionários, é possível verificar que alguns alunos não 

perceberam que era necessário realizar um bom trabalho de pesquisa como 

preparação para o debate, mesmo que a professora os tenha avisado e alertado para a 

realização desse trabalho. Isso pode ter sucedido por o debate ser uma atividade 

pouco usual, que os alunos classificaram como diferente e inovadora, e para a qual 

não estão habituados a preparar-se. No entanto, houve exceções, pois houve alunos 

que se prepararam bastante bem, como o caso do aluno AA, ou do aluno G, embora 

este segundo não tenha compreendido bem o problema e, por isso, não tenha tido 

uma classificação tão alta. Apesar de tudo, fazer com que os alunos passem por estas 

experiências, leva-os a desenvolver estas competências, mesmo que a primeira 

tentativa não tenha sido um elevado sucesso. 

Na Atividade Prática 2, pretendia-se desenvolver competências de trabalho 

laboratorial de grau 1, ou seja, de manipulação de material laboratorial, de registo e 

interpretação de resultados, etc.. Na Atividade Prática 3, pretendia-se desenvolver 

competências de trabalho investigativo de grau 2, de como planear uma investigação, 

de como executá-la num simulador informático, de como registar e interpretar os 
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dados, etc.. Na Atividade Prática 4, pretendia-se desenvolver competências de 

trabalho investigativo de grau 3, num laboratório, na qual os alunos aprendiam a 

colocar questões investigativas, a delinear um protocolo experimental, a executá-lo, a 

registar e interpretar resultados, etc.. Em qualquer uma destas atividades, os alunos 

trabalharam estas competências, embora não se tenham apropriado imediatamente de 

todas elas. Em primeiro lugar, no início da intervenção, os alunos não tinham 

competências básicas, de manipulação de material laboratorial, desenvolvidas. 

Dessas competências, destaca-se a montagem de uma preparação entre lâmina e 

lamela, a simples observação ao microscópio, ou mesmo a focagem, ou do registo 

esquemático no caderno do que observavam ao microscópio. Os alunos não tinham 

destreza nenhuma a segurar a lâmina, nem a colocar a lamela a 45º da lâmina, nem 

mesmo a colocar o olho a uma distância correta da ocular, entre outros. Se não fosse 

a ajuda e orientação da professora, levaria muito mais tempo a concretizar estas 

atividades. Ao nível da colocação de questões investigativas, da formulação de 

hipóteses, do planeamento experimental e da interpretação de resultados, os alunos já 

estavam inicialmente mais bem preparados, uma vez que o Professor Cooperante já 

tinha trabalhado algumas dessas competências ao longo do ano letivo. Contudo, o 

Professor Cooperante trabalhou sobretudo estas competências ao nível da Geologia, 

que acabam por ser atividades um pouco distintas das de Biologia ao nível dos 

procedimentos. Apesar da fraca condição inicial dos alunos, os mesmos trabalharam 

estas competências nas atividades e evidenciaram uma evolução ao longo da 

intervenção. É urgente, contudo, continuar a trabalhar estas competências ao longo 

do percurso académico dos alunos, pois, caso contrário, não irão tê-las bem 

desenvolvidas. 

Conhecimento epistemológico 

Em cada tipo de atividade, também se pretendia desenvolver determinado 

tipo de conhecimento epistemológico, embora mais numas atividades do que noutras. 

No caso da Atividade Prática 1, o caso de alguns seres vivos como a 

penicilina ou o bolor do pão, entre outros, permitiam estabelecer alguma influência 

da ciência sobre a sociedade ou vice-versa, sobretudo quando os alunos procurassem 

curiosidades ou questões históricas. Contudo, esta vertente não tinha sido 

considerada quando se elaborou a atividade, uma vez que não se imaginou que as 
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curiosidades que os alunos pesquisassem e incluíssem no poster estivessem 

relacionadas com conhecimento epistemológico. No entanto, após a construção dos 

posters e também após a aplicação do questionário relativo a esta atividade, foi 

notória esta aprendizagem dos alunos, uma vez que estabeleceram esta relação entre 

a ciência e a sociedade nos trabalhos, tornando-os ainda mais interessantes, e uma 

aluna referiu-o no questionário.  

No caso da Atividade Prática 2, pretendia-se que, na elaboração do relatório 

V de Gowin, através da análise e relacionamento dos textos finais com a atividade 

prática realizada, os alunos percebessem a importância do conhecimento científico 

nas questões ambientais e sociais, ou seja, estabelecem uma relação entre a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o ambiente (CTSA). Na Atividade Prática 3, pretendia-se 

que os alunos entendessem as limitações que a investigação tem para a generalização 

dos resultados e as limitações da utilização de um simulador informático, 

presenciando as interações da ciência com a tecnologia, uma vez que, neste caso, a 

tecnologia permite a compreensão da ciência. Também na Atividade Prática 4, como 

a maioria dos resultados obtidos foi inesperada, a professora solicitou, na aula, que 

os alunos incluíssem, no final do relatório, uma reflexão sobre o questionamento dos 

resultados obtidos, e sobre os fracassos e limitações do trabalho em laboratório. Em 

qualquer um dos três relatórios, muitos alunos não fizeram a reflexão solicitada. 

Contudo, essa falta até se notou mais nos primeiros relatórios do que nos últimos, o 

que revela uma evolução na aprendizagem. Talvez possa ter acontecido por 

esquecimento, ou por não terem lido bem as instruções ou por não terem estado 

atentos na aula quando a professora falou sobre isso, ou então, por terem sentido 

dificuldade em fazê-lo. Contudo, mesmo os alunos que não fizeram, souberam o que 

era esperado deles nos comentários feitos pela professora ao trabalho, pois a mesma 

apresentou tópicos de uma possível reflexão. Como tal, mesmo não tendo sido uma 

competência apreendida na realização do relatório, pode ter sido apreendida 

posteriormente.  

Por fim, a Atividade Prática 5, era aquela que mais explorava a vertente do 

conhecimento epistemológico, transversal à realização de toda a atividade, uma vez 

que o debate em si consistia na consciência das interações, em várias direções, entre 

a ciência, a tecnologia, a sociedade, a política, a economia e o ambiente. Esta 

vertente foi explorada pelos alunos, até porque a distribuição de papéis assim o 
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permitia. Contudo, como houve alunos a argumentar melhor do que outros, como os 

do ministério da economia e os geólogos, relativamente aos biólogos, por exemplo, 

houve uma tendência no encaminhamento do debate mais relacionada com a 

economia e a política e menos com a ciência e com o ambiente, apesar de ter estado 

em confronto a ligação entre ambos. Após a realização do debate, quando a 

professora entregou os comentários, deu uma extensa lista de bibliografia com 

argumentos prós e contra, dos vários pontos de vista, o que pode ter levado os alunos 

a aprender um pouco mais, caso tenham lido os comentários com atenção. Também 

através da aplicação do questionário, alguns alunos referiram estes aspetos 

epistemológicos como tendo sido as aprendizagens mais significativas que 

realizaram.  

Comunicação 

Em cada tipo de atividade, também se pretendia desenvolver determinado 

tipo de competências de comunicação - na Atividade Prática 1, comunicar através de 

um poster científico, nas Atividades Práticas 2 e 3, comunicar através de um 

relatório V de Gowin, na Atividade Prática 4, comunicar através de um relatório 

clássico e, por fim, na Atividade Prática 5, comunicar num debate. Deste modo, a 

comunicação esteve presente em todas as atividades e foi explorada de forma 

diferente. Pretendia-se, assim, que os alunos aprendessem a comunicar de várias 

formas em ciência, e também transversais a outras áreas, tanto oralmente como de 

forma escrita, e a utilizar linguagem científica corretamente. Contudo, foi na 

Atividade Prática 5 que a comunicação esteve mais presente, uma vez que era 

transversal a toda a atividade. Nessa atividade, especificamente, pretendia-se 

desenvolver competências relacionadas com a realização de um debate, a mobilizar 

argumentos sólidos e bem fundamentados, a persuadir, a defender posições, a 

interpretar os diferentes pontos de vista, etc..  

Ao trabalhar todas estas competências, os alunos desenvolveram-nas, tendo 

muitos deles se apropriado inteiramente das mesmas. Inicialmente, os alunos vinham 

bem preparados para a realização de um relatório V de Gowin, uma vez que já o 

tinham feito algumas vezes com o Professor Cooperante. Contudo, muitos evoluíram 

na sua concretização, tendo também passado a elaborá-lo em suporte informático, o 

que não faziam antes. Já na realização do relatório clássico, o caminho a percorrer foi 
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mais complexo. Por exemplo, a professora avisou previamente os alunos, tanto 

oralmente, como por escrito, da necessidade de não comunicar na primeira pessoa, o 

que muitos alunos fizeram, tendo sido descontados por isso. Contudo, após a leitura 

dos comentários feitos pela professora, muitos alunos evoluíram na escrita, o que 

revela atenção aos comentários por parte dos alunos. Aliás, até a própria forma de 

escrever linguagem científica de alguns alunos se assemelhou, em parte, com a da 

professora. 

Raciocínio 

Em cada tipo de atividade, também se pretendia desenvolver determinado 

tipo de raciocínio, como de comparação, de relacionamento, de interpretação, de 

dedução, de inferência, de sintetização, entre outros, todos presentes na maioria das 

atividades. À medida que se foi aumentando o grau de abertura das atividades, a 

maioria dos alunos revelou uma maior destreza no raciocínio científico e 

investigativo, tendo demonstrado uma apropriação gradual desta competência. No 

caso dos exercícios de papel e lápis, inicialmente os alunos evidenciaram não 

dominar o raciocínio inerente a alguns tipos de questões apresentadas, sobretudo as 

da ficha de trabalho realizada. Contudo, após a discussão e correção da mesma, os 

alunos estavam muito melhor preparados para este tipo de raciocínio, o que se 

revelou nas elevadas classificações do teste de avaliação. Naturalmente, trata-se da 

generalidade da turma, uma vez que houve alunos que não se apropriaram deste tipo 

de raciocínio. 

Atitudes 

Em cada tipo de atividade, também se pretendia desenvolver determinado 

tipo de atitudes, como de perseverança e seriedade no laboratório, de aceitação de 

críticas e de outros pontos de vista, de respeito pelas evidências científicas, respeito 

pelos colegas, pelas opiniões dos outros, pela biodiversidade, pela preservação de 

ecossistemas etc.. No fundo, atitudes que englobassem uma consciência social e 

valores democráticos e socio-científicos. Por aquilo que os alunos afirmaram e pelo 

que a professora detetou das aulas e dos trabalhos, muitos alunos parecem ter 

desenvolvido estas competências, uma vez que valorizaram a aprendizagem destas 

atitudes, ou que demonstraram respeito e preocupação pela biodiversidade, ou que 

demonstraram perseverança e seriedade no laboratório e nas restantes aulas, por 
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exemplo. Contudo, e, como sempre, outros alunos parecem ter ficado um pouco mais 

longe, como por exemplo, os alunos que atropelavam os outros no debate, ou que não 

aceitavam outras opiniões diferentes das suas.  No entanto, estes alunos foram 

chamados à atenção pela professora através dos comentários. 

Grau de Aprendizagem 

Para além de tudo o que já foi referido, importa acrescentar que, ao analisar o 

grau de aprendizagem que os alunos sentiram ter realizado em cada atividade, é 

possível afirmar que os alunos sentiram sempre ter aprendido muito, ou pelo menos, 

ter aprendido alguma coisa. É também possível verificar que a Atividade Prática 3, 

que consistiu na realização de uma atividade investigativa de grau 2 num simulador 

informático, foi aquela em que os alunos aprenderam mais, talvez por terem gostado 

tanto de trabalhar em computadores, como afirmaram nos questionários. Ou talvez 

por terem aprendido sobretudo conhecimento substantivo, que é o conhecimento ao 

qual os alunos atribuem maior importância. Contudo, apesar deste ligeiro destaque da 

Atividade Prática 3, os alunos afirmaram ter aprendido em todas as atividades, 

excetuando um ou dois alunos que referiram ter aprendido muito pouco nas 

atividades 2 e 5.  

8.2 Que aprendizagens significativas constroem? 

A grande maioria dos alunos referiu sempre que as aprendizagens mais 

significativas que construiu eram relacionadas com conhecimento substantivo, 

sobretudo nas Atividades Práticas 1, 2, 3 e 4. Talvez isto aconteça por os alunos 

sentirem que o que é esperado da sua aprendizagem seja, essencialmente, 

conhecimento substantivo e não tanto conhecimento processual, uma vez que é o tipo 

de conhecimento mais valorizado nos testes de avaliação. Por sua vez, o teste de 

avaliação é o instrumento avaliativo mais utilizado nas escolas e com mais peso na 

avaliação dos alunos desde muito cedo (Conceição et al., 1994), o que poderá 

formatar os alunos para a valorização desta componente. Contudo, o facto de os 

alunos referirem, como aprendizagens mais significativas, estes aspetos do 

conhecimento substantivo, é muito positivo, uma vez que os conteúdos que as 

atividades pretendiam trabalhar foram assimilados e interiorizados pelos alunos, o 
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que revela que as atividades práticas contribuíram para as aprendizagens da Unidade 

1 – Obtenção de Matéria.  

Importa referir que, ao contrário do que aconteceu com as quatro primeiras 

atividades, na Atividade Prática 5 – Quimiossíntese, a maioria dos alunos referiu que 

as aprendizagens mais significativas que construíram se relacionaram sobretudo com 

comunicação. Talvez isto tenha acontecido por duas razões. Por um lado, porque, de 

facto, a comunicação era a componente mais forte e mais evidente da atividade, o 

que fez com que os alunos não dessem tanto valor ao conhecimento substantivo que 

estavam a trabalhar, o que também se refletiu numa avaliação mais fraca. Por outro 

lado, porque esta foi das atividades mais inovadoras para os alunos, uma vez que a 

grande maioria nunca tinha realizado um debate no seu percurso escolar, valorizando 

aprender sobre a sua realização.  

Apesar de menos vezes e com menos peso, também foram referidos, pelos 

alunos, o conhecimento processual, o epistemológico e as atitudes. Na Atividade 

Prática 4 – Fotossíntese e na Atividade Prática 2 - Osmose alguns alunos também 

referiram aspetos relacionados com o conhecimento processual como tendo sido 

aqueles mais importantes de aprender. Desses aspetos, destacam-se conhecimentos 

sobre o funcionamento do teste de lugol ou sobre observação de estruturas celulares 

ao microscópio, respetivamente. Talvez isso tenha acontecido, pois estas foram as 

duas únicas atividades com componente laboratorial e, no caso da Atividade Prática 

4, com maior componente investigativa, na qual os alunos construíram o protocolo. 

Na Atividade Prática 5 também foi muito referido o conhecimento epistemológico, 

uma vez que era em torno do mesmo que o debate se desenvolvia, estando 

intimamente ligado ao conhecimento substantivo também, o que poderá ter 

valorizado a importância da sua aprendizagem. Na Atividade Prática 1, uma aluna 

também destacou este conhecimento, quando estudou a penicilina. Por fim, mais uma 

vez na Atividade Prática 1 e na Atividade Prática 5, os alunos referiram como 

aprendizagens mais importantes, aprendizagens atitudinais. Na primeira e na última, 

simultaneamente, relacionadas com a valorização e preservação da biodiversidade, e 

exclusivamente na última, relacionadas com o respeito e aceitação da opinião dos 

outros, com o saber ouvir, entre outras. 
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8.3 Que dificuldades apresentam? 

Os alunos apresentaram dificuldades em todos os domínios: conhecimento 

substantivo, processual, epistemológico, raciocínio, comunicação e atitudes, sendo as 

mais evidentes as do conhecimento processual e da comunicação, o que acentua, 

ainda mais, a necessidade de ultrapassar estas dificuldades através da elaboração de 

um maior número de atividades práticas, como as apresentadas neste trabalho. 

Ao nível do conhecimento substantivo, alguns alunos referiram ter sentido 

dificuldade em perceber os conceitos ou em lidar com uma grande quantidade de 

conteúdos, o que é normal, pois, ao nível do ensino secundário, a exploração do 

conhecimento é mais aprofundada e mais exigente. Ao nível do conhecimento 

processual, verificou-se, como referido acima, muitas dificuldades na manipulação 

dos instrumentos laboratoriais e na realização de passos inerentes ao trabalho 

investigativo, o que revela, mais uma vez, a urgência do desenvolvimento destas 

competências. Os passos inerentes ao trabalho científico também se relacionam com 

o raciocínio científico. Ao nível da comunicação, verificou-se uma maior 

dificuldade em elaborar o relatório clássico, relativamente aos relatórios V de Gowin, 

pois os alunos necessitavam de construir um texto, com princípio, meio e fim, com 

frases mais longas. Talvez por isso, as classificações na Atividade Prática 4 tenham 

sido mais distribuídas pelas várias escalas de pontuação. No debate, os alunos 

evidenciaram dificuldade em utilizar linguagem científica e a mobilizar argumentos 

bem fundamentados, afastando-se do senso comum e da habitual discussão de café. 

Os próprios alunos também sentiram dificuldade em comunicar para a turma, em 

público e em ouvir os outros. 

8.4 Qual a apreciação global? 

 Como referido ao longo deste capítulo, as apreciações dos alunos sobre a 

realização das atividades práticas foi muito positiva. Todas as atividades foram 

maioritariamente classificadas como Muito Boas ou Boas e todos os alunos 

reconheceram que as mesmas contribuíram para a aprendizagem da Unidade 1 – 

Obtenção de Matéria, apresentando justificações plausíveis e construtivas, referidas 

no final do subcapítulo 7. Em relação a cada atividade prática, concretamente, muitos 

alunos afirmaram ter gostado de tudo nessas atividades, não conseguindo também 
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identificar nada que não tivessem gostado. Contudo, outros alunos especificaram 

alguns aspetos de que gostaram e outros de que não gostaram. 

Em termos gerais, é possível verificar que a Atividade Prática 5, que 

consistiu no debate, foi a mais apreciada pela generalidade da turma e na qual os 

alunos mais gostaram de tudo. Talvez isso tenha acontecido, pois foi a atividade mais 

original para os alunos. É também possível verificar que, em todas as atividades, o 

que os alunos mais gostaram foi sobretudo de aspetos relacionados com 

conhecimento processual ou de comunicação, uma vez que refletem os aspetos 

mais práticos das atividades, com os quais os alunos se identificam e com os quais 

consideram que aprendem mais. A exceção constitui a Atividade Prática 1, na qual, o 

que os alunos mais gostaram foi de aspetos relacionados com conhecimento 

substantivo. Talvez isso tenha acontecido, pois muitos alunos ficaram muito 

entusiasmados por lhes ter sido atribuído um ser vivo do qual gostaram de conhecer 

melhor. Em contradição com o que foi dito, também os aspetos relacionados com o 

conhecimento processual ou com a comunicação foram, simultaneamente, aqueles 

que os alunos menos gostaram. Contudo, importa referir que muitos dos aspetos 

enunciados como tendo sido os mais e menos apreciados, eram diferentes, apesar de 

se incluírem todos na categoria de conhecimento processual ou de comunicação. 

Mesmo os aspetos semelhantes, enunciados como mais e menos apreciados, 

simultaneamente, apenas revelam que se trata de uma turma com alunos 

heterogéneos. Apesar de tudo, os alunos enunciaram estes aspetos como sendo os 

que menos gostaram, pois sentiram dificuldade na sua realização, o que revela, mais 

uma vez, a urgência de se aplicar mais vezes este tipo de atividades nas aulas. 
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CAPÍTULO VIII – CONCLUSÃO E REFLEXÃO 

Este último capítulo encontra-se dividido em quatro subcapítulos. No 

subcapítulo 1, Conclusão do Estudo, apresenta-se a conclusão do estudo 

investigativo, no subcapítulo 2, Breve Reflexão, reflete-se sobre a intervenção 

realizada, no subcapítulo 3, Limitações do Estudo, tecem-se considerações sobre as 

limitações do trabalho realizado e, por fim, no subcapítulo 4, Sugestões para Estudos 

Futuros, sugerem-se propostas para estudos posteriores. 

1. Conclusão do Estudo 

Através deste estudo, é possível concluir que as cinco atividades práticas 

implementadas permitiram desenvolver nos alunos várias competências a nível do 

conhecimento substantivo, processual, epistemológico, comunicação, raciocínio e 

atitudes. As competências do domínio do conhecimento substantivo desenvolvidas 

relacionaram-se com a temática Obtenção de Matéria. As competências do domínio 

do conhecimento processual desenvolvidas relacionaram-se sobretudo com o 

trabalho de pesquisa, com o trabalho laboratorial e com o trabalho investigativo. As 

competências do domínio epistemológico desenvolvidas relacionaram-se sobretudo 

com a relação entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente, bem como com 

economia e a política. As competências do domínio da comunicação desenvolvidas 

relacionaram-se sobretudo com a construção de um poster científico, elaboração de 

relatórios científicos e realização de um debate. As competências do domínio do 

raciocínio desenvolvidas relacionaram-se sobretudo com comparação, 

relacionamento, interpretação, dedução, inferência, sintetização, entre outros. Por 

fim, as competências do domínio das atitudes desenvolvidas relacionaram-se 

sobretudo com o respeito e valorização da biodiversidade, do trabalho científico, das 

perspetivas dos colegas, entre outros aspetos. A maioria dos alunos reconhece o 

desenvolvimento destas competências, destacando a realização de determinadas 

aprendizagens significativas em torno das mesmas. 

Através do estudo, também é possível concluir que as cinco atividades 

práticas implementadas foram muito apreciadas pelos alunos, que as consideraram 

diferentes, inovadoras, interessantes, produtivas, facilitadoras da aprendizagem, 

didáticas, motivadoras e cativantes. Os alunos destacaram sobretudo aspetos 
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relacionados com o conhecimento processual e com a comunicação, como sendo os 

que gostaram mais. Como por exemplo, destacaram a manipulação de materiais 

laboratoriais, realização de procedimentos experimentais, trabalhar com um 

simulador informático, construir um poster científico, argumentar, defender o seu 

papel no debate, entre outros. Apesar de terem gostado muito de todos estes aspetos, 

sentiram algumas dificuldades na sua realização, uma vez que não tinham 

desenvolvido até então estas competências do conhecimento processual ou de 

comunicação, o que constituiu uma barreira à desenvoltura dos alunos no desenrolar 

das atividades.  

Em suma, todos os alunos classificaram estas atividades como sendo boas ou 

muito boas e consideraram que as mesmas contribuíram para as aprendizagens 

realizadas durante a unidade didática.  

2. Breve Reflexão 

As potencialidades da reflexão no desenvolvimento profissional dos 

professores têm sido referidas por um variado leque de autores (Alarcão, 2001; 

Ponte, 1998; Roldão, 1999; Schön, 1983, 1987; e Zeichner, 1993). A reflexão 

consiste num processo contínuo de autoformação, no qual o professor se assume 

como investigador da sua própria prática, pensando sobre ela e criticando-a, baseado 

na devida documentação, o que lhe permite superar situações problemáticas (Reis, 

2011). Deste modo, tendo em conta tudo o que foi referido neste documento, é 

apresentada uma breve reflexão, na primeira pessoa. 

Como afirmado no Capítulo 2 - Enquadramento Teórico, é importante que o 

professor se sinta emocionalmente aceite e vinculado à escola onde leciona, de modo 

a garantir uma boa prática letiva. Contudo, com tão pouco tempo de intervenção, 

sinto que não consegui entrar totalmente na cultura nem no espírito da escola. Deste 

modo, quando caracterizei a escola, no Capítulo 4 – A Escola e os Alunos 

Intervenientes, não consegui descrever devidamente a sua alma, apesar de perceber 

que constitui um bom pano de fundo para as aprendizagens. Reconheço que o 

panorama atual do ensino e do país não permita que façamos uma intervenção mais 

longa, de um ano letivo completo. Apesar de tudo, durante este pouco tempo de 

intervenção, as aprendizagens a nível pessoal e profissional não deixaram de ser 
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imensas. Sinto que evoluí imenso neste período, tanto como professora, como colega 

e como pessoa. 

Durante a grande maioria do ano letivo, tive a oportunidade de acompanhar e 

de observar as aulas do Professor Cooperante com as quais aprendi bastante. 

Observar aulas de um professor, depois de todas as aprendizagens feitas durante o 

mestrado, é um processo muito rico. Sobretudo tratando-se de um professor com as 

características deste, que tem preocupações didáticas enormes e um grande 

conhecimento sobre as teorias de ensino e de aprendizagem em ciência. Também 

durante esse tempo, tive a oportunidade de conhecer a turma, observando o seu 

comportamento, percecionando os seus interesses, o tipo de dúvidas que têm, os seus 

pontos fortes e fracos, entre muitas outras características. Por tudo isto, o meu 

desenvolvimento a nível pessoal e profissional já foi enorme, mas o grande salto no 

meu desenvolvimento ocorreu durante a intervenção em si. 

Iniciar a intervenção, por si só, foi um enorme desafio, uma vez que, até ao 

presente, sempre fui estudante continuamente, sem nunca ter dado aulas nem 

experimentado o papel de professora. Como tal, quando iniciei a intervenção, ainda 

me sentia no papel de aluna e tive alguma dificuldade em integrar o papel de 

professora. Para me colocar neste novo papel, procurei gerir a turma da melhor forma 

possível, procurei que os alunos percebessem os conteúdos, que se interessassem 

pela disciplina de Biologia e Geologia, que se motivassem para as aulas e, por fim, 

me vissem como professora. Nesse sentido, tentei distanciar-me da proximidade 

física e cultural que tinha com os alunos, tentando ser o mais adulta e exemplar 

possível, sem nunca assumir um papel rígido. Fazendo o balanço final, sinto que 

consegui que os alunos me respeitassem e me reconhecessem como professora, 

mesmo na situação temporária em que me encontrava. Este feedback tão positivo por 

parte dos alunos foi muito gratificante e motivador, incentivando-me, ainda mais, a 

seguir esta profissão. 

Durante a intervenção realizaram-se cinco atividades práticas que integravam 

a construção de um documento ou momento avaliativo. Como referido acima, estas 

atividades práticas revelaram-se importantíssimas para a aprendizagem da Unidade 

1: Obtenção de Matéria, promovendo uma dinâmica de aulas diferente, inovadora, 

cativante e produtiva. Os alunos foram os principais críticos das atividades e do 
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decorrer das aulas, elogiando-as bastante e reconhecendo a sua enorme importância 

na aprendizagem dos conteúdos. Após realizar esta intervenção, acredito que as 

Atividades Práticas sejam um meio imprescindível de ensino e de aprendizagem, que 

precisa de estar muito mais presente nas escolas. Não tenho dúvida que, no futuro, 

enquanto professora, a realização de atividades práticas e dinâmicas será o fio 

condutor das minhas aulas.  

Contudo, creio que, nesta intervenção, foram realizadas demasiadas 

atividades num curto espaço de tempo. Os alunos são os primeiros a criticar essa 

exigência, invocando a falta de tempo para a realização dos relatórios, do poster e 

dos trabalhos de pesquisa, em simultâneo com o excesso de trabalho também 

requerido pelas restantes disciplinas, num final de 2ºPeríodo. Eu fui a segunda a 

percecionar essa exigência. Com tantos alunos e num espaço de tempo tão curto, dei 

por mim exausta, a tentar escrever comentários detalhados e pessoais a cada aluno, 

para cada trabalho, e a preparar as aulas ao mesmo tempo, numa difícil gestão. Como 

resultado, deixei atrasar a entrega das avaliações e comentários das Atividades 

Práticas 4 e 5 até ao final do 3ºPeríodo. Comecei a imaginar como seria implementar 

esta intervenção à escala de um ano letivo, para várias turmas e para vários níveis de 

ensino. Cheguei à conclusão que seria impossível. Sendo assim, será que não se 

devem implementar tantas atividades, por mais didáticas e cativantes que sejam? Ou 

será que se devem aplicar estas atividades práticas, mas que não se devem entregar 

os comentários aos alunos, com os quais aprenderam e evoluíram tanto? Ou será que 

se devem realizar atividades práticas, mas sem existir um momento avaliativo? 

Muitas perguntas surgiram e iniciei então um complexo processo reflexivo. 

Tendo em conta o que foi concluído neste estudo, bem como em estudos 

anteriores, considero que não implementar atividades práticas nas aulas, está 

completamente fora de questão. Deste modo, considero que se devem realizar muitas 

atividades práticas com os alunos, se possível em muitas das semanas do ano letivo, 

e sobretudo nas aulas de 135 minutos, dedicadas para tal. No entanto, mesmo 

realizando estas atividades nas aulas propícias para tal, creio que é fundamental não 

isolar estas atividades em “aulas práticas” pontuais, mas sim integrar estas atividades 

como processo integrante e unificador das restantes aulas. Ou seja, os alunos não 

devem considerar as atividades práticas como um mundo à parte do que estão a 
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aprender ao nível teórico, mas sim como um meio diferente para aprender a esse 

nível teórico. Contudo, como tinha sido interrogado acima, concretizando tantas 

atividades práticas ao longo do ano, tal como implementei nesta intervenção, seria 

sinónimo de sobrecarregar os alunos com imensos trabalhos e relatórios durante todo 

esse tempo. Provavelmente, no final do ano, os alunos já nem iriam querer realizar 

atividades práticas, pois isso iria significar uma sobrecarga de trabalho posterior. 

Como tal, pode ser interessante experimentar deixar os alunos usufruir daquela 

aprendizagem, no momento, sem terem o peso de realizar um trabalho posterior. Será 

que as aprendizagens iriam ser tão frutíferas? Para não deixar de sistematizar 

informação, poderia solicitar-se um pequeno relatório, esquemático, a realizar nos 

últimos 20 minutos de aula. Neste contexto, importa referir que me apercebi, ao 

longo da intervenção, que não resulta enviar trabalhos de grupo para casa, uma vez 

que as díades de trabalho apenas resultam na sala de aula. Houve dois alunos que me 

informaram que não gostavam de trabalhar com o par, pois o mesmo não trabalhava, 

sendo esses alunos a fazer o trabalho sozinhos. Em sala de aula, já não acontece tanto 

esta discrepância, pois os alunos estão acompanhados pelo professor. Deste modo, 

trabalhar em aula parece-me a solução mais indicada. Pontualmente poderiam pedir-

se aos alunos os grandes trabalhos e relatórios, uns individualmente, outros em 

grupo, desde que estivessem equilibradamente distribuídos ao longo do ano, não 

sobrecarregando os alunos nem o professor. Sendo assim, o professor também já 

teria disponibilidade para construir os comentários tão detalhados e pessoais, como 

realizado nesta intervenção. Todas estas questões poderiam ser estudadas no futuro, 

com estas atividades práticas, no seguimento deste estudo, por exemplo. 

 Através da aplicação dos questionários, muitos alunos apresentaram sugestões 

de melhoramento para cada atividade prática. Em todas as atividades práticas, exceto 

na Atividade Prática 4, os alunos sugeriram uma maior orientação inicial por parte 

da professora. Relativamente às Atividades 1 e 5, o objetivo era que os alunos 

realizassem um extenso trabalho de pesquisa para se prepararem para construir o 

poster e debater, respetivamente. Como já referi anteriormente neste documento, 

penso que alguns alunos não perceberam que era para realizar um trabalho de 

pesquisa tão profundo para preparar o debate. Na minha opinião, as diretrizes para a 

realização da Atividade Prática 5 foram muito pormenorizadas e bem explícitas, 

tendo inclusive, apresentado os critérios de avaliação com alguns descritores. Já na 
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Atividade Prática 1, apesar de o enunciado contextualizar bem o que é pedido, não 

apresenta os critérios de avaliação, ou seja, pormenorizadamente o que é esperado 

que o aluno faça. É de salientar que, no final da intervenção, já estava muito mais 

expedita em relação aos critérios. De um modo geral, a avaliação foi o campo onde 

senti mais dificuldades e constrangimentos em toda a intervenção. Os critérios de 

avaliação que construí inicialmente eram muito vagos, pelo que construí critérios 

mais clarificadores e objetivos, com os quais já me senti mais segura para avaliar. 

Por isso, sinto que fiquei muito mais expedita com os critérios de avaliação à medida 

que fui lecionando. Apesar de não ter entregado os critérios quando distribuí a 

Atividade Prática 1, como a mesma teve uma Versão Preliminar, penso que os 

alunos são ficaram prejudicados. Relativamente às Atividades 2 e 3, quando saí das 

aulas, tive uma perceção completamente diferente dos alunos. Em ambas, saí com a 

sensação que tinha deixado tudo bastante óbvio. Tão óbvio que até poderia não ser 

estimulante para os alunos realizar a atividade. Tive um maior cuidado na Atividade 

Prática 3, uma vez que se tratava de uma atividade investigativa, então não queria 

responder às questões investigativas antes de os alunos realizarem a atividade. 

Contudo, apercebi-me que como são assuntos novos para os alunos, não é por ouvir 

uma vez que ficam a saber, por isso, para a próxima irei explorar melhor os conceitos 

com eles antes de realizarem as atividades. Só trabalhando muito com alunos é que 

se consegue melhorar estes detalhes, pois vai-se percebendo como é que a 

aprendizagem se processa.  

Os alunos sugeriram também propor a pesquisa sobre animais mais 

invulgares, no caso da Atividade Prática 1, verificar a qualidade de todos os 

microscópios e das soluções previamente, no caso da Atividade Prática 2, 

experimentar levar para as aulas uma espécie diferente de planta, no caso da 

Atividade Prática 4, aplicar o debate durante mais tempo ou a uma turma mais 

pequena, no caso da Atividade Prática 5. Creio que foram todas sugestões frutíferas e 

irei tê-las em conta numa próxima vez. No entanto, no caso da Atividade Prática 4, 

em vez de trazer eu a planta, vou deixá-los escolher a planta na qual querem 

investigar, ou se até querem investigar diferentes tipos de plantas, de modo a ser uma 

atividade ainda mais aberta. No caso da Atividade Prática 5, poderei combinar com o 

professor de Físico-Química para juntar a turma toda durante 135 minutos para a 

realização do debate. Naturalmente, como são menos alunos, ou como o tempo é 
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mais longo, o tempo para cada um poder comunicar é maior. Além disso, da próxima 

vez que realizar um primeiro debate com os alunos, serei eu própria a moderadora e 

indicarei bibliografia de pesquisa, para dar o exemplo. Só num segundo debate é que 

solicitarei que sejam os alunos os moderadores e que realizem a pesquisa por eles 

próprios. 

Com todas as sugestões dadas pelos alunos nos questionários, bem como com 

o restante feedback tão positivo e enriquecedor, com as dúvidas que colocaram 

durante as aulas, com a forma como eu própria estudei e preparei as aulas, com as 

dificuldades que senti, com as conquistas que realizei e com as reflexões que fiz, 

sinto que aprendi imenso, tanto a nível científico, como a nível profissional e, por 

fim, como a nível pessoal. Este ano letivo foi uma oportunidade única no meu 

desenvolvimento e o ponto de partida para um futuro cheio de desafios e 

aprendizagens. Cada vez mais acredito que ser professora é um privilégio e a 

profissão mais gratificante que conheço. Gostei imenso de todos os momentos que 

vivi durante esta intervenção, os quais vou guardar com carinho e saudade. 

3. Limitações do Estudo 

O estudo foi realizado num determinado contexto, numa escola e num grupo 

de alunos específicos, o que condicionou os resultados obtidos. Como tal, a aplicação 

deste estudo noutra escola, noutros alunos e num outro contexto poderia resultar em 

diferentes conclusões, pelo que é fundamental ter este aspeto em consideração. Além 

disso, o número de participantes em estudo foi reduzido – 28/29 alunos – por isso, as 

conclusões efetuadas dizem respeito a este número de alunos. Além do que foi 

referido, este estudo coincidiu sobretudo com o final do 2º Período, o que também 

influenciou os resultados obtidos, sobretudo porque se tratou de uma época letiva na 

qual os alunos se encontravam sobrecarregados de trabalho de outras disciplinas e, 

como tal, sentiram alguma exigência por parte da disciplina de Biologia e Geologia. 

Se este estudo incidisse noutro momento letivo talvez evidenciasse resultados 

diferentes. Por fim, excetuando na Atividade Prática 1 e 5, que consistiram na 

construção do poster científico e na realização do debate, respetivamente, os 

questionários foram aplicados antes do momento avaliativo. Ou seja, nas Atividades 

Práticas 2, 3 e 4, que corresponderam às atividades laboratoriais e/ou investigativas, 

os questionários foram aplicados logo após a aula e antes da realização dos 
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respetivos relatórios. Como tal, a opinião dos alunos pode ter sido precipitada, uma 

vez que não houve tempo de maturação da atividade e consolidação das 

aprendizagens, o que pode ter influenciado a opinião dos alunos relativamente às 

atividades. Deste modo, as Atividades Práticas 1 e 5 foram investigadas em 

condições diferentes das Atividades Práticas 2, 3 e 4. 

4. Sugestões para Estudos Futuros 

De modo a reduzir as limitações deste estudo, talvez fosse interessante aplicar 

mais vezes esta proposta didática a outros alunos e noutras escolas, de modo a 

aumentar o número de participantes e diversificar a contextualização do estudo. 

Nesses próximos estudos, poderia ser relevante investigar se existem diferenças entre 

os grupos formados em turnos, uma vez que, nas aulas práticas de 135 minutos, a 

turma está dividida em dois grupos, pelo que a realização das atividades e o decorrer 

das aulas acaba por ser em separado e talvez tenha um impacto diferente. Também 

poderia ser interessante realizar observações estruturadas dos alunos na realização 

destas atividades, sobretudo se o professor já for mais experiente e, assim, consiga 

conciliar facilmente a lecionação com a investigação, o que não foi o caso deste 

estudo. Por fim, seria um progresso em relação a este estudo, definir a aplicação de 

questionários apenas após a realização do momento avaliativo, uma vez que os 

alunos adquirem outra perceção da atividade prática. 



183 
 

REFERÊNCIAS 

Águas, A.; & Esaguy, N. (2005). Membranas Biológicas. In Azevedo, C. (Coord.). 

Biologia Celular e Molecular. (pp. 41 – 52). Lousã: LIDEL – Edições Técnicas, 

Lda. 

Aires, L. (2011). Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional. 

Lisboa: Universidade Aberta. 

Alarcão, I. (2001). Escola reflexiva e supervisão. Porto: Porto Editora. 

Almeida, P., Figueiredo, O., Galvão, C. (2012). A Argumentação em Tarefas de 

Manuais Escolares Portugueses de Biologia e de Geologia. Investigações em 

Ensino de Ciências. 17(3), 571-591. 

Arends, R.I. (2012). Learning to teach (9th. Ed.). New York: McGraw-Hill. 

Ausubel, D.; Novak, J., & Hanesian H. (1983). Psicologia Educativa. México: 

Trillas 

Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1999). Educational Psychology: A 

Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston. New York: Werbel & 

Peck. 

Baek, Y. (2009). Chapter II. Digital Simulation in Teaching and Learning. In Digital 

Simulations for Improving Education: Learning Through Artificial Teaching 

Environments (Gibson, D. & Baek, Y. 2009). Hershey: New York 

Baltazar, J. A & Moretti L. H. T. (2004). As Relações Familiares, a Escola, e sua 

Influência no Desenvolvimento Infantojuvenil e na Aprendizagem. Terra e 

Cultura, XX, 39, 126-135  

Bonito, J. (2011). Ensino das ciências de base cognitva: perspectivas atuais. Caderno 

de Pesquisa: Pensamento Educacional. Universidade do Tuiuti, Paraná, 9:75-97. 

Borges, A.T. (2002). Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, 19, 291-313. 



184 
 

Borror, D. (1960). Dictionary of Word Roots and Combining Forms. Palo Alto: 

Mayfield Publishing Company 

Bourdieu, P. (1998). Escritos de educação. Petrópolis: Vozes.  

Bruner, J. (1999). The Process of Education. A Landmark in Educational Theory. 

(25ªEd). London: Harvard University Press.  

Bybee, R., Powell, J., & Trowbridge, L. (2007). Teaching secondary school science: 

strategies for developing scientific literacy. Old Tappan, NJ: Pearson Education, 

Inc. 

Canário, R. (1992). O Estabelecimento de Ensino no Contexto Local. In: Inovação e 

projeto educativo de escola. (p. 57-85). Lisboa: Educa 

Casal, S. (2010). Cuestionario de evaluación de la calidad de los cursos virtuales de 

la UNED Quality Evaluation Questionnaire of Virtual Courses at UNED. RED - 

Revista de Educación a Distancia, 25,1-22. http://www.um.es/ead/red/25/  

Childress, J. J., & Fisher, C. R. (1992). The biology of hydrothermal vent animals: 

Physiology, biochemistry, and autotrophic symbiosis. Oceanographic Marine 

Biology, 30, 337–441 

Coelho, L., J., & Leite, L. (1997). Atividades laboratoriais em manuais escolares: 

proposta de critérios de análise. In P. Pichel, R. López & M. C. Adán (Coords.), X 

Congreso de Enciga, Boletín das Ciencias, ano X, nº 32 (pp. 259 264). Santiago 

de Compostela: Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA). 

Coleman, J. S. (1975 [1968]). The concept of equality of educational opportunity, em 

I. R. Dale e outros (orgs.). School and Society. Cambridge, MA, MIT, Open 

University Press. 

Conceição, J., Neves, A., Campos, C., Fernandes, D. & Alaiz, V. (1994). Testes: sim 

ou não? In IIE (Ed.), Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem. Lisboa: IIE 

Concelho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Monte da Lua. (2013). Projeto 

Educativo. Sintra: Agrupamento de Escolas Monte da Lua 

http://www.um.es/ead/red/25/


185 
 

Concelho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Monte da Lua (2013). Plano 

Anual de Atividades. Sintra: Agrupamento de Escolas Monte da Lua 

Costa, J. A. & Melo, A. S. (1981). Dicionário da Língua Portuguesa (5ªEd). Porto: 

Porto Editora. 

Cunha, M., B. (2006). O Movimento Ciência/Tecnologia/Sociedade (Cts) e o Ensino 

de Ciências: Condicionantes Estruturais. Revista Varia Scientia, 06, (12), 121-134 

Delors, J.; Muftin, I.A.; Amagi, I.; Carneiro, R.; Chung, F.; Geremek, B.; Gorham, 

W.; Kornhauser, A.; Manley, M.; Quero, M. P.; Savané, M. A.; Singh, K.; 

Stavenhagen, R.; Suhr, M. W. & Nanzhao, Z. (1996). Learning: the treasure 

within – Report to UNESCO of the International Commission on Education for 

the Twenty-first Century. Paris: UNESCO 

Dias, C.M., & Morais, J.A. (2004). Interação em sala de aula: observação e análise. 

Referência, nº 11, 49-57. 

Diogo, A. M. (2010). Estratégias de famílias e escolas. Revista do Departamento de 

Sociologia da FLUP, XX, 425-442 

Fernandes, D. (2004). Avaliação das Aprendizagens: Uma Agenda, Muitos Desafios. 

Lisboa: Texto Editora 

Ferreira, H., & Moura, T. (2005). Transporte Transmembranar. In Azevedo, C. 

(Coord.). Biologia Celular e Molecular. (pp. 91 – 106). Lousã: LIDEL – Edições 

Técnicas, Lda. 

Flick, L. B. (1993). The Meanings of Hands-on Science. Journal of Science Teacher 

Education, 4, 1-8. 

Fonseca, C. & Ferreira, D. (2005). A Célula. In Azevedo, C. (Coord.). Biologia 

Celular e Molecular. (pp. 1 – 17). Lousã: LIDEL – Edições Técnicas, Lda. 

Fontes, A. & Freixo, O. (2004). A Teoria Socioconstrutivista de Vigotsky (Cap. II) 

em Vigotsky e a Aprendizagem Coperativa. Lisboa: Livros do Horizonte. 

Freitas, M. (1989). Os Mapas de Conceitos e o Ensino-aprendizagem das Ciências. 

Revista Portuguesa de Educação, 2, (3), 107 – 116. 



186 
 

Galvão, C., Neves, A., Freire, A., M., Lopes, A., M., S., Santos, M., C., Vilela, M., 

C., Oliveira, M., T., Pereira, M. (2001). Ciências físicas e naturais. Orientações 

Curriculares 3º Ciclo. Ministério da Educação, Departamento da Educação 

Básica. 

Gerhardt, T. E., & Silveira, D. T. (2009). Métodos de Pesquisa. Porto Alegre: 

UFRGS 

Gilbert, J.K. & Watts, M. (1983). Concepts, Misconceptions and Alternative 

Conceptions: Changing Perspectives in Science Education. Studies in Science 

Education, 10, 61-98. 

Gil-Pérez, D.; Guisasola, J.; Moreno, A.; Cachapuz, A.; Carvalho, A. M. P.; 

Torregrosa, J. M.; Salinas, J.; Valdés, P.; González, E.; Duch, A. G.; Dumas-

Carré, A.; Tricárico, H.; Gallego, R. (2002). Defending Constructivism in Science 

Education. Science & Education 11, 557-571 

Gonzalez, A.J. (1998) Contexto, significação, contrato: Algumas propostas 

conceptuais e metodológicas a partir da obra de Vygotsky. In Análise Psicológica. 

4 (XVI), 581-598. Lisboa: ISPA. 

Gott, R., & Duggan, S. (1995). Investigative work in the science curriculum. 

Buckingham: Open University Press. 

Grácio, S. (2002). Versão forte ou versão matizada das teorias da reprodução 

cultural?Uma discussão. Educação, Sociedade & Culturas, 18, pp. 41-66. 

Guimarães, E. R. S. & Boruchovitch, E. (2004). Estilo Motivacional do Professor e a 

Motivação Intrínseca dos estudantes: Uma perspectiva da Teoria da 

Autodeterminação. Psicologia Reflexão e Crítica, 17, (002), 143-150 

Hargreaves, A. (2003). O Ensino na Sociedade do Conhecimento. Porto: Porto 

Editora. 

Hickman, C.; Roberts, L.; Keen, S.; Larson, A.; l’Anson, H. & Eisenhour, D. (2008). 

Integrated Principles of Zoology (14th Ed.). New York: McGraw-Hill 



187 
 

Hodson, D. (1988). Experiments in science teaching. Educational Philosophy and 

Theory, 20 (2), 53-66 

Huber, R. A. & Moore, C. J. (2001). A Model for Extending Hands-on Science to Be 

Inquiry Based. School Science and Mathematics, 101, 32-40. 

Huitt, W. (2001). Motivation to learn: An overview.  Educational Psychology 

Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/motivation/motivate.html 

Killops, S.; & Killops, V. (2005). Introduction to Organic Geochemistry. (2nd Ed.). 

Blackwell Publishing 

Klopfer, L. E. (1985). Scientific literacy. In T. Husen, & T. N. Postlethwaite (Eds.), 

The international encyclopedia of education: research and studies (pp. 4478-

4479). Oxford: Pergamon. 

Leite L. (2001). Contributos para uma utilização mais fundamentada do trabalho 

laboratorial no ensino das ciências. Cadernos didácticos de Ciências, 1, 79-97 

Leite, L. (2006). Da complexidade das actividades laboratoriais à sua simplificação 

pelos manuais escolares e às consequências para o ensino e a aprendizagem das 

ciências. Actas dos XIX Congresso de ENSIGA. Póvoa do Varzim: Escola 

Secundária Eça de Queirós. 

Lobo-da-Cunha, A. (2005). Lisossomas. In Azevedo, C. (Coord.). Biologia Celular e 

Molecular. (pp. 303 – 313). Lousã: LIDEL – Edições Técnicas, Lda. 

Madigan, M.T., Martinko, J.M., Dunlap, P.v. & Clark, D.P. (2009). Brock Biology of 

Microorganisms. 12th ed. San Francisco: Person Benjamin Cummings. 

Magalhães, M., & Almeida, H. (2005). Complexo de Golgi. In Azevedo, C. (Coord.). 

Biologia Celular e Molecular. (pp. 277 – 289). Lousã: LIDEL – Edições 

Técnicas, Lda. 

Magalhães, S. I. R., & Tenreiro-Vieira, C. (2006). Educação em Ciências para uma 

articulação Ciência, Tecnologia, Sociedade e Pensamento crítico. Um programa 

de formação de professores. Revista Portuguesa de Educação, 19, (2), 85-110 

http://www.edpsycinteractive.org/topics/motivation/motivate.html


188 
 

Maggenti, M.; Maggenti, A.; & Gardner, S. (2005). Dictionary of Invertebrate 

Zoology. Nebraska: University of Nebraska-Lincoln Libraries 

Martínez, B., R. (2008). La infancia y la niñez en el sentido de identidad. 

Comentarios en torno a lase tapas de la vida de Erikson. Revista Mexicana de 

Pediatría, vol.75, num I, p. 29-34. 

Martins, I., P.; Veiga, M., L.; Teixeira, F.; Tenreiro-Vieira, C.; Veira, R., M.; 

Rodrigues, A., V.; & Couceiro, F. (2006). Educação em ciências e ensino 

experimental. Formação de Professores. Colecção Ensino Experimental das 

Ciências. Lisboa: Ministério da Educação, Direção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular.  

Martins, I., P.; Veiga, M., L.; Teixeira, F.; Tenreiro-Vieira, C.; Veira, R., M.; 

Rodrigues, A., V.; Couceiro, F.; & Pereira, S. J. (2009). Despertar para a ciência. 

Atividades dos 3 aos 6 anos. Lisboa: Ministério da Educação, Direção-Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 

Mata, L. (2005). Vesículas e Vacúolos nos Caminhos da Endocitose e da Exocitose. 

In Azevedo, C. (Coord.). Biologia Celular e Molecular. (pp. 263 – 275). Lousã: 

LIDEL – Edições Técnicas, Lda. 

Moreira, M. A. (1999). Teorias de Aprendizagem. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília. 

Nelson, D. & Cox, M. (2008). Lehninger. Principles of Biochemistry. (5th Ed.). New 

York: W. H. Freeman and Company. 

Nogueira, C. M. M. & Nogueira, M. A. (2002). A sociologia da educação de Pierre 

Bourdieu: Limites e contribuições. Educação e Sociedade, ano XXIII, nº 78 

Nunes, F., Peniche, P., Morais, A. M., & Neves, I. P. (1998). A construção da ciência 

e o ensino da ciência. Problemas da aplicação da ciência e da tecnologia na 

sociedade. Revista de Educação, VII (1), 152-155. 

Ontória, A.; Ballesteros, A., Cuervas, C.; Giraldo, L. Gómez, J. P., Martín, I., Tobia, 

A.; Rodriguez, A. & Velez, V. (1994). Mapas Conceptuais – uma técnica para 

aprender. Lisboa: Edições ASA. 



189 
 

Osborne, J. (2010). Arguing to learn science: The role of collaborative, critical 

discourse. Science, 328, 463-466. 

Página oficial da Escola Secundária de Santa Maria: http://essmaria.net/ 

Pella, M., O’Hearn, G. & Gale, C. (1966). Referents to scientific literacy. Journal of 

Research in Science Teaching, 4, 199-208. 

Pérez, J., R. (1991). Pedagogía experimental. La medida en educación. Curso de 

adaptación. Madrid: UNED. 

Perrenoud, P. (2003). Porquê construir competências a partir da escola? 

Desenvolvimento da autonomia e luta contra as desigualdades. Centro de 

Recursos e de Apoio de Informação: Edições ASA. 

Ponte, J. P. (1998). Da formação ao desenvolvimento profissional. Actas do ProfMat 

98.  Lisboa: APM 

Ponte, J. P (2000). Tecnologias de informação e comunicação na educação e na 

formação de professores: que desafios? Revista Ibero-Americana de Educação, 

24, 63-90. 

Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), O professor e o 

desenvolvimento curricular (pp.11-34). Lisboa: APM 

Queiroz, C. (1998). A ciência em debate. In J. L. Alves (Ed.), Ética e o futuro da 

democracia (pp. 451-458). Lisboa: Edições Colibri. 

Rafael, M. (2005): Abordagens comportamentais da aprendizagem. In G. L. Miranda 

& S. Bahia (Org.). Psicologia da educação. Temas de desenvolvimento, 

aprendizagem e ensino. Lisboa: Relógio D’Água. 

Raven, P. H.; Evert, R. F; & Eichhorn, S. E. (2005). Biology of Plants. (7th Ed.). 

New York: W. H. Freeman and Company. 

Reis, P. (1995). Os Mapas de Conceitos como Instrumento Pedagógico. Educação e 

Valores, 1, (5), 114-125. 

Reis, P. (2006). Ciência e Educação: Que Relação? Interacções, 3, 160-187 

http://essmaria.net/


190 
 

Reis, P. (2011). Observação de Aulas e Avaliação do Desempenho Docente. 

Cadernos do CCAP, 2 http://www.ccap.min-edu.pt/pub.htm 

Ribeiro, J. (1999). Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) Análise 

Psicológica, 3, 547-558. 

