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Resumo 

 

Com este estudo, pretendeu-se conhecer as reacções dos alunos do 7º ano de 

escolaridade ao uso de resolução de problemas, na leccionação da unidade 

“energia”. Assim, identificaram-se três questões que orientaram o estudo em causa 

relacionadas com as competências desenvolvidas pelos alunos, as suas dificuldades e 

a avaliação que os alunos fazem destas aulas de Ciências Físico-Químicas. 

Para isso, utilizou-se uma metodologia de investigação qualitativa, tendo sido os 

dados analisados por meio de análise de conteúdo. Os instrumentos de recolha de 

dados foram diversificados. Utilizou-se a observação naturalista, entrevistas em 

grupo focado e documentos escritos produzidos pelos alunos, durante a realização 

das tarefas de resolução de problemas. 

Os resultados obtidos revelaram que os alunos desenvolveram diversas 

competências, nomeadamente competências de conhecimento, raciocínio e atitudes. 

Além de terem adquirido conhecimento científico, os alunos desenvolveram as 

competências de identificar e resolver um problema, planificar e realizar uma 

actividade experimental, formular hipóteses e pesquisar informação. Os resultados 

também indicaram que os alunos tiveram diversas dificuldades, muitas deles 

relacionadas com os domínios das competências desenvolvidas. Finalmente, os 

alunos consideraram as tarefas importantes para a sua aprendizagem. 

Este estudo levantou várias questões. Por exemplo, se este estudo tivesse sido 

realizado com alunos do Ensino Secundário, em que medida os resultados obtidos 

teriam sido diferentes ou qual a receptividade dos professores de Ciências Físico-

Químicas em utilizar estas tarefas em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Literacia científica, Resolução de Problemas, Energia, 

Desenvolvimento de Competências. 
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                                                                Abstract 

 

The study intend to describe the 7th grade pupils reactions to  problem solving 

strategies concerning the subject “Energy”. 

In order to achieve this, three questions were identified: Pupils‟ competences, 

difficulties found by them and evaluation of the Chemistry-Physics classes. 

A qualitative methodolgy was chosen for the research. The data was processed  by 

analyzing the content and multiple tools were used through less instrusive 

naturalistic observation method. Interviews were conducted and the students were 

asked to produce written materials while solving the proposed tasks. 

The results show that the pupils developed several competences namely on 

cognitive  and atittude domains. Apart from acquiring scientific knowledge the 

pupils were by the end of the project able to identify and solve a problem, to plan 

and conduct an experiment protocol as well as to elaborate hypothesis and search 

for further information. The results also show that the students faced several new 

problems in connection to the newly developed competences. The pupils 

considered the comnpletion of the tasks important for their learning process. 

This study raised several questions. Would the results be any different had the study 

been conducted with secondary level pupils? How receptive are Chemistry-Physics 

teachers to use these tools in classroom? 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Em Portugal, as mais recentes alterações ao sistema educativo e às Orientações 

Curriculares procuraram trazer um foco construtivista, valorizando o ensino por 

investigação e a perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (Galvão et al. 

2002). As Orientações Curriculares enfatizam também a necessidade de desenvolver 

diversas competências, nomeadamente de conhecimento (substantivo, processual e 

epistemológico), de raciocínio, de comunicação e de atitudes científicas e sociais. 

Tem-se assistido ao surgimento de orientações curriculares que abordam temas que 

envolvem a Sociedade e a Tecnologia (Solomon, 1994), que valorizam actividades 

laboratoriais e outras de natureza investigativa (NRC, 1996) e que explicitam a 

importância da promoção da literacia científica (Martins, 2002 2003; Millar & 

Osborne, 1998). De acordo com as Orientações Curriculares para as Ciências Físicas 

e Naturais do 3º ciclo do Ensino Básico, actualmente em vigor em Portugal, 

 
A literacia científica é assim fundamental para o exercício pleno da cidadania. 
O desenvolvimento de um conjunto de competências que se revelam em 
diferentes domínios, tais como o conhecimento (substantivo, processual ou 
metodológico, epistemológico), o raciocínio, a comunicação e as atitudes, é 
essencial para a literacia científica. [p. 6]. 

 

A literacia científica pode ser promovida por meio de uso de tarefas de resolução de 

problema, que permitem quais os alunos desenvolvam várias competências. De um 

modo geral, resolver um problema permite que os alunos adquiram competências 

relacionadas com a pesquisa e interpretação de informação, a distinção entre o que é 

importante e o que não é, a identificação e o controlo de variáveis, a utilização de 
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modelos matemáticos (utilizados em Física ou em Química) para a resolução de 

situações problemáticas (Lopes, 2004). Portanto, a resolução de um problema pode 

ter associado o desenvolvimento de todas as competências preconizadas nas actuais 

Orientações Curriculares, incluindo competências atitudinais (por exemplo, se o 

trabalho for feito em colaboração, num grupo de alunos) e competências 

comunicacionais (por exemplo, muitas vezes a resolução de um problema implica a 

apresentação dos resultados, sob a forma oral ou escrita ou os dois). 

Num mundo onde cada vez mais a ciência faz parte do quotidiano das populações, 

quanto mais não seja através dos média, faz todo o sentido que a escola prepare 

cidadãos capazes de compreender o mundo e as notícias científicas que surgem por 

todo o lado (Martins, 2003). 

Uma questão importante de hoje em dia é os problemas energéticos que a sociedade 

enfrenta. De facto, somos, hoje em dia, “bombardeados” com questões relacionadas 

com a eficiência energética, com a crise energética mundial e com a impreterível 

necessidade de racionalizar o uso da energia. 

Esta questão constitui um problema mundial, porque o Homem construiu uma 

sociedade na qual o uso da energia é indispensável. Hoje em dia, poucas ou quase 

nenhuma comunidades concebem a sua vida sem electricidade nas suas casas, ou 

sem o uso do automóvel. 

Ora, fazendo parte dos objectivos gerais do Ensino Básico preparar os alunos do 

ponto de vista da cidadania e dotá-los com ferramentas que permitam desenvolver 

as suas capacidades e a literacia científica (Galvão et al. 2002; Martins, 2003), surge a 

questão de que forma são estes alunos preparados, na escola portuguesa, para 

enfrentar uma eventual crise energética mais profunda, futuramente, para 

racionalizar, nas suas rotinas e nos seus hábitos, o uso da energia e para 

compreender todas as notícias que surgem na comunicação social acerca desta 

questão. 

Para isso, é necessário que os alunos comecem deste cedo a desenvolver diversas 

competências e a estratégia de resolução de problemas compadece-se com isso e 

com a promoção, portanto, de literacia científica. 

Assim, a finalidade deste trabalho é conhecer as reacções dos alunos ao uso de 

tarefas de resolução de problemas durante a leccionação da unidade “Energia”. De 
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acordo com a problemática de estudo, foram identificadas três questões que 

orientam este trabalho: 

- Que competências desenvolvem os alunos, quando envolvidos em tarefas de 

resolução de problemas, durante a leccionação do tema “energia”? 

- Que dificuldades tiveram os alunos, quando envolvidos em tarefas de resolução de 

problemas, durante a leccionação do tema “energia”? 

- Que avaliação fazem os alunos das aulas de Ciências Físico-Químicas, quando 

envolvidos em tarefas de resolução de problemas, durante a leccionação do tema 

“energia”? 

No âmbito deste trabalho, são leccionadas, a uma turma do 7º ano do 3º ciclo do 

Ensino Básico, seis aulas de noventa minutos acerca desta unidade, incluída no tema 

organizador “Terra em Transformação”, das Orientações Curriculares para as 

Ciências Físicas e Naturais. São, então, preparadas cinco tarefas de resolução de 

problemas para serem aplicadas nas aulas que são leccionadas. As tarefas versam 

conteúdos como fontes e utilização de energia, combustíveis fósseis e fontes de 

energia alternativas, transferências de energia e outros. 

Este estudo encontra-se organizado em seis capítulos. No primeiro capítulo, este é 

introduzido, assim como as questões de investigação. No seguindo capítulo, faz-se 

um enquadramento teórico do estudo a realizar, onde são abordadas diversas 

questões, como finalidades do ensino das ciências e resolução de problemas. O 

terceiro capítulo apresenta a proposta didáctica da unidade a leccionar. O quarto 

capítulo aborda os métodos e procedimentos a utilizar no estudo, durante a 

leccionação da unidade. Os resultados obtidos encontram-se no capítulo cinco e, 

para terminar, as conclusões no sexto capítulo. 
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Capítulo 2 

Enquadramento Teórico 

 

É fundamental ensinar Ciência aos nossos alunos e ambientá-los acerca do modo 

como a ciência se faz. Se se pensar em dois grandes cientistas, Albert Einstein e 

Linus Pauling, ambos eram da opinião que a ciência se faz por meio de um processo 

que necessita de imaginação, reflexão e pensamento acerca dos dados que se obtém 

num determinado trabalho. Por outro lado, a Ciência é algo intrínseco ao Homem, 

uma vez que existi devido à inquietude que o Homem tem em saber tudo o que o 

rodeia. 

Ao longo dos tempos, os currículos e as competências julgadas necessárias a 

desenvolver nos alunos foram-se alterando. Daqui, resultaram profundas mudanças 

nos sistemas de ensino por todo o mundo, bem como na organização e nos 

conteúdos programáticos a leccionar. Na primeira metade do século XX, a escola 

era uma escola de elite, onde só alguns tinham acesso ao ensino. Depois disso, 

profundas mudanças alteraram este paradigma, com o surgimento da escola de 

massas e a Ciência, que antes era só para alguns, passou a ser para todos. Também 

isto requereu profundas reformas curriculares (Galvão, Reis, Feire & Oliveira, 2006). 

Este capítulo aborda alguns aspectos teóricos que se prendem, naturalmente, com 

este trabalho. Procura-se, aqui, discutir as finalidades do ensino das ciências e a 

importância de formar cidadãos cientificamente literados, como estão organizadas as 

actuais Orientações Curriculares para Ciências Físicas e Naturais, que competências 

o documento enfatiza e, finalmente, a importância da interacção CTSA e da 

resolução de problemas nas aulas de ciência. 
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Finalidades do Ensino das Ciências 

 

No final da 2ª Guerra Mundial, aconteceram reformas curriculares profundas em 

vários países. Para além disso, um outro acontecimento veio acelerar o processo 

dessas reformas no ensino das Ciências. Em 1956, os soviéticos lançaram para o 

espaço o 1º Sputnik. Este acontecimento estimulou o brio da comunidade científica 

um pouco por todo o mundo e alertou os governantes para a necessidade de formar 

cientistas de que a sociedade estava carente (Galvão, Reis, Feire & Oliveira, 2006).  

Nos Estados Unidos da América foram postas à disposição verbas e foram 

contactados cientistas e engenheiros no sentido de participarem na elaboração de 

novos currículos. Nesta época iniciou-se um período em que o ensino de ciências 

nas escolas tinha como objectivo formar cientistas e engenheiros (Galvão, Reis, 

Feire & Oliveira, 2006). 

Também aconteceram alterações importantes em relação aos métodos a usar. Foi 

nesta época que surgiu alguma preocupação em substituir o ensino tradicional, 

meramente expositivo, por um ensino que envolvesse mais os alunos. De acordo 

com Bruner (1960), interessava não só a compreensão dos princípios gerais 

fundamentais à disciplina, mas também fomentar nos alunos o desenvolvimento de 

atitudes científicas. 

Contudo, o resultado destas políticas, mesmo em Portugal nos anos 70, não foi 

completamente positivo. Foram feitas avaliações que mostraram que o ensino das 

ciências continuava a ser feito de modo muito tradicional, apesar do esforço na 

mudança. Estas questões vieram trazer anos de crise no ensino de ciências, mas 

fomentaram o trabalho no sentido de se arranjar estratégias para os anos 90. 

A ideia de que todos teriam necessidade de ter alguma formação em Ciência surgiu 

só na última década do final do século XX. A resolução de problemas práticos, com 

base em ciência, começou a ser interpretada como uma necessidade para a 

sobrevivência da sociedade. E, portanto, os problemas sociais tiveram que surgir nas 

ciências. Assim, surge nos anos 90 um dos objectivos da escola mais importantes 

que ainda hoje perdura, fornecer a todos os jovens formação científica básica que 

lhes permita sobreviver na sociedade em que estamos inseridos (Galvão, Reis, Feire 

& Oliveira, 2006). Hoje em dia, considera-se necessário um conhecimento mínimo e 
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básico de ciência a um indivíduo pelo facto de pertencer à sociedade. É reconhecido 

por todos que a Ciência está por toda a parte. 

 

 

Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais 

 

Seguidamente, será realizada uma breve abordagem às Orientações Curriculares, 

nomeadamente às competências preconizadas pelo documento, ao modo como a 

abordagem CTSA é sugerida para sala de aula e às questões relacionadas com a 

literacia científica. 

O documento valoriza a abordagem CTSA e os temas  surgem não como conteúdos 

científicos, mas como questões de sociedade a propósito das quais se ensinará a 

ciência. Nas Orientações Curriculares para o Ensino Básico, os temas organizadores 

são Terra no espaço, Terra em transformação, Sustentabilidade na Terra  e Viver melhor na 

Terra. Estes temas sugerem, claramente, uma abordagem CTSA.  

Também diversos tipos de competências a desenvolver pelos alunos surgem no 

documento. É o caso das competências de conhecimento processual, que estão 

relacionadas com o planeamento e realização de tarefas, das comunicacionais, 

relacionadas com o correcto uso da linguagem científica e com a capacidade de 

comunicar, das de raciocínio, focadas na resolução de problemas e interpretação de 

dados, das de conhecimento substantivo, que tem a ver com o conhecimento de leis 

e teorias científicas e, finalmente, das atitudinais, que se prendem com a relação com 

os colegas de trabalho e a perseverança e seriedade no trabalho (Galvão et al. 2002). 

Portanto, importa definir, neste ponto, o que é uma competência. Segundo 

Perrenoud (2000) um indivíduo desenvolve uma competência quando é capaz de 

mobilizar recursos cognitivos e conhecimentos já adquiridos para poder solucionar 

eficazmente uma determinada situação ou conjunto de situações. 

Uma outra questão importante dos programas mais recentes é o facto de abordarem 

a literacia científica. Hoje em dia é reconhecido que todos os cidadãos devem ser 

possuidores de conhecimento científico básico e devem saber mobilizá-lo e aplicá-lo 

em situações do dia-a-dia. Esta é uma das questões mais marcantes dos programas 

actuais face aos outros. Explicitam competências a desenvolver para o século XXI, e 
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a importância da promoção da Literacia Científica. Deixou de ser apenas importante 

formar indivíduos que, um dia, serão cientistas. Há uma preocupação em formas 

cidadãos cientificamente literados, quer eles enveredem profissionalmente pela 

ciência, quer não. 

Na realidade, as rápidas mudanças que ocorrem na nossa sociedade requerem que as 

pessoas aprendam a pensar por si próprias e a resolver novos problemas com que se 

vão deparando (Novais & Cruz, 1989). Esta é, portanto, a razão de ser tão 

importante a resolução de problemas nas aulas de ciências, quadro onde se pretende 

a formação de jovens cientificamente literados. 

A resolução de problemas surge na literatura como uma estratégia de grande 

amplitude, uma vez que pode ser aplicada a muitas situações, não só escolares, mas 

também em situações da vida quotidiana, como aliás se pretende (Novais & Cruz, 

1989). Verifica-se que as capacidades dos indivíduos julgadas necessárias para a sua 

vida na sociedade, há alguns anos atrás, são diferentes daquelas que é espectável que 

hoje os indivíduos possuam (Novais & Cruz, 1989). Esta questão corrobora com a 

importância de desenvolver o espírito crítico, para que possam resolver problemas 

com que forem sendo deparados futuramente (Novais & Cruz, 1989). Neste 

aspecto, a resolução de problemas tem a vantagem de poder ser facilmente 

transferida para outros contextos. Parece, portanto, fácil de entender o motivo pelo 

qual as Orientações Curriculares valorizam a estratégia de ensino de Resolução de 

Problemas. 

A abordagem CTS é também de extrema importância se se pretender que as aulas de 

ciência não se circunscrevam exclusivamente à sala de aula, e aos conceitos e teorias 

científicas (Fontes & Silva, 2004). Se assim for, ignora-se a formação do indivíduo 

enquanto cidadão literado e capaz de intervir na sociedade e incapazes de 

reconhecer na ciência aplicabilidade prática e a sua influência na vida das pessoas 

(Fontes & Silva, 2004). Segundo Canavarro (1999, citado por Fontes & Silva, 2004) 

a inclusão do ensino de ciência na escola e de uma abordagem CTS nas aulas é 

justificada por quatro grandes objectivos. Em primeiro lugar, a ciência deve permitir 

satisfazer as necessidades da sociedade e dos cidadãos. Em segundo lugar, a ciência 

deve fornecer à sociedade ferramentas para que sejam resolvidos problemas sociais 

que surgem. Finalmente, a ciência na escola deve preparar os alunos que pretendam 
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prosseguir nos estudos, nesta área. Os dois primeiros objectivos referidos não se 

compadecem, como facilmente se depreende, com o ensino tradicional das ciências. 

No entanto, apesar de todo o esforço, existem algumas dificuldades na 

implementação das Orientações Curriculares nas escolas. A primeira prende-se com 

a existência de um grupo elevado de professores nas nossas escolas ainda com uma 

visão mais tradicional do ensino. Estes sentem algum desconforto em pôr em 

prática as sugestões preconizadas nas novas Orientações Curriculares, o que leva, 

necessariamente, a que o currículo implementado seja substancialmente diferente do 

currículo intencional. Por outro lado, segundo Vilches e Furió (1999, citados por 

Fontes & Silva, 2004) a formação académica dos professores, com uma grande 

especialização disciplinar, não se compadece com as características interdisciplinares 

e de CTS que se pretendem para o ensino das ciências. 

De acordo com Freire (2005) outro tipo de dificuldades de ordem logística 

apontadas pelos professores prendem-se com questões como a reduzida carga 

horária atribuída às disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas, a 

extensão dos conteúdos que deverão ser leccionados, a não existência de 

desdobramento das turmas, embora em poucas escolas, a extensão das turmas e ao 

facto das escolas não estarem convenientemente equipadas. 

 

 

Estratégias de Ensino em sala de aula 

 

Dentro de uma sala de aula, a função de um professor é a de criar situações de 

aprendizagem para os seus alunos. Para isso, o professor tem ao seu dispor muitas 

estratégias que deverá adoptar de forma diversificada. 

Existem inúmeras estratégias possíveis em sala de aula. Algumas delas podem ser, 

por exemplo, planificar e desenvolver pesquisas sobre uma determinada temática ou 

problemática, expor de conteúdos, questionar os alunos, ler e interpretar textos, 

resolver problemas, resolver exercícios, elaborar trabalhos laboratoriais, 

experimentais e de campo, levar os alunos a apresentar trabalhos por eles 

desenvolvidos, promover discussões e debates e explorar conteúdos multimédia, por 

meio de uso das TIC. 
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Existem uma grande quantidade de estratégias e os exemplos apresentados acima 

não pretendem, obviamente, esgotar todas as alternativas possíveis. 

A resolução de problemas é uma estratégia possível em sala de aula, como já foi 

referido. Este capítulo centrar-se-á agora nesta estratégia, uma vez que foi a 

escolhida para a implementação da unidade didáctica.  

 

 

Resolução de Problemas 

 

Em primeiro lugar é importante clarificar o que é um problema. De acordo com 

Lopes (2004), muitas vezes a expressão “resolução de problemas” é perfeitamente 

reconhecida por professores e alunos e, também, na literatura, como sendo algo 

indistinto da “resolução de exercícios”. Contudo, um e outro são bem distintos. 