Rojas, R.A.O. (2001). El cuestionario. Centro de estudios de opinion. Faculdad de 

Ciencias Sociales y Humanas – Universidad de Antioquia. Retirado a 18 de 

Janeiro de:  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1498/11

55 

Santos, L.; Brocardo, J.; Pires, M.; & Rosendo, A., I. (2002). Investigações 

matemáticas na aprendizagem do 2º ciclo do ensino básico ao ensino superior. 

Coimbra: Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática 

http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/5680 

Santos, M. R. (2004). Violência(s) na escola. Em Psychologica, 36 p. 163-174 

Schön, D. (1983). The reflective practitioner. London: Basic Books. 

Schön, D. (1987). Educating the reflective practioner. San Francisco: Jossey Bass. 

Silva, C. P., Amador, F., Baptista, J. F. P., Valente, R. A., Mendes, A., Rebelo, D., & 

Pinheiro, E. (2001). Programa de Biologia e Geologia 10º ou 11º anos. Curso 

Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias. Lisboa: Ministério da 

Educação; Departamento do Ensino Secundário. 

Silva, A.; Mesquita, A.; Gramaxo, F.; Santos, M.; Baldaia, L.; & Félix, J. (2013). 

Terra, Universo de Vida. Biologia. 10ºano. Porto: Porto Editora 

Silva, A., Mortimer, E. (2005). Aspetos Teórico-Metodológicos da Análise das 

Dinâmicas Discursivas das Salas de Aula de Ciências. Atas do V Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação Em Ciências, 5. ISSN 1809-5100 

Soifer, R. (1983). Psicodinamismos da criança com a família. Petrópolis: Vozes 

Sprinthall, N. A.; Sprinthall, R. C. & Oja, S. N. (1997). Educational Psychology: A 

Developmental Approach. New York: MacGraw-Hill 

http://www.ccap.min-edu.pt/pub.htm
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1498/1155
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1498/1155
http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/5680


191 
 

Taiz, L. & Zeiger, E. (2006). Plant Physiology. (4th Ed). Sunderland: Sinauer 

Associates, Inc., Publishers. 

Tavares, J.; Pereira, A. S.; Gomes, A. A.; Monteiro, S. & Gomes, A. (2007). Manual 

de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Porto: Porto Editora. 

Valadares, J. A., & Moreira, M. A. (2009). A teoria da aprendizagem significativa. 

Sua fundamentação e implementação. Coimbra: Almedina. 

Vedel, G. (1991). Les droits de l’homme: Quels droits? Quel homme? In AAVV. 

Humanité et Droit Internacional – Mélanges René-Jean Dupuy. (349-362). Paris: 

Éditions A Pedone. 

Vieira, R. M. (2003) Formação continuada de professores do 1.º e 2.º ciclos do 

ensino básico para uma educação em ciência com orientação CTS/PC. Tese de 

Doutoramento, Universidade de Aveiro, Departamento de Didática Tecnologia 

Educativa. 

Vieira, R. M. & Martins, I. P. (2004). Impacte de um programa de formação com 

orientação CTS/PC nas conceções e práticas dos professores. In I. P. Martins; F. 

Paixão & R. M. Vieira, Perspetivas Ciência – Tecnologia – Sociedade na 

Inovação da Educação em Ciências. Universidade de Aveiro, pp. 47-55. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological 

Processes. Cambridge: Harvard University Press 

Wellington, J. (2001). What is science education for? Canadian Journal of Science, 

Mathematics & Technology Education, 1(1), 23-38. 

Windschitl, M.; Thompson, J. & Braaten, M. (2008). Beyond the Scientific Method: 

Model-Based Inquiry as a New Paradigm of Preference for School Science 

Investigations. Wiley InterScience, 92, 941–967. doi: 10.1002/sce.20259 

Zeichner, K. (1993). A formação reflexiva de professores: Ideias e práticas. Lisboa: 

Educa. 

Ziman, J. (1984). An introduction to science studies: The philosophical and social 

aspects of science and technology. Cambridge: Cambridge University Press. 



192 
 

 



193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNCIDE A 

Enunciado da Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas 
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Estratégias Digestivas 

Como já reparaste, há um grande número de seres vivos heterotróficos. Desse grande 

número fazem parte seres vivos unicelulares, multicelulares, eucariontes, 

procariontes... Enfim, seres muito diferentes, pertencentes a vários grupos. No 

entanto, será que, dentro desta enorme diversidade, todos os seres vivos capturam o 

alimento da mesma forma? E será que o digerem da mesma maneira? Ao longo de 

processos de evolução de milhões de anos, os diversos seres heterotróficos 

desenvolveram diferentes estratégias de captura de alimento e diferentes estratégias 

digestivas. 

 

Nós vamos estudar, de um modo geral, essas diferentes estratégias digestivas. 

Contudo, para tornar esta aprendizagem mais interessante, vais pesquisar sobre as 

estratégias digestivas de um ser vivo que te vai ser atribuído. O objetivo dessa 

pesquisa é construíres um poster que vai ser apresentado à turma e, posteriormente, 

no dia 22 de Maio, dia mundial da Biodiversidade, vai ser exposto na escola. Como 

cada grupo da tua turma vai trabalhar sobre um ser vivo diferente, no final vais 
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aprender sobre imensos seres vivos distintos e as suas estratégias digestivas. É 

fundamental, dia 22 de Maio, sensibilizar a escola para a riqueza dessa diversidade. 

O teu Trabalho de Pesquisa e Poster 

Ao teu grupo de trabalho é atribuída a águia-real (Aquila chrysaetos), um animal. O 

teu poster deve conter a seguinte informação: 

 Breve informação geral sobre o ser vivo que te foi incumbido; (Por exemplo: 

a que grupo de seres vivos pertence, onde vive, ou outra curiosidade que 

queiras salientar). 

 Do que se alimenta;  

 Como captura a matéria; 

 Que estratégia digestiva utiliza e em que consiste (com uma breve descrição 

das principais estruturas interventivas, evitando pormenores). 

Vai realizando a tua pesquisa ao longo das aulas de Biologia para ires colocando as 

tuas dúvidas e ires aprendendo sobre a estratégia digestiva que a águia-real utiliza. 
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APÊNDICE B 

Objetivos e Competências da Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas 
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Objetivos e Competências da Tarefa 1 

Atividade Prática 1 – “Estratégias Digestivas” 

Poster Científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos 

da Atividade 
Objetivos Gerais Objetivos Específicos Competências 

Trabalho de 

Pesquisa 

 Realizar trabalho de 

pesquisa 

 Estudar a temática de 

outra forma, 

preparando-se 

também para outro 

tipo de avaliações, 

como o teste. 

 Ler o texto informativo; 

 Pesquisar na internet, livros, ou 

outras fontes sobre o tema e o ser 

vivo incumbido; 

 Escrever as informações que 

poderão interessar para a construção 

do Poster; 

 Registar dúvidas para colocar à 

professora; 

 Conhecimento substantivo: 

Perceber que existem diferentes 

estratégias digestivas dentro da 

Heterotrofia; Conhecer 

pormenorizadamente a estratégia 

digestiva realizada pelo ser vivo 

selecionado; Conhecer outras 

estratégias digestivas; Aperceber-

se da vastidão da biodiversidade. 

 Conhecimento Processual: 

Aperfeiçoar a realização de 

trabalho de pesquisa. Aprender a 

construir um Poster Científico. 

 Comunicação: Aprender uma 

das formas de comunicar em 

ciência, que é através de um 

Poster Científico. Aprender 

também a construir textos, 

gráficos e outras figuras com 

coerência, expondo com clareza 

a informação e utilizando 

linguagem científica 

corretamente. 

 Atitudes: Respeitar e valorizar a 

biodiversidade. 

Construção e 

Exposição do 

Poster 

Científico 

 Construir um Poster 

Científico  

 Expor na escola o 

poster científico 

 Selecionar informação pesquisada 

para colocar no Poster. 

 Selecionar imagens para colocar no 

Poster. 

 Escrever um texto simples e 

apelativo; 

 Construir tabelas, gráficos e 

esquemas para apresentar 

informação. 

 Dispor harmoniosamente os vários 

constituintes do Poster. 

 Imprimir o Poster. 

 Expor o Poster na escola, 

juntamente com os dos colegas. 

 Ler os Posters construídos pelos 

colegas. 
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APÊNDICE C 

Critérios de Avaliação da Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas 
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Critérios de Avaliação da Tarefa 1 

Atividade Prática 1 – Estratégias Digestivas 

Poster 

 

 

Critério 
Cotação 

(Pontos) 
Descritores 

Classificação 

(Pontos) 

Linguagem 

portuguesa 
20 

O texto apresenta frases sem erros ortográficos, nem de 

construção de frase e com uma estrutura percetível. 
20 

Por cada erro ortográfico ou de construção frásica. (Até 0 pontos 

neste critério). 
-1 

Linguagem 

científica 
40 

O texto apresenta frases sem erros científicos. 40 

Por cada erro científico apresentado no texto. (Até 0 pontos 

neste critério). 
-2 

In
fo

r
m

a
çã

o
 

Classificação 
do ser vivo 

5 

O poster contém a classificação científica do ser vivo. 5 

O poster não contém a classificação científica do ser vivo. 0 

Curiosidades 10 

O aluno inclui curiosidades sobre o ser vivo, tais como: onde 
vive, importância humana/ecológica, etc. 

10 

Nenhuma curiosidade é referida. 0 

Alimentação 5 

O texto enumera os principais alimentos da dieta do ser vivo e a 
captura. 

5 

Ausência de alimentos fundamentais e/ou captura. 2,5 

Alimentação inexistente. 0 

Estratégias 

de digestão. 
40 

O aluno enuncia: 

 A estratégia digestiva do ser vivo e explica o conceito 

associado. 

 A importância e função das principais estruturas (como 

órgãos, ou organelos) envolvidas na estratégia digestiva em 
questão. 

40 

O aluno enuncia: 

 A estratégia digestiva do ser vivo, e explica o conceito 
associado. 

 Não aborda a importância e função das principais estruturas. 

30 

O aluno enuncia: 

 A estratégia digestiva do ser vivo, mas não explica o conceito 

associado. 

 A importância e função das principais estruturas (como 

órgãos, ou organelos) envolvidas na estratégia digestiva em 
questão. 

20 

O aluno enuncia: 

 A estratégia digestiva do ser vivo, mas não explica o conceito 
associado. 

 Não aborda a importância e função das principais estruturas. 

10 

O aluno não enuncia nem explica a estratégia digestiva. 
Inexistência da importância e função das estruturas envolvidas 

nesta estratégia digestiva. 

0 

Capacidade de ser 

autoexplicativo 
5 

O poster contém toda a informação necessária para o leitor 

compreender por si próprio. Por exemplo, as imagens têm 

legendas, os conceitos estão explicados, etc. 
5 

Ausência de um elemento que condiciona a autoexplicação do 

poster. 
-1 

Capacidade de 

síntese 
5 

O aluno foi capaz de selecionar a informação mais relevante para 
colocar no poster, passando por todos os pontos necessários. 

5 
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O poster contém demasiada informação, pois o aluno não foi 
capaz de resumir os pontos fulcrais. 

0 

Sequência lógica da 

informação/ 

organização 

5 
A sequência da informação é lógica. 5 

A sequência de informação é confusa. 0 

Adequação às 

instruções 

fornecidas 

5 

O poster contém os tópicos acima descritos e não divaga 

exaustivamente por outras informações. 
5 

O poster apresenta exaustivamente informação desnecessária e 
não solicitada para o mesmo. 

0 

D
e
si

g
n

 

Título  2 

Título e subtítulos em destaque. 2 

O título e os subtítulos estão grandes, mas, ainda assim, não se 

destacam particularmente do texto. 
1 

Nem o título, nem os subtítulos estão em destaque. 0 

Autores 2 

Destaque e localização adequados dos autores num poster 
científico. 

2 

Destaque e localização desadequados. 0 

Letra 2 

Tipo e tamanho de letra adequados. 2 

Tipo e tamanho de letra desadequados. 0 

Espaçamento 2 

Espaçamento entre linhas adequado. 2 

Espaçamento entre linhas desadequado 0 

Texto 
Justificado/ 

Centrado 
2 

Texto justificado ou centrado, quando apropriado. 2 

Texto não justificado ou não centrado nas ocasiões acima 

referidas. 
0 

Tamanho 
Imagem 

10 

Imagens grandes que captam a atenção. 10 

Imagens muito pequenas, que não captam a atenção. 0 

Adequação 

Imagem 
15 

Imagens adequadas e relacionadas com o conteúdo dos textos; 15 

Imagens desapropriadas, sem relação com o conteúdo 

informativo do texto. 
0 

Alinhamento 15 

Alinhamento entre as diferentes caixas de texto e das imagens. 15 

Caixas de texto e figuras desalinhadas. 0 

Distribuição 10 

Densidade e distribuição equitativa do texto e imagens; 10 

Texto e imagens concentrados nalgum local do poster, deixando 
outros espaços em branco, em desequilíbrio. 

0 
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APÊNDICE D 

Enunciado da Atividade Prática 2 – Osmose 
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Osmose 

Nesta atividade vais realizar uma pequena experiência no laboratório para observares 

o fenómeno de osmose. Para tal, segue os passos abaixo. 

1. Destaca 2 fragmentos da epiderme da cebola. 

2. Monta 2 preparações: 

Preparação A: 

 Monta um dos fragmentos de cebola numa gota de corante e numa 

gota de água destilada, entre lâmina e lamela. 

Preparação B: 

 Monta o outro fragmento de cebola numa gota de corante e numa gota 

de água com NaCl, entre lâmina e lamela. 

3. Regista os resultados. 

4. Coloca uma ou duas gotas de água destilada sobre a lâmina B, junto a um dos 

bordos laterais da lamela. Do lado oposto, coloca um papel de filtro para 

absorver o líquido de montagem. Se necessário, repete este procedimento. 

Cuidado para não deixares cair líquido no microscópio. 

5. Regista os resultados. 

Relatório 

Depois de realizares a experiência, elabora um relatório em formato V de Gowin. O 

relatório V de Gowin é mais simples do que o clássico, uma vez que a informação 

que contém está mais abreviada. Na página seguinte apresenta-se um esquema do 

relatório V de Gowin com os temas que deves focar em cada sítio do “V”. 
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Esquema do relatório V de Gowin 

 

  

 

 

 

 

 

Na parte da “Breve Reflexão” do relatório, gostava que relacionasses a experiência 

que fizeste com os dois textos apresentados abaixo. Para te orientar, nessa reflexão, 

era importante responderes às seguintes questões: 

 Porque é que a água tende a entrar nos protozoários de água doce? 

 Porque é que a salinização das águas do Tejo provoca a diminuição do 

volume das células das plantas? 

 

Texto 1 

 

 

 

 

 

Muitos protozoários vivem em água doce, como a Paramecium sp. Para 

sobreviverem, em equilíbrio com o meio, possuem um vacúolo contráctil que 

remove o excesso de água que tende, constantemente, a entrar na célula. Se 

não possuíssem este mecanismo, poderiam aumentar muito o seu volume. 

Hickman, C.,P.; Roberts, L., S.; Keen, S.L.; Larson, A.; Anson, A.; & Eisenhour, D., J. (2008). 

Integrated Principles of Zoology (14th). New York: McGraw-Hill  

Breve Reflexão 

Interpretação dos resultados 

Resultados 

Procedimentos 

Introdução Teórica: 

 Princípios 

 Conceitos 

 

Lado Prático Lado Teórico 

Questão - Foco 
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Texto 2 

 

 

 

 

 

 

Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultores da lezíria querem açude para travar 

salinização das águas do Tejo 

(…) A chamada "cunha salina" - zona limite das águas do rio empurradas pelo oceano 

Atlântico que apresentam altos teores de sal - já ultrapassou por três vezes, nos últimos 

dez anos, a zona do Conchoso. A construção do açude tem como objetivo (…) travar o 

avanço da água salgada vinda do Tejo e reter água doce - para garantir a rega e evitar 

que se percam milhares de hectares de culturas. (…) A morte das plantações deve-se, 

em parte, à desidratação pela diminuição do volume das células das plantas. 

Adaptado de Jorge Talixa, Público, Maio, 2008 

http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/agricultores-da-leziria-querem-acude--para-travar-salinizacao-

das-aguas-do-tejo-266556 
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APÊNDICE E 

Objetivos e Competências da Atividade Prática 2 – Osmose 
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Objetivos e Competências da Tarefa 2  

Atividade Prática 2 – “Osmose”  

Atividade Laboratorial; Relatório V de Gowin 

 

 

 

Momentos da 

Atividade 
Objetivos Gerais Objetivos Específicos Competências 

Trabalho 

Laboratorial 

na Sala de 

Aula 

 Realizar uma 

atividade 

laboratorial na 

qual foi fornecido 

o protocolo aos 

alunos. 

 Ler o Protocolo; 

 Cumprir as instruções 

do Protocolo; 

 Manipular materiais em 

laboratório; 

 Observar os resultados; 

  Registar resultados. 

 Conhecimento substantivo: Compreender os 

conceitos de osmose, meio isotónico, meio hipotónico, 

meio hipertónico, célula túrgida e célula plasmolisada. 

Compreender também os conceitos de célula vegetal e 

vacúolo. Por fim, compreender o conceito de corante e 

de outros materiais laboratoriais. 

 Conhecimento Processual: Saber como trabalhar em 

laboratório. Manipular material laboratorial, como 

bisturi, caixa de Petri, lâminas, lamelas, microscópio, 

corantes, entre outros. Aprender a observar no 

microscópio e a focar a imagem. Aprender a montar 

uma preparação com lâmina e lamela. Perceber, 

através do exemplo, como organizar uma investigação 

laboratorial. Saber como construir um relatório V de 

Gowin. 

 Conhecimento epistemológico: Através da análise e 

relacionamento dos textos finais com a atividade 

prática realizada, os alunos percebem a importância do 

conhecimento científico nas questões ambientais e 

sociais. Ou seja, estabelecem uma relação entre a 

ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente 

(CTSA). 

 Raciocínio: Os alunos desenvolvem competências de 

raciocínio, ao interpretar, analisar, comparar, deduzir e 

refletir. Ao escrever o relatório no formato V de 

Gowin, os alunos desenvolvem a capacidade de 

síntese, de organização e de raciocínio lógico. 

 Comunicação: Aprender uma das formas de 

comunicar em ciência, que é através de um Relatório V 

de Gowin. Os alunos aprendem também a utilizar 

linguagem científica corretamente e com clareza. 

 Atitudes: É importante que os alunos saibam respeitar 

e questionar os resultados obtidos e desenvolvam 

competências de perseverança e seriedade, inerentes à 

forma de estar num laboratório. Ao começarem por 

uma atividade de grau de abertura 1, pretende-se que 

desenvolvam confiança e curiosidade, para depois 

evoluírem para atividades com um grau de abertura 

superior. 

Relatório V de 

Gowin 

 Construir um 

relatório V de 

Gowin  

 Redigir um relatório V 

de Gowin. 

 Escrever corretamente, 

e em contexto 

adequado, os conceitos 

de osmose, meio 

isotónico, meio 

hipotónico, meio 

hipertónico, célula 

túrgida e célula 

plasmolisada.  

 Interpretar os resultados 

obtidos; 

 Estabelecer 

comparações entre os 

vários resultados e o 

que era esperado obter; 

 Responder a questões 

do protocolo que 

orientam na reflexão. 

 Ler os textos 

relacionados com as 

perguntas anteriores; 

 Redigir uma breve 

reflexão. 

 Estabelecer uma 

relação entre a ciência e 

aspetos ambientais e 

sociais. 
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APÊNDICE F 

Critérios de Avaliação da Atividade Prática 2 – Osmose 
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Critérios de Avaliação da Tarefa 2 

Atividade Prática 2 – Osmose 

Relatório V de Gowin 

 

Critério 
Cotação 

(Pontos) 
Descritores 

Classificação 

(Pontos) 

Linguagem 

portuguesa 
20 

O texto apresenta frases sem erros ortográficos, nem de construção de 
frase e com uma estrutura percetível. 

20 

Por cada erro ortográfico ou de construção frásica (Até 0 pontos neste 

critério). 
-1 

Linguagem 

científica 
20 

O texto apresenta frases sem erros científicos. 20 

Por cada erro científico apresentado no texto (Até 0 pontos neste 

critério). 
-2 

Organização 

Geral 
10 

O relatório apresenta uma sequência lógica e ordenada de capítulos, 
divididos por temas, permitindo uma leitura coerente. 

10 

O relatório apresenta uma ordem de capítulos confusa e ilógica, ou não 
apresenta os temas divididos por capítulos, tornando a leitura difícil. 

0 

Questão 

Central 
10 

O aluno coloca a questão de forma clara e cientificamente correta. 10 

Coloca uma questão adequada ao contexto do relatório, mas 

insuficiente para ser a questão central. 
5 

O aluno não coloca questão. 0 

Introdução 

Teórica 
30 

A introdução teórica aborda os seguintes conceitos: 

 Osmose;  

 Meio Hipertónico; Meio Hipotónico; Meio isotónico;  

 Membrana celular; Parede celular; Célula vegetal; Vacúolo;  

 Célula túrgida; Célula Plasmolisada;  

 Potencial hídrico; Pressão osmótica;  

 Corante; NaCl; Papel de filtro; Água destilada. 

Ou outros conceitos igualmente pertinentes. 

A introdução teórica aborda o seguinte princípio:  

 Na osmose, a água move-se sempre do meio hipotónico para o 
meio hipertónico de modo a equilibrar as concentrações dos dois 

meios.  

30 

A introdução teórica aborda o princípio acima mencionado e pelo 
menos 8 dos 16 conceitos acima referidos ou outros igualmente 

pertinentes. Ou aborda a totalidade dos conceitos acima, mas não 

explora o princípio. 

25 

A introdução aborda pelo menos 8 dos 16 conceitos acima referidos ou 
outros igualmente pertinentes, mas não o princípio acima mencionado. 

20 

A introdução teórica aborda o princípio acima mencionado e pelo 

menos 4 dos 16 conceitos acima referidos ou outros igualmente 
pertinentes. 

15 

A introdução aborda 4 dos 16 conceitos acima, ou outros igualmente 

pertinentes, mas não explora o princípio. 
10 

A introdução teórica menos de 4 conceitos e não explora o princípio. 5 

A introdução aborda menos do que 8 dos conceitos acima 

mencionados, ou outros igualmente pertinentes, e não explora o 
princípio. 

0 

Material e 

Procedimento  
10 

O aluno escreve o procedimento experimental e apresenta a lista de 

material utilizado. 
10 

O aluno escreve o procedimento experimental ou apresenta a lista de 

material utilizado. 
5 

O aluno não apresenta o procedimento nem a lista de material. 0 

Resultados 20 

 Descreve os resultados da preparação A com precisão e fidelidade. 

Por ex.: As células apresentaram-se todas coradas, uniformemente. 
Não se distinguiu o vacúolo da parede celular.  

20 
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 Descreve os resultados da preparação B com precisão e fidelidade. 
Por ex.: As células apresentaram-se com contornos internos 

irregulares, pois o vacúolo diminuiu.  

 Descreve os resultados da preparação B2 com precisão e fidelidade. 
Por ex.: Manteve-se igual; Ou: O vacúolo aumentou ligeiramente de 

tamanho. 

Descreve corretamente os resultados da preparação A e da preparação 

B. Omite os resultados da preparação B2, ou interpreta-os. 
15 

Descreve corretamente os resultados da preparação A e da preparação 

B2, omitindo a preparação B ou interpretando-a. Ou descreve 
corretamente os resultados da preparação B e da preparação B2, 

omitindo a preparação A ou interpretando-a.  

10 

Descreve corretamente os resultados da preparação A ou da preparação 

B, omitindo ou interpretando os dois restantes. 
5 

Não apresenta os resultados e/ou interpreta-os neste capítulo. 0 

Interpretação 

dos 

Resultados 

40 

O aluno interpreta os resultados da preparação A corretamente. Para tal, 
aborda os seguintes tópicos: 

 O meio extracelular (água destilada) era hipotónico em relação ao 

meio intracelular, que era, então, hipertónico.  

 Deste modo, a água moveu-se do meio extracelular para o meio 

intracelular, entrando no vacúolo.  

 O vacúolo aumentou de volume de tal modo que preencheu todo o 

espaço intracelular. 

 Não se distinguia as extremidades do vacúolo, pois coincidiam com 

as da parede celular. 

 A célula ficou túrgida.  

Interpreta os resultados da preparação B corretamente. Para tal, aborda 

os seguintes tópicos:  

 O meio extracelular (água salgada) era hipertónico em relação ao 

meio intracelular, que era, então, hipotónico.  

 Deste modo, a água moveu-se do meio intracelular para o meio 

extracelular, saindo do vacúolo.  

 O vacúolo diminuiu de volume de tal modo que ficou visível no 

espaço intracelular. 

 A célula ficou plasmolisada. 
Interpreta os resultados da preparação B2 corretamente. Para tal, 

aborda os seguintes tópicos: 

 O meio extracelular era, neste caso, uma mistura entre água 

destilada e água salgada. 

 O meio extracelular estava menos concentrado que o meio 

extracelular na preparação anterior (B). 

 Ainda assim, o meio extracelular era hipertónico em relação ao 
meio intracelular, que era, então, hipotónico. 

 Deste modo, as células mantiveram-se iguais ou com os vacúolos 
ligeiramente maiores, pois, no segundo caso alguma água moveu-se 

do meio extracelular para o meio intracelular, entrando no vacúolo. 

40 

O aluno interpreta corretamente os resultados das três preparações, com 
o raciocínio completo, mas sem referir os termos hipertónico, 

hipotónico, túrgida e plasmolisada. 
35 

O aluno interpreta corretamente os resultados das preparações A e B, 
abordando os tópicos acima referidos, mas não aborda a preparação B2. 

30 

O aluno interpreta corretamente os resultados das preparações A e B2, 

ou B e B2, abordando os tópicos acima referidos, mas não aborda a B 

ou a A, respetivamente. 
25 

O aluno interpreta corretamente os resultados das preparações A e B, 

com o raciocínio completo, mas sem referir os termos hipertónico, 

hipotónico, túrgida e plasmolisada. Não interpreta a preparação B2. 
20 

O aluno interpreta corretamente os resultados das preparações A e B2, 
ou B e B2 com o raciocínio completo, mas sem referir os termos 

hipertónico, hipotónico, túrgida e plasmolisada. Não interpreta a 

preparação A ou B, respetivamente. 

15 

O aluno interpreta corretamente apenas uma das preparações, passando 

pelos tópicos acima descritos. 
10 

O aluno interpreta corretamente apenas uma das preparações, mas sem 

referir os termos hipertónico, hipotónico, túrgida e plasmolisada. 
5 

O aluno não apresenta a interpretação de resultados ou interpreta-os 
incorretamente. 

0 

Conclusões e 

Reflexões 
40 

O aluno interpreta bem os dois textos, o que deve conter tópicos como 
os seguintes: 

Texto 1: 

 O meio extracelular (água doce) é hipotónico relativamente ao 

40 
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meio intracelular da paramécia. 

 A água move-se do meio hipotónico para o meio hipertónico. 

 A água move-se do meio extracelular para o meio intracelular. 

 Mas existe um vacúolo contrátil que expulsa a água que tende 
constantemente a entrar por osmose para manter um volume 

intracelular constante. 
Texto 2: 

 O meio extracelular (água salgada) é hipertónico relativamente ao 
meio intracelular das plantas. 

 A água move-se do meio hipotónico para o meio hipertónico. 

 A água move-se do meio intracelular para o meio extracelular. 

 As plantas ficam desidratadas porque perdem água por osmose. 

 Consequentemente, morrem. 

 Os agricultores querem travar a cunha salina de modo a evitar esta 
situação. 

 Travando a cunha salina, a água em contacto com as plantas não é 
salgada, mas doce. 

 A água doce é um meio hipotónico em relação às células das 

plantas, por isso, tenderia a entrar água para as mesmas. 
 

Estabelece uma relação entre os textos e a experiência A. Por ex.: Se 
não existisse o vacúolo contrátil na paramécia, a célula ficava túrgida, 

como aconteceu na preparação A, pois as células da cebola estavam 

numa situação equivalente. 
 

Estabelece uma relação entre os textos e a experiência B. Por ex.: Esta 

situação é idêntica à da preparação B, na qual as células da planta 
foram colocadas num meio com água salgada, hipertónico em relação 

ao meio intracelular. 

O aluno interpreta bem os dois textos e relaciona-os com as 

experiências, mas não aborda um ou dois tópicos de um dos textos ou 
de ambos. 

35 

O aluno interpreta bem os dois textos, com todos os tópicos, mas não 

os relaciona. 
30 

O aluno interpreta bem os dois textos, mesmo faltando um ou dois 

tópicos, mas só relaciona um com as experiências. 
20 

O aluno interpreta bem um dos textos, mesmo faltando um ou dois 
tópicos, mas não os relaciona com as experiências. 

10 

O aluno é incapaz de interpretar os textos e de os relacionar com as 

experiências. 
0 
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APÊNDICE G 

Tarefa relativa à Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada 
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Difusão Facilitada 

Nesta atividade vais realizar uma breve investigação no laboratório de informática. 

Para tal, vais utilizar um programa que simula o transporte de substâncias através de 

uma membrana citoplasmática. Antes de utilizares o programa, presta atenção às 

ferramentas que ele contém e à forma como funciona. 

(Apresentação do programa) 

Agora que já sabes como funciona o programa e quais as suas ferramentas, tem em 

conta o problema inicial: Como funciona o transporte de determinadas substâncias 

através da membrana citoplasmática? Para o conseguires decifrar, procura responder 

às seguintes questões: 

1. O que leva as substâncias a atravessar a membrana? 

2. Como variam as concentrações das substâncias ao longo do tempo? 

3. Como varia a velocidade de transporte das substâncias? 

Para responder às questões acima apresentadas, segue os passos abaixo: 

 Para cada questão, procura identificar alguns fatores que podem influenciar o 

transporte, a concentração e a velocidade, respetivamente. 

 Elabora uma hipótese que procure responder a cada questão. 

 Planeia e executa uma atividade experimental no simulador que te permita 

responder a cada questão. Não te esqueças de identificar as variáveis 

(dependente e independente).  

 Regista e interpreta os resultados. 

 Compara os resultados que obtiveste com a hipótese inicial. Os resultados 

obtidos foram os esperados? 

 

Agrupamento de Escolas Monte da Lua 
Escola Secundária de Santa Maria – Sintra 

Biologia e Geologia 
 

Nome:______________________________________________
____ 
 
Nº:_____    10º Ano    Turma:_______ Data:___/____/20__ 

ATIVIDADE PRÁTICA 3 
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 Procura responder ao problema inicial. 

Relatório 

Depois de concretizares a experiência, elabora um relatório em V de Gowin. Nele 

devem constar todos os passos que seguiste para realizar a tua investigação, 

incluindo a formulação da hipótese, o planeamento experimental, os resultados 

obtidos, a interpretação dos mesmos, a sua comparação com a hipótese inicial e, por 

fim, as conclusões a que chegaste. É importante que analises criticamente a 

investigação que fizeste, refletindo sobre os constrangimentos da utilização de um 

programa informático no estudo de fenómenos biológicos. 

Para recordar a estrutura de um relatório V de Gowin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Reflexão 

Interpretação dos resultados 

Resultados 

Procedimentos 

Introdução Teórica: 

 Princípios 

 Conceitos 

 

Lado Prático Lado Teórico 

Questão - Foco 
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APÊNDICE H 

Objetivos e Competências da Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada 
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Objetivos e Competências da Tarefa 3 

Atividade Prática 3 – “Difusão Facilitada” 

Atividade Investigativa no Simulador Informático; Relatório V de Gowin 

 

Momentos 

da 

Atividade 

Objetivos 

Gerais 
Objetivos Específicos Competências 

Investigação 

Simulador 

Informático 

 Realizar uma 

atividade 

Investigativa 

num 

Simulador 

Informático 

 Ler a Tarefa; 

 Responder às questões; 

 Identificar fatores que podem 

influenciar o transporte, a 

concentração e a velocidade. 

 Formular hipóteses que procurem 

responder a cada questão; 

 Planear uma atividade 

experimental no simulador que 

permita responder a cada 

questão; 

 Executar essa atividade no 

Simulador Informático; 

 Manipular variáveis no 

Simulador; 

 Observar os resultados; 

 Registar resultados. 

 Conhecimento substantivo: Conhecer os 

conceitos de meio isotónico, meio 

hipotónico, meio hipertónico, difusão 

facilitada, proteínas membranares, iões, 

moléculas polares, gradiente de 

concentração, variação das concentrações e 

da velocidade de transporte. Compreender 

que a passagem de solutos ocorre do meio 

mais concentrado para o menos concentrado, 

de modo a equilibrar as concentrações. 

Compreender que a Difusão Facilitada é um 

tipo de transporte mediado (pois requer a 

intervenção de permeases) e é passivo, pois 

não requer gasto de energia (uma vez que as 

moléculas se deslocam por fenómenos 

físicos). 

 Conhecimento Processual: Aprender a 

formular hipóteses, a planificar uma 

investigação, a executar uma investigação 

num Simulador Informático. Saber como 

construir um relatório V de Gowin, 

descrevendo a investigação realizada. 

 Conhecimento epistemológico: Entender as 

limitações que a investigação tem para a 

generalização dos resultados e as limitações 

da utilização de um simulador informático. 

Presenciar as interações da ciência com a 

tecnologia, uma vez que, neste caso, a 

tecnologia permite a compreensão da 

ciência. 

 Raciocínio: Os alunos desenvolvem 

competências de raciocínio, ao formular 

hipóteses, identificar as variáveis em estudo, 
a criar estratégias de investigação, planear 

uma investigação, analisar e interpretar os 

resultados, deduzindo e inferindo, 

sintetizando e organizando a informação 

para colocar no relatório e refletindo sobre as 

limitações de utilizar um simulador 

Relatório V 

de Gowin 

 Construir um 

relatório V de 

Gowin  

 Redigir um relatório V de Gowin. 

 Escrever corretamente, e em 

contexto adequado, os conceitos 

de meio isotónico, meio 

hipotónico, meio hipertónico, 

difusão facilitada, proteínas 

membranares, gradiente de 

concentração.  

 Interpretar os resultados obtidos; 

 Comparar os resultados com o 

que era esperado obter; 

 Tirar conclusões; 

 Redigir uma conclusão reflexiva; 

 Utilizar uma correta linguagem 

científica, escrita. 

 Justificar as opções com lógica e 

fundamentação 
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informático para a compreensão de 

fenómenos biológicos. 

 Comunicação: Aprender uma das formas de 

comunicar em ciência, que é através de um 

Relatório V de Gowin. Aprender a utilizar 

linguagem científica corretamente e com 

clareza. 

 Atitudes: É importante que os alunos 

saibam respeitar e questionar os resultados 

obtidos e desenvolvam competências de 

perseverança e seriedade, inerentes a uma 

investigação. É também importante que 

desenvolvam espírito crítico ao refletirem 

criticamente sobre o trabalho desenvolvido. 
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APÊNDICE I 

Critérios de Avaliação da Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada 
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Critérios de Avaliação da Tarefa 3 

Atividade Prática 3 – Difusão Facilitada 

Relatório V de Gowin 

 

Critério 
Cotação 

(Pontos) 
Descritores 

Classificação 

(Pontos) 

Linguagem 

portuguesa 
15 

O texto apresenta frases sem erros ortográficos, nem de construção de 

frase e com uma estrutura percetível. 
15 

Por cada erro ortográfico ou de construção frásica. (Até 0 pontos neste 

critério). 
-1 

Linguagem 

científica 
15 

O texto apresenta frases sem erros científicos. 15 

Por cada erro científico apresentado no texto. (Até 0 pontos neste 

critério). 
-2 

Organização 

Geral 
10 

O relatório apresenta uma sequência lógica e ordenada de capítulos, 
divididos por temas, permitindo uma leitura coerente. 

10 

O relatório apresenta uma ordem de capítulos confusa e ilógica, ou não 

apresenta os temas divididos por capítulos, tornando a leitura difícil. 
0 

Questão 

Central 
10 

O aluno coloca a questão de forma clara e cientificamente correta. 10 

Coloca uma questão adequada ao contexto do relatório, mas 
insuficiente para ser a questão central. 

5 

O aluno não coloca questão. 0 

Introdução 

Teórica 
30 

A introdução teórica aborda os seguintes conceitos: 

 Conceito de Difusão Facilitada; 

 Passagem de solutos do meio mais concentrado para o menos 
concentrado; 

 Proteínas membranares; 

 Passagem de moléculas polares ou iões; 

Esses conceitos poderiam estar sob a forma dos seguintes tópicos: 

 Existem vários tipos de transporte através da membrana celular, de 

entre os quais, a Difusão Facilitada, que é um tipo de transporte 

mediado (pois requer a intervenção de permeases) e é passivo, pois 
não requer gasto de energia (uma vez que as moléculas se deslocam 

por fenómenos físicos). 

 As permeases são proteínas intrínsecas que intervêm no transporte 
de substâncias. 

 As moléculas transportadas neste tipo de transporte são: 
Moléculas polares (de dimensões maiores) 

Iões 
Pois, não conseguem atravessar a membrana celular livremente 

devido à sua polaridade ou carga (positiva ou negativa), 

respetivamente, necessitando das permeases. 

 Neste tipo de transporte, as moléculas deslocam-se a favor do 

gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado 
(hipertónico) para o meio menos concentrado (hipotónico).  

 

A introdução teórica aborda o programa informático e algumas 
ferramentas. Por ex.: 

 Para realizar esta atividade foi utilizado um simulador informático, 

onde continha representado: 

 O meio Extracelular e intracelular; 

 A membrana celular; 

 Canais Membranares (que abrem e fecham e que estão 
permanentemente abertos);  

 Solutos verdes e azuis (específicos para canais verdes e azuis, 

respetivamente); 

 Além disso, continha as seguintes ferramentas: 

 Seringas de injeção de solutos (nos meios intra e 
extracelulares); 

 Botões para abrir e fechar canais; 

 Botões para variar a velocidade; 
 Botões para obter a concentração; 

30 
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 Botão stop; 

Botões para limpar partículas. 

O aluno aborda três dos quatro conceitos acima referidos, bem como 

algumas ferramentas do programa.  
20 

O aluno aborda menos de metade dos conceitos acima referidos e/ou 

não aborda as ferramentas do programa. 
10 

O aluno não apresenta introdução teórica ou apresenta-a com conteúdo 

desapropriado. 
0 

Formulação 

das Hipóteses 
15 

O aluno formula uma hipótese clara, lógica e adequada para a primeira 
pergunta. Por ex.: O que leva as substâncias a atravessar a membrana 

é a existência de permeases e a existência de um gradiente de 
concentração. 

O aluno formula uma hipótese clara, lógica e adequada para a segunda 

pergunta. Por ex.: Ao longo do tempo, as concentrações tendem a 
equilibrar-se. 

O aluno formula uma ou mais hipóteses claras, lógicas e adequadas 

para a terceira pergunta. Por ex.: Quanto maior o número de 
substâncias num dos lados da membrana, menor a velocidade. E por 

ex.: Quanto maior o número de permeases na membrana, maior a 

velocidade. 

15 

O aluno formula duas das hipóteses bem. 10 

O aluno formula uma das hipóteses bem. 5 

O aluno não coloca hipóteses ou formula-as indevidamente. 0 

Procedimento 

Experimental 
35 

O aluno descreve corretamente os procedimentos experimentais 

utilizados, executáveis no simulador e que permitem responder às três 
questões. 

35 

O aluno planeia procedimentos experimentais executáveis no simulador 

e que permitem responder às três questões, mas não os descreve 

corretamente. 
30 

O aluno descreve corretamente os procedimentos experimentais 

utilizados, executáveis no simulador e que permitem responder a duas 

das três questões. 
25 

O aluno planeia procedimentos experimentais executáveis no simulador 
e que permitem responder a duas das três questões, mas não os 

descreve corretamente. 
20 

O aluno descreve corretamente o procedimento experimental utilizado, 

executável no simulador e que permite responder a uma questão. 
15 

O aluno planeia corretamente o procedimento experimental utilizado 

que permitia responder a uma questão, mas não o descreve 
corretamente. 

10 

O aluno não foi capaz de planificar nem descrever os procedimentos 
experimentais aplicados no simulador. 

0 

Resultados 20 

Os resultados dos três procedimentos apresentam-se com clareza e 

cientificamente corretos, em texto ou esquema. 
20 

Os resultados de dois dos três procedimentos apresentam-se com 

clareza e cientificamente corretos, em texto ou esquema. 
15 

Os resultados de um dos três procedimentos apresentam-se com clareza 
e cientificamente corretos, em texto ou esquema. 

10 

O aluno não apresenta os resultados, apresenta-os incorretamente e/ou 

interpreta-os neste capítulo. 
0 

Interpretação 

dos 

Resultados 

30 

O aluno interpreta os resultados do primeiro procedimento 

corretamente. Para tal, aborda tópicos como os seguintes: 

 As moléculas deslocam-se do meio mais concentrado para o meio 

menos concentrado, a favor do gradiente de concentração. 

 O que leva as substâncias a atravessar a membrana é o gradiente de 

concentração. 

 As moléculas só conseguem atravessar a membrana através de 

permeases, porque correspondem a moléculas polares ou iões. 

 
O aluno interpreta os resultados do segundo procedimento 

corretamente. Para tal, apercebe-se que: 

 Ao longo do tempo, as concentrações tendem a equilibrar-se nos 
dois meios. 

30 



235 
 

 

O aluno interpreta os resultados do último procedimento corretamente. 

Para tal, aborda tópicos como os seguintes: 

 A velocidade de transporte varia consoante o número de partículas 
e o número de permeases. Mais concretamente, quanto maior o 

número de ambas, maior a velocidade de transporte. 

 Quanto maior for o número de substâncias de um dos lados da 
membrana, maior é o desequilíbrio entre os meios. Como tal, as 

substâncias tendem a atravessar a membrana mais rapidamente, de 

modo a equilibrar o sistema mais depressa. 

 Quanto maior for o número de permeases, mais rapidamente se 

deslocam as moléculas. 

O aluno interpreta corretamente os três resultados, mas omite pelo 

menos um dos tópicos acima referidos. 
25 

O aluno interpreta corretamente dois dos resultados. 20 

O aluno interpreta corretamente dois dos três resultados, mas omite 

pelo menos um dos tópicos acima referidos. 
15 

O aluno interpreta corretamente um dos resultados. 10 

O aluno interpreta corretamente um dos três resultados, mas omite pelo 

menos um dos tópicos acima referidos. 
5 

O aluno não apresenta a interpretação de resultados ou é incapaz de os 

interpretar. 
0 

Conclusões e 

Reflexões 
20 

O aluno aborda os constrangimentos da utilização de um programa 

informático na simulação de processos biológicos naturais e 
complexos. 

20 

O aluno apresenta, pelo menos, uma síntese do que aprendeu. 10 

O aluno não realiza nenhuma conclusão nem reflete sobre os 

constrangimentos da utilização de um simulador informático; ou 
constrói uma conclusão inadequada. 

0 
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APÊNDICE J 

Tarefa relativa à Atividade Prática 4 – Fotossíntese 
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Escola Secundária de Santa Maria – Sintra 
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Nome:__________________________________________________ 
 
Nº:_____    10º Ano    Turma:_______ Data:___/____/20__ 

 

 

A Fotossíntese 

Parte I 

Identificação de Amido 

Como te deves recordar de aulas anteriores, os glícidos (hidratos de carbono) são 

compostos orgânicos ternários em cuja constituição entra carbono, oxigénio e 

hidrogénio. Os glícidos, que se encontram abundantemente distribuídos no mundo 

dos seres vivos, dividem-se em três grandes grupos: monossacarídeos, 

oligossacarídeos e polissacarídeos. Os últimos são glícidos complexos, formados por 

cadeiras lineares ou ramificadas de muitos monómeros, por vezes centenas ou 

milhares, dos quais, os mais comuns são a celulose, o amido e o glicogénio. O amido 

é uma substância constituída por dois tipos de polímeros de glicose e está presente 

numa enorme variedade de alimentos (imagem 1). 

 

 

 

 

 

De entre os seguintes alimentos, descobre aqueles que contêm amido. 

 Batata 

 Pão 

 Ovo 

ATIVIDADE PRÁTICA 4 

Imagem 1: Representação esquemática da estrutura química do amido 
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 Manteiga 

Para tal, planifica e executa uma pequena atividade laboratorial, utilizando os 

alimentos da lista e o soluto de Lugol, que contém iodo. Este permite detetar a 

presença de amido, uma vez que fica aprisionado na sua estrutura, como 

representado na imagem seguinte (imagem 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de realizares a atividade laboratorial, constrói uma tabela com os resultados 

obtidos. Qual a característica comum dos alimentos que contêm amido? Como é que 

surge o amido nesses alimentos? 

 

Parte II 

Que fatores são necessários para ocorrer fotossíntese? 

Na Parte II vais realizar uma pequena investigação em laboratório. Escolhe um fator 

que seja necessário para ocorrer a fotossíntese e planeia uma pequena investigação 

na qual procures testar a influência desse fator neste processo de autotrofia. Para tal, 

não te esqueças de passar pelos seguintes pontos: 

1. Elabora uma hipótese que procure responder ao problema proposto. 

2. Elabora um protocolo experimental, onde conste:  

 O material que vais utilizar; 

 Os passos que vais seguir; 

 A sua sequência ordenada.  

3. Executa o protocolo e regista os resultados. Para tal, se quiseres também 

podes tirar fotografias e/ou filmar. 

Imagem 2: Representação esquemática da permanência do iodo dentro da estrutura de amido 
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4. Interpreta os resultados obtidos. Se necessário, realiza uma pequena pesquisa, 

consultando a bibliografia adequada. 

5. Compara os resultados que obtiveste com a hipótese inicial. Os resultados 

obtidos foram os esperados? 

6. Tira conclusões, procurando responder ao problema inicial. 

 

Relatório 

Depois de realizares a tua investigação, elabora um relatório científico. Nele devem 

constar todos os passos que seguiste para realizar a tua investigação, incluindo o 

problema, a hipótese, o protocolo experimental, os resultados obtidos, a interpretação 

dos mesmos, a sua comparação com a hipótese inicial e, por fim, as conclusões a que 

chegaste. É importante que analises criticamente a investigação que fizeste. Deste 

modo, o relatório científico está organizado em 7 capítulos: 

 Introdução Teórica 

 Material 

 Procedimento 

 Resultados 

 Interpretação de Resultados 

 Conclusão 

 Bibliografia 

A linguagem a utilizar deve ser simples, clara e objetiva. No relatório o sujeito deve 

ser omitido, ou seja, não se escreve na primeira pessoa do plural, mas sim utiliza-se o 

particípio passado do verbo em questão. Por exemplo, em vez de escreveres 

“Pusemos água no vaso três vezes por dia”, deve estar “Foi posta água no vaso três 

vezes por dia”. 
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APÊNDICE K 

Objetivos e Competências da Atividade Prática 4 – Fotossíntese 
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Objetivos e Competências da Tarefa 4 

Atividade Prática 4 – “Fotossíntese” 

Atividade Laboratorial Investigativa; Relatório Clássico 

 

 

 

Momentos da 

Atividade 

Objetivos 

Gerais 
Objetivos Específicos Competências 

Parte I 

Identificação 

de Amido 

Identificar amido 

nalgumas 

substâncias 

 Ler os textos iniciais da Tarefa; 

 Planear uma atividade 

experimental; 

 Executar a atividade; 

 Manipular materiais em 

laboratório; 

 Observar os resultados; 

 Registar os resultados; 

 Construir uma tabela com os 

resultados; 

 Responder às questões colocadas 

na tarefa. 

 Conhecimento substantivo: Compreender a relação 

entre a fotossíntese e a produção de amido; Perceber a 

fotossíntese enquanto processo de obtenção de 

matéria; Conhecer os fatores necessários para ocorrer 

a fotossíntese; Ao realizar o relatório, os alunos 

acabam por reconhecer o cloroplasto e os pigmentos 

fotossintéticos na captação da luz; a fase fotoquímica 

e a fase química; Conhecer alguns materiais e 

técnicas laboratoriais, como o teste de identificação 

do amido, ou seja, o teste do Soluto de Lugol; a 

importância da fervura das folhas e banho-maria na 

despigmentação. 

 Conhecimento Processual: Aprender a planificar e a 

executar uma atividade experimental, manipulando 

material laboratorial e utilizando técnicas 

laboratoriais. Saber como construir um relatório 

clássico. 

 Conhecimento epistemológico: Perceber questões 

éticas, controvérsias, fracassos e limitações que 

envolvem os cientistas no seu trabalho. 

 Raciocínio: Os alunos aprendem a prever e formular 

hipóteses, a identificar as variáveis em estudo, a criar 

estratégias de investigação, a planear uma 

investigação, a analisar e interpretar dados, e inferir, a 

deduzir e a comparar, a adquirir capacidade de 

síntese, de organização, de raciocínio lógico e a 

refletir.  

 Comunicação: Aprender uma das formas de 

comunicar em ciência, que é através de um relatório 

clássico. Aprendem também a construir um texto com 

coerência, expondo com clareza a informação e 

utilizando linguagem científica corretamente. 

 Atitudes: É importante que os alunos saibam 

respeitar os resultados obtidos, desenvolvendo a 

capacidade para aceitar o erro. Aprender a refletir 

criticamente sobre o trabalho desenvolvido. Ao longo 

da evolução deste trabalho e dos outros dois 

anteriores, espera-se que os alunos tenham 

desenvolvido alguma confiança, curiosidade, espírito 

crítico, intuição, ceticismo, perseverança e seriedade 

no trabalho científico. 

Parte II 

Investigação 

Laboratorial 

Realizar uma 

atividade 

Investigativa no 

laboratório 

 Ler a restante Tarefa; 

 Identificar os fatores necessários à 

ocorrência da fotossíntese;  

 Formular hipóteses; 

 Planear uma atividade 

investigativa; 

 Executar essa atividade; 

 Manipular materiais em 

laboratório; 

 Observar os resultados; 

 Registar resultados. 

Relatório 

Clássico 

Construir um 

relatório clássico  

 Redigir um relatório clássico. 

 Escrever corretamente, e em 

contexto adequado, os conceitos 

relacionados com os fatores 

essenciais para ocorrer fotossíntese. 

 Interpretar os resultados obtidos; 

 Comparar os resultados com o que 

era esperado obter; 

 Tirar conclusões; 

 Redigir uma conclusão reflexiva; 

 Utilizar uma correta linguagem 

científica, escrita. 

 Justificar as opções com lógica e 

fundamentação. 

 Utilizar uma correta linguagem 

científica. 
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APÊNDICE L 

Critérios de Avaliação da Atividade Prática 4 – Fotossíntese 
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Critérios de Avaliação da Tarefa 4 

Atividade Prática 4 – Fotossíntese 

Relatório Clássico 

 

Critério 
Cotação 

(Pontos) 
Descritores 

Classificação 

(Pontos) 

Linguagem 

portuguesa 
20 

O texto apresenta frases sem erros ortográficos, nem de construção de 

frase e com uma estrutura percetível. 
20 

Por cada erro ortográfico ou de construção frásica. (Até 0 pontos neste 

critério). 
-1 

Linguagem 

científica 
20 

O texto apresenta frases sem erros científicos. 20 

Por cada erro científico apresentado no texto. (Até 0 pontos neste 

critério). 
-2 

Organização  3 

O relatório apresenta uma sequência lógica e ordenada de capítulos, 
divididos por temas, permitindo uma leitura coerente. 

3 

O relatório apresenta uma ordem de capítulos confusa e ilógica, ou não 

apresenta os temas divididos por capítulos, tornando a leitura difícil. 
0 

Texto 

justificado 
3 

O relatório apresenta texto justificado. 3 

O relatório não apresenta texto justificado. 0 

Registo 

impessoal 
3 

O relatório apresenta uma linguagem na 3ª pessoa. 3 

O relatório apresenta uma linguagem na 1ª pessoa. 0 

Capa 3 

A capa apresenta o título do trabalho e os autores. 3 

A capa não apresenta os devidos elementos 0 

Índice 3 

O índice do relatório está correto e bem construído. 3 

O índice apresenta-se incorreto ou ausente. 0 

Introdução 

Teórica 
25 

A introdução teórica aborda os seguintes conceitos e princípios: 

 Fotossíntese enquanto processo de obtenção de matéria;  

 Fatores necessários para ocorrer a fotossíntese; 

 Objetivo da atividade investigativa; 

 Razão pela qual escolheram aquele fator;  

 Breve explicação deste fenómeno: 

 Referir o cloroplasto e os pigmentos fotossintéticos na 
captação da luz; 

 Referir fase fotoquímica; 

 Referir fase química; 
 Produtos da fotossíntese; 

 Breve introdução do trabalho realizado: 
 Relação do amido com a fotossíntese; 

 Teste de identificação do amido – em que consiste – Teste do 

Soluto de Lugol; 
 Importância da fervura das folhas e banho-maria na 

despigmentação e sua relevância na experiência. 

25 

A introdução aborda os princípios e conceitos acima referidos, mas sem 

passar por todos os tópicos descritos acima, relativos à introdução do 

fenómeno e ao trabalho realizado. 
20 

A introdução aborda 4 dos 6 conceitos/princípios acima referidos. 15 

A introdução aborda 2 dos 6 conceitos/princípios acima referidos. 5 
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A introdução é inexistente ou não aborda nada adequado ou refere 

menos do que dois dos conceitos/princípios acima referidos. 
0 

Formulação 

da Hipótese 
10 

O aluno formula uma hipótese clara, lógica e adequada. 10 

O aluno formula uma hipótese correta, mas pouco clara ou 

descontextualizada. 
5 

O aluno não coloca hipótese ou a mesma está incorreta. 0 

Material 10 

O aluno apresenta pelo menos 7 dos 10 materiais utilizados: 

 Pelargonium  

 Papel de alumínio/cartolina/saco de plástico; - (facultativo) 

 Água;  

 Placa de aquecimento;  

 Placa de banho-maria;  

 Pinças;  

 Placas de petri;  

 Gobelés;  

 Álcool;  

 Soluto de Lugol; 

Pode referir outros que não estejam na lista e que tenham sido 

utilizados. 

10 

O aluno apresenta pelo menos 4 dos materiais utilizados. 5 

O aluno apresenta menos de 4 dos materiais utilizados. 0 

Procedimento 30 

O aluno foi capaz de planificar uma experiência executável e 
descreveu-a corretamente no relatório. 

30 

O aluno foi capaz de planificar uma experiência executável, mas 
apresentou alguns sobressaltos, e/ou descreveu-a incorretamente no 

relatório, e/ou omitiu partes importantes. 
15 

O aluno não foi capaz de planificar uma experiência executável ou não 

apresentou nada no relatório. 
0 

Resultados 20 

Descreve os resultados antes e depois do teste de lugol (que exigia o 
procedimento da fervura e do banho maria) corretamente e com 

fidelidade. 
20 

Descreve os resultados corretamente apenas depois do teste de lugol. 15 

Descreve os resultados totais ou parciais acima descritos, mas com 

infidelidade. 
10 

Descreve os resultados totais ou parciais acima descritos, mas com 

algumas incorreções. 
5 

Omite os resultados ou interpreta-os neste capítulo.   0 

Interpretação 

dos 

Resultados 

20 

Interpretação dos resultados antes do teste e depois do teste 
corretamente; 

20 

Interpretação de resultados corretamente, mas apenas depois do teste. 15 

O aluno interpreta os resultados antes e depois do teste corretamente, 

mas omite uma explicação para a imprevisibilidade dos resultados 

obtidos. Tais como: o tipo de planta, ou a duração da fervura ou do 
banho-maria, ou o estado do soluto de lugol, entre outros possíveis. 

10 

O aluno interpreta apenas depois do teste corretamente e omite uma 

explicação para a imprevisibilidade dos resultados obtidos. Tais como: 
o tipo de planta, ou a duração da fervura ou do banho-maria, ou o 

estado do soluto de lugol, entre outros possíveis 

5 

O aluno não apresenta uma interpretação de resultados, ou apresenta-a 
incorretamente. 

0 

Conclusões e 

Reflexões 
20 

O aluno apresenta: 

 Uma frase/parágrafo síntese, conclusiva/o; 

 A relação dos resultados obtidos com a hipótese inicial; 

 O que fariam da próxima vez ou o que refletem do que fizeram; 

 Os constrangimentos de utilizar seres vivos em experiências; 

20 

O aluno apresenta apenas 3 dos tópicos acima referidos. 15 

O aluno apresenta apenas 2 dos tópicos acima referidos. 10 

O aluno apresenta apenas 1 dos tópicos acima referidos. 5 

O aluno não apresenta uma conclusão, ou apresenta-a com um 
conteúdo inapropriado. 

0 
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Bibliografia 10 

Apresenta uma bibliografia adequada e diversificada. 10 

Apresenta uma bibliografia adequada, mas não diversificada, ou mal 

escrita. 
5 

Apresenta uma bibliografia desadequada ou não apresenta nada. 0 
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APÊNDICE M 

Tarefa relativa à Atividade Prática 5 – Quimiossíntese 
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Lê, com atenção, a seguinte notícia. 

Fontes hidrotermais da Antártida 

revelam espécies desconhecidas 

Ana Hilário, da Universidade de Aveiro 

(Centro de Estudos do Ambiente e do 

Mar – CESAM), participou numa 

investigação que a levou a fontes 

hidrotermais nos fundos marinhos do 

East Scotia Ridge, Antártida, no âmbito 

do Programa Census of Marine Life. O 

estudo, que foi coordenado por Alex 

Rogers, professor do Departamento de 

Zoologia da Universidade de Oxford, 

está agora publicado na revista «PLoS 

Biology». 

As fontes hidrotermais são chaminés 

submarinas que expelem água a altas 

temperaturas. Foram localizadas pela 

primeira vez em 1976, no Pacífico, e 

revelaram a existência de formas de vida 

inesperadas, pois as condições são 

extremas. “O fluido que sai da chaminé 

está 400 graus celsius e a água ao seu 

redor ronda os 8/12 graus”, explica a 

cientista. Além disso, a luz é escassa ou 

inexistente e são libertados químicos 

tóxicos. “A maior parte das formas de 

vida usa os químicos como fonte de 

energia. Dependem não da fotossíntese, 

mas sim da quimiossíntese”, diz a 

investigadora. 

Deste modo, a vida ali é independente da 

luz solar. Na base da cadeia alimentar 

estão, por exemplo, bactérias resistentes 

ao calor que realizam a quimiossíntese: 

extraem das fontes elementos químicos 

que constituem os seus nutrientes. Estas 

 

Agrupamento de Escolas Monte da Lua 
Escola Secundária de Santa Maria – Sintra 

Biologia e Geologia 
 

Nome:______________________________________________
____ 
 
Nº:_____    10º Ano    Turma:_______ Data:___/____/20__ 

ATIVIDADE PRÁTICA 5 
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bactérias vão, por sua vez, servir de 

alimento a outros seres vivos. 

Em conversa com o «Ciência Hoje», a 

investigadora explicou que “foram 

encontradas espécies até agora 

desconhecidas”, como o chamado 

‘caranguejo yeti’ ou uma estrela 

predadora com sete braços. Foram 

também encontradas “combinações de 

espécies ainda não registadas, como a 

existência, no mesmo habitat, de 

caranguejos e perceves”. 

 “Havia razões biogeográficas para 

querermos estudar estas fontes. Já 

conhecíamos o Atlântico, o Pacífico, o 

Índico. Faltava a conexão que seria a 

Antártida”. São também de interesse 

económico, pois nas chaminés 

hidrotermais acumulam-se metais, como 

cobre, ferro ou ouro.  

Contudo, além da sua “forte importância 

geológica”, pois encontram-se nas zonas 

de junção de placas tectónicas, as fontes 

hidrotermais são também importantes pela 

sua diversidade biológica. Aqui, as fontes 

hidrotermais albergam “fauna 

completamente diferente” da que se 

conhecia até agora. “Não só encontramos 

espécies que não conhecíamos como 

demos conta de combinações de espécies 

que não tínhamos ainda registado”.  

A investigação envolveu três missões em 

três anos sucessivos – 2009, 2010 e 2011. 

“No primeiro foi só feita observação e nos 

dois seguintes recolhemos amostras. 

Estamos agora a fazer a descrição formal 

das espécies novas e tentar obter 

financiamento para continuar as 

investigações”. 

O estudo engloba, além da investigadora 

do CESAM/UA, a única portuguesa a 

assinar o artigo, investigadores das 

universidades de Oxford, Southampton, 

Bristol, Newcastle e St Andrews, bem 

como o centro de investigação norte-

americano Woods Hole Oceanographic 

Institution e o espanhol Institut de 

Ciències del Mar. 

Retirado e adaptado de: 

 http://ciencia-em-si.webnode.pt/news/fontes-hidrotermais-da-antarctida-revelam-especies-desconhecidas/ 

http://forum.netxplica.com/viewtopic.php?t=13693&sid=c599cebf590bf7f3dbade930655b621c#.Uxifd_l_vAI 

 

Depois de leres a notícia, reflete sobre as seguintes questões: 

1. Qual a importância das fontes hidrotermais para a ciência, tanto para a 

Geologia como para a Biologia? 

2. Como é que o primeiro nível trófico destas zonas do oceano produz o seu 

próprio alimento? 

http://ciencia-em-si.webnode.pt/news/fontes-hidrotermais-da-antarctida-revelam-especies-desconhecidas/
http://forum.netxplica.com/viewtopic.php?t=13693&sid=c599cebf590bf7f3dbade930655b621c#.Uxifd_l_vAI
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Debate 

No texto, está explícito que as fontes hidrotermais também têm um interesse 

económico, “pois nas chaminés hidrotermais acumulam-se metais, como cobre, ferro 

ou ouro” possíveis de ser explorados. Contudo, a exploração destes recursos, numa 

zona tão rica a nível biológico, poderia por em causa os ecossistemas ali existentes. 

Foram encontradas fontes hidrotermais dentro da zona económica exclusiva 

portuguesa e o governo está interessado aproveitar essas zonas da melhor forma 

possível. Para discutir esta problemática, foi reunido um conselho, do qual fazem 

parte: 

 Os moderadores; 

 Um grupo de Biólogos Marinhos Investigadores; 

 Um grupo de Geólogos a trabalhar na exploração de recursos minerais; 

 Um grupo de membros de uma ONG com preocupações ambientais e 

ecológicas; 

 Os membros do Ministério da Economia; 

 Os membros do Ministério do Ambiente, Ordenamento o Território e 

Energia; 

 Os membros do Ministério de Educação e Ciência. 

Vai-te ser atribuído um destes papéis e tens de estar à altura de o desempenhar na 

próxima aula. Para tal, tens de te documentar sobre esta temática e preparar os 

melhores argumentos para defender a tua posição. 

 

Papéis 

Vocês são os moderadores do debate. O vosso objetivo é ditar as regras. Apresentam o tema a ser 

discutido, escolhem quem fala, estipulam o tempo de cada um e interrompem-no quando necessário. 

Se alguém estiver com dificuldades em argumentar cabe-vos passar a vez para outra pessoa. 

Contudo, vocês não podem tomar uma posição, são imparciais. São também vocês que encerram o 

debate quando acharem adequado, reforçando as ideias mais importantes. Vocês são responsáveis 

pelo sucesso do debate. 
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Vocês são biólogos marinhos. A vossa investigação consiste em estudar os organismos que vivem 

em ecossistemas de água salgada e as relações que estabelecem com o ambiente. A descoberta de 

novas espécies nas fontes hidrotermais é uma oportunidade para iniciarem uma nova investigação 

durante alguns anos. 

Vocês são geólogos que trabalham na exploração de recursos minerais. Ou seja, o vosso trabalho 

consiste em detetar zonas do planeta possíveis de ser exploradas e estão depois envolvidos na 

exploração dos recursos minerais e energéticos. A descoberta destas fontes hidrotermais é uma 

oportunidade para iniciarem uma exploração de recursos minerais. 

Vocês são membros de uma Organização Não Governamental (ONG) que se preocupa com 

problemas ambientais e ecológicos. Neste debate têm a oportunidade de persuadir outros 

participantes a mudar a sua mentalidade, as suas atitudes e comportamentos. Além disso, cabe-vos 

apresentar soluções para defender o meio ambiente e promover a paz. 

Vocês são membros do governo, mais concretamente, do Ministério da Economia. Um de vocês 

pode ser o Ministro da Economia e os restantes Secretários de Estado. Vocês são responsáveis pela 

tutela e execução das políticas públicas respeitantes às atividades económicas, de entre as quais, a 

indústria. Deste modo, têm um interesse público a defender nesta questão das fontes hidrotermais. 

Vocês são membros do governo, mais concretamente, do Ministério do Ambiente, Ordenamento o 

Território e Energia. Um de vocês pode ser o Ministro e os restantes Secretários de Estado. De 

entre outras, vocês são responsáveis por políticas de preservação, conservação e utilização 

sustentável de ecossistemas e biodiversidade; e por políticas de utilização sustentável dos recursos 

naturais. Deste modo, têm um interesse público a defender nesta questão das fontes hidrotermais. 

Vocês são membros do governo, mais concretamente, do Ministério de Educação e Ciência. Um de 

vocês pode ser o Ministro e os restantes Secretários de Estado. De entre outras, vocês são 

responsáveis pelas políticas de educação do ensino superior e da ciência. Deste modo, têm um papel 

importante na atribuição de bolsas de investigação, tanto na área da Biologia, como na área da 

Geologia. São também responsáveis pela importância a atribuir à ciência fundamental e à ciência 

aplicada. Por fim, têm um interesse público a defender nesta questão das fontes hidrotermais. 
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APÊNDICE N 

Objetivos e Competências da Atividade Prática 5 – Quimiossíntese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 



261 
 

Objetivos e Competências da Tarefa 5 

Atividade Prática 5 – “Quimiossíntese” 

Debate 

 

Momentos 

da 

Atividade 

Objetivos 

Gerais 

Objetivos 

Específicos 
Competências 

Trabalho 

de 

Pesquisa 

•Realizar 

trabalho de 

pesquisa 

 Ler a notícia; 

 Esclarecer 

dúvidas; 

 Pesquisar na 

internet, livros, ou 

outras fontes sobre 

o tema; 

 Registar 

informações que 

poderão sustentar a 

fundamentação 

oral; 

 Recolher dados. 

 Conhecimento substantivo: Perceber como funciona a 

quimiossíntese e a importância deste processo de obtenção de matéria 

nalguns ecossistemas. Conhecer vários aspetos da exploração de 

recursos subaquáticos; Perceber o impacte da exploração de recursos 

num ecossistema. 

 Conhecimento Processual: Aperfeiçoar a realização de trabalho de 

pesquisa e de debate, ambos ligados ao fazer ciência. 

 Conhecimento epistemológico: A análise e o debate da influência 

da sociedade sobre a Ciência, e vice-versa, possibilitam ao aluno 

confrontar as explicações científicas com as do senso comum. Ou 

seja, os alunos desenvolvem uma consciência das interações entre a 

ciência, a tecnologia, a sociedade, a política, a economia e o 

ambiente. Uma relação CTSA muito marcada e aprofundada. Além 

de tudo, também explora um pouco a ética da ciência. Esta 

aproximação ao quotidiano do aluno aumenta o sucesso da 

aprendizagem de ciência e diminui o recurso à memorização de 

conceitos. 

 Raciocínio: O debate, por si só, permite o desenvolvimento 

cognitivo e o raciocínio do tipo demonstrativo e dedutivo, pois os 

alunos aprendem a confrontar diferentes perspetivas de interpretação 

científica; a gerir um debate; a analisar e refletir sobre as 

intervenções dos outros, procurando estratégias de contrarresposta 

inteligentes. Além disso, para realizar o jogo de papéis, o aluno 

precisa de se colocar no lugar do outro, o que exige um elevado 

desenvolvimento cognitivo. 

 Comunicação: Saber comunicar num debate, desenvolvendo a 

capacidade de exposição de ideias, defesa e argumentação perante 

uma vasta plateia, captando a atenção do público. Para tal, os alunos 

precisam de aprender a utilizar linguagem científica corretamente, de 

forma clara e coerente. Tudo isto desenvolve competências de 

comunicação em ciência, bem como expressão crítica. 

 Atitudes: Sensibilizar-se para a importância da biodiversidade e do 

contributo da quimiossíntese e dos ecossistemas das fontes 

hidrotermais. Avaliar o impacte da preservação de um ecossistema e 

da exploração de recursos na sociedade e no ambiente. Desenvolver 

flexibilidade para aceitar críticas e outros pontos de vista. Como os 

alunos são encorajados a expressar opiniões sobre a relação CTSA e 

a debatê-las, desenvolvem consciência social e valores democráticos 

e socio-científicos.  

Debate 
Realizar o 

debate 

 Intervir no 

debate; 

 Apresentar dados 

recolhidos; 

 Fundamentar 

posições; 

 Argumentar; 

 Contra-

argumentar 

posições 

defendidas por 

outros; 

 Criticar posições 

defendidas por 

outros; 

 Incorporar o 

papel atribuído; 

 Utilizar 

linguagem 

científica; 
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APÊNDICE O 

Critérios de Avaliação da Atividade Prática 5 – Quimiossíntese 
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Critérios de Avaliação da Tarefa 5 

Atividade Prática 5 – Quimiossíntese 

Debate 

 

 

Critério 
Cotação 

(Pontos) 
Descritores 

Classificação 

(Pontos) 

Linguagem 

portuguesa 
20 

O texto apresenta frases sem erros ortográficos. 20 

Por cada erro ortográfico ou de construção frásica. (Até 0 pontos neste 

critério). 
-1 

Linguagem 

científica 
30 

O texto apresenta frases sem erros científicos. 30 

Por cada erro científico apresentado no texto. (Até 0 pontos neste 

critério). 
-2 

Clareza 30 

O aluno foi absolutamente claro no seu discurso. 30 

O aluno apresenta um discurso claro, mas com atropelos e gaguejos 
frequentes. 

25 

O aluno foi pouco claro, mas é possível acompanhar o raciocínio. 20 

O aluno interrompe várias vezes o raciocínio, sendo difícil acompanhá-

lo, construindo frases desconectadas. 
15 

O aluno apresenta um discurso muito pouco percetível. 10 

O aluno apresenta um discurso impercetível. 5 

Não participou no debate. 0 

Voz 20 

Colocou bem a voz. 20 

Não soube colocar bem a voz, mas o discurso foi percetível. 15 

Não soube colocar bem e falou baixo, com um discurso pouco 

percetível. 
10 

Discurso inaudível. 5 

Não participou no debate. 0 

Desenvoltura 20 

O aluno mostra-se muito à vontade a comunicar e consegue cativar os 

ouvintes. 
20 

O aluno mostra à vontade, mas não consegue captar a atenção dos 

colegas. 
15 

O aluno é tímido, mas consegue participar no debate. 10 

O aluno é muito tímido e mal consegue participar. 5 

O aluno não participou no debate 0 

Papel 40 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição os quatro pressupostos 
seguintes: 

 Incorporar o papel que lhe foi atribuído.  

 Seguir as instruções que lhe foram dadas. 

 Revelar pesquisa prévia (apresentando dados, por exemplo). 

 Revelar conhecimento sobre a área que lhe foi atribuída. 

40 

O aluno é capaz de cumprir os quatro pressupostos acima referidos, 

mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 
35 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição três dos quatro pressupostos 

acima referidos. 
30 

O aluno é capaz de cumprir três dos quatro pressupostos acima 
referidos, mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 

25 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição dois dos quatro pressupostos 
acima referidos. 

20 

O aluno é capaz de cumprir dois dos quatro pressupostos acima 

referidos, mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 
15 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição um dos quatro pressupostos 

acima referidos. 
10 
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O aluno é capaz de cumprir um dos quatro pressupostos acima 

referidos, mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 
5 

O aluno não é capaz de cumprir nenhum dos pressupostos acima 

referidos. 
0 

Argumentação

* 
40 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição os quatro pressupostos 
seguintes: 

 Apresentar argumentos baseados em pressupostos científicos. 

 Ser persuasivo. 

 Contrapor os pontos dos colegas. 

 Apresentar dados reais e fidedignos no discurso. 

40 

O aluno é capaz de cumprir os quatro pressupostos acima referidos, 

mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 
35 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição três dos quatro pressupostos 

acima referidos. 
30 

O aluno é capaz de cumprir três dos quatro pressupostos acima 
referidos, mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 

25 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição dois dos quatro pressupostos 
acima referidos. 

20 

O aluno é capaz de cumprir dois dos quatro pressupostos acima 

referidos, mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 
15 

O aluno é capaz de cumprir na perfeição um dos quatro pressupostos 

acima referidos. 
10 

O aluno é capaz de cumprir um dos quatro pressupostos acima 

referidos, mas pode melhorar bastante a forma como o faz. 
5 

O aluno não é capaz de cumprir nenhum dos pressupostos acima 

referidos. 
0 

 

*No caso dos moderadores, o aluno tem de ser capaz de colocar questões pertinentes; apresentar dados e factos que estimulem a 

discussão; gerir adequadamente o tempo de exposição de cada aluno; e saber orientar a discussão. 
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APÊNDICE P 

Descrição e Reflexão da Aula 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 



269 
 

Aula 1 (Aula 61) - 7 de Março, 6ª feira, 90min 

 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 
Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

(Professor 

Cooperante) 

- - Os ácidos nucleicos – última temática do Módulo Inicial. 

 

- - 

Momento 2 

Introdução ao 

estudo da 

Obtenção de 

Matéria 

(Mariana 

Antunes) 

 Metodologia 

expositiva 

 Metodologia de 

pergunta-

resposta oral 

 Power 

Point 

 Quadro 

 Introdução ao estudo da obtenção de matéria: 

 Organização da parte de Biologia do Programa do 10ºano; 

 Organização do manual; 

 Significado de autotrofia e heterotrofia; 

 Relação dos dois processos de obtenção de matéria com a cadeia 

alimentar; 

 Relação entre os reinos e as formas de obtenção de matéria (autotrofia 

e heterotrofia). 

 Início do estudo da heterotrofia. 

 Estratégias de heterotrofia (ingestão, digestão, absorção). 

 Início do estudo da membrana celular: 

 Constituição geral; 

 Estrutura dos fosfolípidos; 

Os alunos estiveram em silêncio absoluto nos momentos explicativos e colaboraram no 

desenvolver da aula, pois mostraram-se entusiasmados, atentos e todos participaram.  

 

À medida que ia introduzindo os assuntos, ia questionando os alunos sobre os mesmos, de 

modo a perceber quais os seus conhecimentos prévios, numa espécie de avaliação diagnóstica.  

No momento em que foi abordada a relação entre os reinos e as formas de obtenção de matéria 

(autotrofia e heterotrofia), em que mostrei as imagens dos diferentes seres vivos e perguntei 

qual dos dois processos utilizavam, as respostas dos alunos foram dadas em uníssono, todos 

participaram.  

Quando expliquei a estrutura dos fosfolípidos utilizei o quadro para justificar a sua disposição 

na membrana, com as zonas hidrofílicas para as extremidades e hidrofóbicas para o interior, 

sempre com recurso a pergunta-resposta. 

 

 Conhecer, em linhas gerais, o programa de Biologia; 

 Perceber como as várias unidades estão relacionadas entre si, através de um fio condutor: 

 Compreender a ligação entre o módulo inicial e o que vão começar a estudar agora; 

 Aperceber-se de como essa unidade tem impacto para a restante aprendizagem da Biologia do 10ºano 

e, consequentemente, a sua importância. 

 Estabelecer uma relação entre as cadeias tróficas estudadas no Módulo Inicial e a Obtenção de Matéria. 

Ou seja, entre os produtores, na base da cadeia, e a autotrofia; e entre os consumidores, ao longo da 

cadeia, e a heterotrofia; 

 Através do questionamento, perceber quais os conhecimentos prévios dos alunos sobre este assunto e, 

possivelmente, despistar algumas conceções alternativas; 

 Desdobrar o significado de Heterotrofia e de Autotrofia; 

 Relacionar a biodiversidade abordada no Módulo Inicial com as duas diferentes formas de obter a matéria, 

através de um questionamento a partir das imagens do PowerPoint; 

 Perceber, de um modo geral, como essa biodiversidade está agrupada em grupos (Reinos) e em quais é 

realizada a heterotrofia e a autotrofia; 

 Conhecer os nutrientes básicos que os seres vivos necessitam (compostos orgânicos e inorgânicos); 

 Relembrar os processos de ingestão, digestão e absorção relacionados com a heterotrofia; 

 Compreender que nem todos os seres heterotróficos realizam ingestão, digestão e absorção. 

 Conhecer as características singulares da membrana plasmática, a sua composição e estrutura. 

 Conhecer, especificamente, a estrutura e composição dos fosfolípidos. 

 Realizar um exercício de papel e lápis do manual sobre a estrutura da membrana celular. 

 Resolução de 

um exercício do 

manual 

 Manual 

 Papel 

 Lápis 

 Estudo da membrana celular: 

 Modelos propostos ao longo do tempo para a estrutura e composição 

da membrana. 

Os alunos ficaram um pouco desanimados quando os informei que iam realizar um exercício. 

Ainda houve tempo para corrigir o exercício e fi-lo apressadamente, perguntando cada questão 

a um aluno diferente. 

Momento 3 

(Professor 

Cooperante) 

 Resolução de 

um Mini-Teste 

de Avaliação 

- Temáticas do Módulo Inicial - - 

Reflexão: 

De um modo geral, saí da sala um pouco insatisfeita, com a sensação que a aula não correu muito bem. Após uma breve reflexão, penso que se deveu aos seguintes motivos: 

 Como foi a primeira aula da intervenção, estava muito nervosa; tremi imenso; não coloquei a voz como poderia ter colocado se estivesse mais à vontade; a boca secou-me e não levei água. 

 Acelerei muito o decorrer da aula, pelo que alguns assuntos foram abordados de forma superficial, podendo não ter cumprido os objetivos e competências que tinha proposto.  

 Na correção do exercício esqueci-me de explorar a razão pela qual apareceram 3 diferentes modelos ao longo dos anos. 

Acredito que o facto de ter começado entre dois momentos de lecionação do Professor Cooperante, dos quais não tinha a certeza de quanto tempo teria, deixou-me ainda mais nervosa e talvez tenha influenciado a minha preparação da aula. Mesmo tendo sido avisada previamente pelo Professor Cooperante para me preparar para 45minutos de 

aula. Por tudo isto, se pudesse voltar atrás, teria falado mais pausadamente, gerido a sequência de acontecimentos com mais calma e serenidade. Apesar de tudo, o feedback por parte dos alunos foi muito positivo. Os alunos mostraram-se muito interessados e participativos durante toda a aula, fazendo silêncio absoluto nos momentos em que eu 

falava, parecendo estar com a máxima atenção. Mesmo quando referi que iam realizar o exercício, apesar de algum desânimo, os alunos colaboraram a 100% e com empenho na sua realização, o que me deixou bastante satisfeita, apesar da sensação negativa com que saí.  
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APÊNDICE Q 

Slides da Aula 1 
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AULA 61

Introdução ao Estudo da Obtenção de Matéria

7 de Março de 2014

6ª feira

1

Como é que os 
seres vivos 

obtêm a 
matéria?

Como é que a
matéria é 

transportada 
até

às células?

Como é 
utilizada a 

matéria nas 
células?

Face às
variações do

meio externo,
de que modo é

que os seres
vivos podem
manter em

equilíbrio o seu
meio interno?

Módulo Inicial Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 4

A Biosfera
A Célula

Obtenção 
de Matéria

Distribuição 
de Matéria

Utilização 
de Matéria

Regulação 

Organização da Biologia – 10ºano

2

Unidade 1
Obtenção de Matéria

3

Obtenção de Matéria

Todos os seres vivos têm uma necessidade absoluta de obter matéria, para a incorporar 

a transformar em energia ou em novos compostos.

4

Produtores

Consumidores 
Primários

Consumidores 
Secundários

Consumidores 
Terciários

…

Cadeia Trófica

Autotróficos

Heterotróficos

Obtenção de Matéria

5

Obtenção de Matéria

Autotróficos

Heterotróficos

Origem grega:

Trophos

Significa “ser vivo que se alimenta”

Origem grega:

Heteros

Significa “Outros”

Origem grega:

Autós

Significa “Por si próprio”

6
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7 8 9

10 11 12
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13 14 15

16 17

Heterotrofia

18
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Heterotróficos

Origem grega:

Trophos

Significa “ser vivo que se alimenta”

Origem grega:

Heteros

Significa “Outros”

Heterotrofia

19

Heterotrofia

• Água

• Sais Minerais

• Vitaminas

• Glícidos

• Lípidos

• Proteínas

Apesar da diversidade existente, todos os seres heterotróficos requerem

os mesmos nutrientes básicos:

Compostos Inorgânicos

Compostos Orgânicos

20

Heterotrofia

Ingestão

Digestão

Absorção

Introdução dos alimentos no
organismo

Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Movimento dos nutrientes
através da membrana celular

Estratégias diferentes para organismos
diferentes

21

Membrana Plasmática

22

Membrana Plasmática

Função

Permeabilidade seletiva

• Integridade da célula

Fronteira entre o exterior e o interior:

• Controla a entrada e saída de substâncias

23

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

O isolamento de membranas plasmáticas, através de técnicas especiais, 
permitiu identificar os seus constituintes.

Lípidos

Proteínas

Glícidos

24
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Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Fosfolípido

Grupo variável

Grupo Fosfato

Glicerol

Cadeia de 
Ácidos Gordos

Extremidade 
Polar

Extremidade 
Apolar

25

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Fosfolípido

Grupo variável

Grupo Fosfato

Glicerol

Cadeia de 
Ácidos Gordos

Extremidade 
Hidrofílica

Extremidade 
Hidrofóbica

26

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Fosfolípido

Extremidade 
Hidrofílica

Extremidade 
Hidrofóbica

Tem afinidade com as moléculas de
água

Não tem afinidade com as moléculas
de água

27

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Representação 
esquemática de um 

fosfolípido

28

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

29

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

P. 52 do manual

30
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APÊNDICE R 

Descrição e Reflexão da Aula 2 
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Aula 2 (Aula 62) - 10 de Março, 2ª feira, 135min 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 

Principais momentos 
Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Recapitulação da aula anterior 

 Metodologia 

expositiva. 

 Metodologia de 

pergunta-resposta 

oral. 

 Power 

Point. 

 Quadro. 

 Relação entre os reinos e a autotrofia e 

heterotrofia. 

 Estratégias de heterotrofia (ingestão, 

digestão, absorção). 

 Recapitulei os slides anteriores, perguntando aos alunos várias questões fechadas, de modo a não ser um momento 

estritamente expositivo e a obrigar os alunos a memorizar conceitos importantes. Por exemplo: “A água e os sais 

minerais são compostos…?”; 

 Inseri um quadro informativo sobre os reinos para colmatar a rapidez e superficialidade com que foram abordados na 

última aula. 

 Relacionar a biodiversidade abordada no Módulo Inicial com as duas diferentes formas de obter a 

matéria, através de um questionamento a partir das imagens do PowerPoint; 

 Perceber, de um modo geral, como essa biodiversidade está agrupada em grupos (Reinos) e em 

quais é realizada a heterotrofia e a autotrofia; 

 Conhecer os nutrientes básicos que os seres vivos necessitam (compostos orgânicos e 

inorgânicos); 

 Relembrar os processos de ingestão, digestão e absorção relacionados com a heterotrofia; 

 Compreender que nem todos os seres heterotróficos realizam ingestão, digestão e absorção. 

Momento 2 

Atividade Prática 1 Entrega do 

enunciado da atividade 

 

 Constituição, prazos de entrega e forma 

de avaliação da atividade; 

 Trabalho a desenvolver pelos alunos – 

o que é esperado deles neste trabalho; 

 Características de um Poster científico 

(conteúdo, estrutura e organização). 

 Pedi aos alunos para tirarem um papelinho à sorte com o nome do ser vivo que lhes ia ser incumbido; 

 Os alunos ficaram muito entusiasmados com a atividade e com os seres vivos que receberam. 

 Os objetivos e competências da Atividade Prática 1 – Atividade Prática 1 – “Estratégias de 

Digestão” estão à parte, no Apêndice B. 

 Conhecer as regras e os principais objetivos da atividade. 

 Perceber o que é esperado do aluno no desenrolar do trabalho. 

Momento 3 

Continuação da recapitulação da 

aula anterior; prosseguindo com o 

estudo da membrana celular e 

iniciando o estudo do transporte. 

 Início do estudo da membrana celular: 

 Constituição geral; 

 Estrutura dos fosfolípidos; 

 

 Para colmatar a rápida passagem de assuntos verificada na aula anterior, desta vez fiz questão de reforçar a transição 

dos assuntos e de explicar aspetos esquecidos como a razão pela qual foram propostos 3 modelos ao longo do tempo; 

 Perguntei aos alunos quais eram as principais ideias que retiveram da resolução do exercício. 

 Um aluno perguntou-me se os fosfolípidos se deslocavam na diagonal, num só movimento, ao que não soube 

responder. 

 Conhecer as características singulares da membrana plasmática, a sua composição e estrutura. 

 Conhecer, especificamente, a estrutura e composição dos fosfolípidos. 

 Adotar o Modelo do Mosaico Fluido como o mais aceite. 

Momento 4 

Atividade Prática 2 

Introdução da 

Atividade – 

Atividade Prática 2 – 

“Osmose”. 

 Material de 

laboratório. 

 Quadro. 

 Fenómeno de Osmose. 

 Características do relatório V de 

Gowin (conteúdo, estrutura e 

organização). 

 Antes de a aula iniciar, preparei a sala, colocando, de forma organizada, à disposição dos alunos, os microscópios, o 

restante material laboratorial, a cebola e as soluções aquosas. 

 Tentei traçar um paralelismo entre o modelo apresentado nos slides e a realidade entre uma célula e o meio exterior. 

Fui colocando questões aos alunos, de modo a que eles estabelecessem essa relação. Ou seja, desenhei uma célula no 

quadro e perguntei o que acontecia quando o meio cá fora era mais e menos concentrado. Questionei-os também 

sobre que meios poderiam ser esses. 

 Entreguei a atividade. 

 Deduzir a fórmula química da concentração; 

 Compreender o conceito de concentração; 

 Perceber o fenómeno de osmose; 

 Os objetivos e competências da Atividade 2 – Atividade Prática 2 – “Osmose” estão à parte, no 

Apêndice E. 

Resolução da 

Atividade – 

Atividade Prática 2 – 

“Osmose”. 

 Durante a realização da Atividade, percorri as mesas, esclarecendo as dúvidas, verificando os microscópios e o que 

estavam a observar. 

 No primeiro turno, a solução de NaCl estava pouco concentrada e o fenómeno não se observava muito bem. No 

segundo turno já não ocorreu o mesmo problema. 

 Após os primeiros resultados, fui estabelecendo, grupo a grupo, o paralelismo entre o que tinha sido abordado no 

quadro e o que estavam a ver. 

 Pedi-lhes para desenharem no caderno, porque era a forma de registarem os resultados. No 2º turno, alguns alunos 

perguntaram-me se, além dos desenhos, poderiam tirar fotografias e eu permiti. 

Momento 5 

 Metodologia 

expositiva. 

 Metodologia de 

pergunta-resposta 

oral. 

 Resolução de um 

Exercício. 

 Power Point 

 Solução Hipertónica 

 Solução Hipotónica 

 Solução Isotónica 

 Célula Túrgida 

 Célula Plasmolisada 

 Lise celular 

 No final, depois de os alunos já terem as bancadas limpas e arrumadas, introduzi, com ajuda do Power Point, os 

conceitos de solução hipertónica, hipotónica, isotónica, célula plasmolisada e célula túrgida: 

 Resolver um exercício de lógica sobre o movimento de água entre dois meios com concentrações 

diferentes; 

 Compreender e memorizar os conceitos de Solução Hipertónica, Solução Hipotónica e Solução 

Isotónica. 

 Abordar os conceitos de Célula Túrgida, Célula Plasmolisada e Lise celular. 

Reflexão: 

Senti que a aula correu muito bem, sobretudo em comparação com a anterior. Em primeiro lugar, porque me preparei melhor, estava mais segura, abordei os assuntos com mais calma e pausadamente. Em segundo lugar, porque dei oportunidade para rever e recapitular assuntos da primeira aula, de modo a que os alunos pudessem reter com maior facilidade a 

nova informação. Em terceiro lugar, porque foi uma aula com grande componente prática, para a qual os alunos estavam muito motivados e participaram com grande entusiasmo. Contudo, nem tudo foi positivo. Em relação aos aspetos menos bons, é de referenciar dois técnicos e alguns de gestão da sala de aula. Os aspetos técnicos consistem no mau 

funcionamento de alguns microscópios e na baixa concentração de NaCl na solução do primeiro turno, que devia ter verificado previamente. Os aspetos de gestão prendem-se com a minha inexperiência de lecionação, pois penso que tenho de aprender a gerir melhor a dinâmica dos grupos na sala de aula, e prendem-se também com a imaturidade dos alunos. 

Os diferentes grupos de trabalho chamavam-me constantemente para fazer perguntas simples de interpretação do protocolo, de manuseamento do microscópio, de construção de uma preparação (por exemplo, o tamanho mais adequado para o corte da cebola), de trabalho de equipa… Enfim, sempre a pedirem a minha opinião para uma série de questões 

simples que pensei que já dominassem, ou, pelo menos, que se sentissem mais seguros. Por tudo isto, senti-me um polvo que não conseguia dar resposta a tantas solicitações. Este facto contribuiu para uma maior agitação na sala de aula do que o normal. Por tudo isto, penso que talvez devesse ter feito uma introdução mais aprofundada, explicando todos os 

passos do procedimento experimental e, perguntando, à partida, quais eram as dúvidas dos alunos. Contudo, é precisamente com a manipulação dos materiais que as dúvidas surgem. É nestes momentos que nos apercebemos da importância de turmas mais pequenas. Relativamente à pergunta que me foi colocada sobre a movimentação dos fosfolípidos, no 

início da aula, fui pesquisar a resposta em casa. 
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APÊNDICE S 

Slides da Aula 2 
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AULA 62

Heterotrofia

10 de Março de 2014

2ª feira

1

Exemplos de posters

Formato A2

2

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

3

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Complexo lipoproteico Bicamada de fosfolípidos

Proteínas Integrais

Periféricas

Glícidos Glicolípidos

Glicoproteínas

Lípidos

Colesterol

4

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Modelo de Mosaico Fluido

5

Membrana Plasmática

Composição Química e Estrutura

Modelo de Mosaico Fluido

A membrana não é uma estrutura rígida.

A membrana é uma estrutura fluida

Movimento Lateral Movimento de Flip-Flop

• Existem movimentos das moléculas que constituem a membrana

6
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Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

• Difusão Simples

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

• Transporte Ativo

Endocitose e Exocitose

7

Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

8

Membrana Celular

Processos de Transporte

Concentração
Quantidade de Soluto

Volume de solução

Solução

1 ou mais solutos

1 solvente

C
o

n
ce

n
tr

ar D
ilu

ir

9

Membrana Celular

Processos de Transporte

Tendência para o equilíbrio dos sistemas

10

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

11

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

12
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Movimento da água

Osmose

13

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

Atividade Prática 2

14

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

Meio 
Hipertónico

Meio 
Hipotónico

15

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

Concentração

Solução A Solução B

Elevada Baixa

Baixa Elevada

Igual Igual

Tonicidade

A = Hipertónica
B = Hipotónica

A = Hipotónica
B = Hipertónica

A = B que são 
isotónicas

Movimento da 
água

B A

A B

A B

17

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

18

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

19
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Descrição e Reflexão da Aula 3 
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Aula 3 (Aula 63) - 12 de Março, 4ª feira, 90min 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Introdução e 

preenchimento do 

questionário relativo à 

Atividade 2. 

-  Questionário 

 Leitura dos sumários das aulas anteriores. 

 Preenchimento do questionário de opinião 

relativa à Atividade 2. 

- - 

Momento 2 

(Professor Cooperante 

- 45minutos) 

- - 
 Entrega e correção do Mini Teste sobre o 

Módulo Inicial de Biologia. 
- - 

Momento 3  

Recapitulação da aula 

anterior 

 Metodologia 

Expositiva; 

 Metodologia de 

pergunta-resposta 

oral. 

 Power Point 

 Mecanismo de osmose; 

 Solução Hipertónica 

 Solução Hipotónica 

 Solução Isotónica 

 Célula Túrgida 

 Célula Plasmolisada 

 Lise celular 

 A maioria dos alunos participou nesta revisão da aula anterior e sabia explicar o raciocínio inerente ao mecanismo de osmose, bem 

como enunciar corretamente os conceitos associados. 
 Memorizar e compreender todos os conceitos abordados; 

Momento 4  

Resolução da Ficha de 

Trabalho 

 Resolução de 

exercícios de 

papel e lápis. 

 Ficha de 

Trabalho 

 Constituição, Estrutura e Função da 

Membrana Celular; 

 Constituição dos fosfolípidos; 

 Mecanismo de osmose; 

 Solução Hipertónica 

 Solução Hipotónica 

 Solução Isotónica 

 Célula Túrgida 

 Célula Plasmolisada 

 Lise celular 

 Disse-lhes que se fizessem e percebessem os exercícios todos da ficha, não desculpava erros no teste sobre esta matéria. Os alunos 

ficaram entusiasmados com isso. 

  Resolveram a ficha com empenho, perguntaram-me se podiam pesquisar no livro ao que respondi que sim, tiraram-me dúvidas. 

 Aproveitei o momento de resolução da ficha para dizer ao aluno que me colocou a questão sobre o movimento diagonal dos 

fosfolípidos, que tinha estado a pesquisar sobre a sua dúvida, incluindo nalgumas teses, afirmando que não tinha encontrado uma 

resposta. Expliquei-lhe que não encontrei nenhum estudo ou livro que referisse esse movimento, mas também nenhum que dissesse 

que não existia. 

 Durante o momento de resolução, percorri as mesas e fui tirando as dúvidas aos alunos. Entretanto tocou e eu não me apercebi, mas 

os alunos continuaram a resolver a ficha e a tirar dúvidas. 

 Os objetivos e competências da Ficha de Trabalho encontram-se no Apêndice W. 

Reflexão: 

A aula correu bem, começando pelo facto de os alunos saberem explicar o mecanismo de osmose, bem como enunciar os conceitos a ele associados corretamente, o que significa que estiveram atentos na aula anterior, interiorizaram nova informação com a realização da atividade prática e, possivelmente, que estudaram em casa. No entanto, em 

relação à ficha de trabalho, senti que a mesma estava grande demais e que os alunos precisavam de mais tempo para a sua resolução. Para a próxima, vou procurar fazer uma ficha mais pequena e talvez evitar exercícios com o mesmo tipo de raciocínio, de modo a não se tornar repetitiva. Contudo, digo talvez, pois apercebi-me que alguns alunos 

tinham dificuldade em transportar o raciocínio de uns exercícios para os outros e que necessitavam mesmo de realizar exercícios semelhantes, de modo a passar pelo maior número de situações possível. Penso que os alunos ficaram entusiasmados com o facto de os avisar que se fizessem todos os exercícios da ficha e os percebessem, tinham boa 

nota no teste, pois eles estavam inseguros e desanimados com as notas do Mini Teste e precisavam de um estímulo positivo. 
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APÊNDICE U 

Slides da Aula 3 
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AULA 63

Heterotrofia

12 de Março de 2014

4ª feira

1

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose

2
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APÊNDICE V 

Ficha de Trabalho 
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Ficha de Trabalho 

Grupo I 

Estrutura e função da membrana plasmática 

1. A membrana celular é o invólucro de todas as células, definindo os seus limites. Tem 

uma espessura entre 6 a 9nm, apenas visível ao microscópio eletrónico. A imagem 

seguinte (imagem 1) representa o modelo da estrutura membranar mais aceite 

atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Responde, atentamente, às seguintes questões. 

 

1.1.1 Identifica o modelo representado na imagem 1. 

1.1.2 Faz a legenda da figura. 

1.1.3 Como se designam os movimentos A e B? 

 

 

Agrupamento de Escolas Monte da Lua 
Escola Secundária de Santa Maria – Sintra 

Biologia e Geologia 
 

Nome:_____________________________________________
_____ 
 
Nº:_____    10º Ano    Turma:_______ Data:___/____/20__ 

1 

2 

3 

4 

5 

Imagem 1 
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1.2 Seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

A membrana plasmática desempenha um papel determinante na manutenção do 

equilíbrio celular, pois 

 

(A) transporta substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. 

(B) controla o movimento de água. 

(C) é fluida. 

(D) apresenta permeabilidade seletiva. 

 

2. No sentido de investigar a fluidez dos componentes membranares, efetuaram-se 

uma série de experiências. O esquema seguinte (imagem 2) representa uma 

dessas experiências, na qual foram colocadas células de rato e células humanas, 

que se encontram coradas diferencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Responde, atentamente, às seguintes questões. 

2.1.1 Qual foi o objetivo da coloração das diferentes células? 

2.1.2 Em que medida os resultados da experiência evidenciam a fluidez e a 

dinâmica dos componentes membranares? 

Imagem 2 
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3. Faz corresponder a cada um dos termos da coluna A, relativos aos diferentes 

constituintes celulares, a respetiva afirmação, que consta na coluna B. 

 

 

 

 

4. Seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

Os fosfolípidos são moléculas 

(A) anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar, hidrofóbica, e uma não 

polar, hidrofílica. 

(B) ternárias, pois têm na sua composição um fósforo. 

(C) polares de grandes dimensões. 

(D) anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar, hidrofílica, e uma não 

polar, hidrofóbica. 

 

5. Com base na estrutura química dos fosfolípidos, explica a sua disposição na 

membrana. 

 

6. Seleciona a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, 

os espaços seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

1. Molécula anfipática que se dispõe em dupla 

camada. 

2. Moléculas que incluem um lípido e um 

glícido. 

3. Molécula que, em excesso, diminui a fluidez 

da membrana. 

4. Moléculas proteicas com uma porção 

hidrofílica e outra hidrofóbica. 

5. Moléculas que participam no 

reconhecimento substâncias. 

6. Molécula completamente hidrofílica. 

Coluna B 

A. Proteínas intrínsecas. 

B. Fosfolípidos. 

C. Proteínas extrínsecas. 

D. Glicolípidos. 

E. Colesterol. 

Coluna A 
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As moléculas de glicolípidos e glicoproteínas localizam-se na face ___________ 

da membrana e participam na/no _____________ de certas substâncias por parte 

da célula. 

(A) interna… defesa. 

(B) externa… reconhecimento. 

(C) externa… defesa. 

(D) interna… reconhecimento. 

 

7. Explica a importância de existirem diferentes tipos de glicolípidos e 

glicoproteínas, até dentro do mesmo indivíduo. 

 

8. Classifica as seguintes afirmações como verdadeira (V) ou falsa (F). 

(A) Os glicolípidos e glicoproteínas apenas existem no folheto da membrana 

plasmática orientado para o meio intracelular. 

(B) A região interior da membrana plasmática tem características hidrofóbicas. 

(C) As proteínas periféricas localizam-se apenas em contacto com o meio 

extracelular. 

(D) Na membrana citoplasmática, os fosfolípidos e as proteínas ocupam posições 

fixas. 

(E) As moléculas de colesterol da membrana citoplasmática influenciam as suas 

características de fluidez. 

 

Grupo II 

Transporte membranar 

1. Seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

Osmose é 

(A) o movimento de água através da membrana, de fora para dentro da célula. 
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(B) a passagem de água através da membrana, do meio hipotónico para o meio 

hipertónico. 

(C) o movimento de soluto através da membrana, do meio menos concentrado 

para o mais concentrado. 

(D) a passagem de água através da membrana, da solução de maior concentração 

para a de menor concentração. 

 

2. A figura seguinte (imagem 3) representa, esquematicamente, três células vegetais 

colocadas em três meios com características diferentes. 

 

2.1 Faz corresponder a cada uma das células, A, B ou C, um dos seguintes meios:  

Meio 1 – Meio isotónico 

Meio 2 – Meio hipertónico 

Meio 3 – Meio hipotónico 

2.2 Seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

 Na situação C 

(A) não existe movimento de água através da membrana citoplasmática da 

célula. 

(B) o movimento de água para o meio intracelular compensa o movimento de 

água para o meio extracelular. 

Imagem 3 
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(C) as moléculas de água deslocam-se preferencialmente do meio extracelular 

para o meio intracelular. 

(D) as moléculas de água deslocam-se preferencialmente do meio intracelular 

para o meio extracelular. 

2.3 A figura seguinte (imagem 4) esquematiza o aspeto apresentado por três plantas, 

após receberem doses diferentes de adubo. 

 

 

 

 

 

2.3.1 Faz corresponder às letras, A, B, C, da imagem 3, os números I, II, III, da 

imagem 4. 

2.3.2 Se se pretendesse conservar uma planta cortada, numa jarra, durante o 

maior período de tempo possível, qual dos meios, 1, 2 ou 3, se escolheria? 

Justifica a sua resposta. 

 

3. O gráfico seguinte (imagem 5) representa a variação de volume de células animais 

que, colocadas num meio A com uma determinada concentração de sacarose, 

foram transferidas, ao fim de 15 minutos, para um meio B com diferente 

concentração de sacarose. 

 

 

 

 

Imagem 4 

Imagem 4 
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3.1 Refere como variou o volume das células quando foram transferidas para o 

meio B. 

3.2 Compara, quanto à concentração de sacarose, os meios A e B.  

3.3 Explica por que razão o volume das células se manteve estável após 25 

minutos do início da experiência. 

 

4. A figura seguinte esquematiza quatro comportamentos de glóbulos vermelhos 

quando colocados numa solução salina com concentração diferente. 

 

 

 

 

 

4.1 As células A, B e C estão, respetivamente: 

 

(A) Túrgida, normal e plasmolisada 

(B) Plasmolisada, normal e túrgida 

(C) Plasmolisada, túrgida e normal 

(D) Túrgida, plasmolisada e normal 

 

4.2 A célula A foi colocada num meio_____________ relativamente ao meio 

intracelular, pelo que, ______________ água. 

(A) hipotónico… ganha 

(B) hipotónico… perde 

(C) hipertónico… ganha 

(D) hipertónico… perde 

 

Água + NaCl 20%o Água + NaCl 9%o Água + NaCl 6%o Água + NaCl 4%o 
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4.3 A célula C foi colocada num meio_____________ relativamente ao meio 

intracelular, pelo que, ______________ água. 

 

(A) hipotónico… ganha 

(B) hipotónico… perde 

(C) hipertónico… ganha 

(D) hipertónico… perde 

4.4 Que resultados prevês se forem colocadas hemácias no meio D? 

4.5 Que resultados prevês se for colocada uma célula vegetal no meio D? 

4.6 Qual a importância de o soro fisiológico aplicado em medicina apresentar uma 

concentração salina de 9%o? 

5. Faz corresponder a cada um dos termos da coluna A, relativos aos diferentes 

constituintes celulares, a respetiva afir 

 

 

 

 

 

 

1. Pode ocorrer lise em células animais. 

2. Aumento do volume dos vacúolos em células 

vegetais. 

3. Manutenção do volume da célula. 

4. Pode ocorrer morte celular por desidratação. 

5. Não se verifica qualquer movimento de moléculas 

de água através da membrana citoplasmática. 

6. É mantida a integridade das células vegetais. 

7. A membrana plasmática afasta-se da parede 

celular. 

8. Ocorre diluição do meio intracelular. 

Coluna B 

A. Meio hipotónico. 

B. Meio hipertónico. 

C. Meio isotónico. 

D. Nenhum dos anteriores. 

E. Todos os anteriores. 

Coluna A 



313 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE W 

Objetivos e Competências da Ficha de Trabalho 
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Objetivos e Competências da Ficha de Trabalho 

 

 

 

 

  

Momentos 

da 

Atividade 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Competências 

Realizar a 

Ficha de 

Trabalho 

 Aplicar na prática, em termos de 

exercícios de papel e lápis, os 

conhecimentos abordados nas 

aulas. 

 Sistematizar os conteúdos. 

 Interpretar os textos informativos; 

 Interpretar os gráficos; 

 Interpretar esquemas e imagens; 

 Relacionar a informação; 

 Ler os textos 

informativos; 

 Analisar os gráficos; 

 Legendar 

imagens/esquemas; 

 Identificar modelos; 

 Relacionar conceitos; 

 Responder a questões; 

 Registar dúvidas para 

colocar à professora; 

 Conhecimento substantivo: 

Recordar, interiorizar e aplicar em 

diferentes situações e problemas os 

conceitos de: heterotrofia; seres 

heterotróficos, ultraestrutura da 

membrana celular, organelos 

envolvidos no movimento de 

substâncias através da membrana 

celular; fosfolípidos e a sua estrutura 

química, osmose, célula túrgida, 

célula plasmolisada, meio hipertónico, 

meio isotónico, meio hipotónico; 

difusão simples; gradiente de 

concentração. 

 Conhecimento Processual: 

Interpretação de representações 

gráficas e esquemáticas e de textos. 

Utilização de dados numéricos. 

Resposta a questões semelhantes às 

apresentadas nos testes e no exame 

nacional. 

 Raciocínio: Resolução de problemas, 

interpretação de dados, previsão e 

avaliação de resultados, 

estabelecimento de comparações, 

realização de inferências, 

generalização e dedução. 