Uma vez que os alunos, na maioria das situações, apresentam algumas dificuldades 

em tarefas de resolução de problemas, esta estratégia deve ser usada de uma forma 

sistemática na sala de aula. No entanto, um dos problemas associados a esta questão 

é que muitos professores confundem esta estratégia com o resolver exercícios, quer 

em Física, quer em Química. Um problema é, assim, algo cuja solução se 

desconhece, mas acima de tudo, cuja solução necessite de ser elaborada pelo sujeito 

que está a resolver o problema e não apenas recordada. Muitas vezes, um problema 

tem mais do que uma solução (Novais & Cruz, 1989). 

As tarefas que os alunos podem desenvolver nas aulas de ciências podem dividir-se 

em processos de pensamento básico e em processos de pensamento complexos, (Presseien, 1985). 

A resolução de problemas está enquadrada, segundo este autor, nesta última 

categoria. Também de acordo com este autor, resolver um problema não é mais do 

que, a partir de uma dada dificuldade, ultrapassá-la, resolvê-la, conseguir, se 

necessário, reunir informação adicional, para além da que é fornecida pelo próprio 

problema, sugerir soluções para a dificuldade e generalizá-las. 

A resolução de problemas surge associada à metacognição. A metacognição está 

relacionado com a capacidade de pensar acerca dos assuntos. Muitos investigadores 

consideram, inclusivamente, que “pensar” deve ser uma das tarefas 

obrigatoriamente incluídas na sala de aula. A resolução de problemas é referida por 
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Presseien (1985) como um dos processos complexos de pensamento e essencial nas 

ciências. 

Esta questão levanta novamente a questão da literacia científica, uma vez que a 

metacognição, isto é, o pensar sobre os assuntos, promovida pela resolução de 

problemas, também desenvolve o pensamento crítico. Resolver um problema 

envolve, portanto, a promoção de múltiplas competências e vem associado ao 

processo de investigação. 

De um modo geral, a resolução de um problema envolve os alunos em vários 

processos, como pesquisa e interpretação de informação, distinção entre o essencial 

e o acessório, controlo de variáveis, de entre outros, fundamentais para os alunos 

adquirirem e desenvolverem competências (Lopes, 2004). Portanto, a resolução de 

problemas é uma estratégia à qual vem associado o desenvolvimento das 

competências preconizadas nas Orientações Curriculares. 

Resolver um problema é considerado como fundamental para a actividade de 

pensar, uma vez que vão funcionar como um estímulo para esta competência (Neto 

& Valente, 1997). 

Esta ideia vai de encontro à de Dunker (1972). Segundo este autor, quando um 

indivíduo é confrontado com um problema, surgem inúmeras dúvidas, uma vez que, 

à partida, não é possível resolvê-lo utilizando processos mais simples, como 

operações óbvias e automatizadas, o que faz desencadear o pensamento. 

Também Sternberg (1985) corrobora com esta ideia. Segundo este autor, o 

desenvolver a inteligência implica, necessariamente, a capacidade para resolver 

problemas, uma vez que esta estratégia impulsiona o acto de pensar que é, por si só, 

uma actividade inteligente. Por outro lado, este autor defende que alguns processos 

fundamentais na resolução de problemas, também estão relacionados com o acto de 

pensar. São eles o planear, o prever, o monitorizar, o avaliar a estratégia concebida 

para ultrapassar o problema e a própria solução encontrada. 

Um outro aspecto importante no uso desta estratégia é a possibilidade que ela 

oferece de promover a aprendizagem colaborativa. Quando os alunos trabalham em 

grupo, por exemplo num problema, considera-se que o processo de aprendizagem é 

mais dinâmico, para além do facto do trabalho em grupo promover o 

desenvolvimento social dos alunos (Sanches, 1994). 
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Inúmeros estudos mostram, no que respeita concretamente à resolução de 

problemas, que alunos envolvidos numa tarefa destas em grupo apresentam mais 

soluções possíveis e, de uma maneira geral, de nível cognitivo mais elevado do que 

alunos que trabalham na resolução de um problema individualmente (Sanches, 

1994). Diversas explicações têm surgido para este facto, como a estimulação do 

pensamento por via de discussão e troca de ideias, desenvolvimento de pensamento 

crítico, uma vez que resolver um problema em colaboração requer contribuição dos 

vários membros que pertencem ao grupo, aumento da frequência com que a 

informação é repetida, ajudando a incorporar novos conceitos científicos, de entre 

outros (Sanches, 1994). Por outro lado, vários estudos afirmam que a motivação dos 

alunos para aprender aumenta, para além do facto dos seus resultados académicos 

aumentarem (Sanches, 1994). 

Ainda assim, alguns autores salientam o facto importante de nem todos os trabalhos 

em grupo serem colaborativos, uma vez que as vantagens referidas anteriormente 

são válidas para o trabalho em grupo colaborativo e não outro (Sanches, 1994). 

Apesar as vantagens que a estratégia de resolução de problemas traz, há um aspecto 

importante a salientar. Alguns autores referem a importância de haver uma 

intervenção ao nível da formação de professores de modo a estimular esses mesmos 

professores para o uso desta estratégia de ensino, uma vez que, apesar das vantagens 

que a investigação aponta, um conjunto muito grande de professores mostra-se 

inerte à inovação (Lopes & Costa, 1994). 

 

 

Modelos para a resolução de problemas 

 

Quando ao aluno é dada uma tarefa para resolver no âmbito da resolução de um 

problema, em que tarefa, neste contexto, significa um enunciado que leva o aluno a 

desenvolver uma determinada actividade (Lopes, 2004), é necessário, explicitar, em 

primeiro lugar, qual o problema a resolver e qual o seu contexto. De acordo com o 

que já foi dito anteriormente, este enunciado pode não ter uma solução única e 

pode, até, não ter solução, pelo menos com o conhecimento científico actual. Neste 
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contexto, um problema pode levar o aluno a uma actividade experimental, no 

laboratório, ou não (Lopes, 2004). 

A resolução de um problemas, muitas vezes, necessita da criação de um método 

próprio, para resolver aquele problema concreto, o que significa que pode ser 

considerada, em algumas situações, como um projecto pessoal. Esta questão leva a 

que haja uma diversidade enorme de problemas e de soluções possíveis (Novais & 

Cruz, 1989). 

Existem vários modelos possíveis para a resolução de problemas. Sendo que um 

problema não tem uma única solução, normalmente, e sendo que um indivíduo, 

quando confrontado com uma dificuldade utilizará a sua própria estratégia para a 

ultrapassar, seria insensato tentar construir um modelo único, aplicável a todos os 

tipos de problemas (Novais & Cruz, 1989). 

De acordo com Neto (1998) e Lopes (1994) as estratégias gerais de resolução de 

problemas enquadram-se em cinco tipos.  

O primeiro é a estratégia regressiva. De acordo com esta estratégia, o indivíduo que 

pretende resolver o problema, terá de avaliar, em primeiro lugar, o objectivo do 

problema e aquilo de que dispõe e encontrar estratégias que permitam atingir o 

objectivo do problema, analisando os meios de que dispõe e, obviamente, os fins. 

Uma outra é a estratégia progressiva. Neste caso, o sujeito procura analisar a 

situação actual e encontrar as estratégias necessárias para a modificar. 

A terceira estratégia, e talvez a mais comummente conhecida, consiste em explorar e 

tentar resolver determinados aspectos relativamente específicos do problema, 

mesmo antes de ele ter sido compreendido, na esperança de que o problema possa 

ser compreendido. É um método que se baseia na tentativa e erro. 

A quarta estratégia não é mais do que considerar, primeiramente, aspectos gerais do 

problema, ao contrário da anterior, e tentar resolvê-lo por meio de sucessivas 

aproximações, em que se vão contemplando cada vez mais aspectos referentes ao 

problema. 

Finalmente, o indivíduo pode optar por dividir o problema em partes e resolver uma 

de cada vez e, a partir dali, procurar uma solução recorrendo aos resultados obtidos 

nas diferentes partes. 
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Também se encontram na literatura estratégias de resolução de problemas mais 

específicas. 

De acordo com Polya (1957) para resolver um problema é fundamental que, à 

partida, o problema seja compreendido. Depois, é feita uma planificação, a partir da 

qual se identificam as operações necessárias à resolução do problema, o plano 

elaborado é executado, tiram-se conclusões e, eventualmente, faz-se uma avaliação 

dos resultados obtidos, no sentido de discutir a pertinência do plano e eventuais 

melhoramentos. 

Segundo Lunetta e Tamir (1979), faz-se, em primeiro lugar, um planeamento, que 

vise a resolução do problema e que pode implicar o questionamento, a identificação 

da problemática que está em causa e a formulação de hipóteses. Depois, executa-se 

o plano elaborado e recolhem-se dados. De seguida esses dados são interpretados e, 

por fim, procuram-se generalizações e aplicações diferentes para as conclusões que 

foram retiradas. 

Para Hayes (1981), os primeiros passos são idênticos aos já apresentados por outros 

autores, isto é, identificação do problema, colocação de hipóteses, planificação, 

execução e avaliação. No entanto, este autor acrescenta, ainda, uma última etapa 

para ele importante em sala de aula, que consiste na sintetização e consolidação das 

novas aprendizagens. 

Já Presseien (1985) propõe uma metodologia bem diferente para a resolução de 

problema. De acordo com este autor, o sujeito que pretende resolver um problema, 

depois de se apropriar do enunciado terá de reflectir sobre as suas dificuldades, 

reunindo, depois, dados e informação adicional ao enunciado que lhe permita 

superar essas dificuldades. Nesta fase, o autor considera que pelo menos parte do 

problema ficou solucionado, ou com uma solução possível, pelo que a etapa 

seguinte seria a de sugerir soluções alternativas e testá-las, com base nestas soluções 

alternativas simplificar o nível de explicação e, finalmente, verificar e apresentar a 

solução final do problema. 

Bransford et al. (1986) propõe um modelo designado por IDEAL. Esta não é mais 

do que uma sigla constituída pela letra inicial de cada etapa na resolução de um 

problema: Identificar, Definir, Explorar, Actuar e “Look and Learn” (consolidar as 

aprendizagens e avaliar o método utilizado. 
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Em síntese, neste capítulo foram explicitados alguns temas relacionados com a 

educação em ciência e com a Resolução de Problemas, uma vez que foi a estratégia 

escolhida para a implementação da unidade didáctica. Também se abordou o modo 

como as Orientações Curriculares estão organizadas e a importância da abordagem 

CTS nas aulas de ciências. Para além da importância da resolução de problemas em 

contexto de sala de aula, para promoção de literacia científica, também surge na 

literatura como um ponto muito importante o ensino das ciências para todos que, 

cada vez mais, é uma necessidade, para o pleno exercício da cidadania na sociedade. 
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Capítulo 3 

Proposta Didáctica 

 

Neste capítulo é apresentada a proposta didáctica do tema a leccionar – Energia. 

Este encontra-se organizado em duas secções. Na primeira secção, é realizada uma 

fundamentação científica, com base em revisão de literatura existente, sobre o tema 

em causa. Na segunda secção, é feito um enquadramento do tema a leccionar nas 

Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais. Este tema está incluído 

num dos quatro grandes temas organizadores deste documento, designado por Terra 

em Transformação. Posteriormente, enfoca-se o modo como a proposta didáctica está 

organizada e o modo como as diferentes competências são mobilizados ao longo 

das aulas e das tarefas. Em seguida, é possível encontrar uma breve descrição das 

seis aulas a leccionar, seguida de uma grelha com as competências a mobilizar. 

Finalmente, é feito um apontamento sobre o modo como a avaliação dos alunos 

decorre. 

 

 

Fundamentação científica 

 

A fundamentação científica agora apresentada foi realizada com base em diversa 

literatura e procura focar, essencialmente, conteúdos a leccionar durante as aulas 

sobre o tema em causa, o que não esgota a possibilidade de se aprofundar um pouco 

mais alguns deles. 
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A energia e a sociedade 

 

Não é possível imaginar a actual sociedade sem energia e sem transformação de 

energia para proveito do Homem. O termo “energia”, aliás, é usado muitas vezes 

em muitos discursos, no entanto a dificuldade em defini-lo é enorme. A energia 

pode, portanto, ser definida como uma propriedade dos corpos e pode dizer-se que 

um corpo possui energia, uma vez que ela se manifesta e uma vez que esse corpo 

pode provocar alterações em outros corpos com os quais esteja em contacto ou não 

(Rodrigues et al. 2010). 

A energia está associada a todas as partículas que constituem o universo e, também, 

à interacção entre essas partículas, muitas delas traduzidas por forças (Fiolhais et al. 

1994). 

Sendo a energia uma grandeza física, pode ser quantificada. No Sistema 

Internacional de Unidades, a energia é medida em joule (J), podendo, no entanto, 

ser medida em outras unidades, nomeadamente a caloria (1 cal=4,18 J) e o 

quilowatt-hora ( JkWh 6106,31  ) (Fiolhais et al. 1994). 

Se se pensar na equivalência entre massa e energia, estabelecida por Einstein, 

facilmente se conclui, aliás, que todos os corpos possuem energia. Segundo Einstein, 

a própria massa é uma manifestação de energia, mesmo quando o corpo que está a 

ser estudado se encontra em repouso, isto é, com velocidade nula (Serway & Jewett, 

2002). A prova mais evidente disto está nas experiências levadas a cabo no campo 

da física nuclear, em que a massa se converte em energia cinética. (Serway & Jewett, 

2002). 

É fácil, portanto, concluir que o conceito energia, apesar de ser de difícil definição, 

encontra-se intimamente associado à ciência, à Física e à Química e a muitos 

aspectos do dia-a-dia da civilização. Basta pensar em objectos que são usados 

quotidianamente, como o automóvel, a televisão, um computador, todos eles com 

inúmeras manifestações de energia. 
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Sistema 

 

O termo “sistema” possui inúmeros significados, dependendo do contexto onde é 

utilizado. Em física, este termo pode ser utilizado para definir um corpo, ou um 

conjunto de corpos, delimitado, ou delimitados, por uma fronteira que os separa, 

claramente, de todos os elementos exteriores ao sistema, a chamada vizinhança 

(Rodrigues et al. 2010). Ao conjunto de todos os elementos, chama-se universo. De 

notar que um sistema necessita de uma fronteira bem definida, sob pena de se correr 

o risco de haver confusão entre sistema e vizinhança, pelo que esta definição deixa 

de fazer sentido (Rodrigues et al. 2010). 

Um copo de água pode ser considerado um sistema. O próprio copo serve de 

fronteira e o sistema, para além de o incluir, inclui também o seu interior, isto é, a 

porção de água nele contida. Também uma lata de refrigerante, pelos mesmos 

motivos, pode ser considerada um sistema, bem como um termo. Estes três 

exemplos podem servir para falar um pouco de tipos de sistemas (Rodrigues et al. 

2010). 

O copo de água, por ser um sistema que permite a troca de matéria e de energia 

com o exterior, uma vez que é possível acrescentar ou retirar uma porção de água, 

ou aumentar ou diminuir a temperatura, por exemplo, diz-se um sistema aberto. 

Uma lata de um refrigerante, se estiver fechada, diz-se um sistema fechado, por não 

permitir troca de matéria com o exterior mas permitir troca de energia, uma vez que 

a temperatura do refrigerante pode aumentar ou diminuir, à semelhança do que 

acontece com o copo de água. 

O termo serve para definir o último tipo de sistema, o isolado. Este sistema, além de 

não permitir a troca de matéria também não permite a troca de energia, o que 

significa que, teoricamente, um alimento que é colocado numa garrafa destas, 

ermeticamente fechada, vai manter constante a sua temperatura. É importante notar 

que não existem sistemas isolados perfeitos, mas apenas sistemas que apenas se 

aproximam de isolados, que é o caso de uma garrafa deste tipo. 

O estudo do conceito de sistema é importante no contexto do estudo de energia, na 

medida em que implica transferências de energia, de e para o sistema. 
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Recursos energéticos 

 

Os recursos energéticos de que o Homem dispõe são variadíssimos. Ao longo de 

todo o século XX, as principais fontes de energia primárias eram o carvão e o 

petróleo (Obiols, 1979). 

Antes de aprofundar um pouco mais este tema, importa, portanto, definir o que é 

uma fonte de energia. Uma fonte de energia é um recurso, ou um local, que pode ser 

explorado com fim ao seu aproveitamento energético (Rodrigues et al. 2010). Ao 

sistema que recebe essa energia designamos por receptor de energia. As fontes de 

energia podem ser primárias ou secundárias. As primárias são as que ocorrem 

naturalmente na natureza, como é o caso do carvão, do petróleo, do sol, de entre 

outras. As fontes de energia secundária são aquelas que são obtidas pelo homem a 

partir das primárias, como é o caso da gasolina, do gasóleo, da electricidade, de entre 

outros (Maciel et al. 2006). 

No início do século transacto, o carvão era a principal fonte energética utilizada pelo 

homem (Obiols, 1979). No entanto, nas primeiras décadas desse século, viveram-se 

tempos em que o petróleo era extremamente barato, pelo que, paulatinamente, a 

exploração de carvão deixou de ser rentável do ponto de vista económico, o que fez 

com que os governos, um pouco por todo o mundo, começassem a optar pelo 

petróleo ao invés do carvão (Obiols, 1979). No início dos anos 70, esta tendência 

inverteu-se. De facto, surgiram as preocupações com o esgotamento das reservas de 

petróleo e os preços desta fonte de energia subiram, o que fez com que a exploração 

do carvão tomasse de novo um lugar importante na exploração dos recursos 

energéticos (Obiols, 1979). 

Hoje em dia, existe uma clara preocupação com o uso de combustíveis fósseis. O 

petróleo e o carvão são combustíveis fósseis. Esta designação provém do facto 

destas fontes provirem de restos de animais ou plantas há muito mortos e 

fossilizados. O petróleo, o carvão e o gás natural tiveram a sua origem geológica há 

cerca de 300 milhões de anos, tendo sido o resultado de uma lenta sedimentação de 

organismos vivos (Dantas et al. 2005). O carvão é uma rocha combustível 

constituída essencialmente por carbono sólido, resultante da acumulação e 

decomposição de plantas no interior da Terra (Dantas et al, 2005). O petróleo não é 
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mais do que um líquido negro, viscoso, constituído por uma mistura de 

hidrocarbonetos, a maioria deles com um número de átomos de carbono inferior a 

30 (Dantas et al. 2005). 

Um outro exemplo de combustível fóssil, também encontrado em jazidas de 

petróleo, é o chamado gás natural, constituído pelos componentes mais voláteis que 

resultam do processo de formação do petróleo, nomeadamente metano (Obiols, 

1979). 

A preocupação com o uso de combustíveis fósseis está relacionado com o facto 

destas fontes de energia serem não renováveis, o que significa que a taxa de 

consumo é muito superior à de reposição pela natureza (Fiolhais et al. 1994; 

Rodrigues et al. 2010), o que significa que estas fontes de energia não renováveis se 

esgotarão se continuarem a ser exploradas. 

Um outro problema tem a ver com o facto de o aproveitamento da energia 

associada a estas fontes passar pela queima destes recursos, daí a designação de 

combustíveis. Ora, um dos produtos resultantes da combustão do petróleo, do 

carvão e do gás natural é o dióxido de carbono, que traz com ele efeitos nocivos 

conhecidos, como o aumento do efeito de estufa e o consequente aumento da 

temperatura média da Terra. 

As alternativas aos combustíveis fósseis são várias. Os recursos renováveis 

começam a ser importantes fontes de energia alternativas (Obiols, 1979). Entende-

se por fonte de energia renovável aquelas que, à escala humana, são inesgotáveis, 

isto é, que a taxa de consumo é inferior à de renovação (Obiols, 1979). 

A energia solar, hídrica, de biomassa e eólica são exemplos de fontes de energia 

renováveis. 