Discutir a 

Ficha de 

Trabalho 

 Confrontar as diferentes respostas 

e conceções; 

 Esclarecer as dúvidas dos alunos; 

 Colmatar as dificuldades dos 

alunos na interiorização de 

conceitos; 

 Colmatar as dificuldades dos 

alunos e elaboração de 

raciocínios; 

 Apresentar as 

respostas dadas; 

 Justificar, oralmente, 

as opções tomadas; 

 Ouvir os outros; 

 Registar as opções 

cientificamente 

corretas; 

 Colocar as dúvidas à 

professora; 
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APÊNDICE X 

Descrição e Reflexão da Aula 4 
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Aula 4 (Aula 64) - 14 de Março, 6ª feira, 90min 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a 

desenvolver pelos alunos Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Introdução da 

aula 

-  Power Point - 

 Iniciei a aula com o ditado dos sumários das aulas anteriores que se encontravam em atraso. 

 Aproveitei para explicar que todos os documentos trabalhados nas aulas (as Atividades, fichas de trabalho, teste, etc.) iriam para a página do Moodle, na qual os alunos deveriam estar inscritos e 

acompanhar regularmente. 

 Perguntei se alguém tinha resolvido a ficha em casa, mas ninguém o tinha feito. Por isso, dei 30 minutos para a finalizarem na aula. 

- 

Momento 2 

Resolução da 

Ficha de 

Trabalho 

 Resolução de uma 

ficha de Trabalho 

 Ficha de 

Trabalho 

 Manual 

 Constituição, Estrutura e 

Função da Membrana 

Celular; 

 Constituição dos 

fosfolípidos; 

 Mecanismo de osmose; 

 Solução Hipertónica 

 Solução Hipotónica 

 Solução Isotónica 

 Célula Túrgida 

 Célula Plasmolisada 

 Lise celular 

 Durante a resolução da ficha, a dinâmica foi semelhante à aula anterior: fui percorrendo as mesas a tirar dúvidas aos alunos e a prestar atenção à evolução da resolução. 

 Os objetivos e competências da Ficha de 

Trabalho encontram-se no Apêndice W. 
Momento 3 

Discussão da 

Ficha de 

Trabalho 

 Metodologia de 

pergunta-resposta oral 

 Metodologia 

expositiva 

 Quadro 

 Power Point 

 Quando a maioria dos alunos acabou a resolução da ficha, iniciei a sua discussão/correção. Para não me esquecer de nenhum aluno, fui colocando as questões da ficha a cada um, individualmente, 

seguindo a ordem dos lugares. 

 Após a resposta de determinado aluno, ou confirmava a sua veracidade e/ou perguntava se os restantes alunos da turma estavam de acordo, se queriam acrescentar alguma informação. Por fim, eu 

mesma poderia acrescentar informação importante ainda não referida, ou mesmo explicar o raciocínio da pergunta e da resposta com apoio do quadro, fazendo esquemas e desenhos. Cheguei 

também a utilizar imagens do power point. 

 Após a discussão de determinadas perguntas, alguns alunos pediam-me para ditar uma resposta modelo. Expliquei-lhes que muitas vezes não existia um único caminho, por isso, nessas ocasiões 

optei por dizer os tópicos que não deveriam faltar na resposta. 

Momento 4 

Difusão Simples 

e Programa de 

Computador 

 Metodologia 

expositiva 
 Power Point 

 Difusão Simples; 

 Programa de 

Computador. 

 Antes de prosseguir para a Difusão Simples, recapitulei/resumi, a osmose. 

 Como a maioria dos alunos mostrou estar a compreender o fenómeno de osmose, tentei deduzir com eles a lógica do mecanismo de difusão simples, através de uma sessão de pergunta-resposta oral, 

ao longo dos slides do power point. 

 Por fim, comparei os dois fenómenos, reforçando as semelhanças e as diferenças. 

 Para terminar a aula, expliquei como seria a aula prática de 2ª feira: no que iria consistir e como funciona o programa de computador com que iriamos trabalhar. 

 Ter a noção que os sistemas tendem para o 

equilíbrio; 

 Compreender a lógica inerente ao 

mecanismo de difusão simples. 

 Comparar a osmose com a difusão simples. 

Reflexão: 

Apesar do interesse dos alunos na resolução e correção da ficha, a aula de hoje tornou-se um pouco confusa. Penso que o principal motivo se deveu a corrigir a ficha sequencialmente, seguindo a ordem dos lugares da sala. Ao adotar essa estratégia, a partir de um determinado momento, alguns alunos aperceberam-se da lógica que eu estava a seguir e 

fizeram as contas para saber a pergunta que lhes ia ser feita. Consequentemente, só se preocupavam em saber a resposta a essa pergunta e não prestavam atenção à discussão que se ia desenvolvendo em torno das outras questões. Deste modo, concluí que não é um bom método a utilizar, pelo menos quando os alunos já sabem as perguntas que lhes vou 

fazer. Talvez se forem perguntas que surgissem ao longo da aula, não houvesse problema. Optei por utilizar este esquema, pois nas aulas anteriores, nos momentos de pergunta-resposta oral, me apercebi que determinados alunos estavam sempre em responder em detrimento de outros. Para evitar esta situação, experimentei este método, mas não foi 

bem-sucedido. Além deste aspeto, fiquei um pouco insatisfeita quando os alunos me pediram para ditar as respostas. Por um lado, considerei um pedido um pouco imaturo e infantil, pelo que não queria fazer a vontade. Por outro lado, como queria que os alunos retivessem os pontos essenciais das respostas, acabei por os ditar em forma de tópicos. Por 

fim, saí desta aula com a sensação que continuo ainda muito presa ao papel de aluna e que estou com dificuldade em me adaptar ao papel de professora. Sinto isto porque estou constantemente a colocar-me do lado dos alunos, a perceber porque é que querem uma resposta certa dada pelo professor, a perceber porque é que tendem a falar para trás em 

determinados momentos, entre outras situações. Talvez esta metamorfose aluna-professora seja um processo lento que virá com a experiência. 
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APÊNDICE Y 

Slides da Aula 4 
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AULA 64

Heterotrofia

14 de Março de 2014

6ª feira

1

Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

• Difusão Simples

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

• Transporte Ativo

Endocitose e Exocitose

2

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte não mediado

• Difusão Simples

3

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Simples

4

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Simples

5

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Simples

6
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Simples

Equilíbrio de Concentrações

7

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Simples

8

Membrana Celular

Processos de Transporte

Osmose Difusão Simples

Água Solutos

Meio menos concentrado

Meio mais concentrado

Meio mais concentrado

Meio menos concentrado

9

Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

• Difusão Simples

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

• Transporte Ativo

Endocitose e Exocitose

10

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

11

Membrana citoplasmática

Meio 
extracelular

Meio 
intracelular

Canais que abrem e fechamCanais permanentemente abertos

Abrir e fechar os canais verde e azul

Como Funciona o Programa

12
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Como Funciona o Programa

13

Como Funciona o Programa

14

Como Funciona o Programa

15

Como Funciona o Programa

16

Como Funciona o Programa

Mostrar 
concentrações

17

Como Funciona o Programa

18
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Como Funciona o Programa

Apagar partículas ou reiniciar

19

Como Funciona o Programa

20
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APÊNDICE Z 

Descrição e Reflexão da Aula 5 
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Aula 5 (Aula 65) - 17 de Março, 2ª feira, 135min 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver 

pelos alunos Principais momentos 
Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Introdução 

 Metodologia 

Expositiva 

 Power 

Point 
 Transporte Mediado 

 Comecei por ditar os sumários das aulas anteriores. 

 Expliquei o conceito de transporte mediado. 

 Voltei a explicar as ferramentas do programa informático com que iam trabalhar nesta aula, com apoio do power 

point. 

 Distribui o enunciado da Atividade Prática 3. 

 Perceber que, ao contrário do transporte 

não mediado, o mediado requer proteínas 

transportadoras na membrana. 

Momento 2 

Resolução da Atividade 

Prática 3 

 Trabalho 

Investigativo 

 Simulado

r 

Informáti

co 

 Atividade 

Prática 3 

 Question

ário 

relativo à 

Atividade 

Prática 3 

 Difusão Facilitada 

 Proteínas Transportadoras da 

Membrana 

 Meio Externo e interno da 

Membrana 

 Concentração de soluto 

 Meio Hipertónico 

 Meio Hipotónico 

 Gradiente de Concentração 

 Velocidade de Transporte 

 Como era uma atividade investigativa, deixei os alunos trabalhar com o simulador durante um tempo, de modo a 

poderem explorar as suas potencialidades. 

 Depois pedi para delinearem um planeamento experimental que permitisse responder às questões colocadas no 

enunciado da atividade. 

 Por fim, fui percorrendo as mesas, esclarecendo dúvidas e orientando os grupos de trabalho. 

 Alguns grupos de alunos tiveram facilidade em delinear um planeamento experimental e separar os resultados das 

interpretações dos mesmos; enquanto outros necessitaram de grande apoio da minha parte. Procurei não dar 

respostas, mas colocar-lhes pequenas perguntas orientadoras. 

 À medida que os grupos iam terminando o trabalho investigativo, distribuía pelos alunos o questionário relativo a 

esta atividade. 

 Os grupos que terminaram muito antes de outros grupos aproveitaram para ir adiantando o relatório. 

 Para realizar esta aula, tive de reservar uma sala de informática antecipadamente. Como houve uma falha no 

cruzamento de informação, acabei por ficar com uma sala reservada apenas por uma aula e meia. Deste modo, a meio 

da aula do 2º turno, tive de ir com os alunos para a Biblioteca. Infelizmente, a maioria dos computadores da 

Biblioteca não estava a funcionar ou não reconhecia o programa de computador. Por fim, encontrou-se uma solução: 

conseguimos uma sala de informática disponível, onde ficámos até ao fim do tempo de aula. 

 Os objetivos e competências da Atividade 

Prática 3 encontram-se no apêndice H. 

Momento 3 

Difusão Facilitada 

 Metodologia 

Expositiva 

 Power 

Point 

 Após todos os alunos terem terminado a atividade, fez-se uma análise dos mecanismos inerentes à Difusão 

Facilitada. 

 Os alunos foram completando as informações que iam sendo projetadas, baseando-se nas conclusões tiradas no 

trabalho investigativo. 

 

 Perceber os mecanismos de transporte na 

Difusão Facilitada 

Reflexão: 

Penso que a manipulação de um programa informático foi muito estimulante e cativante para os alunos, uma vez que se mostraram empenhados no trabalho ao longo da aula. Por outro lado, senti que alguns alunos tiveram alguma dificuldade em perceber como utilizar um 

simulador no contexto de uma aula de Biologia e Geologia, como se ambos estivessem totalmente dissociados. Na verdade, estão bastante interligados, mas não é muito habitual associá-los nas aulas, por isso, os alunos estranham e têm alguma dificuldade em adaptar-se a 

esta situação. Assim, é muito importante que o professor tenha a iniciativa de proporcionar estas situações ao longo da sua prática letiva, porque as tecnologias estão cada vez mais presentes no dia-a-dia dos alunos e na comunidade científica, aproximando os alunos do 

fazer ciência. O facto de os alunos terminarem a investigação em momentos diferentes, revelou-se muito positivo, uma vez que me apercebi que, após uma aula prática, o ideal seria haver sempre tempo para os alunos realizarem o relatório ainda na sala, pois mantêm o 

trabalho colaborativo, o professor pode acompanhar e orientar os grupos e, por fim, os alunos não levam trabalho para casa. Infelizmente, nem sempre há tempo para tal. Contudo, sempre que pedir um Relatório simplificado, como o V de Gowin, tentarei fazê-lo. A única 

desvantagem é que se pode tornar injusto para os grupos com um ritmo mais lento que terminem o trabalho prático mais tarde ou, na mesma linha de raciocínio, poderá fazer com que alguns alunos queiram despachar o trabalho prático para terem tempo de escrever o 

relatório ainda em aula. Contudo, serão questões a contornar junto do grupo de alunos com que se está a trabalhar. Numa próxima situação deste tipo, assegurar-me-ei que haverá uma sala de informática disponível para a totalidade de tempo de aula, pois, caso contrário, 

torna-se muito confuso, os alunos perdem o fio condutor da aula e, no caso de estarem a meio de uma investigação, poderão quebrar o raciocínio que seguiam. 
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APÊNDICE AA 

Slides da Aula 5 
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AULA 65

Heterotrofia

17 de Março de 2014

2ª feira

1

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

Atividade Prática 3

Atividade no Simulador

2

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

O transporte de substâncias ocorre a 

favor do gradiente de concentração.

Nesse transporte intervêm proteínas

transportadoras da membrana.
Difusão Simples

Porquê?

3

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

Transporte de:

• Moléculas polares de grandes dimensões:

• Iões:

 Ex: glicose, aminoácidos, vitaminas…

 Ex: K+, Na+, Cl-

4

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

5

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

6
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

Movimento segundo o Gradiente de Concentração
7

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

8

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

9

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

10

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

11

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

12
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

13

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

14

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

1º - Ligação da molécula a transportar à permease

2º - Alteração conformacional da permease, que permite a

passagem da molécula através da membrana.

3º - Libertação da molécula no outro lado da membrana e

regresso da permease à conformação inicial.

Existem canais proteicos que não mudam a sua conformação.

15

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

16

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

17

Membrana Celular

Processos de Transporte

Difusão Facilitada

18
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APÊNDICE AB 

Descrição e Reflexão da Aula 6 
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Aula 6 (Aula 66) - 19 de Março, 4ª feira, 90min 

 

 

 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 
Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 

Conteúdos 

Abordados 
Observações 

Momento 1 

Introdução 

 Metodologia 

Expositiva 
 Power Point - 

 Depois de ditar os sumários em atraso, iniciei a aula recapitulando os vários processos de transporte, passando, depois, para um dos que 

ainda não tinha sido trabalhado: o transporte ativo. Nessa passagem, introduzi o momento 2 da aula. 
- 

Momento 2 

Processos de 

Transporte 

 Resolução de 

um exercício do 

Manual 

 Manual 

 Power Point 

 Difusão Simples 

 Difusão Facilitada 

 Transporte Ativo 

 Tal como em resoluções de exercício anteriores, comecei por dar um tempo aos alunos para lerem com atenção as perguntas, interpretarem a 

informação do exercício e, por fim responderem às questões no caderno, discutindo com o par da díade. 

 Enquanto os alunos resolviam o exercício, percorri as mesas a tirar dúvidas. 

 Quando acabaram, comecei a discutir o exercício com eles, perguntando a alguns alunos, aleatoriamente, cada questão. 

 Pedi a um aluno para me explicar o raciocínio no quadro, com a ajuda do gráfico do exercício projetado. 

 Houve uma aluna que continuou sem perceber, por isso, posteriormente, expliquei também. 

 Responder às questões do exercício; 

 Interpretar imagens, esquemas, gráficos e tabelas; 

 Relacionar a difusão simples e facilitada entre si; 

 Relacionar a difusão facilitada com o transporte ativo; 

 Compreender as diferenças e semelhanças entre estes três tipos de transporte. 

 Perceber os mecanismos inerentes a cada tipo de transporte; 

 Explicar, no quadro, o raciocínio inerente a algumas respostas; 

Momento 3 

Transporte 

Ativo 

 Metodologia 

Expositiva 
 Power Point  Transporte Ativo 

 Depois dos alunos resolverem o exercício, passei a explicar, em pormenor, o transporte ativo. 

 Com a ajuda dos slides, mostrei uma sequência esquemática de imagens, explicando, com tempo, o que acontecia em cada fase deste 

processo de transporte. No fim, mostrei o vídeo (do qual retirei as imagens), onde as fases ocorrem sequencialmente. 

 Depois de mostrar o mecanismo, expliquei quando ocorria este tipo de transporte e aproveitei o exemplo dado no exercício, tornando a 

esclarecer o seu raciocínio. 

 Conhecer os mecanismos inerentes ao transporte ativo; 

 Saber quando ocorre este tipo de transporte; 

Momento 4 

Endocitose e 

Exocitose 

 Metodologia 

Expositiva 
 Power Point 

 Endocitose 

 Exocitose 

 A endocitose e exocitose foram abordadas sem recurso a um exercício, apenas oralmente. 

 Comecei por desdobrar estas palavras, de modo a entender melhor o seu significado. 

 Expliquei quando se davam estes tipos de transporte, os materiais que transportavam e os vários tipos que existem dentro da endocitose. 

 Para explicar os mecanismos de transporte, em si, apoiei-me em sequências de imagens esquemáticas (tal como fiz no transporte ativo) e só 

no fim é que mostrei o vídeo do qual retirei as imagens. 

 Conhecer os mecanismos inerentes à endocitose e à fagocitose; 

 Saber quando ocorre este tipo de transporte, os materiais que transportam e os vários tipos que existem; 

 Perceber as diferenças entre vários tipos de transportes. 

Momento 5 

Consolidação 

dos Processos 

de Transporte 

 Construção de 

um Mapa de 

Conceitos 

 Power point 

 Ficha com o 

Mapa de 

Conceitos 

 Todos os Processos 

de Transporte acima 

referidos 

 Para interiorizar os conceitos e organizar ideias, distribuí pelos alunos um Mapa de Conceitos (já construído, mas com os espaços por 

preencher). Simultaneamente, projetei-o no quadro. 

 Os alunos estavam a meio do deu preenchimento quando tocou para a saída. 

 Preencher os espaços em branco do mapa de conceitos; 

 Organizar, esquematicamente, os principais conceitos relacionados com este tema; 

 Comparar os vários tipos de transportes; 

 Relacionar os vários tipos de transporte entre si; 

 Os objetivos e competências do Mapa de conceitos encontram-se detalhadamente no Apêndice AE. 

Reflexão: 

Esta aula foi bastante expositiva e de resolução de exercícios de papel e lápis. Ao longo da intervenção, neste tipo de aulas, optei quase sempre por apresentar o exercício primeiro, de modo a fazer com que os alunos pensassem sobre o problema só depois é que explicava a fundo o tema, já com a atenção deles. Os exercícios do manual estão construídos 

para tal, uma vez que através da interpretação da informação fornecida, os alunos conseguem responder às perguntas e perceber o raciocínio. Ao longo da resolução dos exercícios, quando me desloco pelas mesas a tirar dúvidas e paro num grupo, tenho tendência a focar-me totalmente nesse grupo, esquecendo o resto da sala. Faço-o inconscientemente, 

tentando perceber, cuidadosamente, as questões dos alunos e tentando encontrar um raciocínio explicativo acessível. Por vezes, posso até nem ter noção do que se passa à minha volta, pretendendo apenas que o aluno aprenda, nem que seja à n-ésima vez. Contudo, sei que não o posso fazer pois, ao desligar-me do resto da turma, posso perder o seu 

controlo. Os alunos apercebem-se da minha atenção a determinado grupo e aproveitam para poder conversar com os colegas, deixando a atividade de parte. Como tal, tenho de fazer um esforço por mudar esta minha tendência. Poderei, por exemplo, manter-me de pé, numa postura direita, atenta ao que os alunos me estão a perguntar, mas observando a 

turma, simultaneamente. No final da aula forneci o mapa de conceitos, pois trata-se do encerramento de um tema importante, funcionando como uma síntese conclusiva destes conteúdos. Relativamente ao Mapa de Conceitos, teria sido preferível que cada aluno construísse o seu, individualmente, estabelecendo as relações que considerasse mais 

apropriadas e organizando hierarquicamente os conceitos. Nesse caso, também seria como uma autoavaliação de conhecimentos. Contudo, preferi fazer de uma forma mais standard, de modo a orientar o estudo dos alunos. De uma próxima vez, se continuar com o tempo apertado, irei tentar construir um mapa de conceitos em simultâneo com os alunos, 

de modo a usufruir de um maior número de potencialidades dos Mapas de Conceitos. 
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APÊNDICE AC 

Slides da Aula 6 
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AULA 66

Heterotrofia

19 de Março de 2014

4ª feira

1

Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

• Difusão Simples

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

• Transporte Ativo

Endocitose e Exocitose

2

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte mediado

• Transporte Ativo

3

Membrana Celular

Processos de Transporte

4

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

5

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

Transporte de uma substância através da membrana plasmática contra 

o gradiente de concentração.

Meio menos
concentrado

Meio mais
concentrado

É necessário gasto de energia!

6
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

ATP

Adenosina Trifosfato

Fonte de energia diretamente utilizável pelas células

7

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

8

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

9

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

10

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

11

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

13

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

14

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

15

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

16

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

17

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

18

 



354 
 

  



355 
 

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

19

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

https://www.youtube.com/watch?v=zclbRw_S3JI

20

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

A Osmose, a Difusão Simples e a Difusão Facilitada têm em comum o 

facto de contribuírem para a uniformização das concentrações entre o 

meio intracelular e o meio extracelular.

Mas nalgumas situações…

21

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

• De manter as concentrações do seu meio interno independentemente

do meio externo.

… as células precisam

• Retirar nutrientes do meio, mesmo que existam em menor

quantidade no meio externo, relativamente ao interior da célula.

• Libertar para o exterior produtos de excreção, mesmo que aí as suas

concentrações sejam superiores.

22

Membrana Celular

Processos de Transporte

Transporte Ativo

Síntese de proteínas 
Funções enzimáticas.

Elevada concentração de K+

Dentro das células

Elevada concentração de Na+

Fora das células

gradiente responsável pela 
geração de sinais elétricos no 

sistema nervoso.

23

Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

• Difusão Simples

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

• Transporte Ativo

Endocitose e Exocitose

Transporte Passivo

24
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Membrana Celular

Processos de Transporte

• Osmose

Transporte não mediado

• Difusão Simples

Transporte mediado

• Difusão Facilitada

• Transporte Ativo

Endocitose e Exocitose

25

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose e Exocitose

26

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose e Exocitose

Endo citose

Exo  citose

Origem grega:

kytos

Significa “célula”

Significa “interior”

Significa “exterior”

27

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose e Exocitose

Endocitose

Transporte de material para o meio interno da célula

Exocitose

Transporte de material para o meio externo da célula

28

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose e Exocitose

Transporte de:

• Pequenas moléculas em elevadas quantidades

• Macromoléculas (moléculas de elevadas dimensões)

• Pequenas células

 Ex: proteínas, polissacarídeos, etc.

29

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

30
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

31

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

32

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

33

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

34

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

35

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

36
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

37

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

38

Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

39

Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

40

Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

41

Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

42
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

44

Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

45

Membrana Celular

Processos de Transporte

Exocitose

46

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose e Exocitose

https://www.youtube.com/watch?v=Oy7yG2Hfbkg

Ver a partir do minuto 0:52

47

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

Existem vários tipos de endocitose, dos quais abordamos:

A Fagocitose

A Pinocitose

Transporte de partículas sólidas 

Transporte de partículas em solução

Pseudópodes

Invaginações

48

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

A Fagocitose

Transporte de partículas sólidas 

Pseudópodes
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

A Fagocitose

A fagocitose significa, literalmente, “alimentação celular”, um método

comum entre os protozoários e metazoários. É também o meio pelo qual

os leucócitos do sangue – glóbulos brancos - engolem detritos celulares

e micróbios patogénicos existentes no sangue.

50

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

A Pinocitose

Transporte de partículas em solução

Invaginações

51

Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

A Pinocitose

A pinocitose está associada à captura de gotículas de lípidos que se

encontram na cavidade intestinal pelas células do epitélio intestinal.

52

TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA

pode ser

Não mediado ? Transporte em quantidade

pode ser

? Difusão Simples

que transportaque transporta

Realizam-se

Sem gasto de 
energia

Com gasto de 
energia

pode ser

? ?

pode ser

? Exocitose

que transporta

? ? ?

Realizam-se

pode ser

? ?

?Pequenas 
moléculas polares

ou ou

que transporta

Partículas sólidas

que transporta

?

53

 

 

 

 

 

 

 



366 
 

  



367 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE AD 

Mapa de Conceitos 
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Ficha de Trabalho 2 

Nesta ficha de trabalho vais completar o Mapa de Conceitos que se encontra na 

página seguinte. O mesmo refere-se aos vários tipos de transporte que ocorrem 

através da membrana citoplasmática, integrados no estudo da Heterotrofia. A 

realização desta ficha de trabalho tem como objetivo ajudar-te a organizar e a 

sintetizar os principais conceitos abordados nesta temática. 
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Realizam-se Realizam-se 

pode ser pode ser pode ser 

pode ser 

Não mediado  Transporte em quantidade 

ou ou 

TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA 

Sem gasto de energia Com gasto de energia 

   

 Pequenas 
moléculas polares 

 Difusão Simples 

que transporta que transporta 

   Exocitose 

que transporta pode ser 

  

que transporta 

Partículas sólidas 

que transporta 



371 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE AE 

Objetivos e Competências do Mapa de Conceitos 
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Objetivos e Competências do Mapa de Conceitos 

 

 

  

Momentos 

da 

Atividade 

Objetivos Gerais Objetivos Específicos Competências 

Preencher o 

Mapa de 

Conceitos 

 Compreender os 

conceitos 

relacionados com o 

transporte 

membranar; 

 Sintetizar esses 

conceitos; 

 Memorizar esses 

conceitos; 

 Organizar os 

conceitos de forma 

hierárquica e 

interrelacionada; 

 Cimentar o 

conhecimento; 

 Preparar o teste de 

avaliação com esta 

ferramenta de estudo. 

 Preencher os espaços em branco; 

 Observar a estrutura hierárquica; 

 Situar os conceitos mais gerais e 

inclusivos no topo; 

 Situar os conceitos mais 

específicos em níveis inferiores; 

 Identificar relações entre 

conceitos; 

 Verificar se as ligações laterais 

estão entre conceitos com os 

mesmos graus de generalidade; 

 Traduzir as relações entre 

conceitos por um número 

mínimo de palavras. 

 Registar as dúvidas. 

 Conhecimento 

substantivo: 

Compreender os 

principais 

conceitos do 

transporte 

membranar. 

 Conhecimento 

Processual: 

Elaboração de 

representações 

esquemáticas, em 

forma de mapa. 

 Raciocínio: 

Comparar e 

relacionar os 

conceitos entre si. Discutir o 

Mapa de 

Conceitos 

 Verificar se há 

conceitos mal 

percebidos; 

 Comparar com as 

respostas dos 

colegas; 

 Esclarecer as 

dúvidas. 

 Verificar as respostas dadas; 

 Substituir respostas, se 

necessário; 

 Ouvir/ver as respostas dos 

restantes; 
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APÊNDICE AF 

Descrição e Reflexão da Aula 7 
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Aula 7 (Aula 67) - 21 de Março, 6ª feira, 90min 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos 

alunos Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Revisão dos 

Processos de 

Transporte 

 Metodologia de 

Pergunta-Resposta 

 Power 

Point 

 Ficha com 

Mapa de 

Conceitos 

 Todos os Processos de Transporte 

Membranares 

 Como a resolução do mapa de conceitos ficou a meio, nesta aula dei espaço para a finalizarem e, por fim, corrigirmos. 

 Chamei uma aluna ao computador e, com o Mapa de Conceitos projetado, pedi-lhe para preencher os espaços de acordo com o que tinha feito. 

 Posteriormente, houve uma pequena discussão, na qual se questionou os vários alunos se tinham colocado o mesmo que a aluna que foi ao computador. Aproveitou-se o 

momento para tirar dúvidas e encerrar esta temática de conteúdos. 

 Organizar, esquematicamente, os principais conceitos 

relacionados com este tema; 

 Comparar os vários tipos de transportes; 

 Relacionar os vários tipos de transporte entre si; 

Momento 2 

Poster 

Científico 

Atividade 

Prática 1 

 Metodologia 

Expositiva 

 Poster 

Científico 
 Poster Científico 

 Um colega meu que está a fazer doutoramento em Geologia, emprestou-me um dos posters, que levou para um congresso recente, para poder mostrar aos alunos. Assim, 

aproveitei a transição de tema para mostrar como é um verdadeiro poster científico, explicando como está organizado. Relembro que os alunos têm de fazer um poster 

científico para a Atividade Prática 1 que incide, precisamente, sobre a temática seguinte: Estratégias de Digestão. 

 Os alunos ficaram entusiasmados, mas simultaneamente preocupados, pois perguntaram se tinham de fazer um poster tão grande e tão completo. 

 Ver um exemplo de poster científico 

 Inspirar-se para o poster que têm de construir 

 Aproximar-se do “fazer ciência”. 

Momento 3 

Ingestão, 

Digestão, 

Absorção 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-Resposta 

 Power 

Point 

 Pacote de 

leite para 

intolerantes 

à lactose 

 Ingestão 

 Digestão 

 Absorção 

 Reações de Hidrólise 

 Enzimas hidrolíticas 

 Lactase; Lactose; Glicose; 

Galactose 

 Recuei um pouco no programa, utilizando imagens do manual, para relembrar os conceitos de polímero, monómero, reações de hidrólise e enzimas hidrolíticas. 

 Para exemplificar a digestão e, em parte, a absorção, utilizei um pacote de leite Mimosa para intolerantes à lactose. No mesmo existe uma imagem semelhante à imagem 

apresentada no Anexo 5. 

 Expliquei que a lactose (polímero) é um hidrato de carbono que, durante a digestão é simplificado (reação de hidrólise) em dois componentes diferentes, a glicose 

(monómero) e a galactose (monómero), que já conseguem ser absorvidos pelo nosso organismo. Para tal, necessita da ação de uma enzima (enzima hidrolítica), a lactase. 

Existem muitas pessoas que não possuem a lactase no organismo e, por isso, são intolerantes à lactose, uma vez que não a conseguem digerir. O leite em questão já traz 

apenas a glicose e a galactose dissociadas. 

 Por fim, dei também exemplos sobre seres vivos que não realizam digestão, ou seja, que realizam apenas absorção. 

 Estabelecer uma relação entre a ciência e a sociedade; 

 Exemplificar fenómenos abstratos abordados no 

Módulo Inicial do programa de Biologia. 

 Compreender os conceitos de ingestão, digestão e 

absorção. 

Momento 4 

Digestão 

Intracelular 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-Resposta 

 Resolução de um 

exercício do 

manual 

 Resolução de um 

exercício nos slides 

 Power 

Point 

 Manual 

 Digestão Intracelular 

 Digestão Intracorporal 

 Endocitose 

 Exocitose 

 Ameba 

 Pseudópodes 

 Vesícula Fagocítica 

 Vacúolo Digestivo 

 Lisossomas 

 Complexo de Golgi 

 Retículo Endoplasmático 

 Depois de relembrar o processo de endocitose abordado na última aula, dei cerca de 10/15minutos aos alunos para realizarem um exercício do manual. 

 Como sempre, deixei que os alunos resolvessem e discutissem o exercício a pares. 

 Enquanto os alunos resolviam o exercício, percorri as mesas a tirar dúvidas. 

 Quando acabaram, comecei a discutir o exercício com eles, perguntando a alguns alunos, aleatoriamente, cada questão. 

 Este exercício exigia a incorporação de muitos novos conceitos, tais como: Vesícula Fagocítica; Vacúolo Digestivo; Lisossomas; Complexo de Golgi e Retículo 

Endoplasmático. Os mesmos estavam explicados no enunciado do exercício e os alunos tinham de os relacionar entre si ao interpretar o esquema e ao responderem às 

questões. Contudo, houve alunos que tiveram alguma dificuldade, até porque não leram com atenção o enunciado. Quando outros alunos da turma se aperceberam disso, 

quase os ridicularizaram, chamando-os de “cabeça no ar”. 

 Depois de sintetiza, oralmente, as ideias principais, voltámos a fazer um exercício, mas desta vez no quadro, em conjunto, que consistia em sequenciar os eventos 

pertencentes à Digestão Intracelular. No entanto, pedi para responderem primeiro às perguntas sozinhos, no caderno, e só depois é que discutimos todos juntos. Este 

exercício tinha como objetivo consolidar o que foi abordado no exercício do manual. 

 Resolver o exercício do manual; 

 Escrever as respostas no caderno; 

 Responder oralmente às questões, quando solicitados. 

 Enumerar corretamente a sequência de eventos da 

Digestão Intracelular; 

 Compreender os conceitos de Digestão Intracelular; 

Digestão Intracorporal; Endocitose; Exocitose; 

Ameba; Pseudópodes; Vesícula Fagocítica; Vacúolo 

Digestivo; Lisossomas; Complexo de Golgi e Retículo 

Endoplasmático. 

Momento 5 

Digestão 

Extracelular, 

Extracorporal 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-Resposta 

 Power 

Point 

 Digestão Extracelular 

 Digestão Extracorporal 
 Este momento de aula foi essencialmente expositivo, embora com interação oral de pergunta-resposta com os alunos. 

 Compreender os conceitos de Digestão Extracelular; 

Digestão Extracorporal; 

Momento 6 

Digestão 

Extracelular, 

Intracorporal 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-Resposta 

 Resolução de um 

exercício do 

manual 

 Power 

Point 

 Manual 

 Digestão Extracelular 

 Digestão Intracorporal 

 Cavidades gastrovasculares; 

 Tubo digestivo completo; 

 Tubo digestivo incompleto; 

 Para abordar a Digestão Extracelular e Intracorporal que os alunos conhecem melhor, em parte, pois abordaram o sistema digestivo humano no ano letivo anterior, solicitei a 

resolução de um exercício do manual. 

 A maioria dos alunos resolveu quase a totalidade do exercício, mas já não houve tempo para o corrigir, por isso, passei esse momento para a aula seguinte. 

 Resolver o exercício do manual; 

 Escrever as respostas no caderno; 

 Compreender os conceitos de Digestão Extracelular; 

Digestão Intracorporal; Cavidades gastrovasculares; 

Tubo digestivo completo; Tubo digestivo incompleto; 

Reflexão: 

Penso que a aula correu bem e que foi equilibrada, pois alternou, constantemente, entre momentos expositivos e momentos de resolução de exercícios, nos quais os alunos estavam mais ativos.  

Pelo feedback que tive dos alunos através do grau de atenção, dos olhares e dos comentários, acredito que foi interessante trazer para a aula o exemplo do pacote de leite. Trazer o objeto para a aula é, desde logo, diferente, pois os alunos podem manuseá-lo e vê-lo ao vivo, tal como aconteceu com o poster científico. Alguns dos alunos eram 

intolerantes à lactose e bebiam daquele leite, ficando a perceber, cientificamente, o que estavam a beber e porque o podiam consumir sem ter sintomas negativos. Acredito que quando se estabelece uma ligação entre as aulas e o quotidiano dos alunos, captamos a sua atenção, motivamo-los para a aprendizagem e os conteúdos abordados são 

mais facilmente interiorizados.  

Quando mostrei o poster científico e discutimos um pouco em torno da Atividade Prática 1, apercebi-me que nenhum dos grupos tinha começado a fazer o trabalho. Após finalizar a intervenção, posso agora dizer que a maioria dos grupos começou e terminou a Versão Preliminar do poster durante os dois últimos dias antes da data de 

entrega. Este facto comprometeu um dos grandes objetivos do trabalho e do decorrer das aulas em torno desta temática, pois era suposto os alunos iniciarem as Estratégias Digestivas já com alguma bagagem, dúvidas para colocar e informações para partilhar. Será que, afinal, a construção de um poster científico não os entusiasmou assim 

tanto? Será que não gostam de fazer trabalho de pesquisa? Será que ficaram insatisfeitos com o ser vivo que receberam? 

Apesar de ser 6ªfeira, alguns alunos estavam um pouco menos agitados do que nas restantes 6
as 

feiras do ano e penso que se poderia dever à proximidade do teste de avaliação na próxima 4ª feira. Infelizmente, não consegui cumprir toda a planificação, pois pretendia finalizar a correção do último exercício do manual, de modo a que a aula 

de 2ª feira fosse apenas de revisões para o teste e para lecionar novos assuntos. Não queria portanto, ainda levar conteúdos novos, que saíam no teste, para a aula de véspera do teste, mas não tive alternativa. Quando for professora e estiver com uma turma desde o início do ano, vou evitar este tipo de situações. Se acontecer, não colocarei 

nada no teste sobre esse assunto. 
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Slides da Aula 7 
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AULA 67

Heterotrofia

21 de Março de 2014

6ª feira

1

TRANSPORTE ATRAVÉS DA MEMBRANA

pode ser

Não mediado Mediado Transporte em quantidade

pode ser

Osmose Difusão Simples

que transportaque transporta

Realizam-se

Sem gasto de 
energia

Com gasto de 
energia

pode ser

Difusão Facilitada Transporte 
Ativo

pode ser

Endocitose Exocitose

que transporta

água Moléculas apolares Moléculas polares

Realizam-se

pode ser

Fagocitose Pinocitose

iõesPequenas 
moléculas polares

ou ou

que transporta

Partículas sólidas

que transporta

Partículas em 
solução

2

Ingestão, Digestão e Absorção

3

Ingestão, Digestão e Absorção

Ingestão

Digestão

Absorção

Introdução dos alimentos no
organismo

Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Movimento dos nutrientes
através da membrana celular

4

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Como?

Por reações de hidrólise

5

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

As reações de hidrólise são catalisadas por enzimas

As enzimas são moléculas proteicas (proteínas) que aceleram as

reações, diminuindo a energia necessária para que ocorram essas

reações.

Pacote de leite

6
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Ingestão, Digestão e Absorção

Nem todos os seres vivos realizam a digestão

• Parasitas do sangue 

• Protozoários parasitas intestinais 

• Ténias

Os nutrientes que adquirem já foram digeridos pelo hospedeiro onde
estão alojados.

Absorvem a matéria diretamente

Como?

7

Ingestão, Digestão e Absorção

Ingestão

Digestão

Absorção

Introdução dos alimentos no
organismo

Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Movimento dos nutrientes
através da membrana celular

8

Ingestão, Digestão e Absorção

Contudo, a maioria dos seres vivos precisa de realizar o processo de 
digestão para adquirir o seu próprio alimento.

9

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

• Digestão Extracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

 Completo

10

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

11

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Organismos unicelulares

Ingerem o alimento por endocitose

Como por exemplo, alguns protozoários

12
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Membrana Celular

Processos de Transporte

Endocitose

Transporte de:

• Pequenas moléculas em elevadas quantidades

• Macromoléculas (moléculas de elevadas dimensões)

• Pequenas células

 Ex: proteínas, polissacarídeos, etc.

13

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

14

Ingestão, Digestão e Absorção

Ingestão

Digestão

Absorção

Introdução dos alimentos no
organismo

Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Movimento dos nutrientes
através da membrana celular

15

Ingestão, Digestão e Absorção

1

2

3

4

5

6

7

Exercício

16

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Qual é a importância de as enzimas serem transportadas 

no interior de vesículas de transporte?

Evitar a destruição de componentes moleculares 

constituintes da célula

17

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

• Digestão Extracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

 Completo

18
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Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Extracelular

• Digestão Extracorporal

19

Ingestão, Digestão e Absorção

Elaboram enzimas 
digestivas

Libertadas no meio
20

Ingestão, Digestão e Absorção

Ingestão

Digestão

Absorção

Introdução dos alimentos no
organismo

Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Movimento dos nutrientes
através da membrana celular

21

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

• Digestão Extracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

 Completo

22

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

 Completo

23

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracorporal

24
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APÊNDICE AH 

Descrição e Reflexão da Aula 8 
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Aula 8 (Aula 68) - 34 de Março, 2ª feira, 135min 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 
Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Digestão 

Extracelular 

e 

Intracorpora

l 

 Correção de um 

Exercício do Manual 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

oral 

 Power 

Point 

 Digestão Extracelular 

 Digestão Intracorporal 

 Cavidades 

gastrovasculares; 

 Tubo digestivo completo; 

 Tubo digestivo 

incompleto; 

 A maioria dos alunos tinha o exercício finalizado, por isso, passámos logo para a sua discussão e correção. 

 Os alunos mostraram-se muito à vontade com o sistema digestivo completo. 

 Responder oralmente às questões do exercício do manual, quando 

solicitados. 

 Compreender os conceitos de digestão extracelular; digestão 

intracorporal; cavidades gastrovasculares; tubo digestivo completo; 

tubo digestivo incompleto; 

 Saber as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de sistemas 

digestivos. 

Momento 2 

Revisões 

para o Teste 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

oral 

- - 
 A maioria dos alunos disse que não tinha dúvidas para o teste. Achei muito estranho, por isso, perguntei várias vezes, mas os alunos mantiveram-se em silêncio. Como 

tal, prossegui a aula. 
- 

Momento 3 

Autotrofia 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

oral 

 Power 

Point 

 Autotrofia 

 Fotossíntese 

 Quimiossíntese 

 Reinos de Wittaker 

 Iniciei esta temática desdobrando a palavra autotrofia e explicando em que consistia. 

 A partir da Classificação de Wittaker modificada, dei exemplos de organismos que realizam este processo de obtenção de matéria. 

 Dos dois tipos de autotrofia – fotossíntese e quimiossíntese, afirmei que começaríamos por estudar o primeiro.  

 Como a fotossíntese não é um assunto novo para os alunos, em vez de afirmar, fui perguntando: “Em que principal órgão da planta ocorre a fotossíntese?”; “O que é 

necessário para ocorrer a fotossíntese?”; “Quais são os produtos da fotossíntese?” 

 Compreender o significado de autotrofia; 

 Saber que tipos de seres autotróficos existem; 

 Relembrar os fatores e os produtos da fotossíntese, bem como em 

que órgão da planta ocorre.  

 

Momento 4 

Atividade 

Prática 4 

 Atividade laboratorial 

investigativa 

 Atividade 

Prática 4 

 Fotossíntese 

 H2O 

 CO2 

 Energia Solar 

 Protocolo Experimental. 

 Introduzi a Atividade 4, afirmando que cada díade tinha de estudar a influência de um dos fatores da fotossíntese (ou o sol, ou o CO2 ou o H2O) na concretização deste 

processo fotossintético. 

 Expliquei que cada díade tinha disponível uma planta e, caso quisesse utilizar duas, tinha de partilhar a experiência com outro grupo de trabalho. No entanto, cada um 

poderia pensar livremente no planeamento experimental que depois se encontravam soluções para essas questões. 

 Enquanto os alunos pensavam e discutiam as ideias a pares, percorri as mesas a tirar dúvidas e a orientar os diferentes projetos. Muitos grupos estavam com enorme 

dificuldade em planear uma investigação, enquanto outros desenvolveram rapidamente um raciocínio lógico, tomando o desafio como fácil. 

 Todos os grupos optaram pelo sol ou pelo H2O, com exceção de um grupo que queria estudar o CO2. No entanto, todas as formas viáveis que poderiam ser postas em 

prática para estudar este fator eram demasiado dispendiosas ou exigiam a presença contínua dos alunos, o que não era possível. Como tal, esse grupo acabou por escolher 

um dos outros dois fatores. 

 Por sorte, houve vários grupos que elaboraram um planeamento experimental semelhante, utilizando duas plantas. Assim, esses grupos utilizaram os mesmos materiais. 

 Para terminar, todos os alunos colocaram em prática os primeiros passos dos protocolos escritos por eles. Como todas as investigações iriam levar muito tempo, os alunos 

colocaram as plantas nos locais pré-determinados e combinámos que dali a uma semana iriamos finalizar os protocolos. 

 Relembrei-lhes que durante aquela semana teriam de manter constantes os outros dois fatores que não estavam a estudar, de modo a obter resultados fidedignos. Como 

tal, a D. Ana estava avisada que eles poderiam entrar no laboratório durante os restantes dias da semana para tratar das plantas. 

Os objetivos e competências da Atividade Prática 4 encontram-se no 

Apêndice K. 

Momento 5 

Fotossíntese 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

oral 

 Resolução de um 

exercício do Manual 

 Power 

Point 

 Manual 

 Fotossíntese 

 Cloroplastos 

 Tilacoides 

 Grana 

 Estroma 

 Pigmentos fotossintéticos 

 Clorofila  

 Carotenos 

 Espetro eletromagnético 

 Quando a primeira parte da Atividade Prática 4 estava finalizada, prosseguimos com o estudo da fotossíntese, percebendo os seus mecanismos químicos e físicos. 

 Abordou-se a estrutura do cloroplasto, os pigmentos fotossintéticos e a absorção de radiações luminosas. Para melhor compreender estes temas, solicitei aos alunos que 

realizassem um exercício do manual. 

 No entanto, não tivemos tempo de o corrigir, ficando para a aula de 6ª feira depois do teste. 

 Resolver o exercício do manual; 

 Escrever as respostas no caderno; 

 Compreender os conceitos de cloroplasto, tilacoides, grana, estroma, 

pigmentos fotossintéticos, clorofila, carotenos e espetro 

eletromagnético. 

Reflexão: 

Fiquei bastante preocupada quando os alunos disseram que não tinham dúvidas para o teste. Será que não estudaram no fim de semana? Será que só vão estudar entre hoje e amanhã? Na verdade, eles também têm um teste de Físico-Química esta semana, por isso se calhar estudaram mais para esse teste. Será que não estão preocupados 

em ter um bom desempenho no teste de Biologia e Geologia? Ou será que já estudaram tudo e sabem tudo tão bem? Gostava de acreditar na última hipótese. Agora que já passou a aula, pensei que talvez os alunos tivessem dúvidas, mas não as quisessem colocar naquele momento, em frente do resto da turma, por terem vergonha dos 

colegas ou por pensarem que poderia ser uma dúvida estúpida. Se assim foi, devia tê-los colocado mais à vontade. Provavelmente, uma sessão de esclarecimento de dúvidas serena e sem medos tem de ser trabalhada desde o início do ano com os alunos, de modo a que estes saibam o que os espera antes de um momento de avaliação, 

preparando-se para tal (também psicologicamente). Quanto à Atividade 4, penso que os alunos ficaram entusiasmados por planear uma pequena investigação laboratorial. Ao longo de todo o ano letivo, o Professor Cooperante trabalhou com os alunos em laboratório, realizando pelo menos uma atividade prática investigativa, por isso, 

não foi um momento totalmente novo para os alunos. Além disso, os alunos tinham passado por um aumento gradual de complexidade nas atividades anteriores, conquistando patamares cada vez mais elevados. Penso que isso contribuiu para que esta atividade fosse um desafio acessível para muitos alunos, enquanto para outros não 

deixou de ser um desafio complexo. Achei interessante aquele grupo querer aumentar o grau de dificuldade, pretendendo estudaro CO2, enquanto outros grupos pretenderam simplificar o trabalho. Tenho pena de não ter meios para poder colocar em prática o plano inicial para estudar o CO2, mas não me ocorreu nada mais simples. Isso 

fez-me perceber que teria sido melhor ter levado os alunos para uma sala de computadores para, com a ajuda da pesquisa, conseguissem ter ideias mais diferenciadas e inovadoras. Aliás, penso que, numa próxima vez, isso poderia ser feito numa outra aula, antes da realização da atividade, para serem os alunos a referir com que planta, 

ou plantas, gostariam de trabalhar, o que gostariam de fazer e de que materiais iriam precisar. Se fosse com alguma antecedência, antes da atividade prática em si, eu teria tempo para arranjar tudo o que os alunos precisavam para a sua experiência. Os únicos aspetos que teria de coordenar seriam a viabilidade das investigações 

propostas e a coordenação dos tempos entre grupos, de modo a que não houvesse grandes discrepâncias. Um dia mais tarde, quando lecionar 10ºano, já farei dessa forma. 
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Slides da Aula 8 
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AULA 68

Heterotrofia e Autotrofia

24 de Março de 2014

2ª feira

1

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

• Digestão Extracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

 Completo

2

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

3

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão em Cavidades Gastrovasculares

boca

ânus

Tubo digestivo incompleto

4

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão em Cavidades Gastrovasculares

Lança enzimas 
digestivas

Captam as 
partículas para 
o seu interior

5

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão em Cavidades Gastrovasculares

Digestão 
extracelular

Digestão 
intracelular

6
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Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão em Cavidades Gastrovasculares

Os resíduos são excretados com a ajuda de 
contrações do corpo

7

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo incompleto

Maior 
diferenciação

• Faringe

• Cavidade 
gastrovascular 
ramificada

Digestão extra 
e intracelular

8

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Intracelular

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

• Digestão Extracorporal

 Digestão em Cavidades Gastrovasculares

 Digestão num tubo digestivo

 Incompleto

 Completo

Digestão 
Intracelular

também

9

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão Extracelular

• Digestão Intracorporal

 Digestão num tubo digestivo

 Completo

10

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo

Animais mais complexos

Tubo digestivo completo

11

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo

Animais mais complexos

Tubo digestivo completo

• Os alimentos deslocam-
se num único sentido

Digestão e 
absorção 

sequenciais

Maior 
aproveitamento

12
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Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo

Animais mais complexos

Tubo digestivo completo

• Vários órgãos

Diferente tratamento 
mecânico

Ação de diferentes 
enzimas

13

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo

Animais mais complexos

Tubo digestivo completo

• Os resíduos

Acumulam-se durante 
algum tempo

Não se misturam com os 
nutrientes

São expulsos pelo ânus

14

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo

A prega dorsal aumenta a 
área de absorção

15

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo mais complexo

Órgãos anexos

16

Ingestão, Digestão e Absorção

Digestão num tubo digestivo completo mais complexo

Intestino

• Válvulas coniventes

• Vilosidades 
intestinais

• Microvilosidades

Aumento da superfície

17

Ingestão, Digestão e Absorção

Ingestão

Digestão

Absorção

Introdução dos alimentos no
organismo

Transformação de moléculas
complexas em moléculas mais
simples

Movimento dos nutrientes
através da membrana celular

18
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Autotrofia

19

Auto  tróficos

Autotrofia

Origem grega:

Trophos

Significa “ser vivo que se alimenta”

Origem grega:

Autós

Significa “Por si próprio”

20

Autotrofia

Fotossíntese

Processos de Autotrofia

Energia luminosa

• Reino Monera
• Reino Protista
• Reino Plantae

Quimiossíntese

Energia química

• Reino Monera

Seres fotoautotróficos Seres 
quimioautotróficos

21

Autotrofia

Fotossíntese

Processos de Autotrofia

Energia luminosa

• Reino Monera
• Reino Protista
• Reino Plantae

Seres fotoautotróficos

22

Autotrofia

Fotossíntese

Em que principal órgão da planta ocorre a fotossíntese?

23

Autotrofia

Fotossíntese

CO2

H2O

O que é necessário para ocorrer a fotossíntese?

24
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Autotrofia

Fotossíntese

O2

Moléculas 
orgânicas

CO2

H2O

Quais são os produtos da fotossíntese?

C6H1206

GlicosePode ser polimerizada em glícidos mais
complexos = amido

25

Autotrofia

Atividade Prática 4

26

Autotrofia

Fotossíntese

O2

Moléculas 
orgânicas

CO2

H2O

Cloroplastos

Quem intervém na fotossíntese?

27

Fotossíntese

Cloroplasto

Tilacoides

Grana

Estroma

Membrana externa e interna

28

Fotossíntese

Cloroplasto

Os cloroplastos contêm pigmentos fotossintéticos

Absorvem as radiações luminosas

Pigmentos fotossintéticos nas plantas Cor

Clorofilas
b Verde amarelada

a Verde forte

Carotenoides
xantofilas Amarela

carotenos Laranja

29

Fotossíntese

30
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Fotossíntese

A energia que o sol emite chega a nós em forma de ondas eletromagnéticas.

Conjunto de ondas = Espetro eletromagnético.

31

Fotossíntese

Cada tipo de pigmento fotossintético absorve raios luminosos diferentes,
consoante o comprimento de onda.

32

Fotossíntese

33

Fotossíntese

34
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APÊNDICE AJ 

Descrição e Reflexão da Aula 9 
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Aula 9 (Aula 69) - 26 de Março, 4ª feira, 90min 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 
Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Único 

Momento 

Teste de 

Avaliação 

- - - 

 Como o teste era a preto e branco, imprimi uma das 

imagens da minha parte, a cores, e distribuí pelos 

alunos, de modo a que não tivessem dúvidas. 

 Apercebi-me de umas trocas de olhares e de 

informação, por isso, chamei a atenção dos alunos. 

- 

Reflexão: 

Como éramos três professores dentro da sala de aula, penso que houve uma dinâmica diferente da que existiria se estivesse sozinha com a turma. Nalguns  momentos, por exemplo, distribuímo-nos por três locais diferentes da sala, observando 

sobretudo os alunos que estavam mais perto de nós, pois sabíamos que os restantes estavam a ser observamos pelos outros. Além disso, senti que não era a responsável pelo decorrer sereno e ético do teste, pois dividia essa responsabilidade com a 

professora Teresa Braga e, sobretudo, com o Professor Cooperante, que os alunos reconheciam como o principal responsável pela turma e que, no fundo, era o professor que acompanhou a turma desde o início do ano, que ia continuar a 

acompanhar e, por fim, que os ia avaliar no final do 2º período e do ano letivo. Penso que uma aula de teste será uma experiência praticamente nova quando tiver uma turma inteiramente à minha responsabilidade. 
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APÊNDICE AK 

Enunciado do Teste de Avaliação – Parte Obtenção de Matéria 

 

  



412 
 

  



413 
 

Enunciado do Teste com a parte de Obtenção de Matéria 

 

A parte I foi construída pelo Professor Cooperante e avalia as aprendizagens 

realizadas no Módulo Inicial: Diversidade na Biosfera, do Programa de Biologia e 

Geologia. Essa mesma parte valia 85 pontos, de 0 a 200. Uma vez que não se 

enquadra neste estudo, não é apresentada neste documento.  