O uso de painéis fotovoltaicos com o intuito de transformar energia solar em 

energia eléctrica é cada vez mais comum, uma vez que, face à queima de 

combustíveis fósseis, possui a vantagem de ser uma energia limpa. Contudo, até ao 

fim do século transacto, a implementação de energia solar em edifícios era 

extremamente cara, para além de ainda subsistirem algumas dúvidas, por parte de 

ambientalistas, no que respeita ao impacto ambiental do fabrico de acumuladores 

desta energia. 
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A energia hídrica, uma das grandes apostas em Portugal, também é limpa, por não 

recorrer à combustão. Numa central hidroeléctrica, por exemplo, a energia potencial 

da água (normalmente em queda) é aproveitada para fazer girar uma turbina e, daí, 

ser transformada em energia eléctrica. Esta fonte de energia requer, ainda assim, a 

construção de lagos artificiais (barragens), na maioria dos locais, o que pode ter 

impacto nos cursos naturais de água e nas migrações de espécies aquáticas (Obiols, 

1979). 

Outra aposta em Portugal é a energia eólica ou energia do vento. Neste caso, a 

movimentação de massas de as (vento) é aproveitada, também, para a produção de 

energia eléctrica (aerogeradores). A energia eólica já é usada há muito tempo em 

moinhos que serviam para moer os cereais para o fabrico de farinhas. O alto 

investimento inicial e a poluição sonora são apontadas como algumas desvantagens 

da energia eólica (Obiols, 1979). 

Finalmente, a energia de biomassa também tem tido algum destaque. Consiste na 

combustão de restos de animais ou seres vivos não fossilizados. A desvantagem 

desta fonte de energia parece quase evidente. Tem a ver com o facto de também 

recorrer à combustão e de contribuir, portanto, para o agravamento do efeito de 

estufa. Contudo não é tão nociva como a queima de combustíveis fósseis, uma vez 

que na queima de lenha, por exemplo, está a ser “devolvido” à atmosfera o carbono 

que foi fixado por aquela planta e que irá ser novamente fixado. Enquanto que na 

queima de combustíveis fósseis, é “acrescentado” carbono na atmosfera, 

aprisionado ao longo de milhares de anos, e que vai interferir com o ciclo do 

carbono, com todas as consequências associadas ao incremento do efeito de estufa 

(Obiols, 1979). 

 

 

Crise energética mundial 

 

Se analisarmos o “consumo energético” do homem do século XX, concluímos, 

facilmente, que, por cada dez anos o seu valor médio aumentou para cerca de o 

dobro (Obiols, 1979). A comunicação social tem dado, nos últimos anos, relevância 

a esta crise, uma vez que o “consumo” de energia para satisfazer as necessidades do 
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Homem obriga à exploração dos recursos energéticos e, obviamente, às expectativas 

do seu futuro, no caso das energias não renováveis. Como já foi dito anteriormente, 

o facto de não se “esgotarem” é a grande vantagem das energias renováveis, de 

entre outras. 

Ora, o problema da crise energética, de que tanto se fala, parece entrar em colisão 

com uma das leis mais importantes da física, a lei da conservação da energia. 

Segundo esta lei, a energia total existente no universo mantém-se constante (Serway 

& Jewett, 2002). Ela apenas é transferida de uns sistemas para os outros e 

transformada, eventualmente. Portanto, em vez do termo “consumo” é mais 

apropriado falar, do ponto de vista científico, em degradação de energia. Isto tem 

directamente a ver com a terceira lei da termodinâmica e com o conceito de 

entropia. Segundo esta lei, a entropia do universo tende a aumentar em todos os 

processos naturais (Serway & Jewett, 2002), o que significa, que em termos 

energéticos, há uma tendência para ocorrer degradação de energia, isto é, há uma 

tendência para que a energia seja transferida, de modo a que daí resulte no aumento 

da entropia do universo, de tal forma que ela já não pode voltar a ser utilizada, em 

proveito do homem (Serway & Jewett, 2002). 

Este é o motivo pelo qual se fala, no dia-a-dia, em “consumo” de energia. Associado 

a este, existe um outro tema importante que é o de “poupança” de energia. De 

facto, se depois de ser utilizada parte da energia é degradada de tal modo a não 

voltar a poder ser usada, há que “poupar” a parte da energia que pode ser usada. 

Portanto, faz sentido falar em eficiência energética nas habitações, por exemplo, ou 

nos aparelhos. 

 

 

Transferência, transformação e manifestação de energia 

 

Os conceitos de fonte e receptor de energia permitem estudar o conceito de 

transferência de energia. A fonte de energia não é mais do que o recurso onde um 

determinado sistema “vai buscar” energia e o receptor é o local para onde essa 

energia vai. Sempre que ocorre transferência de energia, diz-se que ela foi transferida 

de uma determinada fonte para um determinado receptor (Maciel et al. 2006). 
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Quando muitas vezes se fala em “consumo” de energia, como já foi referido, para 

além de, cientificamente, esse “consumo” não representar mais do que degradação, 

ele também represente apenas uma transferência (Maciel et al. 2006). É possível 

observar que um corpo possui energia, e que ocorreu uma transferência de energia, 

porque a energia desse corpo vai manifestar-se. (Maciel et al. 2006). A manifestação 

de energia constitui, assim, uma prova de que a energia é uma propriedade dos 

corpos, estando visível pelos efeitos que provoca (Maciel et al. 2006). Em muitos 

sistemas, pode ocorrer, também, transformações de energia.  

 

 

Calor e temperatura e processos de transferência de energia 

 

No dia-a-dia, o conceito de temperatura é utilizado e qualquer pessoa já terá feito a 

experiência de tocar em dois objectos e de ter tido a sensação de “quente” ou “frio” 

(Serway & Jewett, 2002). Neste tipo de experiência, facilmente se associa o “quente” 

a uma temperatura elevada e o “frio” a uma temperatura baixa. No entanto, é 

necessário ter cuidado com o que é percepcionado pelo tacto (Serway & Jewett, 

2002). Na realidade, este sentido percepciona a taxa com que a energia é transferida, 

entre dois corpos que estão a temperaturas diferentes. Ou seja, ao pegar num 

objecto a temperatura muito mais baixa do que a mão, ocorre transferência de 

energia da mão para o objecto e o objecto é sentido como frio (Serway & Jewett, 

2002). Não deixa de ser verdade, no entanto, que ele é percepcionado como estando 

a uma temperatura mais baixa (Serway & Jewett, 2002). O contrário também é 

válido. Um objecto a uma temperatura mais elevada em contacto com a mão, irá 

transferir energia para esta e a mão percepciona o objecto como “quente”, isto é, 

como tendo uma temperatura mais elevada do que a mão (Serway & Jewett, 2002). 

Quando dois corpos a diferente temperatura estão em contacto um com o outro, 

diz-se que estão em contacto térmico. Neste caso, ocorre transferência de energia, 

do que está a maior temperatura para o que está a menor, até um ponto em que 

ambos atingiram o equilíbrio térmico, isto é, até um ponto em que as suas 

temperaturas se igualaram (Serway & Jewett, 2002). Este processo de transferência 

de energia, entre dois corpos a diferentes temperaturas, designa-se por calor. Uma 
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vez mais se nota aqui que, do ponto de vista científico, é necessário ter cuidado com 

a linguagem do dia-a-dia. Na verdade, o termo calor é muitas vezes usado, 

confundindo-se “calor” com “temperatura”. Um exemplo típico acontece num dia 

de verão solarengo, na praia, onde o comentário “Está muito calor!” é comum. Ora, 

na realidade, o que se pretende transmitir com esse comentário é que a temperatura 

é elevada. 

Depois de definido o calor como um processo de transferência de energia entre dois 

corpos a diferentes temperaturas, importa definir o conceito de temperatura. A 

temperatura não é mais do que uma propriedade física dos corpos e está relacionada 

com a energia interna de um corpo, ou seja, aquela que não pode ser percepcionada 

do ponto de vista macroscópico (Rodrigues et al. 2010). É possível, então, afirmar 

que a temperatura é uma manifestação de energia. Verifica-se que quanto maior for 

a temperatura de um corpo, maior será a agitação média dos corpúsculos que 

constituem esse corpo, isto é, em média, maior será a energia cinética dos 

corpúsculos desse corpo (Rodrigues et al. 2010). 

A temperatura pode ser medida com um termómetro. Um termómetro é um 

dispositivo, previamente calibrado, que permite uma medida mais ou menos exacta 

da temperatura de um corpo (Serway & Jewett, 2002). A calibração e o 

funcionamento de termómetros é feito com recurso à mudança de uma determinada 

propriedade física, como o volume de um fluído, a pressão de um gás mantido a 

volume constante, resistência eléctrica de um condutor, de entre outros (Serway & 

Jewett, 2002). 

Uma escala de temperatura muito usada, para tornar esta propriedade mensurável, é 

a escala Celsius. Nesta escala, a temperatura da mistura de água com gelo é definida 

como o zero (0º C) (Serway & Jewett, 2002). Por outro lado, uma mistura de água e 

do seu vapor, à pressão atmosférica, é definido como tendo um valor igual a 100 

(100º C) (Serway & Jewett, 2002). Depois, divide-se a distância entre esses dois 

pontos em cem partes iguais (Serway & Jewett, 2002). 

Se se fizer uma experiência que consista, para gases a baixa pressão, medir a 

temperatura em função da pressão, e construindo gráficos com os resultados 

obtidos, chega-se à conclusão que, independentemente do gás utilizado, a 

extrapolação das curvas obtidas para uma pressão nula dá o mesmo valor de 
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temperatura, -273,15º C (Serway & Jewett, 2002). Isto significa que, com as actuais 

leis da física, não é possível que um corpo esteja a uma temperatura mais baixa do 

que este valor. Numa outra escala de temperatura, a escala Kelvin, define-se aquele 

valor (-273,15º C) como o zero absoluto (0 K) (Serway & Jewett, 2002). Nesta 

escala, também se define que o tamanho da unidade é igual à do grau na escala 

Celsius (Serway & Jewett, 2002). Esta escala, em física, é importante, uma vez que a 

Unidade do Sistema Internacional para a temperatura é o Kelvin. 

A energia pode ser transferida entre corpos, como calor, por três processos 

distintos, a condução, a convecção e a radiação. 

O processo de condução, também designado por condução térmica, acontece 

maioritariamente com corpos no estado sólido. Este processo deve ser interpretado 

do ponto de vista microscópico (Serway & Jewett, 2002). A energia é transferida por 

colisões entre as moléculas, ou os átomos, que constituem aquele sólido (Serway & 

Jewett, 2002). Por exemplo, aquecendo uma ponta de uma barra de metal, os seus 

átomos tendem a vibrar, em torno das suas posições de equilíbrio, cada vez mais. 

Por colisões com os átomos vizinhos, essa energia acaba por ir sendo lentamente 

transferida, uma vez que as colisões não são completamente elásticas (Serway & 

Jewett, 2002). Esta transferência ocorre por todo o sólido. Para tornar mensurável a 

quantidade de energia transferida por um sólido, é costume definir-se a 

condutividade térmica. A condutividade térmica de um material é tanto maior 

quanto melhor condutor de calor for ele. 

Um outro processo é a convecção. Este processo consiste em transferência de 

energia por movimentação das partículas de um fluído, pelo que apenas ocorre em 

líquidos e gases (Serway & Jewett, 2002). Quando se aquece água no fogão, dentro 

de um tacho, as camadas inferiores de água aumentam a sua temperatura, fazendo 

com que a densidade diminua. Como qualquer corpo, estas massas de água com 

menor densidade sobem obrigando a que massas de água a temperatura inferior 

desçam, por terem uma densidade superior. E enquanto a fonte é mantida este 

processo vai-se repetindo. 

Finalmente, o terceiro e último processo de transferência de energia como calor é a 

radiação. Neste caso, a mudança de temperatura está relacionada com ondas 

electromagnéticas (Serway & Jewett, 2002). A lei de Stefan traduz a potência 
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irradiada por um determinado corpo, a uma determinada temperatura e relaciona-se, 

claro está, com este processo de transferência de energia. Uma vez que as ondas 

electromagnéticas transportam energia, elas, à medida que se propagam no espaço, 

podem transferir energia para corpos ou sistemas (Serway & Jewett, 2002). O 

exemplo mais simples desta situação é a transferência de energia do sol para os 

outros planetas do Sistema Solar, nomeadamente a Terra. Mas também no dia-a-dia, 

tira-se partido deste processo de transferência, que é o caso, por exemplo, dos 

fornos microondas, cada vez mais utilizados. 

 

 

Energia Cinética e Potencial 

 

A energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um corpo 

(Serway & Jewett, 2002). Quanto maior for a energia cinética de um corpo, maior 

será a sua velocidade. A energia cinética não depende só da velocidade de um corpo, 

mas também da sua massa. 

A energia potencial pode ser definida como a energia “armazenada” num 

determinado corpo, ou sistema (Serway & Jewett, 2002). É necessário, no entanto, 

não confundir energia potencial com energia interna. A energia potencial pode 

resultar da interacção entre corpos, como é o caso da energia potencial gravítica 

(Serway & Jewett, 2002). A energia potencial gravítica de um corpo está relacionada 

com o local onde o corpo esteja, acima da superfície da Terra. Para compreender 

este conceito, pode falar-se em transformação de energia potencial em cinética e 

vice-versa. 

Fazendo-se uma experiência muito simples, que consiste em deixar cair uma pedra, 

verifica-se que o módulo da sua velocidade vai aumentando, o que quer dizer que, 

ao longo da queda, a energia cinética da pedra aumenta (Serway & Jewett, 2002). 

Ora, de acordo com o princípio da conservação da energia, esta energia cinética da 

pedra não foi “ganha” por ela. Apenas ocorreu uma transformação de energia 

potencial gravítica, resultante da posição da pedra em relação à superfície da pedra, 

em energia cinética (Serway & Jewett, 2002). O contrário também é verdade, isto é, 

se uma pedra for atirada ao ar com uma determinada velocidade inicial, ela terá um 
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certo valor de energia cinética. O módulo da velocidade da pedra diminui à medida 

que sobe porque a energia cinética inicial da pedra, transferida pelo indivíduo que a 

atirou, se transforma em energia potencial gravítica, em virtude do aumento da 

altura a que a pedra está relativamente ao solo. 

 

 

Fundamentação didáctica 

 

Tendo em conta as orientações curriculares actualmente em vigor, assim é 

planificada a unidade a leccionar, bem como as aulas e tendo em consideração a 

estratégia de ensino que se pretende implementar em sala de aula. Esta secção 

pretende dar a conhecer o modo como a unidade didáctica é implementada e está 

organizada em várias partes. Em primeiro lugar, faz-se um enquadramento da 

unidade a leccionar nas Orientações Curriculares. Depois, aborda-se o modo como 

a proposta didáctica é organizada. Nesta segunda parte, surgem dois esquemas, um 

referente aos conceitos a leccionar e outro referente ao modo como as aulas são 

organizadas. Também é feita uma descrição de cada aula. Finalmente, faz-se um 

apontamento sobre as competências mobilizadas ao longo das aulas e sobre o modo 

como a avaliação dos alunos decorre. 

 

 

 

Enquadramento da unidade a leccionar nas Orientações Curriculares 

 

A unidade a leccionar, numa turma de sétimo ano, acerca do tema “Energia”, 

encontra-se enquadrada num dos quatro grandes temas organizadores das 

Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais do 3º ciclo do Ensino 

Básico (Galvão et al. 2002). 

Um desses quatro temas é designado por Terra em Transformação. No seu âmbito, 

pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos relacionados com o modo 

como o mundo material da Terra é constituído e com as interacções que possam 

existir entre diversos sistemas, o que implica o estudo da energia, na disciplina de 
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Ciências Físico-Químicas. Questões como o modo como é constituído o mundo 

material, qual o dinamismo desse mundo e qual a dinâmica energética da Terra 

surgem como ponto de partida ao estudo deste grande tema. As Orientações 

Curriculares sugerem, portanto, diversas experiências educativas e, de acordo com 

estas sugestões, assim são construídas cinco tarefas para aplicar em sala de aula. 

Neste documento, as experiências educativas surgem divididas em duas partes. A 

primeira está relacionada com Fontes e Formas de Energia. Nesta, é sugerido que os 

alunos identifiquem a utilização de energia, em situações do dia-a-dia, o que vai ao 

encontro do que já foi referido anteriormente, isto é, ao facto do tema energia se 

encontrar intimamente relacionado com a actividade humana e com a dinâmica da 

Terra. Também é sugerido que os alunos estudem diferentes fontes de energia 

utilizadas pelo Homem, bem como o modo como são utilizadas. A segunda parte 

incide sobre as Transferências de Energia. Neste ponto, é mencionada a realização de 

pequenas experiências, ou a interpretação de situações onde ocorram transferências 

de energia. É referida a pertinência de introduzir os conceitos de Energia Potencial e 

Energia Cinética, assim como de transferência de energia sob a forma de calor. 

 

 

 

Organização da Proposta didáctica 

 

À turma que participa nesta intervenção, uma turma do sétimo ano de escolaridade 

do terceiro ciclo do ensino básico, são leccionadas seis aulas de noventa minutos, 

entre os dias 7 de Fevereiro de 2011 e 28 de Março de 2011, nas quais são aplicadas 

cinco tarefas de Resolução de Problemas, que se encontram no Apêndice A, 

versando os conceitos referidos no esquema organizador que se apresenta a seguir: 
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Figura 3.1 Esquema organizador referente aos conteúdos a leccionar
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Os alunos encontram-se organizados em dois turnos, cada um com catorze alunos, 

pelo que, em cada uma das datas, são leccionadas duas aulas de noventa minutos, 

uma para o primeiro turno e outra para o segundo turno. Em cada uma das aulas as 

tarefas aplicadas são iguais bem como os planos de aula. Todas as tarefas são 

realizadas, em ambos os turnos, em grupos de três ou quatro alunos, constituídos, 

no início do ano, pelos próprios. 

Antes da elaboração das tarefas, procede-se à planificação da unidade, tendo em 

consideração as Orientações Curriculares e a planificação elaborada para o sétimo 

ano na escola onde decorre a intervenção. As planificações, aula a aula, encontram-

se no apêndice B. 

O esquema da página seguinte mostra como foram distribuídos os conteúdos ao 

longo das aulas, assim como os momentos de cada aula. 

A resolução de problemas é a estratégia de ensino predominante na leccionação 

destas aulas. Esta estratégia de ensino é extremamente valorizada pelas Orientações 

Curriculares actualmente em vigor, que dão uma relevância enorme ao incremento 

da literacia científica dos jovens, pelo desenvolvimento de competências a diversos 

níveis (Galvão et al., 2002). Trata-se de uma estratégia valorizada não só 

nacionalmente, mas também internacionalmente. 

De acordo com as Orientações Curriculares, muitas das notícias que nos chegam 

pela comunicação social apelam ao conhecimento da Ciência, o que significa, 

necessariamente, que um indivíduo, para intervir na sociedade, necessita de ser 

cientificamente literado. Daí que a resolução de problemas seja valorizada, num 

contexto em que se devem desenvolver diversas competências nos alunos. Assim, o 

documento enfatiza quatro grandes níveis de competências. São elas as 

competências de conhecimento (que pode ser substantivo, processual ou 

epistemológico), de raciocínio, de comunicação e de atitude. Pretende-se, assim, a 

construção de tarefas que possam desenvolver estas competências. 
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1ª Tarefa: 7 de Fevereiro 
 
Momentos da tarefa: 
- Confrontação com uma situação desconhecida, 
relacionada com utilização de energia no dia-a-dia; 
- Redacção de frases com aplicação de conceitos 
científicos; 
- Reflexão sobre a tarefa. 
 
Conteúdos: 
- Fonte de energia; 
- Receptor de energia; 
- Transformação de energia; 
- Transferência de energia; 
- Manifestação de energia. 
 

2ª Tarefa: 14 e 21 de Fevereiro 
 
Momentos da tarefa: 
- Leitura e interpretação de uma notícia 
acerca do afundamento de uma plataforma 
petrolífera e planificação de uma solução para 
combater o derrame de petróleo que daí 
resultou; 
- Pesquisa de diversas alternativas aos 
combustíveis fósseis e às vantagens e 
desvantagens de cada uma dessas alternativas; 
- Escrita de um slogan para sensibilizar a 
população para o uso de energias renováveis; 
- Reflexão sobre a tarefa. 
 