Neste documento apresentam-se apenas as partes II, III e IV do teste, 

correspondentes à avaliação de aprendizagens da Unidade 1: Obtenção de Matéria, 

do Programa de Biologia e Geologia, mais concretamente, da Heterotrofia. Estas três 

partes valiam, no total, 115 pontos, de 0 a 200, e são apresentadas abaixo. 

II 

A membrana plasmática funciona como uma barreira de separação entre os meios 

extracelular e intracelular, sendo uma superfície de troca de substâncias, de energia e 

de informação. É um importante regulador biológico, dado que desempenha um 

papel efetivo no controlo da concentração do meio interno da célula, permitindo 

manter sensivelmente constante uma grande variedade de metabolitos muito 

diferente da existente no meio extracelular. Na realidade, é a membrana que 

determina em grande parte o que sai e entra na célula, em que quantidade e em que 

momentos. Um dos tipos de transporte responsável pelo movimento de soluto 

independentemente da sua concentração num meio ou no outro, é o transporte ativo. 

Na resposta a cada um dos itens de 1 a 3, selecione a única opção que permite obter 

uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que 

identifica a resposta correta. 

1. De acordo com o modelo de mosaico fluido, considera-se a membrana plasmática 

constituída por uma dupla camada de_________, na qual se 

encontram__________. 

(A) fosfolípidos […] superficiais e extrínsecas. 

(B) fosfolípidos […] intrínsecas e extrínsecas. 

(C) glícidos […] específicas e intrínsecas. 



414 
 

(D) glícidos […] intrínsecas e extrínsecas. 

 

2. Os fosfolípidos são moléculas… 

(A) anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar, hidrofóbica, e uma não 

polar, hidrofílica. 

(B) anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar, hidrofílica, e uma não 

polar, hidrofóbica. 

(C) polares de grandes dimensões. 

(D) ternárias, pois têm na sua constituição, fósforo. 

 

3. As permeases são proteínas___________ e, tal como as restantes, são constituídas 

por cadeias__________. 

(E) intrínsecas […] de aminoácidos. 

(F) extrínsecas […] polipeptídicas. 

(G) intrínsecas […] de polímeros. 

(H) extrínsecas […] de monómeros. 

 

4. A bomba de sódio e potássio, existente na membrana celular, procura manter uma 

elevada concentração de sódio fora das células e uma elevada concentração de 

potássio no interior através de transporte ativo. Ordene as letras de A a H, de 

modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos relacionados com 

a bomba de sódio e potássio. Inicie pela letra A. 

 

A. Os iões de sódio ligam-se à proteína. 

B. Os iões de potássio são libertados no meio intracelular. 

C. A molécula de ATP sofre hidrólise e ativa a proteína. 

D. Ocorre uma segunda alteração na conformação da proteína. 

E. Os iões de sódio são bombeados para o meio extracelular. 

F. Os iões de potássio ligam-se à proteína. 

G. A molécula de ATP liga-se à bomba de sódio e potássio. 

H. Ocorre uma alteração na conformação da proteína. 
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5. Faça corresponder a cada uma das caracterizações que constam da coluna A o 

respetivo termo ou expressão, respeitante a processos de transporte ao nível da 

membrana celular, expresso na coluna B. 

Escreva, na folha de respostas, as letras e os números correspondentes. Utilize 

cada letra e cada número apenas uma vez. 

 

 

 

 

 

 

COLUNA A COLUNA B 

(A) O movimento de solutos através de proteínas 

membranares efetua-se a favor do seu 

gradiente de concentração. 

(B) Consiste no movimento da água de um meio 

hipotónico para um meio hipertónico. 

(C) A velocidade do movimento de solutos é 

diretamente proporcional ao gradiente de 

concentrações, independentemente do seu 

valor. 

(D) O movimento de materiais através de 

proteínas transportadoras efetua-se com gasto 

de ATP. 

(E) É o processo pelo qual material intracelular, 

envolvido numa membrana, é libertado para o 

meio externo. 

(1) Fagocitose 

(2) Difusão facilitada 

(3) Difusão simples 

(4) Endocitose 

(5) Transporte ativo 

(6) Pinocitose 

(7) Exocitose 

(8) Osmose 
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III 

Uma equipa de cientistas realizou uma experiência em laboratório, na qual colocou 

quatro grupos de células semelhantes em quatro meios com diferentes concentrações, 

respetivamente. A equipa observou que na maioria das células se verificou alteração 

no volume e registou os resultados sob a forma de gráficos. Os gráficos da figura 2 

correspondem ao registo de resultados efetuados pelos cientistas, nas quatro 

situações consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Na resposta a cada um dos itens de 1 a 6, selecione a única opção que permite obter 

uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que 

identifica a resposta correta. 

1. Na situação correspondente ao _________, deu-se um aumento do volume das 

células, tendo estas ficado ____________. 

(A) gráfico C […] túrgidas 

(B) gráfico C […] plasmolisadas 

(C) gráfico A […] túrgidas 

(D) gráfico A […] plasmolisadas 

 

2. A célula A foi colocada num meio_____________ relativamente ao meio 

intracelular, pelo que, ______________ água. 

(A) hipotónico… ganha 

(B) hipotónico… perde 

(C) hipertónico… ganha 

(D) hipertónico… perde 

  

Figura 2: Resultados registados após a experiência 
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3. A diminuição brusca de volume das células colocadas em D deveu-se… 

(A) à saída de água através da membrana plasmática. 

(B) à lise celular. 

(C) à baixa pressão osmótica existente dentro da célula. 

(D) à saída de solutos através da membrana plasmática. 

4. As células utilizadas nesta experiência poderiam pertencer a… 

(A) uma cebola. 

(B) uma túlipa. 

(C) uma amostra de sangue. 

(D) uma sardinheira. 

5. Se a membrana destas células fosse permeável aos solutos da solução na qual 

foram colocadas, então, nas situações A, B e C, os solutos tenderiam a _______ 

célula, ________ célula e __________ célula, respetivamente. 

(A) entrar na […] entrar e sair, nas mesmas quantidades, da […] sair da 

(B) sair da […] entrar na […] entrar e sair, nas mesmas quantidades, da 

(C) sair da […] entrar e sair, nas mesmas quantidades, da […] entrar na 

(D) entrar na […] entrar e sair, nas mesmas quantidades, da […] sair da 
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IV 

Na década de 60 do século XX, Palade e os seus colaboradores realizaram 

experiências para evidenciarem a intervenção do complexo de Golgi no processo de 

secreção de proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Para tal, 

usaram um aminoácido – leucina – marcado radioactivamente e seguiram o seu 

percurso no interior de células de glândula parótida de coelho. A figura 3 ilustra 

esquematicamente a distribuição do referido aminoácido ao longo do período de 

quatro horas em que decorreu a investigação citada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: T0 – início da experiência; T1 – cinco minutos após a inoculação; T2 – dez minutos após a inoculação; T3 - vinte 

minutos após a inoculação; T4 – quatro horas após a inoculação. 

 

Na resposta a cada um dos itens de 1 a 2, selecione a única opção que permite obter 

uma afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que 

identifica a resposta correta. 

1. As experiências de Palade evidenciaram que nas células as proteínas 

movimentam-se do… 

(A) retículo para o complexo de Golgi e deste são libertadas para o meio 

intracelular. 

(B) complexo de Golgi para o retículo e deste são libertadas para o meio 

intracelular. 

(C) retículo para o complexo de Golgi e deste para vesículas. 

T0 T1 T2 

T3 T4 
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(D) complexo de Golgi para o retículo e deste para vesículas. 

 

 

2. Na experiência, no momento T4, é posta em evidência… 

(A) a passagem de proteínas por endocitose. 

(B) a libertação de proteínas para o meio extracelular por exocitose. 

(C) a fusão de vesículas entre si. 

(D) difusão facilitada. 

 

3. Selecione a letra da chave que classifica corretamente o conjunto de afirmações 

seguintes. 

 

Chave Afirmações 

A. As afirmações 1 e 3 são verdadeiras; a 

afirmação 2 é falsa. 

B. A afirmação 2 é verdadeira; as 

afirmações 1 e 3 são falsas. 

C. As afirmações 2 e 3 são verdadeira; a 

afirmação 1 é falsa. 

1. Os cogumelos realizam digestão 

extracorporal e absorção. 

2. Na planária, apesar do tubo digestivo 

completo, a digestão é intracelular. 

3. As válvulas coniventes, as vilosidades 

e as microvilosidades intestinais 

aumentam a superfície de absorção 

dos nutrientes para o meio interno. 

 

 

4. Os seres que apresentam digestão extracelular num tubo digestivo completo 

apresentam vantagens evolutivas em relação aos outros seres pluricelulares (que 

têm um tubo digestivo incompleto). Refira essas vantagens, justificando-as. 

 

Cotações em pontos 

Questão II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 IV.1 IV.2 IV.3 

Cotação 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 5 

 

  

Questão IV.4 

Cotação 12 
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APÊNDICE AL 

Critérios de Avaliação do Teste – Parte Obtenção de Matéria 
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Biologia e Geologia 10ºano 

Critérios de Correção do Teste de Avaliação Individual 

26/Março/2014 

 

Questões Critérios de Classificação Cotação 

Grupo II 

 

 

1. Versão 1: (B)……………………………………………. 8 pontos 

2. Versão 1: (B)……………………………………………. 8 pontos 

3. Versão 1: (A)…………………………………………… 8 pontos 

4. Versão 1: A – G – C – H – E – F – D – B……………… 8 pontos 

5. Versão 1: (A) - 2; (B) - 8; (C) - 3; (D) - 5; (E) - 7 
 

  4 ou 5 respostas certas………………………….. 10 pontos 

  2 ou 3 respostas certas………………………...... 5 pontos 

  0 ou 1 resposta certa…………………………..... 0 pontos 

Grupo III 

  

1. Versão 1: (A)…………………………………………… 8 pontos 

2. Versão 1: (D)…………………………………………… 8 pontos 

3. Versão 1: (B)…………………………………………… 8 pontos 

4. Versão 1: (B)…………………………………………… 8 pontos 

5. Versão 1: (A)…………………………………………… 8 pontos 
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Grupo IV 

  

1. Versão 1: (C)……………………………………………. 8 pontos 

2. Versão 1: (B)……………………………………………. 8 pontos 

3. Versão 1: (A)…………………………………………… 5 pontos 

4. Na resposta são apresentados todos os tópicos…………. 12 pontos 

 Na resposta são apresentados 3 dos 4 tópicos…………... 9 pontos 

 Na resposta são apresentados 2 dos 4 tópicos…………... 6 pontos 

 Na resposta é apresentado 1 dos 4 tópicos……………… 3 pontos 

 Por cada erro científico ou resposta incompleta..……….  -1 ponto 

 

Tópicos da Resposta 4 do grupo IV: 

 Num tubo digestivo completo, existem duas aberturas 

separadas: a boca (pela qual entram os alimentos) e o 

ânus (pela qual saem os excrementos). 

 Os alimentos deslocam-se num só sentido – existe uma 

digestão sequencial – havendo, por isso, um 

aproveitamento muito mais eficaz. 

 Os resíduos não digeridos não se misturam com as 

substâncias digeridas. 

 Existem diversos órgãos que proporcionam diferentes 

tratamentos mecânicos e enzimáticos. 

Ou, em vez de dois destes tópicos, apresentam: 

 A existência de estruturas que proporcionam uma maior 

superfície de absorção (no caso da minhoca, pregas 

intestinais; no caso do ser humano, pregas, válvulas 

coniventes, vilosidades e microvilosidades). 

 Os resíduos não digeridos acumulam-se durante algum 

tempo, sendo depois expulsos através do ânus. 
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Descrição e Reflexão da Aula 10 
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Aula 10 (Aula 70) - 28 de Março, 6ª feira, 90min 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 
Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Revisão 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

 Power 

Point 

 Autotrofia 

 Cadeia Trófica 

 Reinos de Wittaker 

 Fotossíntese 

 Quimiossíntese 

 Cloroplastos 

 Tilacoides 

 Grana 

 Estroma 

 Pigmentos 

fotossintéticos 

 Clorofila  

 Carotenos 

 Espetro eletromagnético 

 Recapitulei os slides anteriores, perguntando aos alunos várias questões fechadas, de modo a não ser um 

momento estritamente expositivo e a obrigar os alunos a memorizar conceitos importantes. 
 Relembrar os processos fotossintéticos abordados na aula anterior. 

Momento 2 

Energia luminosa 

e pigmentos 

fotossintéticos 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

 Resolução de um 

exercício do 

manual 

 Power 

Point 

 Manual 

 Como muitos alunos ainda não tinham feito o exercício do manual que começaram na aula de 2ª feira, dei-lhes 

cerca de 10/15minutos para o finalizarem. 

 Durante a realização do exercício, percorri as mesas, esclarecendo as dúvidas e verificando as respostas dos 

alunos. 

 Antes de iniciar a correção, pedi a um aluno que viesse ao quadro interpretar os esquemas do enunciado do 

exercício que estavam projetados nos slides. Só depois comecei a discutir pergunta a pergunta com os alunos. 

 Durante a discussão das perguntas, muitas vezes solicitava aos alunos que viessem explicar ao quadro o seu 

raciocínio, com ajuda dos esquemas. Eu mesma desenhei algumas vezes no quadro. 

 No fim, fiz uma síntese das ideias principais a reter sobre este assunto e aprofundando alguns aspetos. 

 Resolver o exercício do manual; 

 Escrever as respostas no caderno; 

 Responder oralmente às questões, quando solicitados. 

 Compreender os conceitos e fenómenos relacionados com a absorção de radiação luminosa 

pelos pigmentos fotossintéticos. 

 

Momento 3  

Mecanismos da 

Fotossíntese 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

 Resolução de um 

exercício do 

manual 

 Power 

Point 

 Manual 

 Mecanismos da 

Fotossíntese 

 Fase Fotoquímica 

 Fase Química 

 Optei por introduzir os mecanismos da fotossíntese com um contexto histórico. Comecei por apresentar os 

cientistas em questão, por contar algumas peripécias das suas vidas enquanto cientistas e, por fim, coloquei aos 

alunos as mesmas perguntas que os cientistas colocaram a si próprios, anos antes, para orientarem a sua 

investigação. 

 Depois, para responder a essas questões, os cientistas realizaram experiências como as exemplificadas no 

enunciado de um exercício do manual. Como tal, pedi aos alunos para analisarem essas experiências e 

responderem às perguntas do exercício. 

 Quando todos os alunos acabaram, passámos para a correção e discussão dos exercícios, utilizando a mesma 

estratégia de anteriormente. 

 

 Conhecimento epistemológico; 

 Resolver o exercício do manual; 

 Escrever as respostas no caderno; 

 Responder oralmente às questões, quando solicitados. 

 Compreender os aspetos mais importantes dos mecanismos da fotossíntese. 

 

Reflexão: 

Ao longo da discussão dos exercícios e de sessões de pergunta-resposta oral, fui-me apercebendo que continuo a colocar poucas questões abertas. Isso acontece contra a minha própria vontade, pois reconheço a sua importância na aprendizagem. Mas porquê? Será que nunca me ocorrem questões desse tipo? 

Ou será que estes conteúdos não propiciam essa discussão mais aberta? Ou será que a corrida contra o tempo não o permite? Terei medo de dispersar e não focar no essencial que os alunos têm de saber? Onde estará a fronteira? Todas estas questões saltam na minha cabeça como eletrões excitados entre 

orbitais, mas não consigo encontrar respostas. Talvez consiga evitar este problema, pensando em questões abertas, previamente, em casa, levando-as, posteriormente, para a sala de aula. Irei debruçar-me sobre isso. Na mesma linha de problemática, reconheço que tenho tendência em gloriar imediatamente o 

aluno, quando este me responde bem. Parece que fico tão feliz e tão entusiasmada por me apresentar um bom raciocínio, que exclamo logo “Muito bem! Excelente!”. Essa euforia faz-me esquecer que deveria questionar primeiro os outros alunos se estão de acordo e/ou se colocaram outra resposta. Apesar de 

reconhecer o meu erro, acredito que deverá haver um equilíbrio entre as duas situações, pois, por experiência própria, sei o quão motivador e gratificante é receber um estímulo positivo de um professor. Faz-nos ter mais confiança em nós próprios e gostar mais da disciplina com que estamos a trabalhar. No 

entanto, enquanto professora, sei que não devemos esquecer a turma e, quando aplaudimos um aluno, estamos a colocar os outros de parte, não ouvido a sua voz. A discussão é fundamental! Ainda no decorrer da aula, numa das várias sequência de pergunta-resposta oral, intercaladas com metodologia 

expositiva, perguntei aos alunos de onde achavam que provinha o oxigénio do O2 libertado durante a fotossíntese. Seria proveniente do CO2 ou do H2O? Os alunos responderam que provinha do primeiro. Eu, imediatamente, decidi lançar o suspense e respondi qualquer coisa como: “Vamos descobrir através 

da resolução dos próximos exercícios”. No entanto, olhando para trás, apercebi-me que deixei escapar uma excelente oportunidade de explorar a conceção inicial dos alunos. Porque responderam eles CO2? Onde se basearam? No momento, com a ansiedade de continuar a aula, não me lembrei de o fazer. Para 

a próxima, tentarei estar mais atenta a estas oportunidades. Por fim, como o Aluno F faltou, o Aluno A ficou sozinho, não tendo ninguém com quem discutir os exercícios. Mais tarde, apercebi-me que devia ter integrado o Aluno A num outro grupo, de modo a estabelecerem uma tríade, na qual pudessem 

debater as perguntas e trocar ideias. Numa oura situação semelhante, vou procurar tomar uma ação imediata. 
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AULA 70

Autotrofia

28 de Março de 2014

6ª feira

1

Autotrofia

Produtores

Consumidores 
Primários

Consumidores 
Secundários

Consumidores 
Terciários

Cadeia Trófica

Autotróficos

Entrada de 
energia na 

biosfera

2

Fotossíntese

3

Fotossíntese

4

Fotossíntese

Os pigmentos fotossintéticos são extremamente importantes para a 
planta. 

Porquê?

Porque são as substâncias que absorvem a energia luminosa, o que 
permite iniciar todas as reações da fotossíntese.

Fotossíntese

5

Fotossíntese

6

 



432 
 

  



433 
 

Fotossíntese

Mecanismos da Fotossíntese

7

Fotossíntese

O2

Moléculas 
orgânicas

CO2

H2O

H2O

O oxigénio (O2) libertado na fotossíntese provém do oxigénio do dióxido 
de carbono (C02) ou do oxigénio da água (H2O)?

Relação entre os materiais utilizados e os produtos da fotossíntese

8

Fotossíntese

O2

Moléculas 
orgânicas

CO2

H2O

H2O

Relação entre os materiais utilizados e os produtos da fotossíntese

Será que a molécula de dióxido de carbono (C02)  intervém na formação 
de moléculas orgânicas, como a glicose (C6H1206)? 

C6H1206

9

Fotossíntese

Kees Van Niel 
(1897-1985)

Martin David Kamen
(1913 – 2002)

Melvin Calvin 
(1911-1997)

Prémio Nobel da Química 
1961

Exercício do Manual (p.76 e 77)

10

Fotossíntese

p. 76 e 77

11

Fotossíntese

• O oxigénio (O2) libertado na fotossíntese provém do
oxigénio da água (H2O).

• Os carbonos do dióxido de carbono (C02) intervêm na
formação de moléculas orgânicas, como a glicose
(C6H1206).

 Desde que tenha havido um período prévio de
iluminação suficiente, pois é necessária luz para
dar início ao processo fotossintético.

 Contudo, a incorporação de C02 não depende
diretamente da luz, pois prolonga-se na
obscuridade.

Conclusões das Experiências

12
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Fotossíntese

A fotossíntese compreende duas fases sucessivas e 
interdependentes.

Fase Fotoquímica Fase Química

Dependente da luz “Independente” da luz

Não depende diretamente 
da luz

13
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Aula 11 (Aula 71) - 31 de Março, 2ª feira, 135min 

 

Planificação/Descrição da Aula 
Objetivos e Competências a 

desenvolver pelos alunos Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Atividade 

Prática 4 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia 

de Pergunta-

resposta oral 

 Atividade 

laboratorial 

investigativa 

 Power Point 

 Material 

laboratorial 

 Quadro 

 

 Fotossíntese 

 Fatores necessários para ocorrer 

fotossíntese 

 Antes de continuar a atividade prática, contextualizei-a de novo. 

 Cada grupo de trabalho foi buscar a(s) sua(s) planta(s) e, depois de um breve brainstorming, ajudei-os no passo seguinte, pois é um procedimento 

laboratorial específico. Deduzimos todos juntos a lógica do procedimento, percebendo porque se realiza cada passo. 

 De seguida, os alunos começaram a executar esse procedimento, organizados por grupos. Para tal, os alunos precisavam de ferver as folhas dentro da sala 

de aula, depois coloca-las em álcool e banho marinha na sala de apoio ao laboratório e, por fim, colocar soluto de lugol novamente dentro da sala. Para 

toda a logística das salas, a Professora Teresa e o Professor Cooperante colaboraram. 

 Como nem todos os grupos podiam estar a fazer este procedimento simultaneamente, enquanto uns iam fazendo a prática laboratorial, outros iam 

adiantando tópicos para o relatório; e depois trocavam. 

 Os resultados do procedimento não foram os esperados: tanto as plantas que deveriam ter realizado fotossíntese, como as que não deveriam ter realizado, 

o teste com o soluto de lugol deu negativo. Teoricamente, este resultado significaria que nenhuma das plantas realizou fotossíntese. Apenas um ou dois 

grupos apresentaram umas zonas da folha com alguma coloração preta, o que teoricamente significa que ocorreu fotossíntese nessa zona. Todos os alunos 

ficaram muito desanimados com os resultados. 

 Quando todos terminaram, levantaram-se suspeitas para terem ocorrido resultados inesperados. Depois de terem surgido algumas ideias, pedi-lhes para 

depois pensarem calmamente noutras e as colocarem no relatório. 

 Por fim, apresentei-lhes o esquema do relatório e o que era esperado que eles colocassem em cada capítulo. 

 Os objetivos e competências da 

Atividade Prática 4 encontram-se 

no Apêndice K. 

Momento 2 

Mecanismos 

da 

Fotossíntese 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia 

de Pergunta-

resposta oral 

 Resolução 

de um 

exercício do 

manual 

 Power Point 

 Quadro 

 Manual 

 Fotossíntese 

 Fase Fotoquímica 

 Fase Química 

 Absorção de Energia Luminosa 

 Excitação de eletrões 

 Níveis atómicos de energia 

 Reações de Oxidação-Redução 

 ATP 

 Reações Químicas da Fotossíntese 

(Reagentes e Produtos) 

 Ciclo de Calvin 

 A contrastar com o primeiro momento da aula, este foi bastante teórico. 

 Com ajuda do power point e do quadro, estive a explicar os mecanismos da fotossíntese, desde a absorção de radiação luminosa até à produção de 

moléculas orgânicas. 

 Como são assuntos novos e complexos, expliquei com muita calma, certificando-me que todos os alunos estavam a acompanhar. 

 Depois de explicar tudo, pedi aos alunos para fazerem um exercício do manual, de modo a aplicarem o que tínhamos estado a explorar. Desta vez, fiz ao 

contrário do costume, portanto. 

 Não houve tempo para discutir nem corrigir o exercício, por isso, será finalizado na aula seguinte. 

 Responder às questões do 

exercício; 

 Interpretar imagens, esquemas, 

gráficos e tabelas; 

 Relacionar os vários assuntos 

abordados entre si; 

 Compreender os mecanismos da 

fotossíntese ao longo de todo o 

processo. 

Reflexão: 

Durante a realização da atividade 4, à medida que os resultados inesperados iam surgindo, comecei a ficar cada vez mais aflita e angustiada. Será que as folhas ferveram em demasia? Ou a menos? Será que se colocou álcool a mais? Ou a menos? Será que as folhas estiveram demasiado 

tempo em banho-maria? Ou a menos? Ou será que, dentro do género da planta, deveria ter utilizado outra espécie? Tantas perguntas começaram a surgir na minha cabeça e não sabia o que dizer aos alunos que estavam tanto ou mais desiludidos que eu. É tão desmotivante quando não se tem 

os resultados esperados… Em todas as experiências! De certa forma, acabou por ser interessante, uma vez que deu para explorar a natureza da ciência. O que acontece nesta aula, acontece centenas de vezes aos cientistas no laboratório, ao longo das suas investigações. Além disso, no 

relatório, os alunos tiveram de escrever os resultados que estavam à espera, os que realmente obtiveram e, por fim, tentar explicar porquê. Ou seja, os alunos tiveram de perceber bem o fenómeno de fotossíntese e a experiência que fizeram e, com este conhecimento, tentar encontrar 

hipóteses que levassem à ocorrência de algum problema durante o processo. Como tal, nem tudo foi mau. Creio que temos de aprender a contornar as situações e esta foi a melhor maneira que encontrei de o fazer. 
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AULA 71

Autotrofia

31 de Março de 2014

2ª feira

1

Autotrofia

Atividade Prática 4

2

Autotrofia

Atividade Prática 4

Relatório

• Estrutura Clássica (no documento da Atividade 4):

 Introdução

 Reflexão

 Principais conceitos e princípios relacionados com a

fotossíntese

 Fator que escolheram e porquê

 Formulação do problema e da hipótese

 Análise crítica da investigação realizada

 Constrangimentos éticos

3

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

Energia

Átomo

No início do processo fotossintético, os pigmentos absorvem energia 
luminosa

2. Ou os eletrões excitados podem
ser cedidos a outras moléculas
vizinhas.

N=1

N=2

N=1 = nível de energia inferior.

N=2 = nível de energia superior.

Acetores

1. Os eletrões excitados podem
reagir com outras moléculas

4

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

A oxidação e a redução são processos químicos complementares, que

envolvem a perda de eletrões por um dos reagentes (oxidação) e o

correspondente ganho de eletrões por outro reagente (redução).

A espécie química que perde eletrões é oxidada e atua como agente

redutor (dador eletrões) e a espécie química que aceita eletrões é

reduzida e atua como agente oxidante (aceitador de eletrões).

Reações de oxidação-redução

5

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

Energia

Átomo

No início do processo fotossintético, os pigmentos absorvem energia 
luminosa

2. Ou os eletrões excitados podem
ser cedidos a outras moléculas
vizinhas.

N=1

N=2

N=1 = nível de energia inferior.

N=2 = nível de energia superior.

Acetores

1. Os eletrões excitados podem
reagir com outras moléculas

Oxidado

Reduzidos

6
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No início do processo fotossintético, os pigmentos absorvem energia 
luminosa

1. Os eletrões excitados podem reagir com outras moléculas

H2OÉ desdobrada

H2O 2H+ 2e-  

 
O2+ +

Libertação de Oxigénio!

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

7

No início do processo fotossintético, os pigmentos absorvem energia 
luminosa

2. Os eletrões excitados podem ser cedidos a outras moléculas
vizinhas.

Acetores

ADP ATP

Energia

T TH2

Energia suficiente para

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

8

No início do processo fotossintético, os pigmentos absorvem energia 
luminosa

2. Os eletrões excitados podem ser cedidos a outras moléculas
vizinhas.

Acetores

ADP ATP T TH2

ADP + P + Energia = ATP + H2O T + 2e- + 2H+ = TH2

Energia suficiente para

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

9

Fotossíntese – Fase Fotoquímica

ADP + P + Energia = ATP + H2O

T + 2H+ + 2e-= TH2

2H+ + 2e- + 
 

 
O2H2O

R
ea

çõ
es
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a 

fa
se

 f
o

to
q

u
ím

ic
a

Vão ser utilizados na Fase Química

10

Fotossíntese – Fase Química

• Existem, no estroma dos cloroplastos, à partida, moléculas com 5C

Acetoras de C02

Ciclo do 
Carbono

3 moléculas com 5C

C02

6 moléculas com 3C

11

Fotossíntese – Fase Química

Ciclo de 
Calvin

3 moléculas com 5C

C02

6 moléculas com 3C

ATP

ADP

TH2

T

6 trioses com 3C Moléculas 
orgânicas

12
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Fotossíntese

13

Fotossíntese

14
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Aula 12 (Aula 72) - 2 de Abril, 4ª feira, 90min 

 

Planificação/Descrição da Aula 
Objetivos e Competências a desenvolver pelos 

alunos Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 
Conteúdos Abordados Observações 

Momento 1 

Mecanismos da 

Fotossíntese 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

oral 

 Resolução de um 

exercício do 

Manual 

 Resolução de 

exercícios nos 

slides 

 Power Point 

 Manual 

 Quadro 

 Fotossíntese 

 Fase Fotoquímica 

 Fase Química 

 Absorção de Energia Luminosa 

 Excitação de eletrões 

 Níveis atómicos de energia 

 Reações de Oxidação-Redução 

 ATP 

 Reações Químicas da Fotossíntese 

(Reagentes e Produtos) 

 Ciclo de Calvin 

 Como é um assunto complexo, optei por recapitular toda a parte teórica abordada no final da última aula. Fi-lo com 

calma e, desta vez, solicitei a participação dos alunos oralmente, pois já não era a primeira vez que estavam a 

contactar com o assunto. 

 Depois de rever toda a parte teórica, dei alguns minutos para os alunos acabarem de resolver o exercício do manual. 

 Por fim, discutimos e corrigimos o exercício com recurso aos slides e ao quadro. Antes de respondermos a cada 

pergunta, pedi a um aluno para vir ao quadro interpretar as imagens e esquemas do exercício. 

 À medida que íamos discutindo as questões, houve necessidade de solicitar a vinda ao quadro de alguns alunos, de 

modo a explicarem, com apoio nas imagens, o seu raciocínio. 

 Para me certificar que os alunos tinham compreendido, lancei duas questões nos slides que respondemos e discutimos 

em conjunto.  

 Antes de dar o momento por finalizado, certifiquei-me que tinha ficado tudo esclarecido e  que os alunos não tinham 

dúvidas. 

 Responder às questões do exercício; 

 Interpretar imagens e esquemas; 

 Relacionar os vários assuntos abordados entre si; 

 Compreender os mecanismos da fotossíntese ao 

longo de todo o processo. 

Momento 2 

Quimiossíntese 

 Metodologia 

Expositiva 

 Metodologia de 

Pergunta-resposta 

oral 

 Resolução de um 

exercício do 

Manual 

 Power Point 

 Manual 

 Quimiossíntese 

 Reações de Oxidação-Redução 

 ATP 

 Sulfureto de Hidrogénio 

 Amoníaco 

 A metodologia utilizada para abordar a quimiossíntese foi um pouco diferente. Comecei por fazer uma introdução 

teórica, contextualizando este processo na natureza,  

 Depois de enquadrar os alunos nesta temática, passámos ao conhecimento científico do processo de quimiossíntese e, 

para tal, solicitei a resolução de um exercício do manual, discutido e corrigido como no momento 1 da aula. 

 No final, sintetizei os conteúdos de forma expositiva. 

 Depois de os alunos conhecerem o processo e o seu contexto na natureza, entreguei a notícia sobre as fontes 

hidrotermais (Apêndice M). Lemos, interpretámos e discutimos a notícia em conjunto na sala de aula. 

 Responder às questões do exercício; 

 Interpretar imagens e esquemas,; 

 Compreender os mecanismos da quimiossíntese. 

 Conhecer os locais onde ocorre a fotossíntese 

 Ler a notícia; 

 Interpretar a notícia; 

 Perceber porque é que ocorre nesses locais 

 Estabelecer uma relação entre a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o ambiente. 

Momento 3 

Preparação para 

o Debate 

 Metodologia 

Expositiva 
 Power Point  Modo de Avaliação do Debate 

 Comecei por explicar que os alunos iam fazer um Debate, no que iria consistir e quando. 

 Percorri as mesas e solicitei a cada díade que retirasse um papelinho, à sorte, para saber que personagem teria de 

desempenhar no debate. Foram, assim, atribuídos os papéis. 

 Por fim, expliquei como os alunos se deviam preparar para o debate e o modo como iam ser avaliados. 

 Saber o que é esperado deles, enquanto alunos, 

no debate. 

Reflexão: 

Relativamente à fotossíntese, penso que as várias recapitulações feitas dos assuntos da temática, bem como a calma e serenidade com que foram explicados, contribuíram para que ficassem bem compreendidos. Isso notou-se através da resolução e discussão do exercício do 

manual e das questões que coloquei nos slides. Olhando para trás, se houvesse mais tempo, teria construído uma ficha de trabalho de consolidação desta temática, pois teria sido importante para todos os alunos e fundamental para alguns, sobretudo aqueles que costumam 

estar mais distraídos, por exemplo. Relativamente à quimiossíntese, apercebi-me que poderia ter sido mais interessante introduzir primeiro a notícia e não o contrário. Desse modo, teria captado, desde o início, a atenção dos alunos para o tema, uma vez que estabeleceria, à 

partida, uma relação entre os conteúdos da sala de aula e a sociedade, tecnologia e ambiente, com que eles estão familiarizados. Relativamente ao debate, apercebi-me que os alunos ficaram entusiasmados com a atividade e com os papéis que lhes foram atribuídos, talvez por 

ser uma atividade diferente e para a qual não tinham de fazer nenhum relatório ou trabalho posterior, dos quais já estavam bastante cansados. 
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AULA 72

Autotrofia

2 de Abril de 2014

4ª feira

1

Fotossíntese

As reações que ocorrem na fase fotoquímica da fotossíntese contribuem 
com os seguintes materiais para a fase química...

 ATP e O2

 TH2 e CO2

 ATP e TH2

 ATP, TH2 e O2

 H2O e CO2

Exercício 

2

Fotossíntese

A fase fotoquímica e química da fotossíntese, ocorrem, respetivamente...

 … nos tilacoides e no estroma

 … no estroma e nos tilacoides

 … nos tilacoides e na dupla membrana do cloroplasto

 … no estroma e da dupla membrana do cloroplasto

Exercício 

3

Autotrofia

Fotossíntese

Processos de Autotrofia

Energia luminosa

• Reino Monera
• Reino Protista
• Reino Plantae

Quimiossíntese

Energia química

• Reino Monera

Seres fotoautotróficos Seres 
quimioautotróficos

4

Autotrofia

Processos de Autotrofia

Quimiossíntese

Energia química

• Reino Monera

Seres 
quimioautotróficos

5

Quimiossíntese

6
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Quimiossíntese

7

Quimiossíntese

Substrato Mineral
(reduzido)

Ex: sulfureto de hidrogénio (H2S)
Ex: amoníaco (NH3)

Substrato Mineral
(oxidado)

O
xi

d
aç

ão

T

ADP

TH2

ATP

C02

Acetor

Moléculas 
Orgânicas

8

Quimiossíntese

Debate sobre a Quimiossíntese 

23 de Abril

9

Quimiossíntese

Atribuição de Papéis

Papéis Alunos

Moderadores
Francisco B., André, Miguel, 

Mariana

Biólogos Marinhos Sara, M. Beatriz, Ana , Edgar

Geólogos
Eduardo, Inês, Francisco S.,

Duarte

Membros de uma ONG Joana, Tomás, Íris, Pedro.

Membros do Ministério da Economia Guilherme, Gonçalo, Sofia, Lara.

Membros do Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia

Maria, Marco, M. Inês, Luís.

Membros do Ministério da Educação e Ciência Carlos, Inês, Filipe, Bruno.

Debate sobre a Quimiossíntese 

10

Quimiossíntese

Avaliação

Critério Cotação Descrição sumária

Linguagem científica 3 Correção científica oral

Linguagem portuguesa 2 Discurso oral deve ser sintaticamente correto

Clareza do Discurso 3
O comunicador deve exprimir-se ou fazer-se 

compreender de forma clara e sintética

Voz 2
A voz deve ser audível, clara e deve ser ter-se uma boa 

dicção

Desenvoltura 2
O aluno deve mostrar à vontade e ser desembaraçado, 

conseguindo ultrapassar situações imprevistas, caso 
sucedam

Capacidade de 
Incorporar o papel

4 O aluno deve ser fiel ao papel que representa. 

Argumentação 4 Pertinência e suporte dos argumentos apresentados. 

Debate sobre a Quimiossíntese 

11
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Descrição e Reflexão da Aula 13 

  



460 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



461 
 

Aula 13 (Aula 74) - 23 de Abril, 4ª feira, 90min 

 

Planificação/Descrição da Aula 

Objetivos e Competências a desenvolver pelos alunos 
Principais 

momentos 

Metodologia 

Utilizada 

Recursos 

Utilizados 

Conteúdos 

Abordados 
Observações 

Momento 1 

Introdução 

 Metodologia 

Expositiva 

 Power 

Point 

 Procedimentos 

do Debate 
-  Relembrar o que é esperado por parte deles enquanto alunos. 

Momento 2 

Atividade Prática 5 
 Debate 

 Atividade 

Prática 5 

 Quimiossíntese 

 Biodiversidade 

 Exploração de 

Recursos 

Minerais 

 Ao longo de todo o debate deixei os moderadores gerir os tempos e as falas, não intervindo em nenhum momento, excetuando quando todos 

estavam a falar ao mesmo tempo e não ouviam o pedido de silêncio por parte dos moderadores. 

 Enquanto os alunos debatiam estive a fazer apontamentos das suas intervenções o mais completas possível, pois tinha medo que o gravador 

não funcionasse corretamente. 

 De um modo geral, os alunos estiveram muito ativos, muito empenhados e entusiasmados, excetuando um ou outro. No entanto, 

relativamente ao conteúdo, afastaram-se dos aspetos científicos e, mais concretamente, da quimiossíntese, abordando os assuntos 

superficialmente. 

 Os objetivos e competências da Atividade Prática 5 – Atividade Prática 

5 – “Quimiossíntese” estão à parte, no Apêndice N. 

Momento 3 

Despedida 

 Metodologia 

Expositiva 

 Visualização 

de dois 

vídeos 

 Leitura de 

um texto 

 Power 

Point 

 Internet 

 Texto 

- 

 Quando os alunos terminaram o debate, informei-os que ia deixar de lhes dar aulas, ao que responderam, com muito carinho, que tinham 

pena. 

 Como nos estávamos a aproximar do 25 de Abril, disse que me ia despedir através de dois vídeos sobre o tema, um relacionado com a 

ciência, e outro com a possibilidade de escolha, ambos após a conquista da democracia. 

 O segundo vídeo foi acompanhado pelo texto correspondente ao diálogo, no qual escrevi uma pequena mensagem dedicada a cada aluno, 

individualmente. 

 Quando estava a decorrer o segundo vídeo, a Internet estava tão lenta, que bloqueou tudo. Sendo assim, pedi um voluntário para ler o texto 

em papel, tendo-se oferecido vários, mas acabei por dar primazia ao Aluno AA. 

- 

Reflexão: 

Um dos grandes objetivos do debate era que os alunos fizessem muita pesquisa prévia, de modo a estarem bem documentados para argumentar com profundidade sobre assuntos científicos, tecnológicos, económicos e sociais. Contudo, notou-se perfeitamente que esse 

trabalho de preparação não foi feito, pois o debate manteve-se superficial e até com erros científicos. Esse era precisamente o meu medo: que este debate se afastasse do conteúdo das aulas e parecesse quase uma “conversa de café”. Ainda pensei em interromper o debate e 

chamar a atenção dos alunos para isso, mas depois apercebi-me que não ia alterar muito o rumo, pois não era naquele momento que iam realizar pesquisa. Além disso, penso que os moderadores não tiveram controlo sobre o debate, pois, por um lado, estavam muito 

apagados e, por outro, os restantes alunos não os respeitavam. Será que devia ter sido moderadora? Talvez sim, para que os alunos assistissem, primeiro, a um exemplo, e só depois colocassem eles próprios em prática.  

Idealizei um momento de despedida da minha intervenção muito mais poético do que realmente aconteceu. Houve uma série de coisas que ocorreram de forma inesperada e que contribuíram para uma grande confusão, tais como: a internet estava com problemas, por isso, os 

vídeos estavam constantemente a parar; quando o Aluno AA estava a ler o texto, foi interrompido pelo vídeo que começou a decorrer; entretanto o tempo já não era muito e, por fim, quando podia existir alguma conversa e discussão em torno dos temas que levei para a aula, 

tocou. Quando tocou, muitos alunos saíram a correr para o intervalo, tendo apenas ficado alguns para se despedirem com calma, embora sabendo que nos iriamos continuar a ver nas aulas e a comunicar devido aos trabalhos. Posso dizer agora que a verdadeira despedida 

acabou por ser, então, no último dia de aulas, onde nos despedimos com tempo e definitivamente uns dos outros. Apesar de tudo, é triste quando colocamos expectativas muito elevadas para um momento de aula e depois o que acontece é muito inferior. Daqui a uns tempos, 

sei que vou olhar para este momento com maior distância, mais descontração e já vai parecer mais poético de novo. Enfim, vou ter saudades! 
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Última Aula

Obtenção de Matéria

23 de Abril de 2014

4ª feira

1

O que é a liberdade?

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/40anos25abril/2014-04-22-
o-que-e-a-liberdade-37-anos

A liberdade e a Ciência

A liberdade e as nossas escolhas

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/40anos25abril/2014-04-08-
o-que-e-a-liberdade-23-anos

2
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Transcrição do debate 

23 Abril 2014 

 

Aluno X - “Estamos aqui para ouvir todos os benefícios e malefícios da exploração 

das fontes hidrotermais da Antártida. É preciso ficar bem frisado que cada grupo terá, 

aproximadamente, 5-7 minutos para dar os seus argumentos. Se acharmos necessário, 

no final poderem argumentar uns com os outros, nós assim o diremos. Vamos então 

dar início…” - passa palavra à Mariana. 

Aluno W - “Vamos começar com a opinião do Ministério do Ambiente e o que é que 

ele vai defender.” 

Aluno V - “Então, em primeiro lugar, nas fontes hidrotermais foram encontrados 

metais, como cobre, ferro e ouro, que têm a possibilidade de ser explorados com 

benefício para Portugal, pois existem fontes hidrotermais existentes numa zona 

exclusivamente portuguesa. Mas, contudo, a exploração destas fontes poderá pôr em 

causa os ecossistemas ali existentes. Como medidas de preservação destes 

ecossistemas podemos aplicar, por exemplo, rotação das explorações. Ou seja, num 

ano poderão explorar-se x número de quilómetros quadrados, noutro ano poderão 

explorar-se outros quilómetros quadrados, para haver um repouso nesses anos. Ou 

seja, não põe em causa os ecossistemas com tanta gravidade. E também poderemos 

explorar em pouca quantidade e com pouca intensidade as fontes hidrotermais para 

estas funcionarem como reservas de espécies por unidade. Achamos que assim é a 

melhor maneira de conciliar os benefícios económicos para o nosso país e beneficiar 

também desta maneira os ecossistemas, pois estes também são um benefício para o 

avanço da ciência, pois contêm novas espécies, que nunca tinham sido encontradas 

até àquele momento, e combinações de espécies que também nunca tinham sido 

encontradas. Achamos, assim, que esta será a melhor maneira de resolver o 

problema.” 

Aluno B - “Agora vamos dar a palavra aqui à direita, aos Biólogos Marinhos”. 

Aluno Z - “Então, como a Maria Inês já disse, foram encontradas novas espécies. Ou 

seja, estas espécies vivem num ambiente diferente do que nós estamos habituados. 
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Estão adaptados para… A altas pressões e como não há luz solar, consequentemente 

a maneira de se alimentarem é muito diferente. Ou seja, é tudo à base de bactérias 

que produzem a quimiossíntese. Ou seja, essas bactérias estão na base da 

alimentação de todos os seres que lá vivem. E se, ao explorarmos em demasia os 

metais que estão presentes, podem acabar com essas bactérias, que não têm alimento, 

o que vai causar possivelmente a extinção de muitas espécies.” 

Aluno U – “Portanto propúnhamos que explorassem da melhor maneira os recursos 

lá presentes, mas que nos deixassem também explorar, nós biólogos marinhos, as 

espécies que foram encontradas lá, como o caranguejo yeti, a estrela de sete braços e 

as combinações de um mesmo habitat, que antes não se pensava que podiam existir, 

como os caranguejos e os perceves. Deviam explorar o cobre, o ouro e o ferro, mas 

sem os esgotar, porque podia causar algum tipo de problema no ambiente onde estão 

inseridos essas espécies e, assim, não nos iam ajudar a explorar e não conseguíamos 

recolher tanto conhecimento, como se estivessem lá esses metais”. 

Aluno J - “Vamos dar então a palavra ao Ministério da Educação e Ciência”. 

Aluno H - “Nós, enquanto membros do Ministério de Educação e Ciência, apoiamos 

o estudo deste local, pois pode ser bastante benéfico para o desenvolvimento 

científico. Nós disponibilizamos práticas e verbas a investigadores, para que 

identifiquem os possíveis impactos da exploração do ecossistema, ou seja, se as 

espécies que habitam no local, após ser explorado este local, não consigam 

sobreviver no mesmo. E disponibilizamo-nos também a atribuir verbas para o estudo 

do ecossistema, como a criação de um laboratório de investigação com equipamento 

sofisticado, onde se possa aprofundar mais o estudo acerca do local e das espécies ali 

existentes.” 

Aluno W - “Vamos agora dar hipótese aos geólogos para apresentar as suas ideias”. 

Aluno G – “Bem, a exploração desta zona (…?) é muito importante a nível 

geológico, não só pela quantidade de minerais muito importantes que nela se 

encontram, como também a nível das placas tectónicas. Apenas temos conhecimento 

do Atlântico, do Pacífico e do Índico. Desta zona temos muito escasso conhecimento. 

Apenas sabemos que esta zona se encontra na Placa de Scotia, que faz fronteira com 

a Placa Sul-americana a Norte e a Este e com a Placa da Antártida. A Placa Sul-
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Americana fez subducção com sob a parte Este da Placa Sandwich, a lava aqueceu, 

fundiu, ascendeu, solidificou e formou as ilhas chamadas Ilhas Sandwich do Sul. 

Perto destas ilhas existem muitas falhas e zonas onde podem ocorrer sismos. E a 

exploração desta zona pode dar frutos e muito conhecimento sobre essa zona, já que 

sabemos tão pouco.” 

Aluno I - “O interesse económico nesta zona provém devido às (…?) fontes 

hidrotermais acumularem-se lá metais, como o cobre, o ferro e o ouro, entre outros 

que podem não ter sido explorados. Nós iriamos, tendo isto em conta, explorar estes 

recursos a longo prazo, para não acabar diretamente com eles apenas numa recolha 

de metais.” 

Aluno B - “Ok, obrigado. Vamos agora dar a palavra ao Ministério da Economia.” 

Aluno AA - “Então, sendo nós membros do Ministério da Economia e sendo o nosso 

objetivo tentar prosperar a economia portuguesa, pensamos que o método a adotar 

seria a exploração, de uma forma regrada, obviamente, deste local, em que se iria 

aproveitar todos os minérios nele existentes: o ouro, o ferro e o cobre, sendo o ouro o 

mais valioso. Nós iremos apresentar diversos argumentos a favor. Esta exploração 

poderia, por exemplo, vir a ajudar… Hum, como é que eu hei de explicar… A ajudar 

a que houvesse maiores fundos e maiores receitas financeiras que poderiam vir a 

reduzir a dívida pública portuguesa, que é um dos nossos grandes objetivos e 

estamos em crise. Esta também irá desenvolver diferentes postos de trabalho, que 

poderão vir a ajudar as populações, visto que a taxa de desemprego é bastante 

elevada e estes postos de trabalho poderiam albergar uma grande quantidade de 

trabalhadores. Assim, poderemos aproveitar todos estes minérios para exportar. Estas 

exportações darão grandes lucros que poderão ser utilizados para conseguir 

desenvolver e prosperar os diversos setores que, neste momento, estão em défice. 

Desta forma, há um aumento das exportações, diminuição das importações e, assim, 

poderá haver um maior desenvolvimento da economia e podemos, então, tentar 

superar de uma forma mais simples e aproveitar, assim, os recursos e tentar superar, 

assim, este período de crise.” 

Aluno Q - “Com isto, irá haver um aumento do Produto Interno Bruto, que faz com 

que haja uma redução da taxa de desemprego, muito abaixo dos 15 por centos 
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previstos para 2015. Com esta redução, nós podemos ver que… Como estas 

explorações requerem trabalhadores para o fazer, logo vai haver uma redução da taxa 

de desemprego.” 

Aluno K - “Esta riqueza natural recentemente encontrada na zona económica 

exclusiva portuguesa pode contribuir para alterar as previsões do Banco Central 

Europeu e do Fundo Monetário Internacional e todas as instituições económicas 

internacionais que teceram sobre a recuperação de Portugal a nível da dívida 

portuguesa.” 

Aluno L - “Tudo o que foi anteriormente dito irá também ter repercussões 

significativas a nível social, visto que, tanto o desenvolvimento das indústrias e 

serviços, como a diminuição do desemprego e da dívida pública portuguesa, irão 

fazer com que as medidas de austeridade sejam menos severas para a população, 

resolvendo assim problemas como a fome, a pobreza e a dependência externa, 

havendo, assim, uma melhoria das condições gerais da população.” 

Aluno AA - “Por fim, nós temos já uma noção que seja possível que se questionem 

relativamente à viabilidade do projeto, mas nós contrapomos, dizendo que, segundo 

os estudos realizados, as receitas da exploração serão francamente superiores aos 

custos da exploração mineira, sendo, assim, o cash flow deste projeto bastante 

positivo, o que concretiza, assim, a viabilidade deste projeto.” 

Aluno X - “Ok, muito obrigado. Agora é a vez dos membros da ONG.” 

Aluno AB - “Basicamente, toda a gente quer explorar os recursos. Eu só queria 

perceber quais é que eram os vossos impactes ambientais. Não explicaram o que é 

que… Que impactes ambientais é que vai ter a vossa… Aquilo que vocês querem 

explorar. O nosso objetivo é chegar a um consenso entre… Ambientais e 

económicos. Sendo assim, Portugal… O que nós queremos é que Portugal consiga 

superar a nossa crise, mas também que não se estrague o ambiente que lá está, que lá 

existe. Eu acho que a vossa proposta é boa, mas só têm de explicar isso. Vocês vão 

colocar lá máquinas a extrair minerais e isso vai ter impacto nas espécies que lá 

existem. É só isso o meu…” 
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Aluno AA - “É certo que vai ter grandes impactos, mas nós balançámos o peso, por 

exemplo, nós quando estamos a ver o nível económico, o que nos interessa é os 

lucros que podemos ter. E vimos os lucros que poderia ter a exploração mineira e os 

lucros que poderia ter a investigação científica. Nós balançámos e vimos que, 

realmente, a exploração mineira teria um maior interesse económico, devido, não só 

aos minérios existentes nesses locais, bem como todas as consequências que nós 

anteriormente dissemos, tanto as melhorias sociais e tudo o mais, que, neste 

momento, a nós, é o que nos importa.” 

Aluno P - “E pretendem usar todo o espaço para exploração?” 

Aluno Q - “Tendo em conta o espaço que temos fornecido, acho que temos todo o 

direito de o usufruir.” 

Aluno AB - “Então, mas assim vão destruir as espécies que lá existem.” 

Aluno W – “Nós gostaríamos de ouvir a opinião do Ministério do ambiente sobre…” 

- É interrompida pelo Tomás, que concorda. 

Aluno AB – “Pois, eu também acho!” 

Aluno X – (Interrompe o Tomás) – “Nós é que tomamos as rédeas”. 

Aluno V - “É assim, é óbvio que a economia prosperar é muito importante para o 

nosso país, mas também temos de ter em conta os riscos que isso poderá causar 

naqueles ecossistemas. Por isso, como eu já disse anteriormente, devíamos aplicar 

medidas de preservação, como eu disse, rotação das explorações, para não fazer um 

impacto tão grande, de repente. Também podemos criar uma área protegida, uns x 

km
2
 protegidos, para estudarmos cientificamente as espécies existentes e as 

combinações de espécies que lá existem e depois, no outro espaço em que não está 

protegido para esses fins, explorar então os recursos minerais existentes naquela 

zona.” 

Aluno X – “Gostávamos também de saber a opinião dos biólogos marinhos em 

relação às ideias que foram aqui tomadas, principalmente do Ministério da 

Economia.” 
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Aluno U - “Eu acho mal a forma como eles estão a pensar, ou seja, eles não podem 

utilizar o terreno todo que têm disponível, têm que usar uma parte. Ali os membros 

da ONG têm razão numa certa parte. Tem de ser só explorada uma parte para haver 

outra que esteja livre, para não destruir tudo o que ali há. Senão, as espécies que 

foram descobertas, que nós não conhecíamos, não vamos conseguir explorar todas 

num número assim… Não vamos conseguir explorar. Não pode ser assim como os 

senhores da economia…”. 

? – “Sim, não pode ser tudo explorado de uma única vez.” 

Aluno W – “O Ministério de Economia concorda com esta partilha?” 

Aluno AB - “Depende, porque… É assim, nós, anteriormente, dissemos que a 

exploração não ia ser toda feita ao mesmo tempo. É óbvio que tem de ser de forma 

regrada para os recursos também conseguirem durar durante mais tempo. Mas eu 

também pergunto: se, neste momento, estamos num período de tanta crise, como é 

que há fundos e meios para conseguir estudar e desenvolver então esses estudos 

sobre essas espécies? É necessário fundos para desenvolver estes estudos e estas 

pesquisas. Se não temos dinheiro, como é que haverá fundos e meios para conseguir 

fazê-lo?” 

(Algum barulho. Neste instante, o Aluno W tenta redirecionar o debate, mas é 

interrompido pelo Aluno R.) 

Aluno R - “Primeiro ponto: não é a primeira vez que estamos em crise e Portugal 

sempre teve meios para ultrapassar as crises. E, segundo ponto: o ouro existe em 

mais sítios sem ser preciso…” – é interrompido pelo barulho. Existem muitas 

pessoas a falar ao mesmo tempo.  

O Aluno J impõe silêncio. 

Aluno R – “… Afetar certas espécies. Tendo em conta isso, pode-se pegar na ideia, 

que acho que foi dada pelo grupo… De alguém… Dividir o ordenamento em duas 

partes: uma parte protegida para a proteção das espécies, prontos, espécies 

conhecidas, para o nosso grupo; e uma outra parte para a vossa exploração mineira. 

Assim, dando hipótese a ambos os grupos de fazerem o que desejam.” 
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Aluno W – “O Ministério da Educação e da Ciência acha que existem fundos para 

conseguir coordenar as duas ideias propostas?” 

Aluno D - “Fundos, de momento, não existem. Mas como fazemos parte da União 

Europeia, talvez consigamos fazer uma espécie de associação com outros países, em 

que consigamos trazer, por exemplo, materiais de outros países, que sejam 

necessários para a investigação em curso; podemos também trazer investigadores de 

outros países, para que não seja só a benefício do nosso país, mas também de outros 

países e, assim, consigamos arranjar fundos para a investigação.” 

Aluno X - “Ok… Membros da ONG, já foi esclarecida a vossa questão, ou…?” 

Aluno Y - “Sim, nós com a ideia deles, ao vir pessoas de fora, também vai… Nós ao 

estarmos a explorar aquilo, se calhar podemos não resolver a nossa crise, porque eles 

não vêm para cá, só porque lhes apetece e sem receber nada em troca. Logo, vão 

querer parte do que nós vamos descobrir e se calhar não vai chegar para o que 

nós…” 

Aluno D – “Na investigação científica vamos partilhar os conhecimentos entre vários 

países, para não sermos só nós os detentores do conhecimento, mas vários.” 

Aluno Y – “Sim, mas temos de ter em conta também o que a economia pretende. E, 

supostamente, nós queremos que as descobertas sejam nossas.” 

Aluno N – “Sim, mas se não houver ajuda, não vai haver investigação.” 

Aluno J – “Gostaríamos de saber a opinião do Ministério da Economia em relação a 

este… Esta questão da origem do dinheiro.” 

Aluno AA – “Eu primeiro quero contrapor relativamente ao que foi dito pelo 

Ministério do Ambiente. Não sei se têm noção, mas a dívida pública portuguesa está 

quase a rondar os 130 mil milhões de euros. Acham que, com essa dívida tão grande, 

será possível ter meios para fazer a pesquisa que, mais tarde, não será tão 

remunerada quanto isso, visto que as investigações científicas não são tão 

remuneradas quanto a exploração mineral que, mais tarde, irá ter grandes lucros 

devido aos minérios ricos que se encontram no local? Como é o ouro que está quase 

a 30 euros a grama.” 
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Aluno R – “Sem terem explorado o território, não sabem certamente a quantia de 

ouro, cobre e ferro que existe nesse terreno. E, ao acaso, se quando fossem explorar, 

não houvesse uma quantidade de ouro suficiente para dar lucro, ainda estariam a 

prejudicar mais a nossa dívida.” 

Aluno T – “E não podendo investigar depois as espécies que lá existem” 

Aluno R – “E dando cabo do ambiente e estragando as espécies.” 

? Moderadores – “ONG, por favor.” 

Aluno AB – Eu só queria saber onde é que vocês vão buscar o dinheiro para começar 

a exploração. É  que para começar uma exploração é preciso muito dinheiro 

mesmo. Já tentaram fazer isso cá em Portugal…” – interrompido por alguém, há 

algum barulho na sala. 

? Moderadores – “Deixem falar!”  

Aluno AB – “… E depois vão ter de pagar a eles! Se vão buscar os fundos ao 

estrangeiro, têm de pagar. Não vão ter um lucro muito grande. Começar uma 

exploração é preciso muito dinheiro mesmo. Não é assim…” 

Aluno AA – “Certo. É verdade que é necessário muito dinheiro. Mas a realidade é 

que, possivelmente, os lucros serão muito maiores, como eu já disse, aos custos da 

exploração. Porque, mesmo que se tenha de pedir dinheiro ao exterior, há sempre 

uma certa quantia que sobra. Desde os custos da exploração aos custos que seja 

necessário pedir ao exterior, ainda nos sobra algum dinheiro. É que é assim, tal como 

nos precisamos de dinheiro para explorar, quem quer fazer o estudo do local, também 

precisa de dinheiro para investir para estudar. Certo? A diferença é: nós, no final, 

conseguimos ter mais lucro do que vocês. Por isso…” 

Aluno AB – “Não, nós nem vamos ter lucro nenhum!” (risos) 

Aluno AA – “Pronto, mas se calhar ainda conseguem ter alguma coisa. Mas, de 

qualquer maneira, vocês acabam com prejuízo.” 

Aluno Y – “Nós só queremos a paz.” (risos) 
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Aluno AA – “Pronto, se se decidir fazer o estudo do local, acaba-se por se ter 

prejuízo; enquanto se fizermos a exploração, mesmo que o lucro seja mínimo, há 

lucro.” 

Aluno S – “Não, pode não haver.” 

Aluno Q – “Se há ouro e tendo o ouro uma quantia elevada de quase 30 euros por 

grama… Pouco ou muito, tem lucro.” 

Aluno S – “Depende.” 

Aluno D – “Quem te garante que as ações do ouro, que é o que está agora em alta, 

durante o período da exploração não descem?” 

Aluno AA – “Quem é que vos vai garantir que vocês descubram alguma coisa?” 

Neste momento instala-se uma grande confusão, muitas pessoas a falar ao mesmo 

tempo. No meio do barulho, alguém diz: 

? – “Sim, nós sabemos que há ouro lá.” 

Os moderadores pedem silêncio. 

Aluno Q – “Que há ouro, há ouro. Só não sabemos a quantidade, mas há ouro”. 

Aluno AA – “Sim, ele existe, nós não sabemos a quantidade. Nós temos de nos 

basear em que há ouro, há ferro e há cobre. Só não sabemos em que quantidade. 

Quem vos diz que as espécies de lá são, por exemplo, as mais aconselháveis para 

estudar? Pá, foi o que nos foi dito, foi o que nos foi proposto e nós estamos a basear-

nos nisso. E para o nosso ministério, o que nós todos acordámos é que a medida de 

exploração de toda a área seria o mais lucrativo para o país.” 

Aluno R – “Eu gostaria de pegar no que disseram há bocado, de pedir dinheiro 

emprestado ao estrangeiro (…). Ao pedir o tal dinheiro emprestado, e sabendo que 

para fazer uma exploração de tal tamanho é preciso uma maior quantidade de 

dinheiro, estaríamos a aumentar a nossa dívida externa. E, não sabendo, ao certo, a 

quantidade de ouro que está lá, o problema é mesmo esse, e dos restantes minerais, 

se não conseguissem obter lucro, estariam a prejudicar mais a nossa situação cá em 
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Portugal. E, ao mesmo tempo, dando cabo das hipóteses ao nosso grupo de explorar 

as espécies existentes e inexistentes (que ainda não se sabe se descobriram, como se 

sabe, é um território virgem) e deitando tudo por água abaixo. Dizendo assim, por 

palavras mais fáceis.” 

Aluno M – “Nós como geólogos, gostaríamos de… Eu estava a pensar e é assim: 

vocês disseram que ainda não sabem quais são as quantidades que estão presentes 

nesse terreno. Portanto, eu estou a pensar que se vocês vão investir numa 

investigação que não sabem ao certo quanta quantidade é que vai existir, podem estar 

a meter em causa o lucro que vocês investiram. Ou seja, antes de ganharem dinheiro 

para o nosso país, podem estar a deitar ele fora. E, depois, temos de pensar noutra 

coisa. A nossa terra tem fósseis e esses fósseis fazem com que nós consigamos 

cobrir, como é que eu hei de dizer, novas peças do puzzle da nossa história. De 

dinossauros, por exemplo. E, ao estarem a explorar essa zona, podem estar a destruir 

muita coisa que possa nos levar a completar esse puzzle. E nós temos de pensar 

muito bem as probabilidades, tanto dos biólogos, se vai ser rentável, ou tanto do 

ministério da economia, se vai ser rentável para o nosso país. É a minha opinião.” 

Aluno O – “Pegando no que vocês disseram há bocado, quando propõem explorar 

aquela área, vocês podem acabar com um conjunto de espécies existentes lá. E uma 

crise pode ser ultrapassada após alguns anos, mas recuperar o conjunto de espécies 

que lá estão pode demorar milhares de anos.” 

Aluno AA – “Mas, tal como também nos foi dito, este não é o único local onde 

existem estas espécies.” 

Aluno O – “Mas é um conjunto importante…” (Interrompida pelo Aluno AA) 

Aluno AA – “E, neste momento, em Portugal, há fome, há imensas diferenças 

sociais, há dependência externa e é necessário tentar combater isso. Certo?” 

Aluno Y – “Exato. Mas, por isso mesmo, dessa forma devemos contrabalançar. Por 

exemplo, se os biólogos, ao explorarem, eles vão explorar as espécies e perceber 

como é que elas estão com o meio. E, ao mesmo tempo, trabalhando com vocês, 

podem ver a quantidade de ouro que vocês podem vir a explorar. E, dessa maneira, 
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com o vosso apoio, vocês podem explorar de maneira a terem lucro, não ficarem 

endividados e eles também não perderem as espécies que estão lá.” 

Aluno AB – “Exatamente. Colaborarem uns com os outros” 

Confusão geral. Várias pessoas começam a falar ao mesmo tempo e não se percebe o 

que cada uma diz. Os moderadores tentam impor ordem. 

Aluno AB – “Ele há bocado apresentou uma proposta em que partia metade, metade. 

E vocês ficavam com uma metade para explorar e eles com metade para explorar e 

vocês disseram que isso já não era rentável para vocês.” 

Aluno AA – “E não é!” 

Aluno K – “Mas se nós temos uma área que podemos explorar, nós temos direito a 

explorar.” 

Aluno AB – “Está bem! Mas foi uma área enorme” 

Novamente, uma grande confusão. Falam todos ao mesmo tempo e os moderadores 

tentam impor ordem em vão, até que o Aluno J diz: 

- “Silêncio! A palavra é do Ministério do Ambiente.” 

Aluno T – “Apesar de ter havido várias investigações durante três anos consecutivos, 

no primeiro ano foi apenas observação e no segundo apenas se recolheram amostras, 

não da quantidade de ouro que existia naquele território, mas sim das espécies que lá 

existiam. Como estavam a dizer há bocado, que precisavam do espaço todo para 

explorar, nós, como membros do ambiente, iriam fazer com que as espécies que lá 

habitam sofressem alterações nos mais altos riscos, podendo assim, afetar o trabalho 

que poderíamos vir a descobrir e o lucro que poderia vir a ter.” 

Aluno AA – “Eu tenho diversas coisas para dizer. Em primeira instância, a 

exploração deste tipo de mineral não é feito com perfurações. Logo, todo o tipo de 

fóssil não é danificado. É feito com escavações e os geólogos para descobrirem os 

fósseis também têm de realizar escavações. Correto? Por isso, nas escavações até se 

pode vir a descobrir esses fósseis e até vos podemos ceder… Ao ministério… Aos 

geólogos para os estudarem. Isso não está em questão, porque acaba-se sempre por 
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ceder. Depois, por exemplo, tal como na outra fonte hidrotermal, estiveram um ano a 

fazer o reconhecimento do local e depois é que começaram a tirar amostras, neste 

caso, também se pode estar um certo período com algumas máquinas, ou o que for 

necessário, a tentar perceber se realmente é importante e rentável exercer o 

funcionamento desta exploração e, se, na realidade, for, passamos então ao 

aproveitamento de todo o espaço para utilizar para fazer então o lucro para tentar 

tirarmos mais rapidamente possível desta situação de crise. E, se realmente, não 

houver tanto mineral como nós pensamos, assim, pode-se então fazer uma parte para 

os geólogos estudarem e a outra parte para nós extrairmos o mineral que nós 

precisamos.” 

O Aluno N faz sinal ao moderador B para poder falar a seguir. Ele responde em voz 

alta, dando a palavra: 

Aluno B – “Primeiro estão os geólogos.” 

Aluno I – “Relativamente, ainda só falaram à extração de ouro. O ouro é um bem 

não tão essencial, é um luxo, apesar de valer bastante dinheiro. Relativamente ao 

ferro e ao cobre, são essenciais para a construção de casas e valem bastante dinheiro 

no mercado atual. Relativamente à exploração dos minérios, nós pensámos em 

dividir a zona em algumas partes, fazendo rotações. Tendo em conta que os materiais 

levam um tempo a repor-se, então iria ser extraído de uma zona os materiais, 

enquanto outra iria ser utilizada para a exploração das espécies. Ao fazer estas 

rotações ao longo dos tempos, as coisas iriam equilibrar-se, de certa maneira.” 

Aluno B – “Vamos dar a palavra ali ao…” 

Aluno J – “… Ao Ministério da Educação e Ciência.” 

Aluno N – “Eu tenho uma pergunta para fazer aos ministros da economia: vocês 

tencionam extrair os minerais todos… A quantidade toda?” 

Aluno AA – “Como eu disse, seria de forma regrada. Não é tudo ao mesmo tempo. 

Vais extraindo conforme o ciclo de produção, não é? O objetivo não é, por exemplo, 

no espaço de um ano ficar sem minério nenhum. É, ao longo do tempo, tentar dosear 

a quantidade de minério existente para tentar que os lucros não sejam só de um ano, 

mas que se vão prolongando ao longo de vários anos, décadas.” 
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Aluno S – “Vai acabar por acabar.” 

Aluno N – “Nós não sabemos, não amostrámos os seres vivos, mas eles podem 

necessitar desses minerais, como os biólogos, acho que foi a Beatriz que disse, falou 

para extraírem pouca quantidade, porque não conhecemos os seres vivos que lá 

habitam e não sabemos se eles necessitam de…” 

Aluno AA – “Daí pode-se fazer… Nesse primeiro ano podem… Nós podemos não 

estar em ação e podem estar os biólogos, podem fazer testes para saber se os seres 

vivos precisam ou não de minerais. Mas, a nível económico, a exploração da zona é 

o mais proveitoso, não podem negar.” 

Aluno B – “Pedimos a ONG.” 

Aluno P – “Nós temos duas coisas para dizer. Em relação à maneira que vocês 

disseram de trabalhar a exploração: em um ano ou um período de tempo fazerem a 

análise do terreno para saber onde é que estava as coisas e no outro período 

recomeçar, se vocês, na vossa análise, não encontrarem o que querem vão estar 

aquele período de tempo a perderem dinheiro sem nunca o receberem de volta.” 

Aluno AA – “Mas hum… Desculpem, se querem dizer mais alguma coisa. Mas 

também, pelos estudos, vocês também vão gastar é dinheiro. Dizem que não vai 

haver lucro, o que estão a fazer é despesa, ou não?” 

Aluno AB – “Nós não queremos fazer nada disso, vocês é que…” 

Aluno AA – “Estou a falar de vocês no geral.” 

Aluno Y – “Nós queremos é preservar também as espécies.” 

Aluno AB – “Exatamente.” 

Aluno P – “Vocês sabem onde estão acumulados os materiais?” 

Aluno AA – “Não sabemos sequer onde é que é a fonte, quanto mais!” 

Aluno P – “Nós sabemos que os materiais se acumulam nas chaminés. E as 

chaminés também são usadas pelos animais a nível ambiental para receber alimento. 
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Por isso, ao vocês estarem a explorar as chaminés, iam estar a estragar a fonte de 

alimento.” 

Aluno K – “Por isso é que vocês têm um ano para explorar as espécies e ver…” 

Aluno AB – “Nós não queremos explorar as espécies.” 

Aluno AA – “Mas percebam que nós estamos a falar para vocês, mas é no geral.” 

Aluno Y – “Mas nós estamos a dizer que vocês, ao explorarem, não podem estar a 

explorar todas as chaminés, porque, assim, vai-se acabar o alimento para as outras 

espécies…” 

O Aluno Y é interrompido por imenso barulho, porque começam todos a falar alto e 

ao mesmo tempo. 

Aluno Q – “A gente também nunca disse que ia explorar tudo até à última.” 

Aluno AA – “Nem dissemos que era tudo ao mesmo tempo.” 

Aluno Q – “Exatamente. Tendo em conta a despesa que a gente tem, portuguesa, é 

bastante elevada, se a gente explorar tudo ao mesmo tempo, esse dinheiro que a 

gente irá ganhar provavelmente irá ser para pagar quase tudo para a exploração. Se a 

gente fizer isso gradualmente, conseguiríamos pagar o dinheiro que iriamos gastar 

nas explorações e também dar alguma ajuda para reduzir a despesa portuguesa. 

Depois, também nunca dissemos que iriamos estragar algum ecossistema. Claro, por 

isso é que precisamos dos biólogos e do ministério do ambiente para nos ajudar, 

porque lá está, têm de fazer primeiro os estudos para ver o que podemos mexer, o 

que não podemos mexer. Depois, o que eu disse, do espaço disponível, é o espaço 

que a gente, enquanto ministério, podemos mexer. Nós podemos ter um espaço 

disponível do tamanho desta sala e só podemos mexer naquele cantinho. Esse sim, é 

o espaço disponível para que a gente possa mexer sem estragar qualquer ecossistema 

e também ser proveitoso para nós, tendo em conta o dinheiro que a gente poderá 

também receber.” 

? Moderadores – “Ministério do Ambiente.” 
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Aluno S – “Há vários fatores que eu não concordo aqui com o Ministério da 

Economia. Primeiro, pode ser que se eles investirem, por exemplo, cem milhões de 

euros na investigação, provavelmente eles vão render com o ouro… Podem render 

até o dobro. Podem até fazer trezentos milhões. Mas vão ter que pagar a dívida 

externa, ou não, que usaram na investigação, e os cem milhões vão ser 

insignificantes, quase, na dívida externa. Mas, por outro lado, como a Sofia deu a 

entender há bocado, disse que sem lucros não conseguimos fazer a investigação. Se 

eles vão estar a gastar dinheiro na exploração, e se quer investir em equipamentos 

para fazer a investigação, provavelmente não vai conseguir pagar a dívida externa, 

vai ter que pagar o que gastou para fazer a investigação, vai gastar o dinheiro no 

equipamento para fazer a investigação do ecossistema, e, provavelmente, o 

ecossistema já não vai haver. E não vai estar a contribuir nem para a dívida externa, 

nem para explorar melhor aquele ecossistema.” 

Aluno J – “Passamos a palavra aqui aos biólogos marinhos.” 

Aluno F – “Como vocês devem saber, todos os processos geológicos são muito 

lentos. E vocês, mesmo que façam uma exploração regrada, vão acabar por extinguir 

os recursos minerais que existem nessa zona.” 

Aluno AA – “Sim, mas até lá, vai havendo lucro, certo? Sendo assim, tudo acaba, 

certo?” 

Aluno F – “A vossa função não é só tentar fazer com que a dívida do país acabe, 

também é ajudar todas as outras…” 

Aluno AA – “Neste caso não, nós somos do Ministério da Economia.” 

Gera-se, novamente, bastante confusão. 

Aluno J – “Passamos a palavra ali aos geólogos.” 

Aluno G – “Daí a importância das rotações, como já referimos. É benéfico para 

todos, os recursos demoram um tempo a renovar-se e, por isso, com estas rotações, 

iria dar tempo para estes mesmos se reporem.” 

Várias pessoas – “Esperas um milhão de anos?” 
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Aluno G – “Que seja. Enriquecemos ao longo do tempo. Pode não ser de uma 

maneira muito repentina, como penso que pode acontecer e é benéfico para todos, 

porque vai estar dois locais, é uma rotação de quatro bases. Vai estar dois locais 

livres, sem máquinas, sem exploração, sem reconhecimento algum, propício à 

exploração, e dois com exploração por parte da economia e exploração por parte da 

geologia. Quando rodar, vai estar sempre dois… O outro que estava anexo à 

economia pode renovar (não tão bem como estavam os outros, mas… Penso que é 

uma boa hipótese.” 

Aluno W – “O Ministério da Economia concorda?” 

Aluno AA – “Não, porque pensem, se vocês têm… São quatro parcelas: duas para 

exploração, duas para investigação. Quando roda, vocês têm…”  

Aluno G – “Não, é uma para exploração e uma para nós geólogos.” 

Aluno I – “E outras duas livres.” 

Aluno AA – “De qualquer modo, quando rodar, a que está em investigação não vai 

para exploração?” 

Aluno G – “Não, vai para o livre.” 

Aluno AA – “Tudo bem, mas a certa altura roda tudo e fica tudo explorado. E aí 

passa a ser só exploração, por isso acaba por ser igual.” 

Aluno G – “Não! Por isso tem de ser de uma maneira lenta…” 

Aluno I – “Tendo esse tempo dava para explorar suficiente…” 

Aluno AA – “Mas como é que vocês fazem de um sítio explorado voltar a aparecer 

um ecossistema igual.” 

? – “Não fazem…” 

Aluno M – “Nós não dissemos que era…” 

Aluno I – “Igual.” 

Aluno M – “… Que era igual, igual!” 
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Aluno I – “Mas vocês estão interessados na exploração. Enquanto vocês exploram 

uma zona, os outros estão a descobrir e a identificar as espécies existentes.” 

Aluno S – “Mas imagina que…” (Não continua a falar, porque o Aluno AA fala 

mais alto). 

Aluno AA – “Mas a minha questão é: Como é que vocês vão repor um ecossistema 

num sítio que foi destruído?” 

Dá-se uma grande confusão, com todos a falar ao mesmo tempo. No meio das vozes, 

destaca-se uma: 

Aluno M – “Vocês acabaram de dizer que não iam destruir os ecossistemas!” 

? – “Mas têm de destruir para explorar o ouro…” 

Aluno AA – “Para se explorar, tem que se destruir!” 

Novamente instala-se a confusão. Todos falam ao mesmo tempo, muito alto, sendo 

completamente impercetível o que cada um diz. Faz-se algum silêncio quando, 

novamente, o Aluno M impõe a sua voz. 

Aluno M – “Uma investigação não dura dez dias!” 

As vozes misturam-se novamente. Os moderadores pedem ordem e silêncio. 

Aluno G – “Como dissemos, tem de ser de uma maneira gradual, não é? Não 

podemos explorar tudo…” 

Aluno AA – “Certo, nós também dissemos que a exploração era gradual. Mas o que 

acaba por acontecer, passado uns anos ou o que for, é que toda a área do lago acaba 

por ser utilizada para exploração.” 

Aluno G – “É o que vai acontecer se não fizermos isto também…” 

Aluno I – “Enquanto que ao fazermos isto, damos tempo para os outros explorarem 

as espécies.” 

? – “Ya…” 
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Aluno AA – “Está bem, mas acabas sempre por…” 

Aluno AB – “Por destruir!” 

Aluno G – “Não de uma maneira muito repentina.” 

Aluno AA – “Quando nós dizemos que aquilo é para utilizar o espaço todo, é 

utilizando… Não se consegue cobrir, penso eu, um lago inteiro com uma estação 

para fazer exploração. Tu começas num sítio e começas a alastrar-te, certo? Epá, se 

vocês descobrirem coisas sobre ouro, eles começam a fazer… Vão… É assim, aqui, 

acho que este sítio é bom, vou para lá, começam a escavar, a escavar, rende, tiram, 

acabam naquele lugar, passam para outro.  É sempre assim! Vocês não se conseguem 

alastrar por áreas muito grandes. Ou são infraestruturas de tamanhos colossais que 

não é possível… E o preço dessas infraestruturas são realmente muito elevados, que 

nós não temos essa possibilidade, ou faz-se por partes mais pequeninas, mas a certa 

altura acaba por estar tudo em utilização. E o local em que, por exemplo, já não há, 

nós passamos para outra que… Ok que demora imenso tempo, mas se nós fizermos 

essa dita exploração regrada que nós dissemos logo desde o início… Vai sempre 

acabar por se explorar tudo.” 

Aluno G – “Mas… Então, mas é um… Não podem explorar tudo num só lugar… 

Por isso é que é bom esta rotação… Não exploram tudo num só lugar, deixam, 

deixam, deixam algum, e depois noutro exploram esse e deixam ao…” 

Aluno AA – “Mas essa não é a questão! A questão é que quando vocês acabam, 

acaba tudo por ser explorado. Estão a perceber?” 

Aluno S – “Então, mas…” 

Mais uma vez, toda a gente fala ao mesmo tempo, até que os moderadores intervêm. 

Aluno J – “Vamos ouvir a opinião ali do Ministério do Ambiente, por favor.” 

Aluno R – “O problema (…) vai ser as máquinas que vocês precisam para fazer essa 

tal exploração… Primeiro que tudo, estamos a falar de um meio aquático. Para fazer 

a lavagem do ouro, o ouro não vem logo assim… Não sai logo ouro. Vem o ouro e 

vem assim uma mistura de certos minérios…” 
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Aluno T – “Minerais.” 

Aluno R – “Pois, de minerais. Ou seja, vocês têm que explorar o material que 

encontramos em certo sítio, têm que o exportar para o vosso… Chamado 

tratamento… Para o sítio onde vão tratar o ouro, para separar isso… Do material do 

ouro. É por isso que precisam de ter os…” 

? – “Sim, eu sei.” 

Aluno R – “Ou seja, a exploração aquática e a terrestre são diferentes. A aquática é 

muito mais cara do que a terrestre. A terrestre vocês têm tudo no mesmo sítio, podem 

ter tudo no mesmo sítio, fazem logo tudo, têm logo o ouro lá… Na aquática vocês 

têm de extrair o material, têm que o tratar e depois só aí é que têm ouro. E pegando 

noutra coisa…” – interrompido pelo Aluno AA. 

Ao longo de todo o discurso do Aluno R, manteve-se um constante barulho de fundo. 

Aluno AA – “Certo, mas isso tem a ver com o processo de extração. Não é só 

extração, tem extração e tratamento. Mas isso está tudo, está tudo no conjunto da 

exploração. A exploração não é só o ir buscar. É o ir buscar, é o tratar, é o vender é o 

tudo o mais.” 

Aluno R – “Vocês…” – é interrompido pela voz do Aluno S. 

Aluno S – “Com a ideia dele, com a ideia dele de dividirmos metade de…” 

Aluno G – “Em quatro parcelas.” 

Começam todos a falar ao mesmo tempo novamente. 

Aluno H – “Vocês não podem estar a pensar num problema (…) das rotações e das 

explorações se nós ainda não temos dinheiro suficiente, ainda não pensámos como é 

que vamos obter o dinheiro para fazer isso. Por isso primeiro temos de resolver esse 

problema.” 

Aluno P – “Mas eles já disseram que iam ao estrangeiro.” 

Aluno AA – “Então se formos ao estrangeiro pedir empréstimo…” 
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Não se percebe mais, porque instala-se outra vez a confusão. O Aluno J tenta pedir 

silêncio e a opinião do Aluno AB. 

Aluno AB – “Eu acho que o mais sensato era, por exemplo, termos… Imaginemos 

que temos cem metros para explorar. Cem metros quadrados. Dividimos, dá 

cinquenta metros para um, cinquenta metros para outro e é assim, vocês exploram o 

que vocês querem e eles exploram o que eles querem. E, assim, entendam-se os 

dois… Acho que é o mais rentável para tudo.” 

Aluno Y – “Só uma coisa. Vocês ao explorarem, vocês acabam logo por (…) se o 

ouro que está lá é suficiente para salvar a vossa dívida. Se não for, não vão continuar 

as explorações. E assim não estragam os outros…” – é interrompido pela Sofia, mas 

continua a falar de forma calma – “… Não estragam os outros recursos e eles 

continuam sempre a existir.” 

Voltam a falar todos ao mesmo tempo e os moderadores tentam chamar a atenção. O 

Aluno J dá a palavra aos biólogos marinhos. 

Aluno F – “Vocês com essa exploração dizem que podem ter que pedir emprestado o 

dinheiro. Imaginem que vocês pedem emprestado vinte milhões. Vocês vão ter de 

devolver o dinheiro que pediram, vocês vão ter os juros, vocês vão ter de pagar por 

aquilo… Por isso pode não ter o lucro.” 

Aluno AA – “Certo, mas vocês também… Eu disse isso, vocês estão-se a esquecer 

de coisas que nós já dissemos. Tanto da nossa exploração… Ok que é… São preços 

diferentes. Mas, tanto da nossa exploração, como da vossa investigação, requer 

dinheiro. E tanto como nós temos de pedir empréstimo, vocês têm de pedir. Vocês 

também pagam juros! Acaba por ser igual. A diferença é: vocês não têm lucros, nós 

vamos ter.” 

Aluno S – “Depende.” 

Começam todos a falar ao mesmo tempo, até que os moderadores falam mais alto. 

Aluno B – “Ministério do Ambiente!” 
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Aluno T – “Eu tenho uma pergunta. Como é que vocês pretendem dividir… Falaram 

nos cem metros quadrados… Cinquenta, cinquenta… Cem… Conseguindo não 

poluir o… Um dos lados?” 

Aluno P – “O que nós temos de ter em conta é o número de chaminés. Porque é aí 

que está (…) os materiais que eles querem e é aí que os animais vão buscar as fontes 

de alimento. Por isso, basta contarmos as chaminés e dividirmos. 

Aluno T – “Mas como é que iriam dividir? Como… Iriam usar materiais? Iriam 

gastar mais dinheiro? Iriam fazer o quê?” 

Aluno AB – “Não! Então…” 

Não se percebe o que o Aluno AB diz, porque muitas pessoas começam a falar muito 

alto e ao mesmo tempo. Os moderadores tentam pedir para se calarem. Até que o 

Aluno H fala e os restantes vão ficando em silêncio. 

Aluno H – “Não, é que o problema não é esse. Vocês vão ter de contar as 

chaminés… Como há animais nas chaminés, vão acabar por destruir…” 

Aluno AB – “Então, mas (…) tudo! E deixamos um pra… Por isso é que queremos 

dividir a meio! Porque é assim, fica um para eles e outros para outros!” 

Aluno P – “E como eles disseram, para explorarem o que eles iam fazer era escavar. 

E ao escavar eles não iam interferir com a…” 

Aluno AB – “Não!” 

Aluno P – “Não! Não iam interferir com o (…) de chaminés!” 

O Aluno P e o Aluno AB começam a falar ao mesmo tempo e, aos dois, juntam-se 

outros alunos. Os moderadores pedem silêncio. É nesta altura que interrompo o 

debate e peço aos alunos para respeitarem os moderadores e falarem apenas na sua 

vez. 

Moderadores – “Ministério da Educação e Ciência.” 

Aluno C – “Nós como membros do Ministério da Educação e Ciência além disso de 

poder trazer lucro, nós também temos de defender que ao disponibilizarmos as 
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equipas de biólogos e de geólogos, isto permite-nos formar profissionais mais 

qualificados que serão reconhecidos em Portugal e no estrangeiro. Isso só melhora a 

imagem de Portugal, no nosso entender.” 

Aluno D – “Permite não só melhorar a imagem, como trazer mais dinheiro para a 

exploração.” 

Aluno I – “Vai ter que sempre haver uma destruição. Mas nós, de certa maneira, 

estamos a… Com esta… Com isto que metemos em causa das rotações, se nós 

deixarmos sempre duas rotações paradas, servem para rendimento a longo prazo, por 

exemplo com turismo; enquanto a obtenção de dinheiro em grandes quantidades da 

exploração… Também muito repentina numa determinada zona para obter o 

material. Nós, relativamente ao turismo, que não nos compete, nós eramos os 

geólogos, iríamos passar ao…” 

Aluno P – “Tanto podia ser usada como turismo como mesmo para a educação, a 

mostrar isso aos alunos e aos especialistas. Por isso…” 

Aluno I – “Os estudos que as nossas equipas efetuarem poderão ser mostrados aos 

alunos que estão em formação.” 

Aluno P – “Mas as chaminés que não estiverem ainda em uso podem ser utilizadas 

para estudo e para mostrar às…” 

Aluno G – “Ou seja, vão estar três parcelas a ganhar dinheiro. Duas com turismo e 

uma com exploração.” 

Aluno M – “E os alunos também podem ganhar prática, ou…” 

Aluno J – “Passamos a palavra ao Ministério do Ambiente.” 

Aluno R – “Quantas parcelas é que existem? Existem quatro, certo? Então, estão três 

ocupadas.” 

Aluno G – “Não, estão duas ocupadas.” 
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Começam todos a falar ao mesmo tempo. O Aluno R fala, mas mal se percebe o seu 

discurso, porque estão várias pessoas a falar na sala. Contudo, consegue-se perceber 

o seguinte. 

Aluno R – “Podíamos alugar a outra parcela a universidades de alto estatuto, ou seja, 

vai-nos estar a trazer dinheiro a nós, para essa tal universidade poder fazer as suas 

pesquisas nessa parcela livre.” 

Aluno M – “Sim, exatamente! E também os alunos também podem ganhar prática, 

também podem aprender mais, toda a gente rende com isso!” 

Aluno J – “Queremos ouvir a palavra do Ministério da Economia.” 

Aluno AA – “Então, eu ia dizer, o Bruno estava a dizer que se levarmos para lá 

biólogos e geólogos, eles iam sair de lá com… Melhores…” 

Aluno C – “Não…” 

Aluno AA – “Já não sei o que disseste” 

Aluno C – “Que contribuía para a formação deles.” 

Aluno AA – “E vais enviar para lá biólogos inexperientes? Alunos?” 

Começam todos a falar ao mesmo tempo e, mais uma vez, não se percebe o que cada 

um diz. Apenas se percebe que o Aluno C diz que os biólogos e geólogos estão 

sempre a aprender, mesmo os já formados estão sempre a evoluir. 

Aluno AA – “Certo, mas estás a dizer, envia-se para lá biólogos e geólogos e eles 

vão sair de lá com uma melhor formação, vão para o exterior, eles têm que ir para lá 

já formados, com conhecimento sobre o assunto…” 

Aluno C – “Mas eu não disse que nós íamos levar para lá estudantes inexperientes.” 

Aluno AA – “É o que está a parecer!” 

Confusão, novamente.  

Aluno J – “Pedimos aqui aos geólogos.” 
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Aluno M – “Por acaso eu não concordo de mandarem geólogos inexperientes para 

uma exploração. Porque é assim, uma exploração tem de ser uma coisa minuciosa e 

tem de prática naquilo que se faz. E é assim, uma coisa é mandarem uma porção de 

alunos terem connosco, não é, nós é que vamos explorar o sítio, e eles aprenderem e 

verem e ajudarem. Outra coisa é irem só eles fazerem se calhar uma borrada e (…).” 

Começam todos a falar ao mesmo tempo. O Aluno J impôs o silêncio. 

Aluno I – “Como nós estamos a debater aqui, vai haver sempre uma perda para 

ambos os lados. Vai sempre haver uma exploração enorme num sítio, vai sempre 

haver perdas de vida, portanto dos animais, podem morrer relativamente a isto, mas 

por exemplo, como o documentário que nós observámos do Home cá na aula, há 

sempre, por de trás disto pode haver sempre a poluição. E ao nós estarmos a extrair 

isto aqui, ao longo dos tempos vamos sentir isto, apesar de enriquecermos 

rapidamente, com exploração bastante rápida num sítio, ao enriquecermos mais tarde 

pode haver prejuízo para nós.” 

Aluno B – “Tendo em conta que o debate está quase a encerrar, vamos dar a palavra 

ao Ministério do Ambiente e, por fim, ao Ministério da Economia.” 

Aluno AB – “Ah obrigadinho.” 

Aluno S – “Acho que o grande problema que houve aqui foi mais na partilha da 

investigação do ecossistema e do… E daqui da economia para tirar os meios. Mas a 

economia, como disse, e… Está a defender a sua tese, não vai… Não vai num ano 

explorar tudo e acabar com tudo, e nem vai explorar tudo ao mesmo tempo. O que 

vai dar… Eu não estou a dizer que eles vão explorar tudo! Vocês vão ter o vosso 

espaço para…” 

Aluno G – “Nós dissemos isso e espero que não…” 

Aluno Q – “Então é o que a gente acabou de dizer.” 

Começam todos a falar ao mesmo tempo e a levantar a voz. 

Aluno Q – “A gente disse que íamos explorar aos bocadinhos.” 

Aluno G – “Não e eu falei… E eu pedi isso…” 
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Aluno Q – “Opá, mas ouve, a gente explora um bocadinho, vemos que sim, é 

rentável, passamos para outro bocadinho. Esse bocadinho que a gente já explorou, já 

se está a regenerar.” 

Falam muitos alunos em simultâneo durante alguns segundos. Até que várias pessoas 

pedem silêncio umas às outras e o Aluno S consegue acabar o seu raciocínio. 

Aluno S – “Acabámos de chegar à conclusão que eles não… Não vão destruir tudo. 

Vocês vão ter o vosso espaço…” 

Aluno G – “É para dar uma hipótese rentável para todos.” 

Novamente, falam todos ao mesmo tempo e as palavras são impercetíveis. 

Aluno S – “Pronto, vá, todos de acordo?” 

Aluno W – “Então… Vamos acabar com…” 

Aluno AA – “Eu tenho…!” 

Aluno W – “Deixa só a Sofia dizer uma coisa e depois temos de acabar com o debate 

e chegar a uma conclusão.” 

Aluno AA – “Não sei se vocês têm noção, mas nós já dissemos tanta coisa, estamos 

a repetir-nos, a repetir-nos, a repetir-nos… Nós já repetimos tudo tantas vezes. 

Dissemos que nós não queremos explor… A exploração não é feita toda ao mesmo 

tempo, logo há espaço… Há tempo para haver espaço livre. A certa altura é óbvio 

que o estudo do espaço vai estar ocupado. Dissemos que ia haver primeiro o 

conhecimento do local para ver se era rentável aplicar a exploração. Nós já dissemos 

tanta coisa, vocês estão a repetir-nos, a argumentar contra nós coisas que nós já 

dissemos. Já explicámos.” 

Aluno G – “Nós não argumentámos contra vocês! Nós estamos a pôr uma hipótese 

que seja bom… Bom para todos.” 

Mais uma vez, falam muitos alunos ao mesmo tempo. 

Aluno I – “Pretendemos, de certa maneira, explorar algo do que vocês descobrirem. 

Os materiais que vocês obterem…” 



494 
 

Aluno M – “Exatamente! E com a vossa exploração, nós também vamos beneficiar.” 

Aluno S – “Mas eles aceitaram!” 

De novo, deixam de ser percetíveis palavras. Todos os alunos estão a falar, a discutir, 

mas não se percebe. Um moderador diz que o debate tem de terminar. 

Aluno AB – “Só queria saber a opinião dos biólogos…!” 

Não se percebe se os biólogos manifestam a sua opinião ou não, pois existe um 

grande barulho, durante muito tempo. 

Aluno J – “Acabou, acabou, acabou. Acabou o parlapier.”  

Aluno W – “Então o que os mediadores agora vão fazer é colocar os… Principais 

coisas que cada grupo defendeu… Por exemplo o Ministério da Economia… Eles… 

O que nós entendemos foi que eles defendiam a exploração daquele… Do meio, 

devido a motivos económicos, mas que até concordavam em a exploração ser regrada 

e não ser tudo de uma vez. Por isso, achamos que (…). Os geólogos referiram a 

importância da exploração e visaram um possível complemento da zona até então 

desconhecida e propuseram uma solução que nós achávamos um pouco sustentável. 

Os geólogos também tiveram uma… A tese que propôs a moderação (…) e a 

importância da exploração, do equilíbrio do que cada um queria. O Ministério do 

Ambiente, claro, defendeu o espaço e os (…) naturais que lá existiam. E o Ministério 

da Educação e da Ciência apoiou a exploração regrada e também se dispôs a 

financiar o projeto. Por isso, nós achamos que apesar de cada um defender uma ideia 

oposta, têm pontos em comum. E a ONG promoveu a paz! (…) Nós achávamos que 

apesar de cada um defender algumas coisas que não se podem conciliar todos eles 

têm alguns pontos em comum e que podiam encontrar um consenso.” 
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APÊNDICE AV 

Texto de Despedida “O que é a liberdade?” 
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O que é a liberdade? 

Eu tenho dificuldade em imaginar o que é viver sem liberdade. 

Nasci num país livre e, para mim, as ditaduras são páginas da 

história ou lugares distantes no mapa.  

Quando tinha sete anos, vi, no Museu do Prado, Os 

Fuzilamentos de Goya e fiquei muito impressionada. Contaram-

me, na altura, que aqueles homens estavam a morrer a lutar pela 

liberdade. Desde então, já lá regressei várias vezes, e sempre me 

comovo de uma forma especial a olhar para aquele quadro, que 

passou a ser para mim uma espécie de um símbolo da luta pela 

liberdade. 

Sinto que a minha geração tem cada vez menos liberdade de 

escolha. Cada vez é mais difícil seguirmos aquilo que nos 

apaixona e aquilo com que sonhamos. E acabamos demasiado 

conformados com o que nos resta. Não será o poder da 

economia uma nova forma de ditadura?

Helena Costa Pinto, 

23 anos, estudante de medicina. 

In 40 anos/25 de Abril, SIC Notícias, a 8 de Abril de 2014. 
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APÊNDICE AW 

Solução dos Exercícios de Autoavaliação sobre Heterotrofia 
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Solução dos Exercícios de Autoavaliação 

Heterotrofia 

Páginas 83 e 84 do manual 

 

 

1. 

1.1. O facto de as proteínas membranares, que no início estavam separadas, se 

apresentarem misturadas por toda a membrana da célula híbrida evidencia a sua 

mobilidade. 

1.2. a) – IV;   b) – VI;    c) – VII;    d) – III;    e) – I;   f) – V. 

1.3. C. 

1.3.1. As paramécias foram colocadas numa solução hipertónica em relação ao meio 

intracelular, havendo um movimento de água do interior para o exterior das 

células. Esta ficará com menor volume e a superfície da membrana ficou 

enrugada ao adaptar-se a um volume menor. 

2. 

2.1. C. 

2.2. A – IV; B – III; C – V; D – IV. 

2.2.1. Por exemplo: os alimentos deslocam-se num só sentido, permitindo uma 

digestão sequencial com a ação de diferentes enzimas em vários órgãos; os resíduos 

não digeridos não se misturam com as substâncias resultantes da digestão; A 

absorção torna-se mais eficiente. 

2.3. B. 
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APÊNDICE AX 

Solução dos Exercícios de Autoavaliação sobre Autotrofia 
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Solução dos Exercícios de Autoavaliação 

Autotrofia 

Páginas 84 e 85 do manual 

 

 

3.  

1 – C;  

2 – A;  

3 – C;  

4 – B;  

5 – C;  

6 – D. 

4. 

4.1. C. 

4.2.  

4.2.1. B 

4.2.2. Nas algas vermelhas as radiações que são menos absorvidas são as radiações 

vermelhas. Nas algas verdes as radiações menos absorvidas correspondem à 

zona do verde. 

4.2.3. As algas vermelhas. Porque as radiações que atingem maior profundidade são 

as verdes que constituem a zona de espectro mais absorvida e, portanto, mais 

eficiente para as algas vermelhas. 
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APÊNDICE AY 

Exemplo da Versão Preliminar de um Poster da Atividade Prática 1 
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APÊNDICE AZ 

Comentários da Professora ao Exemplo da Versão Preliminar de um Poster da 

Atividade Prática 1 
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Versão Preliminar do Poster 

Atividade Prática 1 – “Estratégias de Digestão” 

Comentários 

Aluno O e Aluno Y 

 

 

Caros Aluno O e Aluno Y, 

Neste documento, vou escrever os comentários relativos ao vosso poster. Por favor, 

leiam-nos com atenção, de modo a perceberem o que devem manter, explorar ou 

retirar. Assim, podem evoluir e apresentar uma excelente versão final. Se tiverem 

alguma dúvida, não hesitem em contactar-me. 

Quanto ao conteúdo 

O título tem um erro científico grave. Pode parecer um preciosismo, mas é muito 

importante. Sempre que se escreve o nome de uma espécie, o mesmo vem em itálico. 

Se for escrito à mão, sublinhem-no. Corrijam isso na versão final do poster, em todos 

os momentos que escreverem o nome de uma espécie. 

A vossa introdução está boa. No entanto, podem melhorar bastante, tendo de 

restruturar o parágrafo. Vejam as minhas sugestões. Em primeiro lugar, como alunos 

de ciências, podem mesmo referir a classificação científica destes fungos. 

Podem também aproveitar este momento para dizer no poster que existem cerca de 

300 espécies destes fungos, descobertas até hoje pela comunidade científica. Depois, 

sim, podem enumerar algumas das mais importantes e conhecidas do público em 

geral. De entre as quais, a sugerida no vosso trabalho: o antibiótico. Aliás, o subtítulo 

do vosso trabalho. Penso que é a altura para explorarem algumas “curiosidades” de 

forma breve sobre a penicilina. O que é este antibiótico? Como foi descoberto? Qual 

a sua importância histórica? Qual ou quais espécies são usadas como antibiótico? 

Nota: Quando dizemos a palavra penicilina, referimo-nos ao antibiótico. Quando 

dizemos, de um modo geral, as espécies do género penicillium, referimo-nos 
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a todas, englobando as do antibiótico, as utilizadas nos queijos, entre outras. 

Reparem como tenho abordado esta questão no meu texto. 

Depois de abordarem a penicilina, podem também referir as espécies deste género de 

fungos que são usadas no queijo, apresentando os exemplos mais conhecidos (como 

já o fizeram no vosso trabalho). No entanto, desta vez, coloquem os exemplos 

associados a imagens/fotografias. É mais apelativo e mais percetível para o público. 

Depois de contextualizado este género de fungos e, especificamente, o antibiótico, 

devem fazer um outro capítulo no vosso trabalho: Como se alimentam estes fungos? 

Antes de prosseguir, gostava de frisar que o tema da reprodução está a mais neste 

poster, devem retirar esse parágrafo e focar-se na alimentação. 

Em primeiro lugar, têm um erro enorme: os fungos são autotróficos?! Espero que 

tenha sido um erro de distração. Releiam os slides das aulas, pesquisem, vejam no 

vosso manual. Em segundo lugar, penso que devem explicar, sucintamente o que é 

heterotrofia. Se acharem necessário, expliquem o que é autotrofia e as diferenças 

entre os dois conceitos. Se, ainda assim, acharem necessário, abordem exemplos de 

cada um, auxiliando-se nos reinos. Contudo, não é preciso, vai depender da vossa 

maneira de explicar o significado de heterotrofia. 

Em segundo lugar, a frase que se segue está correta, mas muito incompleta. Tentem 

abordar, neste capítulo do vosso trabalho, as respostas às seguintes questões. Se for 

mais fácil, foquem-se no(s) fungo(s) da penicilina que, no fundo, são o subtema do 

vosso trabalho: 

 Do que é que se alimentam estes fungos? 

 Que tipo de digestão fazem? 

 O que é digestão extracelular? É o contrário do quê? 

 O que é digestão extracorporal? É o contrário do quê? 

 Como é que o organismo liberta as enzimas digestivas? 

 Qual é o papel das enzimas digestivas? 

 Como é que o alimento é simplificado em moléculas mais simples? 

 Como é que os nutrientes são absorvidos? (Não é necessário responderem a 

esta questão. Vai depender do espaço que restar. Se o fizerem, simplifiquem). 
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Para responder a estas questões, utilizem imagens, esquemas, figuras legendadas, 

setas, enfim, o que quiserem, desde que seja apelativo. 

Faltam as referências bibliográficas/bibliografia no final do poster, em letra pequena. 

PS: Coloquem os vossos nomes no poster, com letra pequena. 

Quanto ao aspeto Visual 

Como vão ter de acrescentar imensa informação, imensas imagens e esquemas, vou 

apresentar apenas uns tópicos daquilo que é esperado de vocês. 

1. Utilização eficaz da cor e do espaço. (Procurem a simplicidade e a elegância); 

2. Título grande (a englobar o trabalho); 

3. Capítulos em destaque; 

4. Imagens grandes; 

5. Utilização adequada do tamanho e tipo de letra. (Procurem perceber quando 

devem destacar o texto e quando devem diminuir ou aumentar a letra ou 

colocar a bold. Utilizem um tipo de letra simples e visível). 

6. Harmonia entre os vários constituintes do poster. (Ou seja, as diferentes 

caixas de texto e as imagens devem estar alinhadas entre si. Todos estes 

elementos devem estar bem distribuídos do espaço.). 

7. Organização sequencial e lógica da informação. 

Posto isto, penso que é tudo. 

Força, bom trabalho! 

Com os melhores cumprimentos, 

Mariana Antunes 
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APÊNDICE BA 

Exemplo da Versão Final de um Poster da Atividade Prática 1 
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APÊNDICE BB 

Comentários da Professora ao Exemplo da Versão Final de um Poster da 

Atividade Prática 1 
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Versão Final do Poster 

Atividade Prática 1 – “Estratégias de Digestão” 

Comentários 

Aluno O e Aluno Y 

 

 

Caros Aluno O e Aluno Y, 

Neste documento, vou escrever os comentários relativos à versão final do vosso 

poster. Por favor, leiam-nos com atenção, de modo a perceberem a vossa evolução, o 

vosso esforço e o que eu pretendia com alguns comentários. Assim, podem aprender 

ainda mais. Se tiverem alguma dúvida, ou alguma sugestão ou algum comentário a 

fazer, por favor não hesitem em contactar-me. 

Quanto ao conteúdo 

Evoluíram muito da versão preliminar para a versão final, parabéns. No entanto, há 

vários aspetos a discutir. 

A primeira palavra do nome científico escreve-se sempre com letra grande e a 

segunda com letra pequena. Além disso, quando a segunda palavra é substituída por 

“sp.”, o que significa que nos estamos a referir a todas as espécies do Género 

Penicillium, leva sempre um ponto final. Por fim, quando escrevemos o nome de 

uma espécie, fazemo-lo em itálico. Gostava ainda de acrescentar que deviam 

substituir a palavra penicillium por penicilina, pois está mais correto. Assim, podem 

perceber que têm cerca de nove erros relacionados com isto. 

No primeiro grupo de parágrafos, para além do ponto final que acrescentei, penso 

que deviam alterar a ordem, a sequência e o sentido das frases, de modo a torna-las 

cientificamente corretas e percetíveis. 

 O que vocês têm é: “O penicillium é um fungo do reino Fungi, sendo mais 

comum conhecer a penicilina como um antibiótico (penicillum chrysogenum), 

atualmente são conhecidas mais de 300 espécies de penicilina. Não sendo o 
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seu bolor prejudicial para a saúde, alguns tipos de penicillium são usados para 

fazer queijo, como penicillium glaucum e penicillium candia.” 

 O que vocês deviam ter era: “Sendo mais comum conhecer a penicilina como 

um antibiótico, alguns tipos de Penicillium sp. são usados para fazer queijo, 

como Penicillium glaucum e Penicillium candia, uma vez que o seu bolor não 

é prejudicial para a saúde. Atualmente, são conhecidas mais de 300 espécies 

de penicilina.” 

Perceberam as alterações? Vou explicar os conceitos por outras palavras, de modo a 

que percebam tudo. Existem várias espécies deste Género de fungos, ou seja, do 

Género Penicillium, a que, vulgarmente, chamamos penicilina. Como vocês 

disseram, cerca de 300 espécies. Como nos queremos referir a todas, dizemos 

Penicillium sp. Algumas destas espécies constituem o antibiótico, enquanto outras, 

por exemplo, entram na constituição de queijos. Não é só a Penicillum chrysogenum 

que constitui o antibiótico, pois, até como vocês dizem mais à frente, a Penicillium 

notatum, por exemplo, também constitui. Ou seja, podem existir vários antibióticos, 

feitos a partir de diferentes espécies. 