Conteúdos: 
- Fontes de energia não renováveis; 
- Fontes de energia renováveis. 

3ª Tarefa: 28 de Fevereiro 
 
Momentos da tarefa: 
- Confrontação com uma situação, segundo a qual 
se adiciona água fria à sopa, quando não se aprecia 
sopa muito quente; 
- Previsão do que se sucede à sopa; 
- Planificação e realização de uma actividade 
experimental que permita confirmar a previsão; 
- Pesquisa no manual para explicar os resultados 
obtidos; 
- Confrontação com três situações problemáticas: 
onde colocar um recuperador de calor, no piso 
inferior ou superior; por que motivo as frigideiras 
são construídas de metal e a sua pega de plástico; 
por que motivo de fica bronzeado na praia; 
- Pesquisa no manual de soluções para as questões 
colocadas; 
- Redacção de frases com aplicação de conceitos 
científicos; 
- Reflexão sobre a tarefa. 
 
Conteúdos: 
- Calor e unidades; 
- Temperatura e unidades; 
- Condução; 
- Convecção; 
- Radiação; 
- Bons e maus condutores térmicos. 

4ª Tarefa: 14 de Março 
 
Momentos da tarefa: 
- Confrontação com uma situação, segundo a qual dois 
irmãos brincam com rampas para fazer corridas de 
carrinhos e um deles ganha a corrida; 
- Levantamento de uma hipótese para o facto de um 
deles ter ganho a corrida e pesquisa no manual para 
comprovar e explicar a hipótese levantada; 
- Imaginação de uma situação na qual a energia 
potencial seja convertida em energia cinética; 
- Reflexão sobre a tarefa. 
 
Conteúdos: 
- Energia Potencial; 
- Energia Cinética. 

5ª Tarefa: 28 de Março 
 
Momentos da tarefa: 
- Leitura e interpretação de um artigo de uma revista 
sobre regras para construção portuguesa, do ponto de 
vista térmico; 
- Identificação de locais, nas casas, onde possam ocorrer 
trocas de energia com o exterior; 
- Pesquisa no manual para arranjar soluções para 
minimizar essas trocas de energia e identificação dos 
mecanismos de troca de energia predominantes nos 
locais identificados; 
- Reflexão sobre a tarefa. 
 
Conteúdos: 
- Eficiência energética; 
- Bons e maus condutores térmicos. 

Figura 3.2 Esquema organizador da implementação da proposta didáctica. 
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Primeira aula (7 de Fevereiro) 

 

Nesta aula, é introduzido aos alunos o tema “Energia”. Estes começam a 

desenvolver a primeira tarefa, em cuja primeira parte são confrontados com uma 

situação desconhecida, relacionada com utilização de energia no dia-a-dia. Os alunos 

observam imagens e formulam três questões sobre “energia”. Posteriormente, estas 

são lidas em voz alta, por um membro de cada grupo, e escritas no quadro, para que 

possam ser seleccionadas quatro a cinco questões, dependendo do número de 

grupos formados, e distribuídas pelos grupos de alunos. Finalmente, os grupos usam 

o manual para pesquisar e escrever as respostas às questões seleccionadas. 

Pretende-se que os alunos, com a realização desta parte da tarefa, desenvolvam 

diversas competências, como por exemplo, a formulação de questões, selecção de 

questões e informação e pesquisa no manual. 

De seguida, os alunos resolvem a segunda e terceira partes da tarefa. A segunda 

parte consiste na escrita de frases onde incluam os conceitos abordados, como 

sistematização do conhecimento substantivo adquirido. A terceira parte permite que 

os alunos reflictam sobre a tarefa, nomeadamente o que aprenderam, que 

dificuldades tiveram e o que mudariam. 

 

 

Segunda aula (14 de Fevereiro) 

 

Nesta aula, os alunos resolvem a primeira parte da segunda tarefa, sobre energias 

renováveis e não renováveis. Nesta, os alunos lêem um excerto de uma notícia, 

retirada do jornal Público, sobre uma plataforma petrolífera da BP que, em 22 de 

Abril de 2010, afundou, trazendo um problema ambiental que foi uma fuga de 

petróleo do poço aberto. 

Pretende-se que os alunos interpretem a notícia, compreendam os problemas 

ambientais associados à fuga de petróleo e planifiquem uma solução para este 

problema, bem como discutam a viabilidade das soluções propostas por cada grupo. 

Como conclusão à aula, os alunos fazem uma pesquisa no manual com o objectivo 

de fazer uma listagem de fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis. 
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Terceira aula (21 de Fevereiro) 

 

Nesta aula, conclui-se a segunda tarefa, sobre energias renováveis e não renováveis, 

já iniciada na aula anterior. 

Com base na lista de fontes de energia alternativas aos combustíveis fósseis que os 

alunos elaboraram na aula anterior, cada grupo fica responsável por uma fonte para 

fazer uma pesquisa com base em textos que o professor fornece. Começam por 

elaborar uma lista de tópicos que podem conduzir a pesquisa, passando, de seguida, 

para a pesquisa. Por fim, apresentam as conclusões da pesquisa à turma. Nesta parte 

da tarefa, os alunos são confrontados com uma situação desconhecida. 

Posteriormente, na quarta parte da tarefa, escrevem um slogan que possa figurar 

num cartaz publicitário para sensibilizar a população para a importância de fontes de 

energia alternativas aos combustíveis fósseis. Por meio de interpretação de gráficos, 

que representam a velocidade média do vento ao longo o ano, em locais distintos, os 

alunos escolhem e justificam um local para implementar um parque eólico. 

Na quinta parte, os alunos reflectem sobre a tarefa que realizaram, versando 

aspectos como as aprendizagens que daí advieram, as dificuldades, o que mudariam 

e o que mais e menos gostaram. 

 

 

Quarta aula (28 de Fevereiro) 

 

Nesta quarta aula, os alunos realizam uma tarefa acerca de temperatura e de 

transferência de energia como calor. 

Na primeira parte da tarefa, os alunos são confrontados com uma situação de 

acordo com a qual se pode juntar água fria a uma sopa muito quente para arrefecê-

la. Assim, os alunos prevêem o que acontece à sopa, após a adição de água a uma 

temperatura mais baixa, planificam uma experiência que lhes permita compreender 

o que aconteceu e explicar os resultados obtidos na experiência, recorrendo a 

pesquisa no manual. Por fim, explicam, do ponto de vista físico, as expressões “água 

fria” e “sopa muito quente”. Nesta primeira parte da tarefa, os alunos desenvolvem 



35 

 

diversas competências, como por exemplo prever, planificar, executar uma 

actividade laboratorial e explicar, recorrendo a pesquisa. 

Na segunda parte da tarefa, os alunos são confrontados com três situações 

problemáticas, uma associada à transferência de calor, uma por condução, outra por 

convecção e a última por radiação. A situação que está associada ao processo de 

condução prende-se com o motivo pelo qual uma frigideira é metálica com uma 

pega de plástico. Na que está associada à convecção, é questionado onde deverá ser 

instalado um recuperador de calor, se no piso superior ou inferior de uma habitação. 

Finalmente, no que respeita à radiação, surge a situação dos indivíduos se 

bronzearem na praia. Os alunos pesquisam no manual as respostas para estas 

questões e apresentam-nas à turma. 

Depois da apresentação, os alunos realizam a parte III da tarefa, que consiste na 

escrita de três frases utilizando os termos adquiridos. Finalmente, os alunos 

reflectem sobre a tarefa e atribuem-lhe um título. 

 

 

Quinta aula (14 de Março) 

 

Nesta aula, os alunos realizam uma tarefa sobre Energia Cinética e Potencial. Na 

primeira parte da tarefa, os alunos são confrontados com uma situação segundo a 

qual dois irmãos fazem corridas de carrinhos com rampas inclinadas. É, ainda, dito 

que um deles ganha a corrida. É, então, pedido aos alunos que apresentem uma 

hipótese para explicar o motivo que levou um deles a ganhar e a explicar essa 

hipótese recorrendo a uma breve pesquisa no manual. Os alunos, posteriormente, 

apresentam o resultado da pesquisa à turma. Depois de uma breve sistematização, 

os alunos resolvem a parte II da tarefa, que consiste em imaginar e descrever uma 

situação em que a Energia Potencial seja convertida em Cinética. 

Após a resolução da terceira parte da tarefa, cujo objectivo é levar os alunos a 

reflectirem sobre o que aprenderam, as dificuldades que tiveram e sobre o que 

gostaram mais e menos, é realizada uma nova síntese. 
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Sexta aula (28 de Março) 

 

Nesta aula, os alunos realizam uma tarefa sobre eficiência energética. Para iniciar, os 

alunos realizam a Parte I da tarefa que consiste na leitura e interpretação de um 

artigo de uma revista, acerca das regras da construção portuguesa no que concerne 

ao isolamento térmico. Os alunos devem, para além de lerem o artigo, explicar qual 

a problemática que lhe está associada, bem como apresentar à turma as conclusões a 

que chegaram. 

Depois de uma breve discussão em turma, os alunos iniciam a segunda parte da 

tarefa. Nesta, pretende-se que sejam levantados alguns locais, nas casas dos alunos, 

onde possam ocorrer perdas de energia, e, por pesquisa no manual, apresentar 

sugestões para resolver essa perda de energia nos locais identificados. Nesta parte, o 

problema que se pretende que os alunos resolvam é como minimizar as trocas de 

energia entre o interior e o exterior de uma casa, permitindo, assim, aumentar a sua 

eficiência energética. Por fim, cada grupo lê o trabalho que elaborou aos restantes 

elementos da turma. 

Para terminar a tarefa, os alunos respondem a um conjunto de questões com o 

objectivo de reflectirem sobre o que aprenderam, que dificuldades tiveram, o que 

mudariam e o que gostaram mais e menos. 

 

 

 

Competências mobilizadas ao longo da sequência de aulas a leccionar 

 

 

O quadro 3.1 mostra uma síntese das competências que se pretende mobilizar ao 

longo das cinco tarefas, e está organizado de acordo com o modo como é sugerido 

nas Orientações Curriculares: 
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Quadro 3.1 

Competências mobilizadas ao longo das aulas 

Competências Mobilizadas 1ª T 2ª T 3ª T 4ª T 5ª T 

C
o

n
h

ec
im

en
to

 

su
b

st
an

ti
v
o

 

Análise e discussão de evidências X  X X X 

Análise e discussão de situações problemáticas X X X X X 

Obtenção de conhecimento científico 

apropriado 
X X X X X 

Interpretação e compreensão de leis científicas X X X X X 

C
o

n
h

ec
im

en
to

 

p
ro

ce
ss

u
al

 

Realização de pesquisa bibliográfica X X X X X 

Realização de observações   X   

Execução de experiências   X   

Avaliação de resultados obtidos X X X X X 

Interpretação de representações gráficas  X    

R
ac

io
cí

n
io

 

Resolução de problemas X X X X X 

Interpretação de dados   X   

Formulação de hipóteses    X  

Planeamento de investigações  X    

Previsão de resultados   X   

C
o

m
u
n

ic
aç

ão
 

Uso de linguagem científica X X X X X 

Exposição de ideias X X X X X 

Produção de textos escritos X X X X X 

A
ti

tu
d
es

 

Desenvolvimento de curiosidade, perseverança 

e seriedade no trabalho 
X X X X X 

Reflexão crítica sobre o trabalho efectuado X X X X X 

Respeito pelos colegas de trabalho X X X X X 
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Avaliação de competências 

 

Ao longo das tarefas, dá-se ênfase à avaliação formativa, para que os alunos possam 

melhorar, progressivamente, o trabalho que desenvolvem ao longo das aulas. 

Os diversos documentos escritos produzidos pelos alunos são tidos em conta na sua 

avaliação, bem como o preenchimento de grelhas retiradas de Galvão et al. (2006), 

que se encontram no apêndice C. A avaliação formativa do aluno é, hoje, 

reconhecida como fundamental no processo de ensino-aprendizagem, ultrapassando 

o âmbito de “medir” o que foi feito (Santos, 2002). Deste modo, trata-se de parte 

integrante do processo de ensino-aprendizagem e não deve ser desprezada num 

trabalho desta natureza e em sala de aula. 

Todas as tarefas incluem, portanto, uma parte, que surge em último lugar, e que 

permite ao aluno reflectir sobre o que aprendeu, que dificuldades teve, o que 

mudaria na tarefa que realizou e o que gostou mais e menos. Esta reflexão por parte 

dos alunos reveste-se de alguma importância no que respeita à recolha de dados para 

o presente relatório, mas é importante deixar também aqui um apontamento sobre o 

carácter auto-avaliativo, uma vez que ela permite que o aluno possa reflectir sobre o 

que melhorar na aula seguinte. 

Em síntese, este capítulo abordou o modo como a proposta didáctica é 

implementada. Na fundamentação científica, fez-se uma breve revisão de literatura 

sobre o assunto a leccionar. Na fundamentação didáctica, pretendeu-se mostrar de 

que forma essa unidade é implementada em sala de aula, qual o enquadramento nas 

Orientações Curriculares, de que forma está organizada, de que forma foram 

construídas as tarefas a implementar e quais as competências que se espera que os 

alunos desenvolvam após a implementação da unidade. Por fim, fez-se um 

apontamento acerca da avaliação, ao longo das aulas. 
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Capítulo 4 

Métodos e Procedimentos 

 

Este capítulo aborda o modo como a investigação decorre. Em primeiro lugar, 

descreve-se o método de investigação a utilizar. De seguida, faz-se a caracterização 

dos participantes neste estudo. Depois, abordam-se os diferentes instrumentos a 

utilizar na recolha de dados, entre eles a observação naturalista, entrevista e 

documentos escritos produzidos pelos alunos. Finalmente, é abordado o modo 

como a análise de dados decorre. 

 

 

Método de investigação 

 

Para esta investigação, usa-se uma investigação qualitativa. De acordo com Strauss e 

Corbin (2008), uma investigação qualitativa não é mais do que um tipo de pesquisa 

que produza resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos ou de 

outros meios de quantificação. Apesar dos dados obtidos poderem ser quantificados 

neste tipo de estudos, a análise é maioritariamente interpretativa (Strauss & Corbin, 

2008). Os defensores desta metodologia tendem, por isso mesmo, a olhar para a 

realidade como múltipla e complexa, pelo que se torna importante interpretá-la 

(Coutinho, 2005). 

Em educação, este tipo de metodologia tem sido usada muito recentemente, só a 

partir dos anos sessenta (Bogdan & Biklen, 1994). Quando se faz uso desta 
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metodologia, os dados recolhidos são qualitativos, pretendendo-se investigar e 

interpretar determinados fenómenos. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), este tipo de investigação possui cinco 

características principais. Trata-se de uma investigação naturalista, porque a recolha 

de dados decorre no ambiente natural, isto é, no local onde os fenómenos estão a 

ocorrer. É o caso da presente investigação, para a qual os dados são recolhidos na 

sala de aula. Esta primeira característica faz com que muitos autores utilizam a 

expressão Investigação de campo para este tipo de investigação (Junker, 1960). 

A segunda característica que Bogdan e Biklen referem (1994), é o facto dos dados 

recolhidos serem maioritariamente descritivos e não quantitativos como já foi 

referido anteriormente. Em terceiro lugar, os investigadores que levam a cabo uma 

investigação destas, preocupam-se com o significado do que acontece, dando um 

ênfase muito grande à interpretação da palavra e dos dados descritivos. Assim, a 

análise dos dados é indutiva. Os investigadores também consideram como relevante 

tudo o que aconteceu durante o período que durou a investigação e não apenas o 

resultado final. 

 

 

Caracterização dos participantes 

 

Neste estudo participa uma turma do 7º ano de escolaridade, constituída por vinte e 

oito alunos, sendo catorze do sexo masculino (50%) e catorze do sexo feminino 

(50%). No início do ano lectivo, a maioria dos alunos tem doze anos de idade. 

Assim, sete alunos (25%) têm onze anos, dezanove alunos (68%) têm doze anos e 

dois alunos (7%) têm treze anos. 

Dos vinte e oito alunos, três estão a repetir o 7º ano, existindo mais dois alunos que 

já ficaram retidos. Estes cinco alunos só têm uma retenção no seu percurso escolar.  

No que respeita ao contexto sócio-familiar, a maioria dos pais tem habilitações 

correspondentes ao Ensino Básico ou Secundário, como se pode verificar no 

Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1  

Habilitações académicas dos pais 

Habilitação académica Frequência absoluta 
Frequência relativa em 

percentagem 

4º ano 7 13% 

6º ano 2 4% 

9º ano 12 21% 

12º ano 21 37% 

Licenciatura 10 18% 

Mestrado ou grau 

académico superior 
0 0% 

Sem informação 4 7% 

 

Muitos dos pais dos alunos são trabalhadores por conta doutrem, como se pode 

observar no Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2  

Situação profissional dos pais 

Habilitação académica Frequência absoluta 
Frequência relativa em 

percentagem 

Desempregado 4 7% 

Trabalhador por conta 

doutrem 
42 75% 

Trabalhador por conta 

própria 
5 9% 

Doméstico 2 4% 

Sem informação 3 5% 

 

Dezanove alunos (68%) têm a mãe como encarregado de educação. Oito dos alunos 

(28%) têm como encarregado de educação o pai e um aluno (4%) tem como 

encarregado de educação um tio. 
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Em relação aos agregados familiares, verifica-se que parte significativa dos alunos 

pertencem a agregados com, pelo menos, quatro elementos, uma vez que vivem 

com ambos os pais e com, pelo menos, um irmão. Dez alunos (36%) vivem com os 

pais e com os irmãos. Também se verifica que dez alunos (36%) não vivem com o 

pai e que dois alunos (7%) vivem com a mãe e com o padrasto. No Quadro 4.3 

estão sintetizadas as composições dos agregados familiares dos alunos. 

 

Quadro 4.3 

Composição dos agregados familiares dos alunos 

Composição do agregado 

familiar 
Frequência absoluta 

Frequência relativa em 

percentagem 

Mãe 4 14% 

Mãe e irmãos 6 22% 

Pai e mãe 3 10% 

Pai, mãe e irmãos 10 36% 

Mãe e padrasto 1 4% 

Mãe, padrasto e irmãos 1 4% 

Outros 3 10% 

 

Verifica-se que dezassete alunos (61%) têm irmãos, sendo que a maioria tem apenas 

um irmão (Quadro 4.4). 

 

Quadro 4.4 

Número de irmãos dos alunos 

Número de irmãos Frequência absoluta 
Frequência relativa em 

percentagem 

1 13 76% 

2 3 18% 

3 1 6% 
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A escola onde é realizado o estudo situa-se na periferia de Lisboa, a cerca de 13 km 

desta cidade, numa zona urbana com uma densidade populacional extremamente 

elevada. É uma escola secundária, com 3º ciclo do Ensino Básico e possui cerca de 

1700 alunos. 

A escola possui nove pavilhões e, num deles, tem laboratórios de Física e de 

Química, bem equipados com materiais e reagentes. Alguns espaços físicos da escola 

encontram-se, já, em estado de degradação relativamente avançado, em virtude da 

escola ter mais de vinte anos. 

Durante a realização do trabalho, é mantido o anonimato de todos os participantes, 

bem como da escola onde este decorre e são utilizados, quando for caso disso, 

nomes fictícios. 

 

 

Instrumentos usados na recolha de dados 

 

Para a recolha de dados são utilizados diversos instrumentos, nomeadamente a 

observação naturalista, a entrevista e os documentos escritos, todos eles típicos de 

uma investigação qualitativa (Patton, 2002). Seguidamente, descrevem-se cada um 

dos instrumentos de recolha de dados. 

 

Observação naturalista 

 

No que respeita à observação naturalista, como o próprio nome indica, ela consiste 

no facto do investigador observar os acontecimentos no ambiente natural que 

pretende estudar. 