No segundo grupo de parágrafos, têm quatro problemas: 

 Faltam-vos algumas vírgulas que acrescentei a verde. 

 A palavra “contrário” tem acento no “a”. 

 Quando dizem “Os fungos são seres heterotróficos, ou seja, não tem a 

capacidade de produzir o seu próprio alimento, como por exemplo o ser 

humano”, parece que estão a dizer que o ser humano é autotrófico. Deviam 

escrever antes: “Os fungos são seres heterotróficos, ou seja, não têm a 

capacidade de produzir o seu próprio alimento, tal como acontece com o ser 

humano.” 

 A última frase está uma confusão: “Sendo assim, a penicilina alimenta-se de 

matéria orgânica, libertando enzimas digestivas que “simplificam” as 

moléculas e absorvendo os nutrientes, fazendo uma digestão extracorporal.” 

Assim, sugiro que escrevessem uma ideia mais organizada como: “Sendo 

assim, os fungos Penincilinum sp. alimentam-se de matéria orgânica. Para tal, 

realizam digestão extracorporal, fora do corpo, na qual libertam enzimas 

digestivas para o meio em que se encontram. O papel das enzimas digestivas 
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é simplificar as moléculas complexas em moléculas mais simples. As 

segundas são depois absorvidas pelas células do fungo.” 

No terceiro e último grupo de parágrafos, apresentam: 

 Falta de pontuação; 

 Tempos verbais incorretos – em vez de “pode”, devia estar escrito “pôde”, 

em ambas as vezes. 

 Os erros científicos já referidos. 

Assim, sugiro que escrevam qualquer coisa como: “O antibiótico descoberto em 

1928 por Alexander Fleming. Como muitas descobertas científicas, esta foi um 

“acidente”. Depois de partir de férias, Alexander Fleming deixou algumas amostras 

de bactérias no laboratório e, quando voltou, pôde observar que nalgumas amostras 

havia umas zonas para onde as bactérias não se alastravam - era Penicillium notatum 

um dos tipos de fungos que produz o antibiótico. Esta foi uma importante descoberta 

histórica, porque pôde salvar milhares de soldados feridos durante a II Guerra 

Mundial.” 

De um modo geral, responderam a quase todas as perguntas que fiz, exceto algumas 

como: “Do que é que se alimentam estes fungos?” 

Quanto ao aspeto Visual 

O vosso aspeto visual melhorou, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. 

 Aumentem o título, coloquem-no a negrito. 

 Diminuam o tipo de letra do poster. 

 Justifiquem o texto. 

 Estabeleçam margens. 

 Alinhem as caixas de texto e as imagens umas com as outras. 

Espero que o exemplo/proposta que vos mostrei, vos esclareça neste sentido. 

Por fim, apresento-vos uma proposta sem erros e com alguns dos pontos que queria 

transmitir. É apenas uma proposta de um poster em harmonia com os diferentes 
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elementos. No entanto, se preferirem imprimir a vossa versão final sem erros ou se 

preferirem apresentar uma outra proposta híbrida, estejam à vontade. 

Por tudo isto, a vossa nota é de 14,5 valores. 

Com os melhores cumprimentos, 

Mariana Antunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



527 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE BC 

Proposta feita pela Professora relativamente ao Exemplo da Versão Final de um 

Poster da Atividade Prática 1 
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APÊNDICE BN 

Fotografia da Exposição dos Posters na Escola, dia 22 de Maio de 2014 
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APÊNDICE BD 

Fotografia da Exposição dos posters dia 22 de Maio de 2014 
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APÊNDICE BE 

Exemplo de um Relatório V de Gowin da Atividade Prática 2 
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APÊNDICE BF 

Comentários da Professora relativamente ao exemplo do Relatório V de Gowin 

da Atividade Prática 2 
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Relatório V de Gowin 

Atividade Prática 2 – “Osmose” 

Comentários 

Aluno K e Aluno L 

 

 

Caros Aluno K e Aluno L, 

Neste documento, vou escrever os comentários relativos ao vosso relatório. Por 

favor, leiam-nos com atenção, de modo a perceberem os vossos sucessos e 

insucessos. Assim, podem evoluir e aprender ainda mais. Se tiverem alguma dúvida, 

não hesitem em contactar-me. 

Como vocês repararam, ao longo do vosso trabalho, sinalizei algumas palavras ou 

frases a vermelho e, à frente das mesmas, coloquei um número a verde. Cada um 

desses números remete para este documento, no qual vou comentar aquilo que 

sublinhei no trabalho. 

Introdução Teórica 

A vossa introdução está muito bem organizada e clara. Apresenta muitos dos 

principais conceitos relacionados com a osmose, estando a faltar os de “Célula 

Túrgida” e “Célula Plasmolisada”. Também teria sido importante referirem os 

conceitos de “Potencial hídrico” e “Pressão osmótica”. Por fim, relacionado com a 

experiência em si, já que explicitam os conceitos de “Água Destilada” e de “Solução 

de NaCl”, poderiam abordar também os conceitos de “Corante” e “Papel de Filtro”. 

De resto, apresentam todos os conceitos fundamentais e explicam-nos de forma 

muito explícita e objetiva. Parabéns. 

Na introdução teórica falta um princípio importante: 

 Na osmose, a água move-se sempre do meio hipotónico para o meio 

hipertónico de modo a equilibrar as concentrações dos dois meios. 
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No próximo relatório, escrevam tudo, tudo o que está relacionado com Difusão 

Facilitada. Apoiem-se tanto no manual, como nos slides das aulas. Se acharem 

necessário, façam também alguma pesquisa. E abordem o programa e as suas 

ferramentas. Assim, irão ter a cotação toda. Conto com vocês. 

Material e Procedimento 

O material e procedimento estão corretos e muito completos, parabéns. 

Resultados 

Os vossos resultados estão simples e muito objetivos. Percebi que procuraram, com 

todo o cuidado, diferenciar os resultados da interpretação de resultados e, por isso, 

estão de parabéns. Contudo, podem descrever um pouco mais ou apresentar 

desenhos. No vosso lugar, relativamente à preparação A, teria acrescentado, por 

exemplo: 

 “As células apresentaram-se todas coradas, uniformemente.” Se soubesse, 

antecipadamente, que aquela zona corada correspondia ao vacúolo, teria dito 

também “Não se distinguiu o vacúolo da parede celular.” Mas se não sabiam, 

não tinham de dizer. 

Nos resultados só existe um problema mais grave: faltam os resultados que 

obtiveram após realizarem o procedimento 4 do protocolo. Isso vai ter um desconto. 

Não obtiveram resultados neste passo? 

Interpretação de Resultados 

Mais uma vez, posso dizer que esta parte do vosso trabalho está muito simples, clara 

e objetiva. Tudo o que disseram está muito bem, parabéns. Apenas poderiam e 

deveriam ter ido mais além na vossa interpretação, mas isso é discutido no final, no 

“Comentário Geral”, já percebem porquê. Além disso, falta a interpretação dos 

resultados que obtiveram após realizarem o procedimento 4 do protocolo. No 

entanto, como não o apresentaram nos resultados, não vos penalizo duas vezes. 
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Breve Reflexão 

Muitos parabéns pela vossa reflexão. Está muito bem escrita, apresenta um raciocínio 

muito lógico e, por fim, contém as ideias fundamentais relativas à interpretação dos 

textos. No entanto, não pude dar-vos toda a cotação, pois não relacionaram 

diretamente os textos com as experiências que realizaram. Eu tinha referido, no 

documento da atividade, que o que pretendia neste capítulo era: 

 Que interpretassem os textos 1 e 2; 

 Que relacionassem os textos 1 e 2 com as experiências. 

Para explicar melhor esse relacionamento, escrevo-vos os tópicos de resposta que 

tinha elaborado: 

Texto 1 

 O meio extracelular (água doce) é hipotónico relativamente ao meio 

intracelular da paramécia. 

 A água move-se do meio hipotónico (extracelular) para o meio hipertónico 

(intracelular). 

 Se não existisse o vacúolo contrátil, a célula ficava túrgida, como aconteceu 

na preparação A, pois as células da cebola estavam numa situação 

equivalente. 

 Mas existe um vacúolo contrátil que expulsa a água que tende constantemente 

a entrar por osmose para manter um volume intracelular constante. 

Texto 2 

 O meio extracelular (água salgada) é hipertónico relativamente ao meio 

intracelular das plantas. 

 A água move-se do meio hipotónico (intracelular) para o meio hipertónico 

(extracelular). 

 As plantas ficam desidratadas porque perdem água por osmose. 

 Consequentemente, morrem. 
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 Esta situação é idêntica à da preparação B, na qual as células da planta 

foram colocadas num meio com água salgada, hipertónico em relação ao 

meio intracelular. 

 Os agricultores querem travar a cunha salina de modo a evitar esta situação. 

 Travando a cunha salina, a água em contacto com as plantas não é salgada, 

mas doce. 

 A água doce é um meio hipotónico em relação às células das plantas, por 

isso, tenderia a entrar água para as mesmas. 

Perceberam a diferença? 

Além disso, tenho outra questão a assinalar: 

(1) Em primeiro lugar, não percebi porque é que neste momento falaram no 

singular. O relatório só foi feito por um de vocês? Ou só um de vocês é que 

refletiu? Tenham atenção a estes pormenores. 

Em segundo lugar, esta frase não está cientificamente muito correta. Teria 

sido o momento ideal para abordarem a pressão osmótica e terem usado 

termos cientificamente adequados. Pressão osmótica: “Pressão necessária 

para contrabalançar a tendência da água para se mover de uma região 

hipotónica para uma região hipertónica”. Assim, a pressão osmótica da água 

salgada é elevada e da água destilada é nula. 

No próximo relatório, exponham o raciocínio de forma clara e mostrem que 

dominam todo o conhecimento. Não se esqueçam de refletir sobre os 

constrangimentos da utilização de um simulador. 

Questão Central 

A vossa questão central está muito bem formulada e muito interessante. 

Comentário Geral 

De um modo geral, o vosso relatório está muito bom, parabéns. Não apresentam 

erros ao nível da língua portuguesa nem ao nível da linguagem científica, excetuando 

aquele pormenor na Breve Reflexão. Por isso, muitos parabéns. As ideias estão todas 

muito claras e organizadas, com um raciocínio muito lógico e claro. Contudo, 
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podiam ter desenvolvido mais, e passo a explicar em que sentido. Sinto falta, no 

vosso relatório, de uma interpretação do fenómeno de osmose. Poderia estar 

explicitado na Introdução Teórica, na Interpretação de Resultados ou na Breve 

Reflexão. No entanto, não se encontra em nenhum destes capítulos, e tinha de estar. 

Ou seja, vocês nunca explicam porque é que a água passa sempre do meio hipotónico 

para o meio hipertónico. E eu acho que vocês sabem porquê! De qualquer modo, fica 

aqui a ideia chave que eu pretendia que vocês tivessem apresentado, interpretado ou 

refletido: 

Todos os sistemas tendem para o equilíbrio. Se temos um sistema, separado por uma 

membrana impermeável ao soluto, onde de um lado a solução tem uma concentração 

muito elevada e do outro uma concentração muito baixa, então o sistema está em 

desequilíbrio. Para equilibrar o sistema, é preciso diluir a concentração do lado 

hipertónico (uma vez que, nesta situação, os solutos não passam para o lado 

hipotónico, pois a membrana é impermeável aos mesmos). Pensem na fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 =
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢çã𝑜 (𝑑𝑚3)
 

Se o meio hipertónico tem uma elevada quantidade de soluto num determinado 

volume de solução, uma maneira de diminuir a sua concentração (diluir) é, 

precisamente, aumentar o volume de solução, adicionando solvente. 

Penso que estas noções da necessidade de obter equilíbrio, de igualar concentrações e 

de diluir o meio hipertónico, faltaram no vosso relatório. 

No próximo relatório, por favor, não se esqueçam de explicar o raciocínio que está 

na base dos processos que estão a ser explorados. E não se esqueçam também de 

descrever e interpretar tudo o que observaram. Não omitam resultados e sejam mais 

descritivos. Além disso, estudem e pesquisem para terem um relatório muito 

completo. Fico à espera. Força. À exceção destes pontos a assinalar, estão de 

parabéns! É para continuar. Ou melhor, para subir (acredito eu). 

Por tudo isto, e tendo em conta os critérios de avaliação, a classificação final do 

vosso relatório é: 17 valores 
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APÊNDICE BG 

Exemplo de um Relatório V de Gowin da Atividade Prática 3 
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APÊNDICE BH 

Comentários da Professora ao Exemplo do Relatório V de Gowin da Atividade 

Prática 3 
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Relatório V de Gowin 

Atividade Prática 3 – “Difusão Facilitada” 

Comentários 

Aluno E e Aluno I 

 

 

Caros Aluno E e Aluno I, 

Neste documento, vou escrever os comentários relativos ao vosso relatório. Por 

favor, leiam-nos com atenção, de modo a perceberem os vossos sucessos e 

insucessos. Assim, podem evoluir e aprender ainda mais. Se tiverem alguma dúvida, 

não hesitem em contactar-me. 

Tal como no relatório anterior, ao longo do vosso trabalho, sinalizei algumas 

palavras ou frases a vermelho e, à frente de algumas, coloquei um número a verde. 

Cada um desses números remete para este documento, no qual vou comentar aquilo 

que sublinhei no trabalho. 

Questão Central 

Tal como no relatório anterior, vocês não têm uma questão, vocês têm uma 

afirmação. Com isto, fico a duvidar que tenham lido os meus comentários anteriores. 

A vossa questão central não precisa de ter um ponto de interrogação, mas precisa de 

querer responder a alguma coisa, de modo a poder estar na base de uma investigação. 

Desta vez, poderiam ter escrito uma destas, por exemplo: 

 Como ocorre o transporte de certas substâncias através da membrana 

citoplasmática. 

 Como funciona o transporte de moléculas polares de dimensões maiores e de 

iões? 

Volto a aconselhar: para a próxima, em caso de dúvida, formulem uma questão com 

ponto de interrogação. Ou então, experimentem escrever uma frase que comece com 

um “Como”. 
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Introdução Teórica 

A vossa introdução teórica está fraca. 

Em primeiro lugar, esta experiência referia-se ao fenómeno de Difusão Facilitada e 

não ao fenómeno de Difusão Simples, o qual referem no vosso trabalho. Tal como já 

tinha avisado, desta vez não aceitei “distrações”. Deste modo, não vos dei cotação 

pelos vossos Princípios. Contudo, nos Conceitos referem tópicos importantes, como 

“substância”, “membrana plasmática”, “concentração” e “proteínas”. Por esses 4 

tiveram cotação. No entanto, faltam conceitos muito importantes. Para perceberem 

melhor o que se pretendia relativamente aos conceitos relacionados com este 

transporte membranar, deixo-vos aqui tópicos de exemplo: 

 Existem vários tipos de transporte através da membrana celular, de entre os 

quais, a Difusão Facilitada. 

 A Difusão Facilitada é um tipo de transporte mediado (pois requer a 

intervenção de permeases) e é passivo, pois não requer gasto de energia (uma 

vez que as moléculas se deslocam por fenómenos físicos). 

 As permeases são proteínas intrínsecas que intervêm no transporte de 

substâncias. 

 As moléculas transportadas neste tipo de transporte são: 

 Moléculas polares (de dimensões maiores) 

 Iões 

Pois, não conseguem atravessar a membrana celular livremente devido à sua 

polaridade ou carga (positiva ou negativa), respetivamente, necessitando das 

permeases. 

 Neste tipo de transporte, as moléculas deslocam-se a favor do gradiente de 

concentração, ou seja, do meio mais concentrado (hipertónico) para o meio 

menos concentrado (hipotónico). 

Em segundo lugar, a vossa introdução está fraca, pois não referiram nada sobre o 

programa informático utilizado. Assim, fico com a certeza que não leram os meus 

comentários relativos ao relatório anterior, pois, nos mesmos, constava o seguinte 

texto: 
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“No próximo relatório, escrevam tudo, tudo o que está relacionado com Difusão 

Facilitada. Apoiem-se tanto no manual, como nos slides das aulas. Se acharem 

necessário, façam também alguma pesquisa. E abordem o programa e as suas 

ferramentas. Assim, irão ter a cotação toda. Conto com vocês.” 

Posto isto, mais uma vez, para perceberem melhor o que se pretendia relativamente 

aos conceitos relacionados com o simulador, deixo-vos aqui tópicos de exemplo: 

 Para realizar esta atividade foi utilizado um simulador informático, onde 

continha representado: 

 O meio Extracelular e intracelular; 

 A membrana celular; 

 Canais Membranares (que abrem e fecham e que estão 

permanentemente abertos);  

 Solutos verdes e azuis (específicos para canais verdes e azuis, 

respetivamente); 

Além disso, continha as seguintes ferramentas: 

 Seringas de injeção de solutos (nos meios intra e extracelulares); 

 Botões para abrir e fechar canais; 

 Botões para variar a velocidade; 

 Botões para obter a concentração; 

 Botão stop; 

 Botões para limpar partículas. 

Em terceiro e último lugar, deram um erro que já tinham dado no outro relatório e 

para o qual vos chamei a atenção: 

(1) A palavra “deslocaram-se” não é a mais apropriada para este contexto. Não por 

estar errada a nível gramatical, mas sim por não se adequar a uma introdução. 

Ao utilizar esse tempo verbal, parece que estão a relatar um fenómeno que 

aconteceu e não é esse o vosso objetivo. Pretende-se que refiram princípios que 

são intemporais. Ou seja, o mais apropriado seria: 

 “As substâncias deslocam-se (…)” 
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Formulação de Hipóteses 

No vosso relatório não constam as hipóteses formuladas por vocês. Isso era exigido 

no procedimento que vos dei e, além disso, chamei-vos a atenção para este “capítulo” 

durante a realização da atividade e noutros momentos de aula. Esperava-se, assim, 

que, para cada questão, tivessem formulado uma hipótese. 

Para perceberem melhor o que se pretendia relativamente às hipóteses, deixo-vos 

aqui exemplos: 

 Para responder à questão 1, “O que leva as substâncias a atravessar a 

membrana?”, colocámos a seguinte hipótese: O que leva as substâncias a 

atravessar a membrana é a existência de permeases e a existência de um 

gradiente de concentração. 

 Para responder à questão 2, “Como variam as concentrações ao longo do 

tempo?”, colocámos a seguinte hipótese: Ao longo do tempo, as 

concentrações tendem a equilibrar-se para uma dada substância. 

 Para responder à terceira questão, “Como varia a velocidade de 

transporte ao longo do tempo?”, foram colocadas duas hipóteses: 

 Quanto maior o número de substâncias num dos lados da 

membrana, menor a velocidade de transporte. 

 Quanto maior o número de permeases na membrana, maior a 

velocidade de transporte. 

Procedimento 

Antes de prosseguir, quero dizer-vos que vocês confundem procedimento com 

resultados e com interpretação de resultados, todos entre si. Têm de os separar, 

obrigatoriamente, num relatório.  

 O procedimento diz respeito aos passos que vocês seguiram (sem resultados 

pelo meio!).  

 Os resultados correspondem à descrição detalhada do que viram, sem 

qualquer interpretação. 

 Na interpretação é que explicam o que aconteceu e tentam perceber porquê. 
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Ao longo dos meus comentários, tentem perceber as diferenças entre estes três 

capítulos. 

Relativamente ao vosso procedimento, vocês só mencionaram passos que permitem 

responder (relativamente) às duas primeiras questões, omitindo o resto do trabalho. 

Como tal, tiveram um desconto grande. 

(2) Em primeiro lugar, deviam ter começado por dizer: “Para responder à 

primeira questão (…)”, de modo a situar o vosso raciocínio. Em segundo 

lugar, deviam ter dito em que meio colocaram as 5 substâncias azuis e as 5 

verdes. Foi no meio intracelular ou extracelular? Sejam rigorosos! Se outra 

pessoa quisesse repetir o que vocês fizeram, não seria capaz. 

(3) A frase “após verificarmos que as substâncias não passavam pelas 

membranas” não pode estar no procedimento. Isto é um resultado! Deste 

modo, deve ir para o capítulo dos resultados dentro de um contexto como: 

“Após realizarmos o procedimento 1, verificámos que as substâncias se 

mantiveram no mesmo meio, sem atravessar a membrana.” Além disso, a 

palavra “adicionamos” devia ter acento no “a”, para o verbo estar no passado, 

assim: “adicionámos”. 

(4) O mesmo se passa com a palavra “registamos” que está no presente. Tem de 

ter acento no “a” para estar no passado. 

(5) “Observámos que as substâncias só passavam se houvessem canais na 

membrana, as permeases”. Isto já é mais uma interpretação de resultados! 

Que poderiam concluir de resultados observados como anunciei no ponto 3. 

(6) “As substâncias tendem as (a) ir para o local menos concentrado, logo os dois 

lados, tanto o intracelular como extracelular, tendem a equilibrar-se tendo 

sempre um número semelhante de substâncias”. Além do erro de escrita, mais 

uma vez, isto trata-se de uma interpretação. Um resultado relacionado com 

isto seria: “Observámos que, das 6 substâncias colocadas no meio 

extracelular, três passam para o meio intracelular.” 

Posto isto, vou referir-vos que procedimentos poderiam ter efetuado.  

Para responder à primeira e segunda questão (e, já agora, de acordo com as hipóteses 

que formulei acima), poderiam ter realizado os seguintes passos: 
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Procedimento 1 

1. Colocar 5 substâncias azuis no meio intracelular. 

2. Registar os resultados 

Procedimento 2 

1. Colocar 5 substâncias azuis no meio intracelular. 

2. Colocar uma permease azul na membrana. 

3. Registar os resultados. 

Procedimento 3  

1. Colocar 6 substâncias azuis e 6 substâncias verdes, ambas no meio 

extracelular. 

2. Colocar uma proteína verde na membrana. 

3. Registar os resultados. 

Para responder à terceira questão (e, já agora, novamente de acordo com as hipóteses 

que formulei acima), realizámos os seguintes passos: 

Procedimento 4 (para testar a primeira hipótese relativa à 3ªpergunta) 

1. Colocar 5 substâncias azuis no meio extracelular (variável dependente). 

2. Colocar 5 canais azuis na membrana (variável independente). 

3. Registar o tempo de passagem de substâncias para o meio intracelular. 

Procedimento 5 (para testar a primeira hipótese relativa à 3ª pergunta) 

1. Colocar 50 substâncias azuis no meio extracelular (variável dependente). 

2. Colocar 5 canais azuis na membrana (variável independente). 

3. Registar o tempo de passagem de substâncias para o meio intracelular. 

Procedimento 6 (para testar a segunda hipótese relativa à 3ªpergunta) 

1. Colocar 50 substâncias azuis no meio extracelular (variável independente). 

2. Colocar 5 canais azuis na membrana (variável dependente). 

3. Registar o tempo de passagem de substâncias para o meio intracelular. 
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Procedimento 7 (para testar a segunda hipótese relativa à 3ªpergunta) 

1. Colocar 50 substâncias azuis no meio extracelular (variável independente). 

2. Colocar 15 canais azuis na membrana (variável dependente). 

3. Registar o tempo de passagem de substâncias para o meio intracelular. 

Perceberam a lógica destes procedimentos? 

Resultados 

O vosso capítulo de Resultados não contém resultados, mas sim uma frase que, 

quanto muito, deveria estar na Interpretação de Resultados. 

Se tivessem realizado os procedimentos acima descritos, deveriam ter dito, 

dependendo, obviamente do que observassem, qualquer coisa como: 

Relativamente ao procedimento 1 

As substâncias moveram-se dentro do meio intracelular e permaneceram no mesmo, 

não atravessando a membrana. 

Relativamente ao procedimento 2 

Ao fim de algum tempo, 3 substâncias atravessaram a membrana celular, do meio 

intracelular para o meio extracelular. 

Relativamente ao procedimento 3 

Ao fim de algum tempo, atravessaram apenas 3 substâncias verdes para o meio 

intracelular. 

Relativamente ao procedimento 4 

Ao fim de 15 segundos, passou a primeira substância para o meio intracelular. Ao 

fim de 2 minutos os meios tinham o mesmo número de solutos. 

Relativamente ao procedimento 5 

Ao fim de 1 segundo, passou a primeira substância para o meio intracelular. Ao fim 

de 45 segundos os meios tinham o mesmo número de solutos. 
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Relativamente ao procedimento 6 

Ao fim de 1 segundo, passou a primeira substância para o meio intracelular. Ao fim 

de 45 segundos os meios tinham o mesmo número de solutos. 

Relativamente ao procedimento 7 

Ao fim de 15 segundos, passou a primeira substância para o meio intracelular. Ao 

fim de 2 minutos os meios tinham o mesmo número de solutos. 

Perceberam o que deve constar nos resultados? Apenas a descrição do que 

observaram, sem qualquer interpretação. 

Interpretação de Resultados 

A vossa Interpretação de Resultados aproxima-se mais dos Resultados, parece que 

trocaram. Contudo, não seriam resultados exemplares, pois têm alguma ligeira 

interpretação, como exemplifico no excerto “(…) pois estas tendiam para se 

equilibrar (…)”. 

(7) O que é o meio A e o meio B? Podiam ter referenciado o meio intracelular e o 

extracelular com letras, mas, nesse caso, teriam de explicitar no relatório. 

Assim, não percebo o que aconteceu. 

Mais uma vez, se tomarmos como exemplo as hipóteses que vos dei, os 7 

procedimentos e os 7 respetivos resultados, a interpretação seria a seguinte. 

Resultados 1 e 2 

 Tendo em conta os resultados obtidos nos procedimentos 1 e 2, podemos 

perceber que estas substâncias apenas atravessam a membrana através de 

permeases, validando parte da nossa hipótese.  

 Deste modo, devem tratar-se de moléculas polares de grandes dimensões ou 

de iões, pois as mesmas não conseguem atravessar livremente a membrana, 

só atravessando com a ajuda de proteínas.  
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 Isto acontece, pois a membrana celular é constituída por uma dupla camada 

de fosfolípidos que contém uma zona apolar, hidrofóbica, que rejeita a 

passagem de moléculas polares, de dimensões superiores às da molécula de 

água, ou de moléculas com carga positiva ou negativa, como é o caso dos 

iões. 

Resultado 3 

 Ao observarmos o resultado 3, apercebemo-nos que as substâncias 

atravessam a membrana do meio onde estão mais concentradas (hipertónico), 

para o meio menos concentrado (hipotónico), de modo a igualar as 

concentrações e atingir o equilíbrio. Pois ficaram 3 substâncias verdes no 

meio extracelular e outras três no meio intracelular. Assim, a segunda parte 

da nossa hipótese foi aceite. 

 Apercebemo-nos também que o equilíbrio de concentrações é válido para 

cada substancia específica e não para o número total de solutos, pois apenas 

passaram três solutos verdes para o meio intracelular. Se o equilíbrio de 

concentrações fosse válido para o número total de solutos, teriam passado as 

6 substâncias verdes, de modo a ficarem 6 substâncias azuis no meio 

extracelular e 6 substâncias verdes no meio intracelular. No entanto, isto não 

aconteceu. 

Resultado 4 e 5 

 Ao realizarmos os procedimentos 4 e 5 apercebemo-nos que a velocidade de 

transporte é maior, quanto mais solutos existirem num dos meios. Isto 

acontece, pois a diferença de potencial é maior, ou seja, à partida, o 

desequilíbrio é maior, havendo necessidade de equilibrar mais rapidamente o 

sistema. A nossa hipótese foi refutada. 

Resultado 6 e 7 

 Ao realizarmos os procedimentos 6 e 7 apercebemo-nos que a velocidade de 

transporte é maior quanto mais permeases existirem na membrana. Isto 

acontece, pois, quanto mais canais, mais vias têm as substâncias para passar. 

A nossa hipótese foi aceite. 
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 É importante referir que o número de substâncias não é diretamente 

proporcional à velocidade de transporte, pois, a determinada altura, por mais 

substâncias que se adicionem, a velocidade não aumenta, pois os canais estão 

todos ocupados. O que resulta no seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

Breve Reflexão 

Nos comentários ao relatório anterior, eu tinha dito “Não se esqueçam de refletir 

sobre os constrangimentos da utilização de um simulador.” Além disso, frisei isto nas 

aulas várias vezes. Isto revela, por um lado, falta de empenho, pois não leram os 

meus comentários e, por outro lado, falta de concentração nas aulas. 

Poderiam ter refletido sobre tópicos como alguns colegas vossos fizeram: 

 “Nesta atividade utilizámos o suporte informático, que nos foi bastante útil e 

que nos ajudou a perceber e a clarificar esta parte da matéria”. 

 “Porém, uma vez que é um simulador, não nos dá uma perceção tão exata da 

realidade, mas sim um “esquema””.  

 “Contudo é mais eficaz, pois, como é virtual, não há tendência para erros ou 

enganos”. 

Além disso, gostaria de vos salientar um reparo ao nível da comunicação em língua 

portuguesa: 

(8) Não se deve escrever “tender em ir”, mas sim “tendem a ir”. 
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Comentário geral 

Aluno E e Aluno I, 

Por tudo o que foi referido até aqui, devem ter percebido que o vosso relatório está 

bastante fraco. Desta vez, espero que leiam os meus comentários e que os tentem 

perceber, para melhorarem no próximo relatório. Se não perceberem alguma coisa, 

eu estou disponível para esclarecer dúvidas, basta perguntarem-me nas aulas ou 

enviarem-me um e-mail. Se voltarem a repetir os mesmos erros, vou ficar muito 

desiludida. Apesar de tudo, notei que fizeram um esforço por melhorar a 

comunicação portuguesa, procurando escrever frases mais curtas e colocando mais 

vírgulas. Por esse esforço, parabéns. 

Por tudo isto, e tendo em conta os critérios de avaliação, a classificação final do 

vosso relatório é: 7,3 valores. 
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APÊNDICE BI 

Exemplo de um Relatório Clássico da Atividade Prática 4 com os respetivos 

Comentários da Professora 
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Discplina de Biologia e Geologia [Escolha a data] 

 

A Fotossíntese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno G e Aluno M  
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Introdução Teórica 
 

A fotossíntese foi o primeiro processo de autotrofia (o ser vivo produz o seu próprio 

alimento) a ser conhecido. É o principal processo de obtenção de matéria dos seres vivos 

clorofilados, por exemplo, plantas, alguns protistas e bactérias. A fotossíntese necessita de 

água, dióxido de carbono e luz solar. 

A folha, que é o órgão da planta responsável pela fotossíntese possui pigmentos 

fotossintéticos que vão captar as radiações luminosas. Os pigmentos fotossintéticos podem 

ser clorofilas (a e b), carotenóides (xantofilas e carotenos) e ficobilinas. Na fotossíntese o 

dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O) são utilizados para a síntese de compostos 

orgânicos, geralmente amido e responsáveis pela libertação de oxigénio para o meio (O2).  

As clorofilas absorvem as radiações do espetro visível de comprimentos de onda 

correspondentes ao azul-violeta e ao vermelho-alaranjado. Os carotenóides absorvem 

radiações de comprimentos de onda correspondentes ao violeta-azul do espetro. As 

radiações de comprimento de onda correspondentes à cor verde do espetro não são 

absorvidas, são reflectidas daí as folhas terem cor verde.  

Nos seres fotossintéticos ocorre a produção de oxigénio, proveniente da água 

quando estão expostos à luz solar. Ocorre também a formação de compostos orgânicos  

devido à captação de dióxido de carbono, no caso de previamente ter havido um período 

de exposição à luz solar suficiente. 

A fotossíntese tem duas fases: a fase fotoquímica e a fase química.  

Na fase fotoquímica, a energia luminosa é absorvida por pigmentos fotossintéticos 

ao nível da membrana dos tilacóides. Dentro dos tilacóides a água é dissociada; os electrões 

são transferidos por isso para moléculas T existentes no estroma, as quais ficam reduzidas 

ficando TH2. O oxigénio é libertado. Nesta fase também ocorre a utilização de energia para 

a transformação de ADP em ATP que vai ser usada na fase química.  

Na fase química, que se realiza no estroma dos cloroplastos, o dióxido de carbono 

captado do meio reage com moléculas com cinco carbonos. Desta reação resultam 

moléculas com três carbonos e cada uma sofre uma redução assegurada pelos hidrogénios 

transportados pelas moléculas TH2 formadas na fase anterior (fotoquímica). Formam-se 

trioses, a partir das quais se produzem moléculas orgânicas como a glicose podendo formar 

glícidos e amido. Há reacções da fase química que necessitam de muita energia utilizando 

por isso moléculas ATP formadas na fase fotoquímica. Portanto, ainda que a fase química 

não necessite directamente da luz, necessita dos produtos da fase fotoquímica que 

precisou de luz.  

Para a realização da atividade prática foi escolhido o fator, energia luminosa. 

Porque apesar de não ser diretamente importante para a fase química, é extremamente 

importante para a fase fotoquímica e para todo o processo da fotossíntese. 
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Formulou-se portanto uma hipótese: se a planta não tiver nenhum período de luz 

solar, não ocorrerá fotossíntese.  

A Introdução Teórica está excelente! No entanto, faltaram alguns aspetos 

fundamentais que valiam alguma cotação: 

 Objetivo da atividade investigativa: Qualquer coisa como: “Nesta atividade 

investigativa pretende-se estudar a influência de um dos fatores necessários 

para ocorrer a fotossíntese neste mesmo processo.” Seguidamente, já faria 

mais sentido dizer o que vocês disseram: “Para tal escolhemos o fator energia 

luminosa, porque (…)” 

 Relativamente ao trabalho a realizar, faltou: 

 Relação do amido com a fotossíntese; 

 Teste de identificação do amido – em que consiste – Teste do Soluto de 

Lugol; 

 Importância da fervura das folhas e banho-maria na despigmentação e 

sua relevância na experiência. 

 

Material 
Para a realização da atividade experimental foram utilizados os seguintes materiais: 

 Planta; 

 Saco de plástico preto; 

 Placa de aquecimento; 

 Gobelet; 

 Álcool; 

 Caixa de Petri; 

 Soluto de Lugol;  

 Placa para banho-maria; 

 Pinça. 

 Água. 

 
Procedimento 

 

O procedimento da atividade experimental foram os seguintes: (Falta de 

concordância de frase) 
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1. Tapou-se metade da planta com o saco de plástico preto, de modo a que a 

parte tapada não obtenha (obtivesse) luz; 

2. Colou-se a planta perto de uma janela; 

3. Esperou-se uma semana, regando-a uma vez ao dia; 

4. Observou-se a planta depois de uma semana; 

5. Colocou-se quatro folhas, duas da parte coberta e duas da parte não 

coberta nos seus respectivos gobelets com álcool; 

6. Ferveram-se as folhas durante 2,5 minutos numa placa de aquecimento; 

7. Colocaram-se as folhas em banho-maria para descolorá-las; 

8. Colocaram-se as folhas em caixas de petri e colou-se soluto de lugol em 

cada uma. 

 

 

Resultados 
  

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Folhas Cor Preta adquirida Presença de Amido 

Tapadas X X 

Expostas à luz solar X   
 

Porque é que, não tendo sido visualizada a cor preta nas folhas à luz solar, está 

indicado que têm amido? O teste deu negativo e era isso que devia estar nos 

resultados! Além disso, o melhor seria apresentar a presença ou não de amido na 

interpretação de resultados. 

E antes de realizar o teste? Que aspeto visual apresentavam as plantas? 

 

Interpretação de Resultados 
  

Quando se coloca soluto de Lugol nalgum ser vivo vegetal, neste caso uma planta, e se o 

soluto ficar preto o ser vivo tem presença de amido, ou seja, realizou a fotossíntese. 

Certo, mas devia estar na introdução. Ainda assim, podia estar explicado porque é 

que ter amido significa que houve fotossíntese. 
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Era de esperar que isto também acontecesse às folhas expostas ao sol, já que estas 

estavam em contacto com a luz solar e poderiam realizar a fotossíntese ao contrário das 

folhas tapadas. Os resultados observados a olho nu forma iguais em ambas as folhas. (Isto 

devia estar nos resultados, não aqui!) Mas porquê estar referido nos resultados que as 

folhas expostas à luz solar possuem amido, quando nas observações não o indicou? Porque 

é provável que a atividade experimental tenha sido mal realizada e, por isso, está assim 

referido nos resultados para dar a entender que, apesar de o soluto de lugol não ter ficado 

preto era suposto ter havido fotossíntese e consequentemente haver presença de amido. 

As folhas tapadas não têm amido porque não conseguiram realizar a fotossíntese visto que 

a luz é um fator muito importante para a realização da mesma. 

 Desprezando os erros e assumindo que a atividade experimental foi realizada bem, 

as folhas expostas ao sol realizaram a fotossíntese tendo havido a produção de matéria 

orgânica a partir da captação de água e dióxido de carbono, como é o caso da glicose que 

pode ser polimerizada em glícidos mais complexos como, por exemplo, o amido. Isto já 

responde à minha pergunta colocada acima e, mais uma vez, deveria estar na 

introdução. 

 Portanto a hipótese é aceite: não há fotossíntese se não houver exposição solar. 

Eduardo e Inês, há aqui vários problemas.  

Em primeiro lugar, resultados são resultados e não os podemos contornar. Ou seja, 

neste caso, o teste do soluto de lugol foi negativo nos dois casos e isso significa, 

segundo o teste, que não existe amido nas folhas. No entanto, este resultado não era o 

esperado e devia existir uma forte introdução nesse aspeto, de modo a poder 

fundamentar isso. 

Em segundo lugar, nunca se podem desprezar os erros! Pelo contrário, o cientista tem 

de os aceitar. Consequentemente, tem de se questionar, ou seja, tem de perguntar a si 

próprio o que terá ocorrido de errado na experiência. Neste caso, poderiam ter dado 

várias hipóteses, tais como: o soluto de lugol utilizado estar estragado ou fora de 

prazo, as folhas terem fervido tempo a mais ou a menos; a rega das plantas durante a 

semana ter sido em excesso ou insuficiente, o que influenciou a análise do fator em 

estudo; a espécie de planta não é a mais adequada para este procedimento; seriam 

necessários mais dias; entre outros. 

Não podemos aceitar a hipótese e concluir que as folhas ao sol realizaram 

fotossíntese e que as outras não, porque não foram esses os resultados obtidos. 
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Quanto muito, rejeitaríamos a hipótese, mas também não me parece sensato, devido à 

bibliografia e à fundamentação teórica apresentada na introdução. Penso, que, neste 

caso, não se podem tirar este tipo de conclusões. 

Conclusão 
 

Após realizar esta atividade experimental concluo (com um relatório sempre 

excelente, com uma linguagem impessoal, tal como tinha pedido, agora é rematado 

com a primeira pessoa do singular?) que a energia luminosa é um fator muito 

importante para a fotossíntese, sem ocorrência de luz não há a execução da mesma.  

Os resultados mal obtidos dificultaram e influenciaram o trabalho porque estes 

contradisseram conhecimentos já adquiridos anteriormente nas aulas, mas com algumas 

pesquisas teve-se que desprezar os erros para compreender melhor o que afeta a 

fotossíntese. 

 

Eduardo e Inês, em primeiro lugar, este capítulo devia chamar-se conclusão/reflexão 

final, ou deveria haver um outro capítulo designado por Reflexão. 

Em segundo lugar, tendo em conta esta experiência, este não era o objetivo da 

conclusão. Como já disse anteriormente, não se podem fazer estas conclusões destas 

com este tipo de resultados. Como os resultados não foram os esperados e era 

suposto que a sua interpretação rondasse o que foi dito acima, na conclusão esperava 

que dissessem os seguintes pontos: 

 Esta experiência não é suficiente para retirar conclusões definitivas, uma vez 

que não correspondeu ao descrito na bibliografia e, por isso, acreditam ter 

ocorrido um erro. 

 Assim, teriam de repetir a experiencia várias vezes para perceber se sempre 

ocorreu algum erro e, se sim, qual. Nessa repetição, teriam de ir jogando com 

os fatores que consideram ter influenciado os resultados. 

 1ª Experiência: alterar o soluto de lugol e manter os outros fatores 

apresentados nas hipóteses de falha, referidas anteriormente (como a 

tempo de fervura, a quantidade de água fornecida, o número de dias e 

a planta). 
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 2ª Experiência: alterar o tempo de fervura e manter o soluto de lugol, 

a quantidade de água fornecida, o número de dias e a planta. 

 4ª Experiência: alterar a quantidade de água fornecida e manter o 

tempo de fervura, o soluto de lugol, o número de dias e a planta. 

 5ª Experiência: alterar o número de dias da experiência e manter a 

quantidade de água fornecida, o tempo de fervura, o soluto de lugol e 

a planta. 

 6ª Experiência: alterar a espécie de planta e manter o número de dias 

da experiência, a quantidade de água fornecida, o tempo de fervura e 

o soluto de lugol. 

 Experiências seguintes: alterar fatores dois a dois e depois três a três 

e assim sucessivamente, pois o erro pode dever-se a dois fatores ao 

mesmo tempo. E repetir várias vezes, incluindo a que foi feita nas 

aulas, de modo a ter um efeito estatístico considerável. 

Percebido? 

Além disso, tal como tinha referido nas aulas, faltou referir os constrangimentos de 

utilizar seres vivos em experiências. 

 

Bibliografia 
 

 Silva, A.D., Mesquita, A.F., 

Gramaxo,F.,Santos,M.E.,Baldaia,L.,Félix,J.M., 2012, Terra, 

Universo de Vida, Porto Editora, Porto.  

 

A bibliografia está bem, mas muito fraca. Só se apoiaram no manual? 

 

Comentários 

Ao longo do relatório, fui comentando cada capítulo, dizendo o que faltava ser 

colocado, apontando os erros de português e científicos, esclarecendo os últimos. No 

entanto, existem outros parâmetros relativos à organização do trabalho que gostaria 

de esclarecer abaixo. 
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Quanto à organização 

Eu não pedi na tarefa, nem referi nas aulas, mas normalmente é aconselhável que os 

documentos venham escritos a Times New Roman, a letra 12, com espaçamento 1,5. 

Como tal, aconselho este modelo da próxima vez, mas não descontei por isso, 

obviamente. Além disso, independentemente do tipo de letra, o texto dos trabalhos 

deve ser sempre justificado e nesse parâmetro já descontei. 

O cabeçalho e o número de páginas não devem constar na capa. Como tal, para 

ambos, existe uma opção designada “diferente na primeira página”. No caso 

específico da numeração de páginas, além da opção anterior, devem também 

selecionar “começar em 0”, de modo a que só comece a contar na página a seguir à 

capa. 

Relativamente à sequência de capítulos e de informação, há uma falha neste trabalho: 

 Falta o índice. 

Nota 

Por tudo isto, a nota final do relatório é de 13 valores. 

Aluno G e Aluno M, esta não é nota para vocês, num relatório, nesta altura do ano. 

Tenho pena, pois eu sei que sabem e o raciocínio está cá todo. Além disso, reconheço 

o esforço da vossa parte em fazer um bom relatório. No entanto, existem erros que 

não posso ignorar. Por favor, leiam tudo atentamente que eu tenho a certeza que para 

a próxima já vai estar muito melhor. 
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APÊNDICE BJ 

Exemplo de um dos Comentários sobre o Debate da Atividade Prática 5 
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Atividade Prática 5 – Debate 

Comentários 

Aluno F 

 

 

Os comentários a este trabalho são ligeiramente diferentes dos anteriores. Desta vez, 

faço um comentário geral sobre o debate, que diz respeito a todos e a cada um, uma 

vez que houve um fluxo de ideias para o qual todos contribuíram. Nesse fluxo, houve 

muitas falhas científicas e éticas que foram cometidas por todos e para as quais quero 

chamar a atenção. Posteriormente, faço um comentário individual, onde comento 

especificamente o vosso português, a vossa linguagem científica pormenorizada e 

outros apontamentos (alguns já feitos no comentário geral que queira reforçar ou 

aprofundar individualmente). 

Comentário geral 

Para facilitar a leitura deste comentário geral, o mesmo está dividido por 

temas/capítulos de assuntos. Por favor, leiam todos e com muita atenção. Se no final 

tiverem alguma dúvida ou algum comentário a fazer, entrem em contacto comigo. 

 

1. A Questão-Problema do Debate 

O problema do debate não se prendia com a exploração das fontes hidrotermais da 

Antártida (que leram na notícia), mas sim de fontes hidrotermais descobertas na 

Zona Económica Exclusiva portuguesa. Passo a citar o texto da vossa tarefa 5: 

“Foram encontradas fontes hidrotermais dentro da zona económica exclusiva 

portuguesa e o governo está interessado aproveitar essas zonas da melhor forma 

possível. Para discutir esta problemática, foi reunido um conselho (…)”.  

Ou seja, eu criei-vos um problema, no qual está em discussão a sobrevivência de 

ecossistemas versus a exploração mineira de fontes hidrotermais portuguesas. 

Naturalmente, encaixam-se nesta dicotomia inúmeras questões relacionadas com o 
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conhecimento científico que já abordámos nas aulas e outras mais abrangentes, 

relacionadas com a educação superior, com os custos da investigação e exploração, 

bem como com os lucros para o país… Enfim, uma teia de assuntos.  

A notícia servia apenas como ponto de partida para o vosso conhecimento sobre as 

fontes hidrotermais e a sua riqueza. Assim, seria também como uma base para depois 

pesquisarem e se documentarem sobre esta problemática. 

 

1.1 A Zona Económica Exclusiva 

Deviam ter ido ler o que é a Zona Económica Exclusiva (ZEE). A página da 

wikipédia, referente a este assunto, é bastante clara: 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva 

 

E fica aqui uma reportagem da RTP que vos podia elucidar sobre este tema: 

 http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=696418&tm=6&layout=122

&visual=61 

 

1.2 Fontes Hidrotermais da Antártida versus Fontes 

Hidrotermais da Zona Económica Exclusiva Portuguesa 

O conhecimento das fontes hidrotermais da Antártida expresso na notícia não é o 

mesmo que se tem sobre as fontes hidrotermais portuguesas que criei para vocês. 

Como tal, não podiam igualar, com tanto pormenor, tal como fizeram, o que 

tinham lido sobre as fontes hidrotermais da Antártida e as fontes hidrotermais 

portuguesas. Podiam calcular que existissem semelhanças e muitos pontos em 

comum, mas não podiam afirmar com certeza absoluta.  

Os recursos existentes na ZEE  

Vários estudos têm sido realizados, principalmente na região dos Açores, de 

modo a qualificar e quantificar os recursos existentes. As fontes na ZEE 

portuguesa apresentam conteúdos apreciáveis/apetecíveis em diversos metais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_econ%C3%B3mica_exclusiva
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=696418&tm=6&layout=122&visual=61
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=696418&tm=6&layout=122&visual=61
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tecnológicos (Terras raras, Cu, Mn, Pb, Au, Ag, etc…), contudo a sua 

estimativa precisa penso que não existe. Sabe-se que existe um recurso, que 

pode ser economicamente viável explorar, mas não está totalmente 

contabilizado. 

 Fontes hidrotermais nos Açores: 

http://acores.wikia.com/wiki/Fontes_hidrotermais_nos_A%C3%A7ores 

 “Atualmente são conhecidas seis fontes hidrotermais nos mares dos 

Açores. "Lucky Strike", descoberta em 1992, "Menez Gwen", 

descoberta em 1994, "Rainbow", descoberta em 1997, "Saldanha", 

descoberta em 1998, "Ewan", descoberta em 2006, "Seapress", 

descoberta em 2009. Todas estas estão localizadas a sul do 

arquipélago e tem sido alvo de apurados estudos científicos. Em 2010, 

uma nova fonte hidrotermal foi descoberta próximo da Ponta da 

Espalamaca, na Ilha do Faial.” 

 “As fontes hidrotermais localizam-se nas zonas de rifte, onde se regista 

vulcanismo ativo, resultado do afastamento das placas tectónicas 

oceânicas. São chaminés no fundo do mar, que resultam da circulação 

da água do mar pelas fendas e fissuras existentes na nova crusta 

terrestre. À medida que esta se forma nas zonas de rifte, escondem 

segredos importantes para a investigação científica e conhecimento de 

novas formas de vida. Segundo alguns especialistas, através do estudo 

das fontes hidrotermais poderá ser possível perceber o funcionamento 

das temperaturas no interior do planeta.” 

 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-propoe-classificacao-de-

tres-fontes-hidrotermais-1252285 

 “Portugal vai propor até ao final do ano a criação de três novas reservas 

marinhas para abranger fontes hidrotermais no arquipélago dos Açores 

(…).” 

 “Duas destas fontes localizam-se na Zona Económica Exclusiva 

portuguesa e uma terceira já fora desta área, embora Portugal "tenha 

ainda alguma jurisdição", explicou o presidente do Instituto de 

Conservação na Natureza (ICN), João Menezes.” 

http://acores.wikia.com/wiki/Fontes_hidrotermais_nos_A%C3%A7ores
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-propoe-classificacao-de-tres-fontes-hidrotermais-1252285
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-propoe-classificacao-de-tres-fontes-hidrotermais-1252285
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http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_

silva.pdf 

 “O país tem ainda recursos minerais no onshore e no offshore, de que se 

destaca a maior mancha de sulfuretos polimetálicos do Mundo, 

localizada a Sul dos Açores.” 

 

2. Potencialidades das fontes Hidrotermais 

Após uma breve pesquisa na internet, encontra-se uma notícia como a que se segue: 

 http://www.publico.pt/ciencia/noticia/plataforma-continental-governo-

avanca-com-legislacao-para-exploracao-de-recursos-minerais-1432189 

Nesta notícia, coloca-se a mesma questão que vocês colocaram logo no início do 

debate: é importante explorar esta zona para bem do país, mas como gerir essa 

exploração? Consequentemente, passo a citar: 

 “São recursos do Estado português, dos portugueses e, por isso, a sua 

exploração terá sempre de ser em benefício dos portugueses. O grande 

princípio que agora se coloca é criar o quadro regulamentador da forma 

como vamos explorar estes recursos, disse Marcos Perestrello.” 

 

 “A gestão dos recursos, que não são infinitos, exige sabedoria, equilíbrio, 

racionalidade e responsabilidade. Os recursos marinhos não podem ser 

explorados tipo “lavra ambiciosa”, ignorando o impacto ambiental e a 

sustentabilidade dos ecossistemas. O mar não pode ser entendido e tratado 

como uma espécie de caixote do lixo e supermercado à disposição dos países. 

Têm de existir regras e políticas claras para fazer a exploração dos recursos 

marinhos, inteirando a proteção ambiental no modelo de desenvolvimento, 

criando centros de defesa ambiental ao longo da costa portuguesa, trazendo as 

universidades e centros de investigação para a rede de monitorização dos 

impactes e o estudo dos ecossistemas.” 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_sil

va.pdf 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/plataforma-continental-governo-avanca-com-legislacao-para-exploracao-de-recursos-minerais-1432189
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/plataforma-continental-governo-avanca-com-legislacao-para-exploracao-de-recursos-minerais-1432189
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
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Vocês deveriam ter-se apoiado no conhecimento científico que têm vindo a adquirir 

para discutir estas questões. 

2.1 A Geologia e a Economia 

 

2.1.1 O papel do Ministério da Economia e dos Geólogos na Exploração de 

Recursos 

 

Penso que há uma confusão geral entre o papel dos geólogos, o papel dos 

membros do Ministério da Economia e os custos/lucro de uma exploração 

mineral. Quem é responsável pela exploração de recursos das fontes 

hidrotermais (ou de qualquer outro jazigo mineral ou até de algumas reservas 

energéticas como o carvão, petróleo e gás natural) são os geólogos. Ou seja, o 

papel dos geólogos prende-se, em parte, com a exploração mineira e, em 

parte, está relacionado com a investigação geológica ao nível da tectónica, 

geoquímica, geofísica, vulcanologia… Entre outros ramos do conhecimento 

em geologia, que se poderia (e deveria) realizar numa zona com fontes 

hidrotermais. Os membros do Ministério da Economia não vão fazer 

nenhuma exploração. No entanto, interessa-lhes gerir dinheiros do Estado em 

torno desta questão que, naturalmente, passam pelos custos e lucros da 

exploração. 

 

2.1.2 Importância Económica 

 

Relativamente a este assunto, existe imensa bibliografia. Deste modo, passo a 

citar vários excertos muito importantes e esclarecedores. 

 

 “Sim, o país deve equacionar um modelo de desenvolvimento que 

contemple a exploração dos seus recursos. Apostar nos recursos endógenos 

cria valor e riqueza no país, cria emprego direto e indireto, diminui as 

importações, aumenta as exportações, pode ser um motor de 

desenvolvimento de indústrias transformadoras a jusante e a montante, 

contribui para aumentar a competitividade e a produtividade do país.” 
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http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_

silva.pdf 

 

 “Também é importante o país olhar para os recursos do offshore. A 

ampliação da ZEE, com a extensão da Plataforma Continental, dá ao país a 

jurisdição sobre uma área imensa de 4 milhões de quilómetros quadrados. 