Uma vez que é o próprio investigador a observar o ambiente natural, a observação 

tem a grande vantagem, face, por exemplo, à entrevista e ao questionário, do 

investigador poder tomar contacto com o que de facto se passa no campo a 

investigar. 

Contudo, a observação naturalista poderá ter alguns problemas associados. Dois 

deles poderão tornar o presente trabalho difícil. Um deles prende-se com a 

dificuldade em seleccionar os pontos a observar para poder responder às questões 
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em estudo, uma vez que, num campo de investigação muita coisa pode ser 

observada (Quivy, 1998). Por outro lado, é necessário o investigador ter a 

capacidade de observar, influenciando o menos possível o decurso dos 

acontecimentos, dificuldade que se sente ainda mais, sendo que, neste caso, a 

observação é participante (Quivy, 1998). 

Uma outra questão importante é o facto da necessidade de planear antecipada e 

cuidadosamente uma observação (Quivy, 1998). Na verdade, um investigador não 

preparado pode cair num campo de observação vasto, onde a densidade de 

acontecimentos é tão grande que, no fim, obtém um conjunto de dados muito difícil 

de analisar ou com uma análise quase inexequível. 

Segundo Quivy (1998), existem vários tipos de observação. O primeiro é a 

observação não participante, em que o investigador está no papel de, simplesmente, 

observar; o segundo a observação participante, em que o investigador, para além de 

observar, participa no grupo que está a ser investigado; finalmente, a observação em 

segunda mão, que não é feita directamente pelo investigador mas através de outros 

instrumentos, nomeadamente fotografia, filme, vídeo, gravações, de entre outros. 

Neste trabalho, utiliza-se a observação participante, uma vez que o investigador 

participa na leccionação de uma unidade e a observação em segunda mão, para 

recolher o máximo de dados possível, junto, por exemplo, de trabalhos em grupo, 

por parte dos alunos, onde é utilizado o gravador áudio. 

Durante um processo de observação naturalista, o investigador tira notas de campo 

que contém duas componentes. Uma, descritiva, que, como o próprio nome indica, 

não é mais do que uma descrição mais ou menos objectiva do decurso dos 

acontecimentos (Bogdan & Biklen, 1994). Uma outra vertente das notas de campo é 

reflexiva, uma vez que o investigador poderá descrever pequenas conclusões a que 

vai chegando durante a descrição que faz dos acontecimentos (Bogdan & Biklen, 

1994). Estes autores também sugerem que estas notas de campo, tiradas no decurso 

da investigação, devem ser guardadas cuidadosamente. 

As notas de campo são tiradas depois da observação, uma vez que se trata de uma 

observação participante. Alguns investigadores utilizam pequenos códigos, para 

garantir a privacidade da informação, para a curto prazo se lembrarem do que 

observaram (Bogdan & Biklen, 1994). 
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A observação em segunda mão, que surge sob a forma de fotografia, gravação de 

som ou de imagem, tem ganho cada vez mais terreno na investigação educacional 

(Quivy, 1998). A observação em segunda mão é toda aquela em que existe um 

mediador entre o processo de observação propriamente dito e o investigador 

(Tuckman, 2005). 

As gravações áudio oferecem inúmeras potencialidades, nomeadamente terem a 

capacidade de fazer registos pormenorizados, poderem captar qualquer tipo de 

processos ou factos, incluindo aqueles que são demasiadamente rápidos para o olhar 

humano, e que escapariam numa observação doutro tipo (Tuckman, 2005). Isto 

quer, também, dizer que estes aparelhos são pouco selectivos nos registos que 

fazem, pelo que o risco de deixar passar determinados pormenores que podem ser 

importantes para o estudo em causa diminui (Tuckman, 2005). Uma outra grande 

vantagem é a transposição dos limites do espaço e do tempo (Tuckman, 2005). Isto 

é, o investigador pode “regressar” aos registos feitos por um destes aparelhos tantas 

vezes quantas as que quiser, quando quiser e onde quiser. Este facto também é 

extremamente importante na identificação de aspectos fulcrais que foram, 

eventualmente, deixados passar numa observação anterior. 

 

Entrevista 

 

Existem factos difíceis de serem observados com recurso à observação naturalista. É 

o caso de aspectos biográficos de um indivíduo, de acontecimentos raros ou de 

aspectos que o investigador, naturalmente, não consegue observar. Nestas situações, 

pode ser usada a entrevista. 

Uma entrevista é uma conversa intencional, entre duas ou mais pessoas (Morgan, 

1988). No caso de uma investigação qualitativa, as entrevistas podem ser usadas de 

duas maneiras diferentes. Há investigadores que a utilizam como um meio exclusivo 

para a recolha de dados e há outros que a usam associada a outros instrumentos de 

recolha de dados, que é o caso deste trabalho (Bogdan & Biklen, 1994).  Tanto 

numa situação como noutra, as entrevistas são usadas para recolher dados 

essencialmente descritivos e, muito importante, na própria linguagem dos sujeitos 

investigados (Bogdan & Biklen, 1994). 
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Na literatura, são encontrados diversos critérios para a classificação das entrevistas. 

Assim, elas podem ser formais ou informais. No caso das entrevistas informais, elas 

acontecem essencialmente quando o investigador conhece os sujeitos em estudo, 

sendo esse o caso deste trabalho, pelo que a entrevista pode servir para clarificar 

algumas questões, para o investigador, que não o tenham ficado a partir de outros 

instrumentos, e vai assemelhar-se, na maioria dos casos, a uma conversa entre 

amigos (Bogdan & Biklen, 1994). 

As entrevistas podem, também, classificar-se em estruturadas, semi-estruturadas e 

não estruturadas. Como o próprio nome indica, as entrevistas estruturadas seguem 

uma estrutura rígida e o investigador raramente se desvia muito do guião. No caso 

da entrevista semi-estruturada, o investigador prepara uma estrutura, embora não a 

considere rígida, no sentido em que admite que podem surgir outras questões a 

colocar ao entrevistado. No caso da entrevista não estruturada, não tem uma 

estrutura previamente pensada, podendo decorrer de modos muito diferentes, 

consoante as respostas que tenham sido dadas às questões pelo entrevistado. No 

âmbito de um estudo qualitativo, se a entrevista for demasiadamente rígida, a 

probabilidade do entrevistado não responder às questões dando-lhes um ênfase mais 

pessoal é grande (Bogdan & Biklen, 1994). Ora, isto pode trazer problemas à 

metodologia qualitativa, pelo que a revisão de literatura sugere, muitas vezes, que 

estes investigadores não utilizem entrevistas demasiadamente rígidas ou com 

perguntas muito fechadas. 

Neste trabalho, é realizada uma entrevista em grupo focado. Nestas entrevistas as 

questões são dirigidas para todos os entrevistados. Muitas vezes, este tipo de 

entrevista é usada para recolher informações em contextos onde as experiências dos 

indivíduos são partilhadas (Afonso, 2005), que é o caso de um grupo de alunos de 

uma mesma turma. O guião da entrevista aplicada encontra-se no apêndice E. 

Para Bogdan e Biklen (1994), o investigador deve, no início da entrevista, informar o 

sujeito, de uma forma sucinta, dos objectivos do estudo e da confidencialidade dos 

dados daí resultantes. É, também, fundamental que o entrevistador, durante a 

entrevista, faça transparecer o seu interesse no estudo que estiver a decorrer para 

que o entrevistado também responda às questões com interesse e honestidade. 
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Documentos escritos 

 

Um outro instrumento que serve para recolha de dados, no presente trabalho, são 

os trabalhos produzidos pelos próprios alunos, no decorrer da leccionação das seis 

aulas. 

Um tipo de documentos que são usados neste trabalho são os chamados 

documentos pessoais. Um documento pessoal é escrito na primeira pessoa e 

descreve qualquer coisa sobre esse sujeito (Bogdan & Biklen, 1994; Plummer, 1993). 

Neste caso, nos guiões de tarefas a utilizar durante as aulas podem conter questões 

cuja resposta possa ser um documento pessoal, como por exemplo “O que 

aprendeste na realização da actividade?”, “Quais foram as tuas dificuldades?”, de 

entre outros (Bogdan & Biklen, 1994; Plummer, 1993). 

Um outro tipo de documentos a usar neste trabalho são documentos oficiais, 

nomeadamente o registo biográfico dos alunos, para a caracterização dos 

participantes no estudo, essencial em qualquer investigação e o projecto educativo 

para a caracterização da escola. 

 

 

Análise dos dados 

 

A análise de conteúdo surge associada à investigação qualitativa e constitui uma útil 

e, por vezes, complexa ferramenta para a descrição e interpretação do conteúdo de 

documentos escritos. É rica no que respeita à variedade de formas e, uma vez que 

serve para a interpretação de textos pode ser adaptado a um campo de aplicações 

que tem aumentado cada vez mais. 

De acordo com Olabuenaga e Ispizúa (1989), a análise de conteúdo abre as portas à 

compreensão de determinados fenómenos, estudados pelas ciências sociais, que 

seriam inacessíveis de outro modo. 

Para Bardin (1977) a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que estão em constante aperfeiçoamento e que podem ser aplicados 

a fontes de dados extremamente diversificadas. A interpretação que o investigador 
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dá ao conteúdo dos dados recolhidos pode não ser uma leitura imparcial e depende, 

portanto, do contexto em que a recolha desses dados tenha ocorrido. 

De uma maneira geral, a análise de conteúdo compreende diversas etapas. Em 

primeiro lugar, na posse dos materiais a que correspondem a recolha de dados, é 

necessário identificar quais destes podem ser analisados, de acordo com as questões 

de investigação. Seguidamente, é necessário codificar e proceder à categorização dos 

dados. A codificação consiste em transformar o conteúdo bruto dos dados em 

pedaços de conteúdo que permita ao investigador proceder, então, à sua análise 

(Bardin, 1977). Depois da codificação, procura-se categorizar os dados, isto é, 

agrupá-los de acordo com determinadas características comuns, cujos critérios 

podem ser muito diversificados e que dependem, necessariamente, das questões em 

estudo e às quais o investigador procura responder. Depois de definidas as 

categorias, torna-se necessário procurar, então, “saber mais” acerca daqueles dados 

(Bardin, 1977). É nesta ocasião que podem ser dadas respostas às questões de 

investigação. Para isso, há que descrever os dados obtidos, primeiramente, e, depois 

proceder à sua interpretação. 

Durante a recolha de dados, há o cuidado de recorrer a diversos instrumentos, com 

o objectivo de, durante a análise dos dados, perceber se as informações oriundas dos 

diferentes instrumentos são ou não coerentes umas com as outras. A este processo 

dá-se o nome de triangulação dos dados (Patton, 2002). 

A análise dos dados recolhidos permite, para cada questão de investigação, 

encontrar categorias e subcategorias. Para a primeira questão de investigação, 

referente às competências que os alunos adquirem durante a leccionação desta 

unidade utilizando resolução de problemas, as categorias e subcategorias 

identificadas encontram-se sistematizadas no Quadro 4.5. 
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Quadro 4.5 

Categorias e subcategorias referentes à primeira questão de investigação 

Categorias Sub-categorias 

Competências de Conhecimento 

e de raciocínio 

Aquisição de conhecimento científico 

Identificação e resolução de um problema 

Planificação e realização de uma actividade 

experimental 

Formulação de hipóteses 

Pesquisa de informação 

Competências de Atitudes 

 

Para a segunda questão de investigação, que se prende com as dificuldades que os 

alunos sentiram, as respectivas categorias e subcategorias são apresentadas no 

quadro 4.6. 

 

Quadro 4.6 

Categorias e subcategorias referentes à segunda questão de investigação 

Categorias Sub-categorias 

Competências de Conhecimento 

e de raciocínio 

Aquisição de conhecimento científico 

Identificação e resolução de um problema 

Planificação e realização de actividade 

experimental 

Pesquisa de informação 

Competências de Comunicação 

Competências de Atitudes  

 

Finalmente, para a terceira questão de investigação, que tem a ver com a avaliação 

que os alunos fazem das aulas, foram identificadas as categorias constantes no 

quadro 4.7. 
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Quadro 4.7 

Categorias referentes à terceira questão de estudo 

Categorias 

Gosto pelas tarefas 

Importância das tarefas 

 

 

Em síntese, este capítulo abordou os métodos de investigação e instrumentos de 

recolha de dados. O método de investigação a utilizar é a investigação qualitativa. 

Os instrumentos de recolha de dados são a observação naturalista, a entrevista e os 

documentos escritos produzidos pelos alunos. Para analisar os dados, recorre-se à 

análise de conteúdo cuja primeira fase é, a partir dos dados, a identificação de 

categorias e subcategorias para dar resposta às questões de estudo. 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com este estudo, após a 

leccionação das aulas. Este estudo tinha como finalidade conhecer as reacções dos 

alunos quando é aplicada a resolução de problema como estratégia de ensino na 

leccionação do tema “energia”. Assim, pretende-se dar resposta a três questões: 

 

- Que competências desenvolveram os alunos, quando envolvidos em tarefas de 

resolução de problemas, durante a leccionação do tema “energia”? 

- Que dificuldades tiveram os alunos, quando envolvidos em tarefas de resolução de 

problemas, durante a leccionação do tema “energia”? 

- Que avaliação fizeram os alunos das aulas de Ciências Físico-Químicas, quando 

envolvidos em tarefas de resolução de problemas, durante a leccionação do tema 

“energia”? 

 

Os dados foram recolhidos por meio de entrevistas em grupo focado, realizadas 

após a leccionação da unidade, gravação das aulas e produção de documentos 

escritos pelos alunos, ambos durante a leccionação das aulas. Seguidamente, são 

apresentados os resultados referentes a cada categoria de estudo, para cada questão 

de investigação. 
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Competências desenvolvidas pelos alunos 

 

As competências desenvolvidas pelos alunos incluem as categorias competências de 

conhecimento e de raciocínio e competências de atitudes. Apresentam-se, de 

seguida, os resultados relativos à primeira categoria. 

 

 

Competências de conhecimento e raciocínio 

 

Para esta categoria foram identificadas subcategorias, aquisição de conhecimento 

científico, identificação e resolução de um problema, planificação e realização de 

uma actividade experimental, formulação de hipóteses e pesquisa de informação. 

 

Aquisição de conhecimento científico 

 

Em relação à aquisição de conhecimento científico, num dos grupos entrevistados, 

quando colocada a questão “O que é que aprenderam com as tarefas que vocês 

fizeram” houve um dos alunos que respondeu “Aprendemos quais as fontes de 

energia, a fonte e o receptor, quais eram as energias renováveis e não renováveis…” 

[entrevista, grupo 1, Março de 2011] 

Outro grupo entrevistado mencionou que realizou diversas aprendizagens, 

nomeadamente a noção de energia e de fonte de energia: 

 

Professor: Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então pronto. O que é 
que vocês aprenderam com as fichas que vocês fizeram? 
A2: Muita coisa. 
Professor: Muita coisa? O que é que é muita coisa? 
A4: Aprendemos sistemas… 
Professor: Vai dizendo aquilo que te lembras. Por exemplo, logo no início… 
A1: Ah, ya, aprendemos o que é energia, as fontes de energia,… 
(…) 
A1: O receptor de energia… 
Professor: Que mais? O que é que aprenderam mais? 
A3: O que é a energia… 
[risos] 



53 

 

Professor: Isso já disseram. Ah, e mais para a… Nas últimas aulas, o que é 
que vocês aprenderam? 
A1: Nada… 
A2: Coisinha lá da radiação, convecção. 
A3: Convecção, condução. 
A4: Enganei-me. 
[muita confusão] 
Professor: E mais? O que aprenderam mais? 
A1: Mais nada. 
A2: Sobre energia potencial e cinética e sobre a energia gravítica. 
[risos] 
A3: E mais nada… 

[entrevista, grupo 2, Março de 2011] 

 

Outro grupo entrevistado mencionou: 

 

Professor: Ah, o que é que vocês aprenderam com as actividades que vocês 
fizeram? 
[risos] 
A4: Tanta coisa! 
[risos] 
Professor: O quê? Lembram-se? 
A2: Ah, era a energia… 
A1: Condução, convecção… 
A2: Eficiência energética… 
Professor: Eficiência energética? E sobre isso o que é que… o que é que 
aprenderam? 
A3: Ah, o stor deu-nos uma ficha com o que é que nós podíamos pôr na casa 
pa casa ficar eficiente. 
(…) 
Professor: O que é que tu aprendeste com essa ficha? 
A5: Eu nessa ficha o que eu aprendi foi os… os materiais que eram bons 
condutores de calor, a madeira não é, a prata é muito boa condutora de calor, 
o aço também é, o plástico não é… 

[entrevista, grupo 3, Março de 2011] 

 

Estes dados são corroborados nos documentos produzidos pelos alunos. Ao serem 

analisados os documentos referentes à primeira tarefa, verificou-se que os alunos 

aprenderam a identificar a fonte e o receptor de energia, bem como a transferência, 

transformação e manifestação de energia. Alguns extractos exemplificam o que foi 

escrito, como “O fogão transforma energia química em energia mecânica.” (grupo 1, 
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questão 6) e “A fonte de energia de uma mota é a gasolina e o receptor é a mota.” ( 

grupo 4, questão 6). 

Também nas restantes tarefas é notório que os alunos adquiriram conhecimento 

científico, como é o caso dos exemplos “Sopa «muito quente» significa sopa a uma 

elevada temperatura e água «fria» significa água a uma baixa temperatura.” (tarefa 3, 

grupo 5, questão 6) e “A pega não é de metal, porque o aço é um bom condutor 

térmico e o plástico não.” (tarefa 3, grupo 1, questão 7). 

No fim de cada tarefa, sempre que se pedia aos alunos que reflectissem sobre o que 

aprenderam, a esmagadora maioria das respostas dadas a esta questão prendiam-se, 

precisamente, com aquisição de conhecimento científico: “Aprendemos que a 

energia é muito importante no dia-a-dia, o que era a transformação de energia, a 

transferência de energia, a fonte de energia, o receptor de energia, aprendemos 

também o que é a energia química e energia térmica.” (tarefa 1, grupo 2, questão 8). 

Finalmente, também se verificou que alguns extractos de gravações de aulas 

evidenciam aquisição de conhecimento científico. Por exemplo, o seguinte mostra 

que o grupo adquiriu o conceito de energia potencial: 

 

A2: Imaginem uma situação na qual a energia potencial seja convertida em 
energia cinética. Descrevam-na. 
A3: É a energia armazenada em condições de ser utilizada. Já percebi. 
A2: É energia armazenada. 
A4: O carro tinha energia armazenada, o que fez com que… 
(…) 
A2: Toda a energia armazenada nas baterias, nos alimentos e nos 
combustíveis é energia potencial. 

[tarefa 4, gravação 1] 

 

Numa outra gravação ouviu-se, em relação à energia cinética, que: 

 

Professor: Mas porque é que andou com mais velocidade? 
A1: Porque ele atirou com mais força do que o irmão. 
A2: Porque possui mais energia cinética. 

[tarefa 4, gravação 2] 
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Num outro grupo, também ficou o registo “Uma pedra que rola com maior 

velocidade possui mais estragos numa parede porque possui maior energia cinética.” 

[tarefa 4, gravação 3]. 

No que respeita a esta subcategoria, todos os elementos de recolha de dados 

evidenciaram que os alunos adquiriram conhecimento científico a diversos níveis e 

em todas as tarefas. Alguns exemplos são as noções de fonte e receptor de energia, 

transferência e transformação de energia, energia potencial e cinética, de entre 

outros. 

 

Identificação e resolução de um problema 

 

Nas transcrições das entrevistas, um grupo de alunos mencionou o modo como 

resolveram o problema que lhes foi proposto na tarefa 2: 

 

A3: Então, ah, acho que foi assim, ah, no nosso grupo, como aquilo era tipo 
ah, [risos], era tipo, como é que aquilo era? [risos] um tubo, né? Ya, então nós 
metemos outro tubo, tapou-se, acho que foi assim, já não me lembro bem… 
Metemos outro tubo, aquilo tapou-se e depois o problema ficou resolvido. E 
também para tirar o petróleo da água, que já tava a derramar. Então no nosso 
grupo dissemos tipo uma máquina, que flutuava, que tinha, tipo, como é que 
eu hei-de dizer, tinha… Isto era uma porta, „tá a ver? Abria, tirava água com 
petróleo, porque aquilo detectava se tinha ou não petróleo e saia para fora. 
Só ficava lá o petróleo. 

[entrevista, grupo 1, Março de 2011] 

 

Este excerto evidencia que resolver um problema foi uma aprendizagem para este 

aluno. Num outro extracto, os alunos também mostraram que aprenderam a 

identificar o problema, “Há um texto, com perguntas, e nós temos de arranjar 

soluções para os problemas que houve.” [entrevista, grupo 3, Março de 2011]. 

Os documentos escritos corroboram estes dados. Muitos deles evidenciam que a 

maioria dos grupos de alunos aprendeu a identificar o problema, e, em alguns casos, 

a resolvê-lo. É o caso da tarefa 2, em que se pedia aos alunos, numa das questões, 

para arranjarem uma solução afim de que o derrame de petróleo cessasse. Num dos 

grupos, a resposta foi a seguinte: 
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Para ajudar a BP a resolver o problema, eu pensei que se fizéssemos umas 
máquinas que flutuassem e que com uma pega nelas postas conseguissem 
resolver o problema, na plataforma que afundou podíamos inventar um 
navio com uma pega de metal que conseguisse trazer a plataforma à 
superfície e daí se calhar conseguiam resolver o problema. Depois também 
como vai continuar a derramar construir um tubo de metal para que o navio 
com a sua pega de metal o conseguisse encaixar e aí o problema resolvesse. 

[tarefa 2, grupo 5, questão 2] 

 

Um outro exemplo expresso nos registo escritos que mostra que os alunos 

aprenderam a identificar o problema surge na tarefa 5, onde se pergunta qual a 

problemática associada ao artigo que aparece na primeira parte do guião: “O 

problema é que queremos que exista mais eficiência energética nos edifícios.” [tarefa 

5, grupo 5, questão 1] 

 

Num dos registos áudio, também ficou registada a seguinte transcrição, que, uma 

vez mais evidencia esta aprendizagem: 

 

A1: Não, já sei! O problema associado é que eles iam construir um coiso… 
A2: Construir o quê? 
A1: Um edifício! 
A2: Um edifício? 
A1: E que consumisse… menos… energia… para… para… o 
aquecimento… Que era para pagar menos! 

[tarefa 5, gravação 1] 

 

No excerto anterior, pode verificar-se que os alunos conseguiram identificar o 

problema relacionado com a eficiência energética. 

 

Planificação e realização de uma actividade experimental 

 

A terceira tarefa incluía a realização de actividade experimental. Apenas nos 

documentos escritos os alunos evidenciam esta aprendizagem. Um dos grupos 

elaborou a seguinte planificação: 

 

Materiais: 2 gobelés; placa de aquecimento. 
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Procedimento: Mete-se água a aquecer. Quando a água já estiver “quente” 
pomos o termómetro e vemos a temperatura da água aquecida e depois de 
depositar a água fria vemos a temperatura outra vez. 

[tarefa 3, grupo 1, questão 2] 

 

Evidências desta aprendizagem também surgem em documentos escritos 

produzidos por outros grupos de alunos. 

 

Formulação de hipóteses 

 

Na quarta tarefa, foi solicitado aos alunos que formulassem uma hipótese. A análise 

das respostas dos alunos nas fichas das tarefas permitiu verificar que os alunos 

fizeram esta aprendizagem. É o caso de “O Tomás fez batota, ele inclinou mais que 

o irmão.” [tarefa 4, grupo 1, questão 1], de “O carro do Tomás foi atirado com mais 

força do que o do irmão.” [tarefa 4, grupo 2, questão 1] ou de “O Tomás deve ter 

lançado primeiro o carrinho ou ter inclinado mais a rampa para descer mais rápido.” 

[tarefa 4, grupo 3, questão 1]. 

A discussão em grupo permitiu que os alunos conseguissem formular hipóteses, a 

maioria delas válidas e que puderam, depois, ser comprovadas por pesquisa no 

manual. 

 

Pesquisa de informação 

 

No que respeita à pesquisa de informação, também os dados recolhidos pelos 

diferentes instrumentos evidenciam que os alunos desenvolveram essa competência. 

Num dos excertos das entrevistas, quando se pergunta o que os alunos aprenderam 

com a realização das tarefas, um deles responde “Aprendemos a procurar no livro.” 

[entrevista, grupo 3, Março de 2011]. 

Existem outras evidências nos documentos escritos que nos mostram que os alunos 

aprenderam a pesquisar informação. É o caso desta resposta dada por um grupo na 

terceira tarefa: “A temperatura é uma grandeza física. Para medir a temperatura 

utilizamos os termómetros. Quando 2 corpos com temperaturas diferentes são 
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colocados em contacto, após algum tempo, ficam à mesma temperatura, diz-se que 

se atingiu o equilíbrio térmico.” [tarefa 3, grupo 6, questão 4]. 

A pesquisa de informação foi solicitada em todas as tarefas. Os alunos aprenderam a 

pesquisar, como os diferentes instrumentos de recolha de dados mostram. 

Apresentam-se, agora, os resultados relativos à segunda categoria. 

 

Competências de atitudes 

 

No que respeita a esta categoria, também foram obtidos alguns resultados que 

mostram que os alunos aprenderam a partilhar ideias em grupo, que é uma 

competência de atitude preconizada pelas Orientações Curriculares. É o caso das 

transcrições das gravações das aulas, e nesta em concreto: 

 

A1: Então, o Tomás tinha uma pista… 
A2: Tinha o quê? 
A1: Uma pista… E ele fez com que o carro chegasse mais depressa ao fim da 
pista. Queres melhor? 
A2: Acho que não… 
A3: O Tomás tinha uma pista mais inclinada… 
A4: Do que a do irmão! 
A2: Sim… 
A3: O que fez com que… o carro do Tomás, que era mais leve, 
Professor: Os carros são iguais! 
A3: Ah então esquece que era mais leve. Chegasse mais depressa ao fim da 
corrida, ou da pista. 
A4: Façam uma pesquisa no vosso manual que vos permita comprovar a 
hipótese levantada. Escrevam um resumo das conclusões a que chegaram. 
A4: Temos de pesquisar esta e esta. 
A5: Não é “e” é “até”! 
A3: São três páginas, cada uma lê uma página. 
[Leitura e conversas paralelas] 
A4: O Tomás, no princípio da corrida, deu… mais balanço… 
A3: Então o 2? 
A4: O 2 é só para pesquisar. 
A3: Vai tendo energia cinética! 
A1: Mete que o carro assim obteu energia cinética. 
A4: Sim! 
A1: Ta aqui escrito, obteu a energia… cinética. Fez com que o carro do 
Tomás chegasse mais rapidamente ao fim da pista. Queres melhor? 

[tarefa 4, gravação 1] 
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Este excerto mostra claramente que os alunos que componham aquele grupo de 

trabalho discutiram entre si as ideias e partilharam-nas. Para além disso, dividiram as 

tarefas dentro do grupo. 

 

 

Dificuldades encontradas pelos alunos 

 

Passa-se, agora, à apresentação dos resultados referentes à segunda questão de 

investigação. 

As três categorias são competências de conhecimento e de raciocínio, competências 

de comunicação e competências de atitudes. Apresentam-se, de seguida, os 

resultados referentes à primeira categoria. 

 

 

Competências de conhecimento e de raciocínio 

 

A primeira categoria inclui as subcategorias aquisição de conhecimento científico, 

identificação e resolução de um problema, planificação e realização de actividade 

experimental e pesquisa de informação. 

 

Aquisição de conhecimento científico 

 

No que respeita à aquisição de conhecimento científico, a análise dos documentos 

escritos dos alunos revelou que estes sentiram algumas dificuldades quando estão 

envolvidos em tarefas de Resolução de Problemas sobre o tema energia. Os 

exemplos que a seguir se apresentam pretendem mostrar isso mesmo. Por exemplo, 

“O comboio utiliza energia mecânica.” [tarefa 1, grupo 3, questão 6]. Neste grupo, 

parece evidente que, no caso de um comboio, o grupo não foi capaz de identificar a 

transferência e a transformação de energia neste sistema. O verbo incorrectamente 

utilizado sugere isso mesmo. O mesmo se passa com o exemplo “O aquecedor 

trabalha a energia eléctrica e transfere energia térmica.” [tarefa 1, grupo 8, questão 

6]. 
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O próximo exemplo revela dificuldades na compreensão do conceito de convecção 

e na distinção entre um corpo, ou um sistema, e uma das suas propriedades, a 

temperatura: “As correntes de convecção fazem com que a temperatura alta suba.” 

[tarefa 3, grupo 1, questão 10]. 

Quando os alunos são questionados, na última parte de cada tarefa, sobre as 

dificuldades que sentiram durante a realização das mesmas, surgem muitas respostas, 

por exemplo, “Tivemos dúvidas a identificar as fontes e os receptores, porque foi a 

primeira aula que demos esta matéria e ainda não sabíamos esta matéria.” [tarefa 1, 

grupo 9, questão 9]. 

Os exemplos citados revelam dificuldades na aquisição de conhecimento científico. 

Apresentam-se, agora, os resultados das subcategorias seguintes. 

 

Identificação e resolução de um problema 

 

No que respeita a esta subcategoria, a análise das transcrições dos registos áudio das 

aulas também revelou dificuldades sentidas pelos alunos. O seguinte excerto, 

referente à quinta tarefa, revela dificuldades por parte do grupo em identificar o 

problema associado ao artigo que surge na tarefa: 

 

Professor: Então e vocês como é? 
A1: Ah, então, a partir de 2007 vão construir novos edifícios. E para os 
edifícios estarem mais… ah… vão pôr painéis! 
Professor: Vão pôr painéis quê? 
A1: Energia. 
Professor: Para aumentar a eficiência quê? 
A2: Ah, térmica. 
[risos] 
Professor: O que é que eu faço, para eficiência energética do meu edifício? 
A3: Pôr painéis solares… 
Professor: E mais? 
[pausa] 
Professor: Vão lá ver a folha, está lá tudo escrito! O que é que eu faço mais, 
para aumentar a eficiência energética? 
A2: Ah, painéis solares… 
Professor: E mais? 
[pausa] 
Professor: Então? Tá aí tudo escrito, digam-me! 
A3: Palas nas janelas… 
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Professor: Palas nas janelas e mais? 
A1: Vidros duplos… 
A2: Painéis solares… 
A1: Ar condicionado, radiação no verão… 
Professor: Pronto, agora vão ler isso com atenção e respondem à primeira 
pergunta. 
A2: Ok! Aquecimento de água… 
A3: Isolamento térmico, pontes térmicas… 
[pausa, conversas] 
A2: Expliquem por palavras vossas a problemática do que acabaram de ler. 
Sei lá! 
A1: É o que dissemos ao stor, dahh… 
A2: Então escreve! 
[pausa, conversas, brincadeiras] 
A2: Escreve! 
A3: A problemática associada… 
A1: Escreve! 
A4: Sara, basta! 
[risos] 
A2: O problema… 
A3: A problemática… 
[pausa] 
[conflitos, entre usar o termo “problema” e “problemática”] 
A2: A problemática vai ser construir um edifício… 
Professor: Então, já começaram? 
A1: Já. 
Professor: A problemática é que vai ser construído um edifício? Só um?!? 
A1: Um! 
Professor: Portanto, a partir de 2010 só vai ser construído um edifício… 
A2: Uns edifícios! 
Professor: Milhares! 
A3: Alguns. 
A2: Novos edifícios. Stor, pode ser novos edifícios? 
A4: Sim, pode! 
A3: Novos edifícios… Com… Com… Palas nas janelas! 

[tarefa 5, gravação 2] 

 

Problemas na identificação e resolução de um problema surgiram, para além da 5ª 

tarefa, na 2ª, a propósito da notícia que dava conta do afundamento de uma 

plataforma petrolífera, onde foi necessário ler e interpretar o texto com os alunos. 

Por outro lado, na 3ª tarefa, devido às grandes dificuldades que os alunos revelaram 

na 2ª parte, foi necessário dirigi-la. Uma vez que, a partir de três situações, uma 

relacionada com condução, outra com convecção e outra com radiação, era pedido 
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que os alunos as explicassem recorrendo ao manual, o que se fez foi ler o manual 

em voz alta e os alunos responderam, depois, às questões uma a uma. 

 

Planificação e realização de uma actividade experimental 

 

Na 3ª tarefa, onde se incluía a planificação e realização de actividade experimental, 

alguns alunos foram ajudados pelo professor, mas, ainda assim, a análise dos 

documentos escritos dos alunos revelou que alguns grupos tiveram dificuldade em 

planificar a actividade. Por exemplo, “Temos que medir a temperatura da água antes 

e depois.” [tarefa 3, grupo 8, questão 2]. Um outro exemplo é: 

 

Utilizamos uma proveta com um pouco de água quente medimos a 
temperatura, depois uma proveta com água fria e medimos a temperatura da 
água fria e juntamos a água fria com a água quente e o que dá é que a 
temperatura diminui (arrefece). 

[tarefa 3, grupo 2, questão 2] 

 

Como se pode ver nos exemplos anteriores, alguns alunos tiveram muitas 

dificuldades em planificar uma actividade experimental. 

Durante a realização da experiência, foram diagnosticadas dificuldades de 

manuseamento de material de laboratório, para além de que alguns grupos foram 

ajudados durante a planificação no sentido de compreenderem que, no lugar de 

“sopa quente”, poderiam utilizar “água quente”, por uma questão de facilidade. 

 

Pesquisa de informação 

 

Relativamente a esta subcategoria, também os dados evidenciaram dificuldades. A 

seguinte transcrição de um registo áudio revelou que o grupo não conseguiu 

encontrar no manual a “energia que pretendiam” o que revela dificuldades na 

pesquisa: 

 

A2: O irmão do Tomás tem um carrinho com menos força. Dois. Façam 
uma pesquisa no vosso manual das páginas… 
A1: Pera! 
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[pausa, abertura do livro] 
A1: Então? 
A2: Não há aqui a energia que nós precisamos! 

[tarefa 4, gravação 3] 

 

A análise dos documentos escritos também evidencia esta dificuldade. Uma das 

dificuldades apontadas pelos alunos, na última parte de cada tarefa, era, 

precisamente, esta. Um dos grupos deu a resposta “Tivemos dificuldade em 

pesquisar a resposta da nossa pergunta (…).” [tarefa 1, grupo 2, questão 9]. 

Um outro caso aconteceu na segunda tarefa. Nesta, era pedido, a certa altura, que os 

alunos fizessem uma pesquisa, com base no manual, com o objectivo de fazerem 

uma listagem de alternativas aos combustíveis fósseis. A esmagadora maioria dos 

alunos não foi capaz de interpretar os textos do manual, na medida em que a lista de 

fontes de energia não eram senão fontes de energia secundárias provenientes do 

petróleo, como o gasóleo, gasolina, gás natural, de entre outros. 

 

 

Competências de comunicação 

 

A expressão e a compreensão escrita e oral foi outra dificuldade que os alunos 

revelaram. Na segunda tarefa, por exemplo, quando era pedido que os grupos 

fizessem um resumo de textos sobre energias renováveis, houve dificuldades. Na 

maioria dos casos, os resumos não passavam de pedaços do texto original, sem 

ligação entre eles. 

Alguns grupos reconheceram esta dificuldade. Isto foi visível em algumas respostas 

dadas, na última parte das tarefas, quando foi perguntado que dificuldades tiveram 

os alunos. Um exemplo é “Tivemos dificuldade na pergunta 6 porque não 

estávamos a conseguir construir frases com as palavras indicadas no exercício 6” 

[tarefa 1, grupo 7, questão 9]. 

Também os registos áudio corroboram os resultados anteriores, como é o caso do 

que se segue: 
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“Professor: Mas porquê? Têm que me dizer porquê. 
A2: Como comeu muito… 
A4: Risca tudo! Vamos começar de novo!” 

[tarefa 4, gravação 1] 

 

Neste excerto, um dos alunos sugere que a resposta já redigida seja riscada e que se 

comece a redigir de novo, o que revela que houve dificuldades a exprimir as ideias. 

Para terminar, eis outro registo onde são evidentes as dificuldades deste grupo na 

expressão escrita: 

 

A2: Professor! 
Professor: Diz. 
A1: Nós já temos a ideia na nossa cabeça, não conseguimos é descrevê-la… 
Professor: Então, agora têm de conseguir verbalizar isso! É pegar na ideia e 
meter a ideia no papel. 

[tarefa 4, gravação 3] 

 

Os exemplos dados revelam que os alunos tiveram dificuldades na expressão escrita 

e oral. Em alguns grupos, também houve dificuldades em interpretar o que lhes era 

solicitado no guião da tarefa. 

 

 

Competências de atitudes 

 

A última categoria para esta questão de investigação são as competências de atitude. 

De facto, numa das entrevistas um dos alunos referiu que, no seu grupo, os 

membros entravam em conflito: 

 

A2: Mas deu confusão. Quer dizer, no meu grupo. Porque imagine, eu tinha 
uma opinião, e depois ela tinha outra, depois, pronto, cada um tinha a sua 
opinião… E depois ninguém se entendia. 
Professor: E não chegavam a nenhum consenso? 
A1: E depois no fim chegávamos… 
Professor: Chegavam? 
A1: Chegávamos. Mas havia outras pessoas que falavam de coisas que não 
tinham a ver com o trabalho. 

[entrevista, grupo 1, Março de 2011] 
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Por outro lado, um dos grupos também escreveu, na reflexão de uma das tarefas 

“As nossas dificuldades foram na pergunta 6, porque não sabíamos as fontes de 

energia, nem o receptor, porque às vezes, entramos em conflito, porque às vezes 

temos opiniões diferentes.” [tarefa 1, grupo 10, questão 9]. 

Estes dados revelam que houve, de facto, algumas dificuldades na partilha de ideias 

em grupo. 

Algumas das categorias e subcategorias das duas primeiras questões de investigação 

são semelhantes, o que é explicado pelo facto das dificuldades dos alunos se 

encontrarem relacionadas com as suas aprendizagens. 

 

 

Avaliação que os alunos fizeram das aulas de Ciências Físico-Químicas 

 

Para a última questão de investigação, foram identificadas duas categorias, gosto 

pelas tarefas e importância das tarefas. 

 

 

Gosto pelas tarefas 

 

Os excertos seguintes mostram que os alunos gostaram bastante de realizar a 

actividade laboratorial proposta: 

 

Professor: (…) Então, o que é para vocês ema boa aula de Físico-Química? 
A1: Aula com experiências. 
A2: Experiências! 
A3: Experiências. 
A4: Experiências. 
Professor: O que é que vocês então gostam mais de fazer? É experiências? 
A2: Experiências. 
Professor: E porquê? 
A1: Porque é mais, porque tamos a mexer. 

[entrevista, grupo 2, Março de 2011] 

 

Este excerto também revela que o gosto dos alunos pelas aulas de Ciências Físico-

Químicas aumenta se o professor recorrer a actividades de laboratório. 
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Importância das tarefas 

 

Os alunos consideraram, nas mesmas entrevistas, que as tarefas foram importantes 

na sua aprendizagem. Os próximos excertos revelam isso mesmo: 

 

Professor: O que aprenderam mais? Como é que vocês aprenderam melhor, durante 
as actividades que fizeram, como é que vocês acham que aprenderam melhor? 
A2: A fazer as actividades. 
Professor: Mas como? Mas como? Acham que aprenderam mais, com as 
actividades? 
A2: Acho que sim. 
(…) 
Professor: Vocês acham que aprenderam melhor assim? Ou nem por isso? 
A4: Sim… 
Professor: E porquê? 
A4: Porque „tavamos a praticar… 

[entrevista, grupo 1, Março de 2011] 

 

E num outro grupo os alunos também considerou o mesmo: 

 

Professor: Mas vocês acham que as tarefas foram importantes para a vossa 
aprendizagem… 
A4: Não muito. 
A1: Mais ou menos. 
A4: Mais ou menos, ya. 
Professor: E porquê? 
A3: Por um lado porque explica-nos mais ou menos a matéria porque temos de 
encontrar e responder à pergunta. Mas por outro, sempre é melhor explicado do 
que tar a procurar. 