É uma imensa “Índia Marítima” projetada no Oceano Atlântico, que pode 

valorizar a rede de portos nacionais, incrementar o comércio e valorizar os 

recursos da ZEE, em particular a mancha de sulfuretos polimetálica 

localizada a Sul dos Açores, as crostas de níquel e cobalto, os campos 

hidrotermais localizados ao longo da Crista Média Atlântica com 

ocorrências de cobre, zinco, chumbo, ouro e prata (…).” 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_

silva.pdf 

 

 "Se considerarmos 1.600 quilómetros quadrados com teores médios de 

cobalto, níquel e cobre, isso equivale ao valor líquido de 217 milhões de 

euros por ano, metade da mina Neves-Corvo".” 

(A mina de Neves Corvo é a mais importante mina portuguesa). 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=12216

20 

 

 “”(…) Mas digo-lhe que em termos só de níquel, cobalto e cobre, um 

monte submarino com 1600 quilómetros quadrados de área pode conduzir 

a um rendimento líquido anual de 300 milhões de euros. E temos nas 

nossas águas cerca de 200". É fazer as contas: 60 mil milhões de 

euros/ano, ou seja, só menos 18 mil milhões que o empréstimo pedido por 

Portugal à dita troika.” 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2641598 

 

 

 

 

 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1221620
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1221620
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2641598
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2.1.3 Utilização dos Metais na Sociedade 

 

Qual a importância dos minerais que se podem encontrar em fontes 

hidrotermais? Qual a sua utilização na sociedade? A propósito deste assunto, 

coloco-vos um excerto de uma notícia que vos recomendo abaixo: 

 “O setor minerador explora as profundezas marinhas em busca de 

minerais e terras raras essenciais para a eletrónica - de telefones 

celulares a baterias para carros híbridos.” 

(http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/02/exploracao-do-fundo-

do-mar-alarma-cientistas.shtml) 

 

Como extraído da revista Capa, matérias-primas, mais concretamente da 

publicação Contrarrevolução Industrial, nº 202, de Dezembro de 2002:  

 “500 Torres Eiffel: eis o que a sociedade moderna consome em metal por 

dia. Dos pequenos chips eletrónicos aos mais gigantescos edifícios, os 

metais estão por todo o lado. Alguns estão em vias de esgotamento: as 

reservas de cobre, níquel e zinco já só durarão algumas décadas.” 

O que eu pretendo chamar a atenção é que não é apenas o ouro que é 

económica e socialmente importante, tal como discutido no debate. Há outros 

minerais em causa com muito maior utilização diária. 

 

2.1.4 A formação dos minerais 

 

Uma questão que se levantou durante o debate, e que eu gostaria de esclarecer 

com todos, é o tempo de formação dos minerais e a sua relação com a 

exploração de recursos. 

O tempo de formação dos minerais é relativo. Depende, por exemplo, do tipo 

de mineral que se está a formar e dos processos dos quais resultam. Quando 

falamos de minerais de origem magmática, como por exemplo, olivina, 

feldspato e quartzo, ou metamórficos (granadas, clorite, estaurolite) os 

mesmos demoram muito tempo, podendo levar milhões de anos a formar-se. 

Já os minerais que se formam superficialmente, como a halite (sal) ou a 

calcite (mineral constituinte do calcário), podem demorar um tempo mais 

http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/02/exploracao-do-fundo-do-mar-alarma-cientistas.shtml
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/02/exploracao-do-fundo-do-mar-alarma-cientistas.shtml
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curto. No exemplo da calcite, este é um mineral que se forma à superfície, a 

partir da água (geralmente quente), nas torneiras, precipitando a uma taxa 

muito baixa, mas diariamente! No caso das fontes hidrotermais, a formação 

de minerais de Cobre (calcopirite), Ferro (Pirite) ou mesmo ouro, pode ser 

bastante rápida (escala diária). Contudo esta quantidade é muito pequena, 

não sendo possível a renovação total do recurso explorado e, como tal, 

podem ser precisos centenas ou mesmo milhares de anos para a renovação 

do recurso de forma a ser explorado novamente. 

Sobre a precipitação de minérios e construção das chaminés, deixo aqui uma 

fonte bibliográfica: 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5

A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-

%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-

vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

 

2.2 A Biologia e os Impactes Ambientais 

 

2.2.1 Aplicações 

 

As aplicações do estudo destes seres vivos são um mundo imenso. Como tal, 

deixo-vos apenas dois excertos com informação. Se quiserem, podem 

aprofundar mais na bibliografia ou por pesquisa própria. 

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/plataforma-continental-governo-

avanca-com-legislacao-para-exploracao-de-recursos-minerais-1432189 

Escolhi esta notícia também para vos chamar a atenção de áreas de interesse 

que os vários ministérios, geólogos e ativistas, mas, sobretudo, os biólogos, 

poderiam ter explorado no debate, tais como: 

 Ponto de vista da medicina; 

 Ponto de vista farmacêutico; 

 Ponto de vista da biotecnologia; 

 Ponto de vista da cosmética; 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/plataforma-continental-governo-avanca-com-legislacao-para-exploracao-de-recursos-minerais-1432189
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/plataforma-continental-governo-avanca-com-legislacao-para-exploracao-de-recursos-minerais-1432189
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Deixo umas notícias que tem importância do ponto de vista médico e 

farmacêutico. Alguns seres vivos sobrevivem a níveis extremos de metais 

pesados. Se percebermos como é que eles sobrevivem, pode ser um grande 

passo para a criação de remédios para envenenamentos, por exemplo. Até já 

há projetos de investigação baseados em polvos na universidade do Algarve. 

 http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/reportagem/item/5295-raul-

bettencourt-investigador-do-dop-%E2%80%9Cagora-%C3%A9-o-

momento-de-apostar-na-biotecnologia-marinha-nos-

a%C3%A7ores%E2%80%9D 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FQ8nZpfF8j

oJ:entranaciencia.blogspot.com/2009/10/mexilhao-das-fontes-

hidrotermais-dos.html+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

 http://www.horta.uac.pt/Projectos/MSubmerso/old/200102/Polvos.ht

m 

 

2.2.2 Impactes Ambientais 

Quando se explorasse uma chaminé, o ecossistema ali existente poderia 

desaparecer, ou pelo menos sofrer um grande impacte devido à exploração. O 

seguinte artigo tem informação sobre isso: 

 

  “As perturbações causadas pela mineração deverão afetar direta ou 

indiretamente os organismos nos sítios hidrotermais. Alguns destes seriam 

imediatamente mortos pelos equipamentos de mineração, enquanto outros 

seriam submetidos aos efeitos da remoção do substrato duro e da 

suspensão e posterior precipitação de pluma de partículas. Essas partículas 

entupiriam os dutos de circulação hidrotermal, comprometendo assim a 

vida dos organismos que dependem do suprimento de fluidos 

hidrotermais.” 

http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a14v18n3.pdf 

 

Por outro lado, porque as bactérias quimiossintéticas necessitam dos metais 

formados nas fontes hidrotermais para realizar o mecanismo de obtenção de 

matéria. As mesmas são a base da cadeia alimentar daqueles ecossistemas, 

http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/reportagem/item/5295-raul-bettencourt-investigador-do-dop-%E2%80%9Cagora-%C3%A9-o-momento-de-apostar-na-biotecnologia-marinha-nos-a%C3%A7ores%E2%80%9D
http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/reportagem/item/5295-raul-bettencourt-investigador-do-dop-%E2%80%9Cagora-%C3%A9-o-momento-de-apostar-na-biotecnologia-marinha-nos-a%C3%A7ores%E2%80%9D
http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/reportagem/item/5295-raul-bettencourt-investigador-do-dop-%E2%80%9Cagora-%C3%A9-o-momento-de-apostar-na-biotecnologia-marinha-nos-a%C3%A7ores%E2%80%9D
http://www.tribunadasilhas.pt/index.php/reportagem/item/5295-raul-bettencourt-investigador-do-dop-%E2%80%9Cagora-%C3%A9-o-momento-de-apostar-na-biotecnologia-marinha-nos-a%C3%A7ores%E2%80%9D
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FQ8nZpfF8joJ:entranaciencia.blogspot.com/2009/10/mexilhao-das-fontes-hidrotermais-dos.html+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FQ8nZpfF8joJ:entranaciencia.blogspot.com/2009/10/mexilhao-das-fontes-hidrotermais-dos.html+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FQ8nZpfF8joJ:entranaciencia.blogspot.com/2009/10/mexilhao-das-fontes-hidrotermais-dos.html+&cd=9&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://www.horta.uac.pt/Projectos/MSubmerso/old/200102/Polvos.htm
http://www.horta.uac.pt/Projectos/MSubmerso/old/200102/Polvos.htm
http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a14v18n3.pdf
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pois realizam a quimiossíntese “introduzindo” a matéria orgânica na teia 

alimentar. Assim, ao explorarem as fontes hidrotermais, as bactérias deixam 

de conseguir realizar este processo de obtenção de matéria, pois não têm a 

sua fonte de energia. Consequentemente, os consumidores primários deixam 

de ter alimento e por ai adiante até se extinguirem todos os organismos 

naquele ecossistema. 

 

2.3 A Ciência Fundamental e o Ensino 

 

O valor do conhecimento científico não tem preço, mas isso não foi 

valorizado pela maioria dos participantes do debate. Para complementar o que 

estou a dizer, aconselho-vos a ver a seguinte entrevista a partir dos 

30:09minutos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BJjJfFLPxbM 

Nesta entrevista, a partir do minuto que recomendei, aborda-se o Ensino 

Superior e a Ciência, incluindo a importância da segunda no enriquecimento 

do país. Assim, coloco-vos algumas questões:  

 Porque não apostar na formação dos cientistas em Portugal? 

 Porque não levar estudantes universitários a conhecer a investigação e a 

exploração geológica que se faz em Portugal?  

 Porque não investir em teses de Mestrado e de Doutoramento num local 

tão rico biológica e geologicamente?  

 Porque não investir no conhecimento do estudo das espécies ali 

existentes? E dos ecossistemas? Consequentemente, poder fazer estudos 

de evolução, de genética, de molecular… Ou mesmo ao nível da 

geologia, como por exemplo nos campos da geologia económica, da 

vulcanologia e da tectónica. Ou até mesmo em domínios fronteira com a 

interação seres vivos-rocha. 

Muitas vezes, a economia não dá valor à ciência fundamental, pois a mesma 

não tem aplicação imediata e, consequentemente, não pode dar lucro a curto 

prazo. O Professor Carlos Fiolhais também discute esta questão na entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=BJjJfFLPxbM
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que vos recomendei (https://www.youtube.com/watch?v=BJjJfFLPxbM). 

Volto a fazê-lo, mas agora especificamente nos intervalos: 

 Dos 33:27min aos 36:30min; 

 E dos 46:30min aos 48:05min. 

O investimento na ciência fundamental pode parecer inútil a curto prazo, mas 

traz muitos frutos a longo prazo. “É nos laboratórios de hoje, onde menos se 

espera, que vai aparecer o mundo amanhã (…) cuidado com “a ciência 

inútil”.” – Carlos Fiolhais. 

Um exemplo simples, quando em 1896, Henri Becquerel começou a estudar a 

radioatividade, ele próprio não fazia ideia da importância que a mesma 

poderia ter na sociedade de hoje; desde guerras nucleares a geração de 

energia, vários usos foram dados aos conhecimentos adquiridos na altura. 

 

3. O que é ser moderador? E qual o papel dos restantes membros do 

debate em relação aos moderadores? 

 

O papel dos moderadores, enquanto gestores do debate, não é apenas manter a 

ordem. (Embora isso seja imprescindível e todos os presentes devem respeitar isso, 

independentemente do entusiasmo e da vontade que tenham de falar). Os 

moderadores devem também saber passar a palavra, colocando questões, como os 

jornalistas fazem nos debates. Não o especifiquei a colocação de questões no papel 

que dei aos moderadores, por isso, peço desculpa. No entanto, estava implícito na 

gestão do debate e na responsabilidade pelo sucesso do mesmo. Pois, passar a 

palavra a outra pessoa, não é apenas deixá-la falar. Pelo contrário, devem orientar o 

discurso, uma vez que são vocês que “encaminham o debate”. 

Podem colocar questões mais simples, como, por exemplo: 

 Depois de uma pessoa falar, perguntar a um elemento de outro grupo: “A 

geóloga Inês Andrade concorda com o que foi dito pelo ativista Tomás 

Gonzaga?” 
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Ou podem colocar questões mais complexas, suscitando o debate e procurando 

abordar assuntos que ainda não tenham sido abordados. Deste modo, evita-se a 

repetição de alguns tópicos, o que aconteceu no nosso debate. Como por exemplo: 

 Tendo em conta os dados de um estudo referido pela União Europeia, que 

afirma que o número de estudantes universitários portugueses é muito inferior 

ao dos restantes países europeus, não considera que poderia ser um estímulo, 

estabelecer uma relação entre a exploração destas fontes hidrotermais e as 

universidades? 

 Há pouco, a Secretária de Estado Sofia Claudino referiu que será mais 

lucrativo para o país se se explorar toda a área disponível. Quais são os 

impactos que isso poderá ter ao nível da destruição de habitats, Sara Vicente? 

Naturalmente, para colocarem estas questões mais complexas, teriam de ter feito 

muita pesquisa prévia sobre o tema e teriam de estar muito atentos ao que ia sendo 

dito no debate. 

4. Comentário Geral, final 

 

De um modo geral, faltou muita pesquisa prévia da vossa parte. Estavam muito 

pouco documentados. Assim, abordaram conceitos que ainda não dominam, muito 

levianamente, ao nível do senso comum, cometendo vários erros científicos. Como 

tal, deviam ter estudado estes conceitos antes de os enunciarem, ou então, caso 

houvesse algum assunto sobre o qual não se tivessem documentado, o melhor seria 

não argumentarem sem fundamentação. Ainda neste sentido, creio que, por vezes, 

aprofundaram demasiado alguns assuntos científicos complexos, para os quais ainda 

não estão preparados e que não eram exigidos para o debate, complicando a 

discussão. Não é totalmente negativo, pois alguns desses assuntos irão ser abordados 

no 11ºano, por isso, com os meus comentários, ficam já com uma bagagem de 

conhecimento. Por outro lado, não abordaram conceitos importantes, já estudados e 

trabalhados nas aulas ao longo do ano e que fizeram muita falta no debate. Alguns 

desses assuntos até podem ter sido referidos por alto, mas não discutidos nem 

utilizados na argumentação, que era o que pretendia. Onde esteve a quimiossíntese? 

Onde esteve a importância da quimiossíntese nesta questão-problema? Onde 

estiveram as cadeias tróficas? E a sua relação com a obtenção de matéria? 



589 
 

Consequentemente, onde esteve a sobrevivência em cadeia dos seres vivos? O 

equilíbrio dos ecossistemas? A importância da biodiversidade e a sua preservação? A 

utilização de recursos minerais pelo ser humano? O consumo dos mesmos? A sua 

gestão sustentada? Os impactes ambientais da exploração de recursos? A tectónica de 

placas, mais concretamente, os limites divergentes? Os fundos oceânicos? O 

arquipélago dos Açores, tão falado nas aulas? Enfim… Esta era uma oportunidade 

para relacionarem muitos conceitos que foram estudando ao longo do ano e para se 

documentarem e conhecerem novos assuntos relacionados uma situação-desafio 

concreta. 

5. Bibliografia 

 

Além dos documentos de que vos falei ao longo dos comentários, deixo aqui outros 

Sites, artigos e notícias relacionados com este tema, que vos podiam ajudar a 

argumentar e a defender as vossas posições: 

Recursos Minerais no Fundo do Mar – Importância, Controvérsia, 

Exploração e Impacte – Mundo 

 http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/02/exploracao-do-fundo-do-

mar-alarma-cientistas.shtml 

 http://www.intertox.com.br/index.php/meio-ambiente-em-manchete/425-

exploracao-de-recursos-minerais-oceanicos 

 http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=2471 

 http://www.scienceinschool.org/2010/issue16/hotstuff/portuguese 

 http://seminarios.ist.utl.pt/03-04/des/IST-seminario/mar/7sessao.html 

 https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000038001-

000039000/000038427.pdf 

 http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=55

79 

 http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/projeto-de-mineracao-

submarina-pode-afundar-antes-de-comecar-11669460 

 

http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/02/exploracao-do-fundo-do-mar-alarma-cientistas.shtml
http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/02/exploracao-do-fundo-do-mar-alarma-cientistas.shtml
http://www.intertox.com.br/index.php/meio-ambiente-em-manchete/425-exploracao-de-recursos-minerais-oceanicos
http://www.intertox.com.br/index.php/meio-ambiente-em-manchete/425-exploracao-de-recursos-minerais-oceanicos
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=2471
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=2471
http://www.scienceinschool.org/2010/issue16/hotstuff/portuguese
http://seminarios.ist.utl.pt/03-04/des/IST-seminario/mar/7sessao.html
https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000038001-000039000/000038427.pdf
https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000038001-000039000/000038427.pdf
http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=5579
http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=5579
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/projeto-de-mineracao-submarina-pode-afundar-antes-de-comecar-11669460
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/projeto-de-mineracao-submarina-pode-afundar-antes-de-comecar-11669460
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Recursos Minerais no Fundo do Mar – Importância, Controvérsia, 

Exploração e Impacte – Portugal 

 http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2641598 

 http://www.emepc.pt/index.php 

 Ou a página do facebook: https://www.facebook.com/EMEPC 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1221620 

 http://www.ccmar.ualg.pt/cfrg//projectos/concluidos/PT_projectos_rensub3.

shtml 

 http://creminer.fc.ul.pt/index.php 

 http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-pensar-na-plataforma-continental-

missao-vai-a-caminho-da-fronteira-norte-de-portugal-1637679 

Fontes Hidrotermais nos Açores 

 

 http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-propoe-classificacao-de-

tres-fontes-hidrotermais-1252285 

 http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-

dos-acores-1460054 

 http://www.rtp.pt/programa/tv/p19635 

 http://acores.wikia.com/wiki/Fontes_hidrotermais_nos_A%C3%A7ores 

 http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=180:novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-dos-

acores&catid=5:noticias&Itemid=79 

 http://www.azores.gov.pt/Gra/sctr/conteudos/noticias/2010/Novembro/hidro

termais.htm?lang=pt&area=ct 

 

Tecnologia de Exploração 

 

 http://www.cienciaviva.pt/img/upload/8_ficha_rov_small.pdf 

 http://www.clusterdomar.com/index.php/temas/case-study/163-robos-

autonomos-marinhos-para-o-estudo-e-exploracao-dos-oceanos 

 http://www.dei.isep.ipp.pt/~ana/ROBOTICA/docs/aula_rovs.pdf 

 http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/137724/As-riquezas-do-

fundo-do-mar-a-nova-fronteira-da-minera%C3%A7%C3%A3o.htm 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2641598
http://www.emepc.pt/index.php
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1221620
http://www.ccmar.ualg.pt/cfrg/projectos/concluidos/PT_projectos_rensub3.shtml
http://www.ccmar.ualg.pt/cfrg/projectos/concluidos/PT_projectos_rensub3.shtml
http://creminer.fc.ul.pt/index.php
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-pensar-na-plataforma-continental-missao-vai-a-caminho-da-fronteira-norte-de-portugal-1637679
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-pensar-na-plataforma-continental-missao-vai-a-caminho-da-fronteira-norte-de-portugal-1637679
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-propoe-classificacao-de-tres-fontes-hidrotermais-1252285
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-propoe-classificacao-de-tres-fontes-hidrotermais-1252285
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-dos-acores-1460054
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-dos-acores-1460054
http://www.rtp.pt/programa/tv/p19635
http://acores.wikia.com/wiki/Fontes_hidrotermais_nos_A%C3%A7ores
http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=180:novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-dos-acores&catid=5:noticias&Itemid=79
http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=180:novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-dos-acores&catid=5:noticias&Itemid=79
http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=180:novas-fontes-hidrotermais-ao-largo-dos-acores&catid=5:noticias&Itemid=79
http://www.azores.gov.pt/Gra/sctr/conteudos/noticias/2010/Novembro/hidrotermais.htm?lang=pt&area=ct
http://www.azores.gov.pt/Gra/sctr/conteudos/noticias/2010/Novembro/hidrotermais.htm?lang=pt&area=ct
http://www.cienciaviva.pt/img/upload/8_ficha_rov_small.pdf
http://www.clusterdomar.com/index.php/temas/case-study/163-robos-autonomos-marinhos-para-o-estudo-e-exploracao-dos-oceanos
http://www.clusterdomar.com/index.php/temas/case-study/163-robos-autonomos-marinhos-para-o-estudo-e-exploracao-dos-oceanos
http://www.dei.isep.ipp.pt/~ana/ROBOTICA/docs/aula_rovs.pdf
http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/137724/As-riquezas-do-fundo-do-mar-a-nova-fronteira-da-minera%C3%A7%C3%A3o.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/137724/As-riquezas-do-fundo-do-mar-a-nova-fronteira-da-minera%C3%A7%C3%A3o.htm
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Quem se interessar por biologia marinha e outros assuntos do mar, aqui vai um livro 

de divulgação muito apelativo: 

http://issuu.com/marbisemepc/docs/livro 

 

Comentário Individual 

Ao longo do comentário individual, provavelmente irei repetir algumas coisas que já 

foram abordadas no comentário geral. Por favor, leiam-nas com atenção, pois 

ajustam-se de forma diferente a cada um de vocês, consoante a vossa participação. 

As Intervenções Individuais (3): 

 Página 14: 

Aluno F – “Como vocês devem saber, todos os processos geológicos são 

muito lentos. E vocês, mesmo que façam uma exploração regrada, vão acabar 

por extinguir os recursos minerais que existem nessa zona.” 

 Página 15: 

Aluno F – “A vossa função não é só tentar fazer com que a dívida do país 

acabe, também é ajudar todas as outras…” 

 Página 19: 

Aluno F – “Vocês com essa exploração dizem que podem ter que pedir 

emprestado o dinheiro. Imaginem que vocês pedem emprestado vinte 

milhões. Vocês vão ter de devolver o dinheiro que pediram, vocês vão ter os 

juros, vocês vão ter de pagar por aquilo… Por isso pode não ter o lucro.” 

Análise das Intervenções Individuais 

Primeira Intervenção 

A primeira intervenção foi muito importante no contexto do debate, pois a lentidão 

com que ocorrem os processos geológicos e a rapidez com que são explorados os 

minerais, parecem ter sido dois conceitos esquecidos ao longo da discussão. No 

http://issuu.com/marbisemepc/docs/livro
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entanto, gostava de esclarecer e reforçar alguns conceitos geológicos em torno desta 

questão.  

Como está dito no comentário geral, o tempo de formação dos minerais é relativo. 

Depende, por exemplo, do tipo de mineral que se está a formar e dos processos dos 

quais resultam. Quando falamos de minerais de origem magmática, como por 

exemplo, olivina, feldspato e quartzo, ou metamórficos (granadas, clorite, 

estaurolite) os mesmos demoram muito tempo, podendo levar milhões de anos a 

formar-se. Já os minerais que se formam superficialmente, como a halite (sal) ou a 

calcite (mineral constituinte do calcário), podem demorar um tempo mais curto. No 

exemplo da calcite, este é um mineral que se forma à superfície, a partir da água 

(geralmente quente), nas torneiras, precipitando a uma taxa muito baixa, mas 

diariamente! No caso das fontes hidrotermais, a formação de minerais de Cobre 

(calcopirite), Ferro (Pirite) ou mesmo ouro, pode ser bastante rápida (escala diária). 

Contudo esta quantidade é muito pequena, não sendo possível a renovação total do 

recurso explorado e, como tal, podem ser precisos centenas ou mesmo milhares de 

anos para a renovação do recurso de forma a ser explorado novamente. 

Sobre a precipitação de minérios e construção das chaminés, deixo aqui uma fonte 

bibliográfica: 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bg

naescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-

%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-

vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Consequentemente, seria possível, entre as rotações propostas pelos colegas, haver 

tempo para se formar uma quantidade de minerais possível de ser explorada? Quando 

se realiza uma exploração, a mesma tem de ser rentável economicamente, ou seja, o 

recurso a explorar tem de ter importância económica. Com as rotações sugeridas, 

mesmo que exista renovação de uma pequena quantidade de minerais, a mesma não 

seria suficiente para ser explorada. Assim, a taxa de exploração seria superior à taxa 

de renovação o recurso. 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:X_mzfMFA5A0J:bgnaescola.wordpress.com/2011/03/21/fontes-hidrotermais-%25C2%25ABoasis%25C2%25BB-que-podem-explicar-origem-da-vida/+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
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Segunda Intervenção 

A segunda fala foi quase impercetível, pois não foi terminada… Contudo, parece-me 

que tinha potencial para ser interessante e importante no contexto do debate. 

Terceira Intervenção 

A terceira e última fala transmitiu uma ideia interessante, mas é uma mera 

especulação. Porque não haveriam de ter lucro? Por exemplo, em notícias e artigos 

que vos dei no comentário geral, existem excertos como: 

 "Se considerarmos 1.600 quilómetros quadrados com teores médios de 

cobalto, níquel e cobre, isso equivale ao valor líquido de 217 milhões de 

euros por ano, metade da mina Neves-Corvo".” 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1221620 

(A mina de Neves Corvo é a mais importante mina portuguesa). 

 

 “”(…) Mas digo-lhe que em termos só de níquel, cobalto e cobre, um monte 

submarino com 1600 quilómetros quadrados de área pode conduzir a um 

rendimento líquido anual de 300 milhões de euros. E temos nas nossas águas 

cerca de 200". É fazer as contas: 60 mil milhões de euros/ano, ou seja, só 

menos 18 mil milhões que o empréstimo pedido por Portugal à dita troika.” 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2641598 

 

 “Sim, o país deve equacionar um modelo de desenvolvimento que contemple 

a exploração dos seus recursos. Apostar nos recursos endógenos cria valor e 

riqueza no país, cria emprego direto e indireto, diminui as importações, 

aumenta as exportações, pode ser um motor de desenvolvimento de indústrias 

transformadoras a jusante e a montante, contribui para aumentar a 

competitividade e a produtividade do país.” 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_sil

va.pdf 

 

 “Também é importante o país olhar para os recursos do offshore. A ampliação 

da ZEE, com a extensão da Plataforma Continental, dá ao país a jurisdição 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1221620
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2641598
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
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sobre uma área imensa de 4 milhões de quilómetros quadrados. É uma imensa 

“Índia Marítima” projetada no Oceano Atlântico, que pode valorizar a rede de 

portos nacionais, incrementar o comércio e valorizar os recursos da ZEE, em 

particular a mancha de sulfuretos polimetálica localizada a Sul dos Açores, as 

crostas de níquel e cobalto, os campos hidrotermais localizados ao longo da 

Crista Média Atlântica com ocorrências de cobre, zinco, chumbo, ouro e prata 

(…).” 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_sil

va.pdf 

 

Sugestão: num próximo debate, façam pesquisa prévia e levem esses documentos 

para o debate, de modo a que possam citar determinadas entidades, fundamentando 

as vossas intervenções. 

Linguagem portuguesa 

Nesta terceira e última frase, sublinhei algumas palavras a vermelho. Uma é um erro 

de português, pois o verbo não está em concordância com o contexto da frase. Outra 

é na última intervenção, porque parece que a frase terminou a meio, ou será que o 

“o” está a mais? Nesta última intervenção, também sublinhei a repetida palavra 

“vocês” para chamar a atenção que oralmente até pode ser interessante, porque 

prende os ouvintes, mas, num registo escrito, deve ser evitado, a não ser que a 

repetição seja mesmo propositada. 

Outros Aspetos 

Após analisar as tuas três intervenções, pergunto-me: Onde está a biologia? Onde são 

defendidos os estudos e a investigação de um biólogo? Onde se defende a 

preservação da biodiversidade e dos ecossistemas? Com isto, quero dizer que as 

intervenções foram interessantes, mas não estão diretamente relacionadas o papel de 

biólogo. 

Apercebi-me também de alguma dificuldade em intervir, o que penso dever-se a dois 

factos diferentes, mas relacionados entre si. Por um lado, é preciso desenvolver 

confiança para conseguir falar com convicção e determinação. Para ultrapassar isso, 

http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
http://cdn.fct.unl.pt/sites/www.dct.fct.unl.pt/files/entrevista_prof._costa_e_silva.pdf
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sugiro que se escreva, previamente, num papel, as ideias-chave do discurso que se 

pretende fazer. Assim, quando se vai intervir, as ideias já estão todas organizadas e é 

mais fácil passar por todos os pontos que se tenciona abordar sem vacilar. Fica para a 

próxima? Por outro lado, tenho perfeita noção que a forma como foi gerido o debate 

e a falta de respeito pelos moderadores, dificultaram a possibilidade de intervir. 

Para finalizar, gostava de reforçar que para a próxima é muito importante que se 

façam mais intervenções, mobilizem mais argumentos e mais fundamentados. 

Por tudo isto, a nota final no debate é de 12,5 valores. 
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APÊNDICE BK 

Questionário 1 – Relativo à Atividade 1 – Estratégias Digestivas 
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Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Iniciação à Prática Profissional IV 

2013/2014 

Questionário 

 

Este questionário tem como objetivo perceber o impacte que teve em ti a realização 

da Atividade Prática 1, intitulada Estratégias Digestivas. Deste modo, pretendo que 

reflitas sobre o trabalho que realizaste, desde a pesquisa até à elaboração e 

apresentação do poster. Lembro-te que este questionário é anónimo. Por favor 

responde a todas as questões com sinceridade.  

Agradeço a tua colaboração! 

Sexo:  

 

1. Quanto à apreciação global da atividade, classifica-a de 1 a 4 (sendo 1 – 

Fraca; 2 – Satisfatória; 3 – Boa; 4 – Muito boa). 

 

 

 

2. Quanto ao grau de aprendizagem, classifica numa escala de 1 a 4 esta 

atividade prática (sendo 1 – Não aprendi nada; 2 – Aprendi muito pouco; 3 – 

Aprendi alguma coisa; 4 – Aprendi muito): 

 

 

 

3. Qual a aprendizagem mais importante que realizaste com esta atividade? 

 

 

 

 

1 2 3 4 

M F 

1 2 3 4 
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4. Quais foram as principais dificuldades que sentiste na realização desta 

atividade, e porquê? 

 

 

 

5. O que gostaste mais ao realizar esta atividade, e porquê? 

 

 

 

 

6. O que gostaste menos ao realizar esta atividade, e porquê? 

 

 

 

 

7. Se a mesma atividade fosse aplicada aos alunos do ano seguinte, o que podia 

ser melhorado?  
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APÊNDICE BL 

Questionário Final 
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Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

Iniciação à Prática Profissional IV 

2013/2014 

Questionário 

 

Este questionário tem como objetivo perceber, de um modo global, o impacte que as 

atividades realizadas durante a aprendizagem da Unidade 1 – Obtenção de Matéria 

tiveram em ti. Deste modo, pretendo que reflitas sobre o trabalho que realizaste ao 

longo deste tempo, durante o qual realizaste 5 atividades práticas: 

 A Atividade Prática 1 (A) intitulava-se Estratégias Digestivas e consistiu na 

construção de um poster e na sua apresentação à turma e exposição na escola. 

 A Atividade Prática 2 (B) intitulava-se Osmose e consistiu numa atividade 

laboratorial, na qual te foi dado o protocolo.  

 A Atividade Prática 3 (C) intitulava-se Como funciona o transporte de 

determinadas substâncias através da membrana citoplasmática? e consistiu 

numa experiência no simulador informático, na qual construíste o protocolo.  

 A Atividade Prática 4 (D) intitulava-se Fotossíntese e consistiu numa 

atividade laboratorial, na qual realizaste uma investigação, construindo o 

protocolo.  

 A Atividade Prática 5 (E) consistiu na leitura e interpretação de uma notícia, 

seguida de um debate com jogo de papéis, a propósito da quimiossíntese. 

Lembro-te que este questionário é anónimo. Por favor responde a todas as questões 

com sinceridade.  

Agradeço a tua colaboração! 

Sexo:  

 

M F 
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Para todas as questões que se seguem, hierarquiza de 1 a 5 as atividades, sendo 1 o 

valor mais baixo e 5 o mais alto. 

1. Hierarquiza as atividades segundo a tua apreciação, sendo 1 a de que 

gostaste menos e 5 a que gostaste mais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamenta a tua resposta 

 

 

2. Hierarquiza as atividades segundo a tua aprendizagem, sendo 1 a atividade 

na qual aprendeste menos e 5 a atividade na qual aprendeste mais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamenta a tua resposta 

 

 

 

 

Atividade Prática (A) 

Atividade Prática (B) 

Atividade Prática (C) 

Atividade Prática (D) 

Atividade Prática (E) 

Atividade Prática (A) 

Atividade Prática (B) 

Atividade Prática (C) 

Atividade Prática (D) 

Atividade Prática (E) 
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3. Hierarquiza as atividades segundo a sua dificuldade, sendo 1 a atividade na 

qual sentiste menos dificuldade e 5 a atividade na qual sentiste mais 

dificuldade.  

 

 

 

 

 

 

 

Fundamenta a tua resposta 

 

 

4. Pensas que a realização destas atividades contribuiu para a aprendizagem da 

Unidade 1 - Obtenção de Matéria? (Sendo 1 – Não contribuiu e 4 – 

Contribuiu muito) 

 

 

 

Fundamenta a tua resposta 

 

 

  

1 2 3 4 

Atividade Prática (A) 

Atividade Prática (B) 

Atividade Prática (C) 

Atividade Prática (D) 

Atividade Prática (E) 
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APÊNDICE BM 

Grelha de Avaliação - Atividade 1 – Estratégias Digestivas 
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Classificações da Atividade Prática 1 

Estratégias Digestivas 

Poster Científico

Nomes 

Ling

. PT 

Ling

. CN 
Class. Curiosidades Alimentação 

Estratégias 

Digestivas 
Autoexplicação Síntese Sequência  Instruções Título Autores Letra Espaço Justificado 

Tamanho 

Imagem 

Adequação 

Imagem 
Alinhar Distribuir Total 

20 40 5 10 5 40 5 5 5 5 2 2 2 2 2 10 15 15 10 200 

Grupo 1 16 36 5 5 5 10 3 5 5 5 0 2 2 2 2 10 15 15 10 143 

Grupo 2 19 38 0 10 5 30 2 5 5 5 1 0 0 2 0 10 15 0 0 147 

Grupo 3 19 32 5 10 5 20 3 5 5 0 0 2 2 2 0 10 15 0 10 145 

Grupo 4 16 32 5 10 2,5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 10 15 0 10 113 

Grupo 5 20 38 0 10 5 40 5 5 5 5 2 2 2 2 2 10 15 15 10 193 

Grupo 6 17 40 5 10 5 40 5 5 5 5 2 2 2 2 0 10 15 0 0 170 

Grupo 7 16 34 5 10 5 40 2 5 5 5 2 0 2 2 2 10 0 15 10 170 

Grupo 8 13 26 5 10 0 40 5 5 5 5 2 0 2 2 0 10 15 0 0 145 

Grupo 9 20 40 5 10 5 40 5 5 5 5 2 2 2 2 0 0 15 15 0 178 

Grupo 10 19 38 5 10 5 40 5 5 5 5 2 2 2 2 0 10 15 15 10 195 

Grupo 11 17 38 5 10 5 40 2 5 5 5 2 2 2 2 2 10 15 15 10 192 

Grupo 12 10 30 0 10 5 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 77 

Grupo 13 16 38 5 10 5 40 5 5 5 5 2 0 2 2 0 10 15 15 10 190 

Grupo 14 14 40 5 10 5 40 5 5 5 5 2 0 2 2 0 10 15 15 10 190 
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APÊNDICE BN 

Grelha de Avaliação - Atividade 2 – Osmose 
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Classificações da Atividade Prática 2 

Osmose 

Atividade Laboratorial – Relatório V de Gowin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomes 

Linguagem 

portuguesa 

Linguagem 

científica 

Organização 

geral 

Questão 

Central 
Introdução 

Material e 

Procedimento 
Resultados 

Interpretação 

de resultados 
Reflexão Total 

20 20 10 10 30 10 20 40 40 200 

Grupo 1 - - - - - - - - - - 

Grupo 2 - - - - - - - - - - 

Grupo 3 15 15 10 0 20 10 20 35 35 160 

Grupo 4 20 15 10 10 10 10 0 10 10 95 

Grupo 5 9 16 10 0 25 5 0 30 40 135 

Grupo 6 20 20 10 10 25 10 10 35 35 175 

Grupo 7 20 20 10 10 25 10 15 30 30 170 

Grupo 8 20 20 10 10 10 10 20 40 40 180 

Grupo 9 18 18 10 10 15 10 20 40 40 181 

Grupo 10 20 18 10 10 20 10 20 40 40 188 

Grupo 11 20 20 10 10 20 10 10 5 0 105 

Grupo 12 20 18 10 10 25 10 20 35 35 183 

Grupo 13 17 18 10 10 25 10 20 35 35 180 

Grupo 14 17 20 10 10 30 10 20 40 40 197 
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APÊNDICE BO 

Grelha de Avaliação - Atividade 3 – Difusão Facilitada 
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Classificações da Atividade Prática 3 

Difusão Facilitada 

Atividade Investigativa no Simulador Informático – Relatório V de Gowin

Nomes 

Linguagem 

portuguesa 

Linguagem 

científica 

Organização 

geral 

Questão 

Central 
Introdução Hipótese Procedimento Resultados 

Interpretação 

de resultados 
Reflexão 

Total 

Final 

15 15 10 10 30 15 35 20 30 20 200 

Grupo 1 - - - - - - - - - - - 

Grupo 2 15 15 10 10 20 0 35 20 25 20 170 

Grupo 3 14 13 10 10 20 0 30 20 30 10 157 

Grupo 4 15 15 10 5 10 0 15 5 10 10 95 

Grupo 5 11 12 10 0 10 0 20 0 0 10 73 

Grupo 6 15 15 10 10 25 15 25 20 20 20 175 

Grupo 7 15 15 10 10 20 0 35 20 30 10 165 

Grupo 8 10 15 10 10 10 10 25 15 0 10 115 

Grupo 9 15 15 10 10 30 15 35 20 30 10 190 

Grupo 10 15 15 10 10 30 15 35 20 30 20 200 

Grupo 11 15 15 10 10 10 0 10 0 5 10 85 

Grupo 12 15 15 10 10 30 15 25 20 20 20 180 

Grupo 13 15 15 10 10 30 15 25 15 20 20 175 

Grupo 14 15 13 10 10 20 15 35 20 30 20 188 
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APÊNDICE BP 

Grelha de Avaliação - Atividade 4 – Fotossíntese 

 

 

  



620 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



621 
 

Classificações da Atividade Prática 4 

Fotossíntese 

Atividade Investigativa Laboratorial – Relatório Clássico

Nomes 

Linguagem 

portuguesa 

Linguagem 

científica 
Organização 

Texto 

Justificado 

Registo 

impessoal 
Capa Índice Introdução Hipótese Material 

Planeamento 

Experimental 
Resultados 

Interpretação 

de Resultados 

Conclusão 

Reflexão 
Bibl. 

Total 

Final 

20 20 3 3 3 3 3 25 10 10 30 20 20 20 10 200 

Grupo 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Grupo 2 6 16 0 0 0 3 0 15 0 10 30 5 15 10 10 120 

Grupo 3 6 8 3 0 0 3 0 15 0 10 30 0 0 0 5 80 

Grupo 4 8 18 3 0 0 3 3 15 0 5 30 5 5 0 0 95 

Grupo 5 6 8 3 0 0 3 0 15 0 10 30 0 10 0 5 90 

Grupo 6 16 20 3 0 3 3 0 20 10 10 30 5 5 0 5 130 

Grupo 7 20 16 3 0 0 3 3 20 0 5 30 20 20 5 5 150 

Grupo 8 5 16 3 0 0 3 0 15 0 5 30 10 5 5 5 102 

Grupo 9 17 16 3 0 3 3 3 25 10 10 30 20 20 20 10 190 

Grupo 10 16 20 3 0 0 3 3 25 10 10 30 20 20 15 10 185 

Grupo 11 20 18 3 0 3 3 3 25 5 10 30 20 20 15 10 185 

Grupo 12 13 16 3 0 0 3 0 5 0 10 30 15 0 0 5 100 

Grupo 13 20 18 3 0 3 3 3 15 5 10 30 15 10 10 10 155 

Grupo 14 17 14 0 0 0 3 3 15 10 10 30 20 10 15 10 157 
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APÊNDICE BQ 

Grelha de Avaliação - Atividade 5 – Quimiossíntese 
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Classificações da Atividade Prática 5 

Quimiossíntese 

Debate 

 

*Nota: Os alunos B, J, W e X foram moderadores. Como tal, nestes casos, a coluna da argumentação não se refere a este tópico 

em si, mas sim à pertinência e riqueza das questões colocadas, bem como ao fundamento bibliográfico onde assentaram estas 

questões, ou seja, a sua contextualização. 

 

 

 

 

 

Nomes 

Linguagem 

Portuguesa 

Linguagem 

Científica 
Clareza Voz Desenvoltura Papel Argumentação 

Total 

Final Número de 

Intervenções 
20 30 30 20 20 40 40 200 

Aluno A - - - - - - - - - 

Aluno B* 15 30 25 20 10 5 0 105 6 

Aluno C 17 28 30 20 10 20 10 135 4 

Aluno D 16 26 30 20 20 10 10 132 6 

Aluno E - - - - - - - - - 

Aluno F 20 30 25 15 10 10 15 125 3 

Aluno G 11 14 25 20 20 40 25 155 17 

Aluno H 18 22 30 20 10 20 15 135 3 

Aluno I 6 14 15 20 20 40 25 140 11 

Aluno J* 15 30 30 20 20 10 0 125 14 

Aluno K 19 16 30 20 10 30 10 135 3 

Aluno L 19 26 30 20 5 30 10 140 1 

Aluno M 11 14 20 20 20 35 25 145 9 

Aluno N 15 16 30 20 10 10 10 111 3 

Aluno O 20 30 30 20 5 15 10 130 2 

Aluno P 20 20 30 20 20 10 10 130 10 

Aluno Q 5 10 20 20 20 30 10 115 9 

Aluno R 10 20 10 20 20 20 20 120 12 

Aluno S 10 10 10 20 20 10 20 100 12 

Aluno T 17 24 25 20 20 20 10 136 5 

Aluno U 19 18 25 20 10 30 10 132 2 

Aluno V 20 20 30 20 10 40 20 160 2 

Aluno W* 20 30 30 10 10 30 20 150 9 

Aluno X* 20 20 30 20 10 30 10 140 5 

Aluno Y 9 16 20 20 20 40 10 135 7 

Aluno Z 20 30 30 20 5 35 20 160 1 

Aluno AA 20 20 30 20 20 40 30 180 43 

Aluno AB 18 28 25 20 20 30 10 151 19 
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APÊNDICE BR 

Grelha de Avaliação - Teste 
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Classificações do Teste de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II III IV 
Total 

Obtenção 

de Matéria 

Total Teste 

Incluindo 

Parte I 

Se o Teste 

fosse 

apenas 

Obtenção 

de Matéria 

Pergunta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Cotação 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 5 12 115 200 200 

Aluno A 8 0 8 0 5 8 0 0 0 0 8 0 5 9 51 83 ~89 

Aluno B 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 8 0 0 29 60 ~50 

Aluno C 8 8 0 8 0 8 8 8 0 0 0 8 5 6 67 107 ~117 

Aluno D 8 8 8 8 10 0 0 8 8 0 0 8 5 3 74 125 ~129 

Aluno E 8 0 0 0 10 8 0 8 0 8 8 0 5 4 59 116 ~103 

Aluno F - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 

Aluno G 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 5 6 109 179 ~190 

Aluno H 8 8 8 0 10 8 8 8 8 8 8 8 5 8 103 146 ~179 

Aluno I 8 8 0 0 10 0 0 8 8 0 0 8 5 6 61 132 ~106 

Aluno J 8 8 0 8 5 0 0 8 0 8 0 0 5 12 62 125 ~108 

Aluno K 8 8 0 0 10 0 8 8 8 0 8 8 5 10 81 133 ~141 

Aluno L 8 8 8 8 10 0 8 8 8 8 8 8 5 8 103 188 ~179 

Aluno M 0 0 0 0 5 8 8 0 8 0 8 8 5 8 58 118 ~101 

Aluno N 8 8 8 0 10 0 0 8 0 0 8 8 5 0 63 89 ~110 

Aluno O 8 8 0 8 5 0 8 8 8 8 0 8 5 12 86 137 ~150 

Aluno P 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 5 12 115 188 200 

Aluno Q 8 8 0 0 10 8 0 8 8 8 8 8 5 12 91 145 ~158 

Aluno R 8 8 0 0 10 0 8 8 8 8 0 8 5 9 80 132 ~139 

Aluno S 8 8 0 8 10 8 8 0 0 0 0 8 0 6 64 96 ~111 

Aluno T 8 8 0 8 10 8 8 0 8 0 0 8 5 9 80 132 ~139 

Aluno U 8 8 8 8 10 8 8 0 0 8 8 8 5 12 99 171 ~172 

Aluno V 8 8 0 0 10 8 8 8 8 8 8 0 5 12 91 130 ~158 

Aluno W 8 8 8 0 5 8 8 8 8 8 0 8 5 8 90 152 ~156 

Aluno X 8 8 0 0 10 8 8 0 8 0 8 8 5 11 82 134 ~143 

Aluno Y 8 8 8 0 10 8 8 8 0 8 8 8 5 12 99 143 ~172 

Aluno Z 8 8 0 8 10 0 8 8 8 8 8 8 5 12 99 167 ~172 

Aluno AA 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 5 12 115 192 200 

Aluno AB 8 8 8 8 10 0 8 8 8 0 8 8 5 10 97 164 ~169 
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ANEXO 1 

Questionário início ano letivo
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Este questionário não tem fim avaliativo. Destina-se a tentar melhorar o 

desempenho do(a) professor(a) e o teu sucesso escolar. 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

 

Nº______          Ano:10.º     Turma_____ Data:____/____/2013 

 

 

Data de nascimento:____/____/________  Idade:______ anos 

 

 

Habilitações escolares do Pai:___________________________________________ 

 

Profissão do Pai:______________________________________________________ 

 

Habilitações escolares da Mãe:__________________________________________ 

 

Profissão da Mãe:_____________________________________________________ 

 

 

Responde, agora, às seguintes questões. 
 

1. És repetente no ano de escolaridade em que te matriculaste este ano 

letivo? (Coloca um X no local correto) 

                     Sim___                  Não___ 

 

1.1. Se sim, a que disciplinas reprovaste?___________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Qual (ou quais) a(s) disciplina(s) que mais gostas?___________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2.1. Porquê?___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Qual (ou quais) a(s) disciplina(s) que menos gostas?__________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.1. Porquê?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Que curso superior gostarias de tirar?_____________________________ 
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4.1. Porquê?___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

5. Que profissão gostarias de ter?____________________________________ 

 

5.1. Porquê?___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Achas que vais conseguir exercer essa profissão? (Coloca um X no local 

correto) 

Sim___                  Não___ 

 

6.1. Porquê?___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. Que gostas de fazer nos tempos livres?_____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7.1. Porquê?___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Estudas sozinho ou acompanhado? ________________________________ 

 

8.1 Quem te apoia no estudo (pais, irmãos, outros familiares, 

explicador)?___________________________________________________ 

 

9. Gostas de Biologia e Geologia? (Coloca um X no local correto) 

 

                     Sim___                  Não___ 

 

9.1. Porquê? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10. A Biologia e Geologia achas que és um(a) aluno(a): (Coloca um X no local 

correto) 

 

      Muito Bom____      Bom____      Médio____     Fraco____       Muito 

Fraco____ 

 

10.1. Porquê?__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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11. Que classificação final obtiveste no ano de escolaridade anterior na 

disciplina de BG/CN? 

  

__________________________________________________________________ 

 

12. Que escola e turma frequentaste em 2012/2013? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração! 
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ANEXO 2 

Questionário de avaliação de capacidades e competências
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Nome:_______________________________ Nº___ Turma_______Ano________ 

Data:___/___/2013 

 

 

As tarefas que vais realizar seguidamente não são para ter em conta na 

tua classificação. Apenas servem para te conhecer um pouco melhor e 

ajudar a organizar grupos de trabalho nas aulas. É por isso que é muito 

importante que expliques, através de palavras, esquemas ou desenhos, 

tudo o que pensaste. 

 
 

A. Descreve o plano de uma investigação que te permita verificar se a seguinte 

afirmação é verdadeira: “Os lobos uivam mais em noites de Lua Cheia”. 

 

 

 

B. Desenha as figuras que faltam. 
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 C. Comenta a seguinte notícia de jornal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Observa estas figuras de animais imaginários de um pequeno lago. 

 

TODOS estes são BLOBS. 

NENHUM destes é um BLOB. 

Qual dos seguintes é um BLOB? Explica porquê. 

Cientistas confirmam: Vasco da Gama era natural de Sines 

 

   Durante muito tempo, alguns historiadores puseram em causa se Vasco da 

Gama, o navegador que descobriu o caminho marítimo para a Índia, tinha 

mesmo nascido e passado a sua infância em Sines, como geralmente se afirma. 

   Mas descobertas recentes permitem acabar de vez com as dúvidas. Em 

escavações arqueológicas feitas no local onde antigamente se situava a casa 

que se sabe ter pertencido a uma família de nobres, com o apelido Gama, 

foram encontrados alguns objetos (pedaços de roupas, talheres) junto de um 

crânio que os cientistas atribuem a uma criança de 10 anos.  

   Analisando o crânio e comparando-o com a fisionomia do navegador, tal 

como aparece nas pinturas da época, os cientistas concluíram que o crânio 

era de Vasco da Gama. Fica assim provado que este grande navegador era, de 

facto, natural de Sines. 
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E. Observa o seguinte desenho, que representa vários rastos. Identifica a origem 

de cada rasto. O que se terá passado neste local? Constrói uma história a 

partir da observação dos rastos encontrados neste local. 
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ANEXO 3 

Exercício do Manual sobre Estrutura da Membrana Celular 
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ANEXO 4 

Exercício sobre Difusão Facilitada e Transporte Ativo 
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ANEXO 5 

Imagem da Mimosa semelhante à do Pacote de Leite 
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ANEXO 6 

Exercício do Manual sobre Digestão Intracelular 
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ANEXO 7 

Exercício do Manual sobre vários graus de complexidade de Digestão 

Extracelular Intracorporal 
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ANEXO 8 

Exercício do Manual sobre Absorção de Radiação Luminosa 
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ANEXO 9 

Exercício do Manual sobre a Relação entre os Materiais e Produtos da 

Fotossíntese 
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ANEXO 10 

Exercício do Manual sobre a Fase Fotoquímica e a Fase Química da 

Fotossíntese 
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ANEXO 11 

Exercício do Manual sobre a Quimiossíntese 
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ANEXO 12 

Exercícios de Autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



682 
 

 



683 
 

 

 

 

 



684 
 

 

 

 

 



685 
 

 

 



686 
 

 


	01. CAPAS
	02. FRASE
	03. AGRADECIMENTOS
	04. RESUMO
	05. ABSTRACT
	06. ÍNDICE
	07. CAP.1 - INTRODUÇÃO
	08. CAP.2 - ENQUADRAMENTO TEÓRICO
	09. CAP.3 - UNIDADE DIDÁTICA
	10. CAP.4 - A ESCOLA E OS ALUNOS INTERVENIENTES
	11. CAP.5 - PROPOSTA DIDÁTICA
	12. CAP.6 - MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
	13. CAP.7 - ANÁLISE DE RESULTADOS
	14. CAP. 8 - CONCLUSÃO E REFLEXÃO
	15. REFERÊNCIAS
	01. APÊNDICES - A - O - Tarefas
	02. APÊNDICES - P - Q - Aula 1
	03. APÊNDICES - R - S - Aula 2
	04. APÊNDICES - T - W - Aula 3
	05. APÊNDICES 5 - X - Y - Aula 4
	06. APÊNDICES - Z - AA - Aula 5
	07. APÊNDICES - AB - AC - Aula 6
	08. APÊNDICES - AC - AE - Aula 6 - continuação
	09. APÊNDICES - AF - AG - Aula 7
	10. APÊNDICES - AH- AI - Aula 8
	11. APÊNDICES - AJ - AL - Aula 9
	12. APÊNDICES - AM - AN - Aula 10
	13. APÊNDICES - AO - AP - Aula 11
	14. APÊNDICES - AQ - AR - Aula 12
	15. APÊNDICES - AS - AV - Aula 13
	16. APÊNDICES AW - AX - Soluções Autoavaliação
	17. APÊNDICES AY - BJ - Trabalhos e Comentários - Cópia
	18. APÊNDICES BK - BL - Questionários
	19. APÊNDICES BM - BR - Grelhas de Avaliação
	20. ANEXOS