 

 [entrevista, grupo 3, Março de 2011] 

 

Portanto, os alunos consideraram que aprenderam com a realização das tarefas, o 

que vai de encontro com os resultados obtidos para a primeira questão de 

investigação, que revelou que os alunos desenvolveram diversas competências. 

Em síntese, os alunos desenvolveram diversas competências, em vários domínios e 

revelaram, também, dificuldades na realização das tarefas. Consideraram-nas, no 

entanto, importantes para a sua aprendizagem. 



67 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Discussão, conclusões e implicações do estudo 

 

Com este estudo, pretendia-se conhecer as reacções dos alunos de 7º ano de 

escolaridade ao uso da estratégia de ensino de resolução de problemas na 

leccionação da unidade “energia”. As questões de estudo identificadas prendiam-se 

com as competências adquiridas pelos alunos, durante estas aulas, com as suas 

dificuldades e, finalmente, com a avaliação dos alunos das aulas leccionas. 

Esta estratégia foi escolhida uma vez que é valorizada pelas Orientações Curriculares 

e que permite o desenvolvimento de diversas competências, contribuindo, deste 

modo, para a literacia científica dos alunos (Galvão et al. 2002). 

Participou neste estudo uma turma, de uma escola de um meio urbano e os 

instrumentos de recolha de dados foram diversos. Utilizou-se a observação 

naturalista, entrevistas e grupo focado e documentos escritos produzidos pelos 

alunos. 

Este capítulo encontra-se organizado em três secções. Na primeira, discutem-se os 

resultados obtidos. Na segunda, expõem-se as conclusões do estudo efectuado e 

uma reflexão pessoal. Na terceira, aborda-se as implicações do trabalho realizado e 

possíveis futuros estudos. 
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Discussão dos resultados obtidos 

 

Com a primeira questão de estudo pretendia-se conhecer as competências 

desenvolvidas pelos alunos quando envolvidos em tarefas de resolução de 

problemas. 

Os resultados evidenciaram que os alunos adquiriram conhecimento científico, 

aprenderam a identificar e a resolver problemas, a formular hipóteses e a pesquisar 

informação. Além disso, os alunos também adquiriram competências de atitude. Os 

resultados obtidos corroboram com a literatura existente sobre o assunto. Tal como 

refere Lopes (2004), resolver problemas em Física ou em Química permite que os 

alunos desenvolvam diversas competências, pelo que é uma estratégia conducente 

ao pleno desenvolvimento das competências consagradas nas Orientações 

Curriculares (Galvão et al., 2002). 

O facto dos alunos terem adquirido e desenvolvido competências pode também 

estar relacionados com o trabalhado em grupo. Este potencia um processo de 

aprendizagem mais dinâmico, o desenvolvimento social dos alunos o 

desenvolvimento do pensamento crítico e a incorporação de novos conceitos 

científicos (Lopes & Costa, 1994). Ao serem analisados os resultados obtidos, 

verifica-se também uma relação importante entre as vantagens do trabalho em 

grupo, apontadas por vários autores (e. g. Novais, 1989), e as competências que 

estes alunos desenvolveram quando envolvidos em tarefas de resolução de 

problemas realizadas em grupo. 

No que respeita às dificuldades sentidas pelos alunos, verificou-se, de uma maneira 

geral, que estas estavam relacionadas com as suas aprendizagens. Os alunos tiveram 

dificuldades na aquisição de conhecimento científico, na identificação e resolução de 

problemas, na pesquisa de informação e no domínio das atitudes, de entre outros. 

De facto, os resultados sugerem que os alunos enfrentaram durante as tarefas vários 

obstáculos que tiveram de ultrapassar, permitindo-lhes desenvolver várias 

competências. Um problema não é mais do que uma dificuldade que os alunos 

deverão ultrapassar (Presseien, 1985). Os resultados obtidos parecem, então, 

corroborar esta ideia, pelos motivos já anteriormente referidos. 



69 

 

Estes resultados também vão de encontro ao que diz Dunker (1972). Segundo este 

autor, quando um aluno é confrontado com um problema, surgem inúmeras 

dúvidas, como aliás os resultados evidenciaram, o que se prende, precisamente, com 

a natureza desta estratégia de ensino. Na verdade, um problema não pode ser 

resolvido recorrendo aos processos mais básicos e automatizados, nem recorrendo à 

memorização de alguns conteúdos científicos, ou outros, o que desencadeia o 

pensamento e o que faz com que surjam dúvidas nos alunos. No entanto, o 

desencadear do pensamento é, precisamente, o motor do desenvolvimento de 

competências. 

A última questão de investigação prendia-se com a avaliação que os alunos fazem 

das aulas de Ciências Físico-Químicas. Os resultados mostraram que os alunos 

consideraram as tarefas importantes para a sua aprendizagem, o que vai de encontro 

às ideias anteriores. Os próprios alunos reconheceram que, apesar das dificuldades 

encontradas durante a realização das tarefas propostas, estas foram importantes para 

a sua aprendizagem. 

Outra categoria desta última questão de investigação prendia-se com o gosto dos 

alunos pelas aulas. Relativamente a esta, os resultados mostraram claramente que os 

alunos preferem aulas de carácter prático, nomeadamente aulas experimentais. 

 

 

Conclusões e reflexão final 

 

A implementação desta estratégia, com esta turma, permitiu aos alunos tomarem 

contacto com uma experiência de aprendizagem totalmente diferente das que eles 

estão habituados, onde os alunos se encontram envolvidos na realização de tarefas, 

sendo eles próprios a ir em busca do conhecimento, ao invés do professor ter um 

papel de transmissor. 

Por outro lado, este tipo de tarefas em que os alunos se encontrem mais 

activamente envolvidos nas aulas, como já foi referido anteriormente, pode ser 

potenciador na medida em que desenvolvem inúmeras competências. Uma das mais 

importantes conclusões deste estudo prende-se, precisamente, com esta questão. 

Muitos professores de Física e de Química, resistentes à mudança que as 
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Orientações Curriculares sugerem, isto é, que ainda leccionam as suas aulas num 

modelo tradicional, utilizando maioritariamente estratégias expositivas, muito 

centradas no professor, estão convencidos que é a melhor maneira dos alunos 

desenvolverem competências. Nesta circunstância, a probabilidade dos professores 

deixarem de lado tarefas de resolução de problemas para segundo plano é grande, 

levando a que os alunos não desenvolvam, em pleno, todas as competências 

preconizadas nas Orientações Curriculares. 

Uma outra questão importante prende-se com a necessidade de utilizar, em sala de 

aula, estratégias diversificadas. Alguns alunos mostraram, na penúltima e na última 

tarefas, algum cansaço em relação à estratégia utilizada. Na realidade, apesar da 

importância que tiveram no desenvolvimento de competências, a estratégia não foi 

diversificada ao longo de quase dois meses de aulas para estes alunos. Por isso, fica 

o apontamento da importância, no dia-a-dia de um professor, em diversificar as suas 

estratégias. 

No que respeita à evolução do professor, este após a realização deste trabalho, 

mostrou-se disponível para aplicar esta estratégia como maior frequência 

futuramente, pelos motivos já referidos anteriormente. Esta experiência foi diferente 

de outras, enquanto professor e, até, enquanto aluno, na medida em que, por 

questões de tradição, esteve sempre mais habituado a estratégias em que o aluno 

mantinha, na sala de aula, um papel passivo. Assim, a experiência foi importante 

para compreender a importância do uso de outras estratégias em sala de aula, para 

além de também, o próprio professor, ter desenvolvido competências, 

nomeadamente, a de o capacitar, para futuramente, poder utilizar estratégias 

semelhantes a esta, a de lhe fornecer um espírito crítico que lhe permita ter ideias 

para elaboração de tarefas e reflectir sobre o resultado que as mesmas surtiram em 

sala de aula. 

 

 

Implicações do estudo 

 

Este estudo não pode ser generalizado devido ao tamanho reduzido da amostra e ao 

facto da amostra não ser, de modo algum, significativa. No entanto, pensa-se que se 
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fosse aplicado a outros alunos os resultados seriam semelhantes. Isto deve-se a duas 

questões, essencialmente. Em primeiro lugar, ao facto dos resultados corroborarem 

com a literatura existente sobre este assunto. Em segundo porque o estudo pode ser 

considerado credível, na medida em que se utilizaram diversas fontes de recolha de 

dados e triangulação, sempre que possível. 

Esta questão do estudo não poder ser generalizado levantou uma outra, após a 

realização do mesmo. Se o estudo tivesse sido realizado com alunos do Ensino 

Secundário os resultados obtidos seriam diferentes? E em que medida? Esta 

primeira questão é motivada pelo facto dos alunos do Ensino Secundário se 

encontrarem, do ponto de vista cognitivo, mais desenvolvidos, para além do facto 

dos alunos que frequentam as disciplinas de Física e de Química, possuírem à 

partida, uma maior predisposição para elas, uma vez que as disciplinas deixam de ser 

obrigatórias, após concluída a escolaridade básica. 

Finalmente, a segunda questão levantada por este estudo prende-se com a 

receptividade dos professores em utilizar esta estratégia de ensino, sendo esta de 

grande importância para a promoção da literacia científica. 

Em suma, este trabalho contribuiu para compreender de que forma reagem os 

alunos à estratégia de resolução de problemas e que esta estratégia pode ser 

potenciadora de desenvolvimento de competências. 
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APÊNDICE A: TAREFAS APLICADAS NA SALA DE AULA 
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Vamos explorar situações do dia-a-dia e procurar identificar aplicações da energia. 
 

Parte I – Observa… 
 
Observem as imagens que a seguir se apresentam: 
 
             
 

 
 
         
                                                                                                                                                                             

                                         jlskdfjçlsFig 3: Eléctrico 
 
 
 

    Fig 1: Candeeiro                           Fig 2: Moinho de vento 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
          Fig 6: Automóvel 

Fig 4: Ventoinha                        Fig 5: computador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Fig 7: Aquecedor                                                    Fig 8: Fogão 

ESCOLA SECUNDÁRIA  
 

 CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS - 7º Ano 

Tarefa – Utilização de Energia no dia-a-dia 
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1. Formulem três questões que estas imagens vos tenham suscitado, e para as 
quais não saibam a resposta. 
 

2. Apresentem as questões que formularam à turma. 
 

3. Seleccionem cinco questões, das apresentadas, em turma. 
 

4. Distribuam as cinco questões por cada um dos cinco grupos formados e, 
recorrendo às páginas 186 a 189 do vosso manual pesquisem a resposta para 
a questão com que ficaram. 
 

5. Escrevam a resposta à questão e apresentem-na à turma. 
 

Parte II – Aplica… 
 
Leiam, atentamente, as seguintes palavras ou expressões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Escrevam cinco frases utilizando os termos ou expressões. 
 

7. Apresentem as frases que redigiram à turma. 
 
 
 

Parte III – Reflecte 
 
 

8. O que aprenderam com a realização desta tarefa? 
 

9. Que dificuldades tiveram na realização desta tarefa? 
 

10. O que mudariam nesta tarefa? 
 

 

Fonte de Energia 
Receptor de Energia 

Transferência de Energia 

Transformação de Energia 

Pilha 

Carro 

Motor eléctrico 

Gasolina 

Comboio 

Lanterna 

Energia 

Manifestação de Energia Energia eléctrica 

Energia mecânica 

Energia térmica 

Energia química 
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Hoje vamos explorar alternativas ao uso de combustíveis fósseis. 

Parte I – A problemática… 

 

Lê, atentamente, a seguinte notícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifiquem a problemática associada à notícia e expliquem-na por palavras 

vossas. 

 

2. Planifiquem uma solução para o problema da BP e redijam um pequeno 

texto onde a expliquem. 

 

3. Leiam o texto que redigiram à turma. 

ESCOLA SECUNDÁRIA  
 

 CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS - 7º Ano 

Tarefa – Energias renováveis e não renováveis 

 

BP retoma operação para selar fuga depois de problema técnico ter parado 
trabalhos 
 
A BP retomou ontem à noite a operação “top kill” para selar a fuga de petróleo a 
1500 metros de profundidade, depois de um problema técnico ter obrigado à 
suspensão dos trabalhos. 
Inicialmente, os responsáveis da BP garantiram que tudo estava a correr conforme 
o previsto. O processo utilizado, que começou ao início da tarde, consiste em 
injectar uma mistura de lama e químicos para dentro do poço, através do 
mecanismo de segurança chamado blowout preventer. O objectivo é empurrar o gás e 
o petróleo para o fundo do mar. 
Horas depois, a BP reconheceu que a operação não estava a ter sucesso e decidiu 
suspender a injecção quando os engenheiros detectaram que demasiada lama 
estava a escapar, juntamente com o petróleo, noticia o “New York Times”. Estes 
explicam que não ficaram surpreendidos com o problema e que acreditam ser 
capazes de selar o poço. 
Entretanto, a operação já foi retomada. (…) 
Desde que a plataforma Deepwater Horizon se afundou, a 22 de Abril, o poço está a 
libertar petróleo à razão de entre dois e três milhões de litros por dia. A maré 
negra já atingiu 110 quilómetros da costa da Luisiana. Ontem, o Governo norte-
americano aprovou parte de um plano ambicioso para construir ilhas-barreira a 
fim de travar o avanço da poluição na Luisiana, informa a BBC. 

In PÚBLICO, 28.05.2010 
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Parte II – Alternativas… 

 

Actualmente, os combustíveis fósseis são muito usados. Basta pensar nos 

automóveis, nos aviões e até no gás que abastece as nossas casas. Estes 

combustíveis são, no entanto, muito poluentes e podem trazer catástrofes 

ambientais, como acabaram de ler na notícia. 

 

4. Façam uma pesquisa de fontes de energia alternativas aos combustíveis 

fósseis, recorrendo ao manual, e elaborem uma listagem. 

 

 

 

 

Parte III – Diferentes fontes de energia… 

 

Cada grupo ficará, agora, responsável por uma fonte de energia alternativa da lista 

que elaboraram. 

5. Façam uma lista dos tópicos que irão conduzir uma pesquisa vossa acerca 

das energias que identificaram. 

 

6. Apresentem a vossa lista à turma. 

 

7. Façam a pesquisa, da fonte de energia do vosso grupo, com base na lista de 

tópicos elaborada e com base nos textos que o professor vos vai fornecer. 

 

8. Redijam um texto onde apresentem as principais conclusões da pesquisa que 

fizeram. 

 

9. Apresentem o resultado da vossa pesquisa à turma. 
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Parte IV – Aplica… 

 

10. Suponham que fazem parte de uma comissão de uma campanha publicitária 

e que vos encomendam cartazes publicitários para sensibilizar a população 

para a dependência de combustíveis fósseis. Escrevam um slogan que pudesse 

figurar nesse cartaz publicitário. 

 

11. Os gráficos da figura 1 representam a velocidade média do vento, ao longo 

do ano, em quatro locais diferentes. Pela leitura dos dados, refiram em qual 

dos locais, A, B, C ou D, construiriam um parque eólico. Justifiquem a vossa 

resposta. 

 

Parte V – Reflecte… 

 

12. O que aprenderam com a realização desta tarefa? 
 

13. Que dificuldades tiveram na realização desta tarefa? 
 

14. O que mudariam nesta tarefa? 

 

15. O que gostaram mais? E menos? Porquê? 
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Parte I 
 
O André não gosta da sopa muito quente e, habitualmente, quando a mãe o chama 
para ir jantar e ele se senta à mesa, o André tem por hábito acrescentar água fria à 
sopa. 
 

1. Refiram o que acontece à temperatura da sopa, após se adicionar água fria. 
Por que motivo isso acontece? 
 

2. Planifiquem uma actividade laboratorial que vos permita compreender o que 
aconteceu à sopa. 

 

3. Realizem a actividade. 

 

4. Redijam um texto onde apresentem os resultados que obtiveram e procurem 
explicá-los, recorrendo à página 208 do manual. 

 

5. Apresentem o texto que redigiram à turma. 

 

6. Expliquem o significado das expressões “Sopa muito quente” e “água fria” 

recorrendo à página 208 do manual. 

 

 

Parte II 

 

Observa as seguintes imagens e lê os textos: 

 

 
Fig 1: Recuperador de calor 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA  
 

 CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS - 7º Ano 

Tarefa – ___________________________ 

 

O António tem uma casa com dois 

andares e comprou um recuperador de 

calor para aumentar a temperatura da 

casa durante o Inverno. Onde deverá 

ele colocar o aparelho? No piso 

inferior ou no superior? 
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Fig 2: Frigideira 

 

 
Fig 3: Praia 

 

 

7. Façam uma pesquisa nas páginas 212, 213 e 214 do manual que vos permita 

dar respostas às questões colocadas anteriormente. 

 

8. Escrevam as respostas num acetato. 

 

9. Apresentem as respostas à turma. 

 

 

Parte III 
 
Atenta nos seguintes termos: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. Escrevam três frases utilizando os termos anteriores. 
 
 
 
 
 

Convecção 
Condução 

Calor Radiação 

Temperatura 

O Pedro é cozinheiro há 25 anos. Um dia, 

enquanto fazia uma omelete, questionou-se: 

“Porque será que a frigideira é de metal e 

tem uma pega de plástico?” 

O André passou um dia 

inteiro na praia. Ao fim do 

dia, perguntou-se: “Porque 

fiquei bronzeado?” 
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Parte IV 
 

11. O que aprenderam com a realização desta tarefa? 
 

12. Que dificuldades tiveram na realização desta tarefa? 
 

13. O que mudariam nesta tarefa? 

 

14. O que gostaram mais? E menos? Porquê? 
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Parte I – Explora… 

 

O Tomás e o irmão têm duas rampas de lançamento de carrinhos, exactamente 

iguais. Para fazer uma corrida, inclinaram-nas, e colocaram dois carrinhos iguais no 

cimo de cada uma das rampas. O vencedor da corrida foi o Tomás. 

 

1. Apresentem uma hipótese para explicar o facto do Tomás ter ganho a 

corrida. 

2. Façam uma pesquisa no vosso manual, nas páginas 195 a 197, que vos 

permita comprovar a hipótese levantada. 

3. Escrevam um resumo das conclusões a que chegaram durante a pesquisa. 

4. Apresentem o resumo que realizaram à turma. 

 

Parte II – Aplica… 

 

Imaginem outra situação na qual a energia potencial seja convertida em energia 

cinética. 

5. Descrevam-na. 

6. Apresentem-na a turma. 

7. Atribuam um título à tarefa. 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA  
 

 CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS - 7º Ano 

Tarefa – ___________________________ 
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Parte III – Reflecte… 

 

8. O que aprenderam com a realização desta tarefa? 

9. Que dificuldades tiveram na realização desta tarefa? 

10. O que mudariam nesta tarefa? 

11. O que gostaram mais? E menos? Porquê? 
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Parte I 

Lê, atentamente, o seguinte texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA 
 

 CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS - 7º Ano 

Tarefa – Eficiência energética 

 

Novas regras térmicas na construção portuguesa  

A partir de Janeiro de 2007, os novos edifícios vão ser construídos com base em regras mais 

rígidas. O objectivo principal é um maior rigor quanto aos níveis de exigência para a 

construção, de modo a consumir-se menos energia para o aquecimento, arrefecimento e águas 

quentes. Nas janelas, por exemplo, o vidro duplo terá uma utilização quase obrigatória. A 

orientação e tamanho das janelas serão aspectos fundamentais. O isolamento térmico 

obedecerá a critérios mais inflexíveis. Os aspectos construtivos terão em conta as obstruções à 

entrada da radiação solar devido à existência de outros edifícios ou por força do relevo. 

Contemplada está ainda a utilização obrigatória de energia solar para aquecer a água. Pretende-

se assim dar um impulso ao Programa Água Quente Solar, cujo objectivo é instalar um milhão de 

m2 de painéis solares até 2010. As pontes térmicas, ou seja, os pontos de junção entre 

materiais diferentes e locais onde o isolamento térmico é deficiente, serão mais acautelados.  

(Retirado de: Proteste 271 Julho/Agosto 2006) 

 



96 

 

 

(Adaptado de: Proteste 271 Julho/Agosto 2006) 
 
Figura 1 – Alguns aspectos relacionados com o Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifiquem e expliquem por palavras vossas a problemática associada ao 

que acabaram de ler. 

 

2. Apresentem à turma a resposta que deram à questão anterior. 

7 

1- Palas nas janelas (Evitam a incidência directa do sol, provocando um efeito de 
sombreamento) 
2- Panéis solares (Obrigatórios para aquecer águas sanitárias, quando a exposição solar for 
adequada) 
3-Vidro duplos (Mantém a energia térmica da casa durante o Inverno e com estores e 
vidros reflectores evitam a entrada de radiação no Verão. Com caixilharia de corte térmico, 
o desempenho é melhor) 
4- Ares condicionados e radiadores (Este equipamento e a sua instalação passarão a ter 
inspecção obrigatória)  
5 – Aquecimento de água (Os consumos de água quente sanitária são contemplados no 
cálculo dos gastos totais com energia) 
6- Isolamento térmico (Uma camada isolante no interior da parede ajuda a tornar a casa 
mais confortável e a quebrar ruídos exteriores)  
7- Pontes térmicas dentro das paredes (Os pontos onde há perdas significativas de energia 
serão mais acautelados) 
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Parte II 

 

3. Identifiquem locais nas vossas casas onde ocorram perdas e ganhos de 

energia, em relação ao exterior, tanto no inverno como no verão. 

 

4. Consultem as páginas 212 a 215 do vosso manual, bem como a tabela que 

surge no final da tarefa, e façam algumas sugestões para resolver o problema 

da perda de energia, nos locais que identificaram na questão anterior. 

 

5. Relativamente a um dos locais que identificaram, identifiquem o(s) 

mecanismo(s) dominante(s) que transferência de energia que ocorre(m). 

 

6. Apresentem o trabalho que elaboraram à turma. 

 

Parte III 

 

7. O que aprenderam com a realização desta tarefa? 
 

8. Que dificuldades tiveram na realização desta tarefa? 
 

9. O que mudariam nesta tarefa? 
 

10. O que gostaram mais? E menos? Porquê? 

 

 

Material Condutividade Térmica 
(W/mºC) 

Prata 427 

Alumínio 237 

Vidro 0,72-0,86 

Água 0,61 

Tijolo 0,4-0,8 

Madeira (Pinho) 0,11-0,14 

Fibra de vidro 0,046 

Ar 0,026 

Retirado de: Física na Nossa Vida, Física A – 10º ano 

Margarida Rodrigues e Fernando Dias 
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APÊNDICE B: PLANIFICAÇÕES DAS AULAS 
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101 

 

Data: 7 de Fevereiro de 2011 

Duração da aula: 90 minutos 

Hora: 8h10 o primeiro turno; 10h00 o segundo turno 

Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e 
recursos 

didácticos 

     

Fonte de 
Energia 
Receptor de 
energia 
Transferência 
de energia 
Transformaçã
o de energia 

- Formular questões 
- Apresentar as questões à turma 
- Seleccionar questões 
- Pesquisar as respostas para as questões 
- Escrever resposta às questões 
- Apresentar a resposta à turma 
 
- Ouvir o professor e responder às questões colocadas 
 
 
 
- Aplicar os conteúdos educativos, redigindo frases 
- Apresentar as frases redigidas à turma 
 
 
- Reflectir sobre a utilidade da tarefa e das aprendizagens 
que daí resultaram 
 
- Respeitar os colegas e o professor 

- Resolução de um problema (parte I 
da tarefa) 
 
 
 
 
 
- Exposição oral, com questionamento 
dos alunos, para sistematizar os 
conteúdos associados à tarefa 
 
- Resolução de questões (parte II da 
tarefa) 
 
 
- Resolução da parte III da tarefa 

- Grelha de 
observação 

- Guião da tarefa 
(parte I) e manual 
 
 
 
 
- Computador, 
ficheiro de 
PowerPoint e 
videoprojector  
 
- Guião da tarefa 
(parte II) e manual 
 
 
- Guião da tarefa 
(parte III) 
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Data: 14 de Fevereiro de 2011 

Duração da aula: 90 minutos 

Hora: 8h10m o primeiro turno; 10h00m o segundo turno 

Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e 
recursos 

didácticos 

Energias 
Renováveis e 
não 
Renováveis 

- Resolver o exercício do manual adoptado 
 
 
 
 
- Ler e interpretar uma notícia 
- Planificar a solução para um problema 
- Redigir um pequeno texto com a solução encontrada 
- Ler o texto redigido à turma 
 
- Pesquisar, no manual, alternativas aos combustíveis 
fósseis e elaborar uma listagem 
 
 
- Respeitar os colegas e o professor 

- Sistematização dos conteúdos 
educativos da aula anterior com 
resolução de um exercício do manual 
adoptado 
 
- Resolução de um problema (parte I 
da tarefa) 
 
 
 
- Pesquisa de alternativas aos 
combustíveis fósseis (parte II da 
tarefa) 
 
 

- Grelha de 
observação 

- Quadro e 
marcador e manual 
adoptado 
 
 
- Guião da tarefa 
(parte I). 
 
 
 
- Guião da tarefa 
(parte II) e manual 
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Data: 21 de Fevereiro de 2011 

Duração da aula: 90 minutos 

Hora: 8h10m o primeiro turno; 10h00m o segundo turno 

Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e 
recursos 

didácticos 

Energias 
Renováveis e 
não 
Renováveis 

- Elaborar uma listagem de alternativas aos combustíveis 
fósseis 
 
 
- Elaborar uma listagem de tópicos que poderão conduzir 
uma pesquisa acerca das fontes de energia identificadas 
- Apresentar a listagem à turma 
- Fazer a pesquisa em textos fornecidos pelo professor, 
com base na listagem feita 
- Redigir um texto com as principais conclusões 
- Apresentar o resultado da pesquisa à turma 
 
- Ouvir o professor e responder às questões por ele 
colocadas 
 
 
- Escrever um slogan que pudesse figurar num cartaz para 
sensibilizar a população para o problema dos combustíveis 
fósseis 
 

- Sistematização da segunda parte da 
tarefa iniciada na aula anterior 
 
 
- Resolução de um problema (parte III 
da tarefa) 
 
 
 
 
 
 
- Sistematização, por parte do 
professor, das conclusões da parte III 
da tarefa 
 
- Resolução de um problema (questão 
10 da parte IV da tarefa) 
 
 

- Grelha de 
observação 

- Quadro e 
marcador e manual 
adoptado 
 
- Guião da tarefa 
(parte III) e textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guião da tarefa 
(parte IV) 
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Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e 
recursos 

didácticos 

 - Resolver o exercício proposto 
 
 
- Reflectir sobre a utilidade da tarefa e das aprendizagens 
que daí resultaram 
 
- Respeitar os colegas e o professor 
 

- Resolução de um exercício (questão 
11 da parte IV da tarefa) 
 
- Resolução da parte V da tarefa 

 - Guião da tarefa 
(parte V) 
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Data: 28 de Fevereiro de 2011 

Duração da aula: 90 minutos 

Hora: 8h10m o primeiro turno; 10h00m o segundo turno 

Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e recursos 
didácticos 

Temperatura, 
calor, 
condução, 
convecção e 
radiação 

- Planificar uma actividade laboratorial que permita aos 
alunos compreender o que acontece a uma sopa a uma 
temperatura elevada quando se lhe adiciona água a uma 
temperatura mais baixa 
- Realizar a actividade planificada 
- Redigir um texto para expor e explicar os resultados 
obtidos, recorrendo ao manual 
- Apresentar o texto redigido à turma 
- Explicar as expressões “sopa muito quente” e “água 
fria” 
 
- Ouvir o professor e responder às questões colocadas 
 
 
 
 
- Fazer uma pesquisa no manual que permita aos 
alunos responder a algumas questões relacionadas com 
os conceitos de condução, convecção e radiação 
 

- Resolução de um problema (parte I da 
tarefa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sistematização, por parte do professor, 
das conclusões associadas à parte I da 
tarefa 
 
 
- Resolução de um problema (parte II da 
tarefa) 
 
 

- Grelha de 
observação 

- Guião da tarefa 
(Parte I) e manual 
adoptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Computador, 
ficheiro de 
PowerPoint e 
vídeoprojector 
 
- Guião da tarefa 
(Parte II), manual 
adoptado e 
retroprojector 
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Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e recursos 
didácticos 

 - Apresentar as conclusões à turma 
 
- Ouvir o professor e responder às questões colocadas 
 
 
 
- Escrever três frases utilizando dos conceitos 
adquiridos pelos alunos 
 
- Reflectir sobre a utilidade da tarefa e das 
aprendizagens que daí resultaram 
 
-Atribuir um título à tarefa 
 
- Respeitar os colegas e o professor 
 

 
 
- Sistematização, por parte do professor, 
das conclusões associadas à parte II da 
tarefa 
 
- Resolução de um exercício (parte III da 
tarefa) 
 
- Resolução da parte IV da tarefa 
 
 
- Resolução da parte V da tarefa 

  
 
-Computador, 
ficheiro de 
PowerPoint e 
vídeoprojector 
 
- Guião da tarefa 
(parte III) 
 
- Guião da tarefa 
(parte IV) 
 
- Guião da tarefa 
(parte V) 
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Data: 14 de Março de 2011 

Duração da aula: 90 minutos 

Hora: 8h10m o primeiro turno; 10h00m o segundo turno 

Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e recursos 
didácticos 

Energia 
Cinética e 
Potencial 
 

- Analisar uma situação segundo a qual dois irmãos 
fazem corridas de carrinhos utilizando rampas com 
diferentes inclinações 
- Pesquisar no manual uma explicação para a situação 
analisada 
- Redigir um texto contendo as principais conclusões 
da situação analisada 
- Apresentar o texto redigido à turma 
 
- Ouvir o professor e responder às questões colocadas 
 
 
 
 
- Imaginar uma situação na qual haja conversão de 
energia potencial em cinética 
- Redigir um texto para descrever a situação imaginada 
- Apresentar o texto redigido à turma 
 
 

- Resolução de um problema (parte I da 
tarefa) 
 
 
 
 
 
 
 
- Sistematização, por parte do professor, 
das conclusões associadas à parte I da 
tarefa 
 
 
- Resolução de um problema (parte II da 
tarefa) 
 
 
 
 

- Grelha de 
observação 

- Guião da tarefa 
(Parte I) e manual 
adoptado 
 
 
 
 
 
 
- Computador, 
ficheiro de 
PowerPoint e 
vídeoprojector 
 
- Guião da tarefa 
(Parte II). 
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Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e recursos 
didácticos 

 - Reflectir sobre a utilidade da tarefa e das 
aprendizagens que daí resultaram 
-Atribuir um título à tarefa 
 
- Respeitar os colegas e o professor 
 

- Resolução da parte III da tarefa 
 
 

 - Guião da tarefa 
(parte III) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Data: 28 de Março de 2011 

Duração da aula: 90 minutos 

Hora: 8h10m o primeiro turno; 10h00m o segundo turno 

Conteúdos 
educativos 

Competências a desenvolver pelos alunos Estratégias de ensino Estratégias 
de 

avaliação 

Material e recursos 
didácticos 

Eficiência 
energética 
 

- Ler e analisar um artigo da revista Proteste. 
- Identificar a problemática associada ao artigo lido 
- Apresentar à turma a problemática identificada 
- Identificar, nas casas dos próprios alunos, locais onde 
possam ocorrer perdas e ganhos de energia, no Verão e 
no Inverno 
- Pesquisar no manual, de modo a sugerir soluções para 
minimizar perda de energia em alguns locais 
identificados 
- Identificar os mecanismos dominantes de 
transferência de energia que ocorrem, nos locais 
identificados 
- Apresentar o trabalho elaborado à turma 
 
- Reflectir sobre a utilidade da tarefa e das 
aprendizagens que daí resultaram 
 
- Respeitar os colegas e o professor 
 
 

- Resolução de um problema (partes I e 
II da tarefa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolução da Parte III da tarefa 
 
 
 
 

- Grelha de 
observação 

- Guião da tarefa 
(Partes I e II) e 
manual adoptado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guião da tarefa 
(parte III) 
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APÊNDICE C: GRELHAS DE AVALIAÇÃO 

(adaptadas de Galvão e tal., 2002) 
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1. Avaliação de uma comunicação à turma 

 Critérios 1 2 3 4 Pontos 

Correcção 

científica 

 

Apresentação com várias 

incorrecções ao nível dos 

conceitos ou das informações 

Apresentação com 

algumas incorrecções 

ao nível dos 

conceitos ou das 

informações 

Apresentação sem 

qualquer incorrecção 

ao nível dos 

conceitos ou das 

informações 

Apresentação 

reveladora de um 

excelente domínio 

de conceitos e 

informações 

__/ 4 

Justificação 

da 

argumentação 

 

Os elementos do grupo não 

estão suficientemente 

preparados para defender 

aspectos do seu trabalho; 

Não possuem os 

conhecimentos ou as 

capacidades necessárias 

Vários elementos do 

grupo têm um 

conhecimento 

deficiente do 

conteúdo do seu 

trabalho OU são 

incapazes de 

justificar os 

argumentos 

A maioria dos 

elementos do grupo 

revela um bom 

conhecimento do 

conteúdo do seu 

trabalho e de 

justificação de 

argumentação 

Todos os elementos 

do grupo revelam 

um conhecimento 

profundo do 

conteúdo do seu 

trabalho e 

justificação de 

argumentação 

__/ 4 

Correcção do 

discurso 

 

Dificuldade de discurso e 

incorrecções gramaticais, de 

pronúncia e de linguagem 

científica 

Lapsos gramaticais e 

dificuldades de 

pronúncia e de 

linguagem científica 

Discurso 

razoavelmente bem 

articulado e sem 

incorrecções 

gramaticais ou de 

pronúncia e de 

linguagem científica 

Discurso muito bem 

articulado e sem 

incorrecções 

gramaticais ou de 

pronúncia e de 

utilização correcta 

de linguagem 

científica 

__/ 4 

Clareza e 

objectividade 

 

 

Exposição pouco clara, 

pouco objectiva e sem 

evidenciação dos aspectos 

fundamentais 

Exposição clara, mas 

pouco objectiva; 

Foram apresentados 

muitos aspectos 

supérfluos 

Exposição clara, mas 

com alguns aspectos 

supérfluos 

Exposição clara, 

objectiva e com 

evidenciação dos 

aspectos 

fundamentais 

 

 

__/ 4 

Capacidade 

de suscitar 

interesse 

 

Apresentação com percalços 

e ineficaz na captação da 

atenção ou do interesse da 

audiência 

Apresentação com 

alguns percalços e 

nem sempre eficaz 

na captação da 

atenção e do 

interesse da audiência 

Apresentação com 

alguns percalços mas 

eficaz na captação da 

atenção e do 

interesse da 

audiência 

Apresentação bem 

ensaiada, sem 

percalços e eficaz na 

captação da atenção 

e do interesse da 

audiência 

__/ 4 

Utilização da 

voz 

 

Discurso inaudível, com voz 

monótona, sem inflexões e 

expressividade 

Discurso com 

grandes oscilações no 

volume de voz, mas 

sem expressividade 

Discurso audível 

durante a maior 

parte da 

apresentação, com 

inflexão e 

expressividade 

Discurso audível 

durante toda a 

apresentação, boa 

articulação de voz 

com suportes 

audiovisuais 

__/ 4 

Total __/ 24 
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2. Avaliação de uma tarefa de resolução de problemas 

 

Critérios 4 3 2 1 Pontos 

Planificação 

 

Plano de 
investigação claro, 
conciso, completo. 
Capaz de discutir o 

plano 
criticamente 

Plano bem 
apresentado, 

mas a necessitar 
de 

reformulações. 
Compreende a 

formulação geral 
do problema, 

mas não discute 
criticamente. 

Plano pouco 
eficaz, a 

necessitar de 
grande 

reformulação. 
Não considera 
importantes 

variáveis 

Não tem grande 
ideia como 
resolver o 
problema. 

Necessita de 
grande ajuda 

__/ 4 

Concretização Faz observações e 
medições de uma 
forma consistente, 
com correcção de 

precisão e unidade. 
Utiliza 

correctamente os 
instrumentos 
necessários 

Observações e 
medições 

correctas, mas 
com alguma 

dificuldade em 
utilizar os 

instrumentos, 
precisando de 

orientação 

É capaz de 
observar e de 
medir apenas 
quando tem 
orientação 

explícita para o 
que tem de fazer 

Não faz 
observação nem 

medições de 
forma correcta, 
mesmo quando 

lhe é dada 
orientação para 

tal. Aluno a 
necessitar de 

grande 
acompanhamento 

__/ 4 

Análise da 
situação de 

aprendizagem 

Sintetiza 
observações e dados 
de forma correcta e 

consistente. 
Estabelece relações 
e faz generalização 
dentro dos limites 

aceitáveis 

É capaz de 
interpretar os 

dados e 
apresentar 
conclusões 

correctas, mas 
não compreende 
os limites e os 

constrangimento
s de 

generalização 

É capaz de 
organizar os 

dados quando 
tem indicações 

explícitas e 
apenas dá 
respostas 

específicas e 
estabelece 

questões estritas 

É incapaz de ir 
além dos dados 

recolhidos 

__/ 4 

 Aplicação da 
situação a 

outros assuntos 
e contextos 

Relaciona as 
conclusões com 
outros temas ou 
modelos. Sugere 

aplicações 
apropriadas e 
propõe outras 
investigações 

Relaciona 
conclusões com 
outros temas e 

estudos 
anteriores, mas 

propõe 
aplicações 

apenas a áreas 
relacionadas 

Só é capaz de 
relacionar as 

conclusões com 
outros assuntos 
e áreas quando 

questionado 
especificamente 

É incapaz de 
qualquer 
aplicação, 
estender a 

investigação ou 
relacionar com 

outras situações. 
Precisa de grande 

orientação. 

__/ 4 

Total __/ 16 
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3. Atitudes 

 

Atitudes Revela Não revela 

Curiosidade   

Respeito pelas opiniões dos colegas    

Atenção às explicações do professor   

Envolvimento nas tarefas   
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4. Relatório escrito 

 Critérios 1 2 3 4 Pontos 

Ideias e 

desenvolvimento 

 

Insuficiente desenvolvimento 

dos temas; poucos ou 

nenhuns detalhes 

Desenvolvimento 

adequado dos 

temas; alguns 

detalhes 

Bom 

desenvolvimento 

dos temas; muitos 

detalhes de 

suporte 

Desenvolvimento 

extensivo dos 

temas; ideia 

principal suportada 

com detalhes 
__/ 4 

Organização geral 

 

Não organizado Alguma 

organização; falta 

de sequência 

Bem organizado; 

sequência evidente 

Muito bem 

organizado; boa 

sequência e 

subdividido por 

assuntos 

__/ 4 

Organização dos 

dados 

 

Alguma desorganização e 

dados difíceis de ler 

Com alguma 

organização em 

tabela, alguns 

dispersos 

Organizados, por 

vezes em tabelas e 

fáceis de ler 

Bem organizados, 

categorizados, em 

tabelas e fáceis de 

ler 

__/ 4 

Representação em 

gráfico (se 

aplicável) 

 

Distorce seriamente os dados 

e interpretação quase 

impossível 

Alguma distorção 

dos dados, não 

sendo facilmente 

interpretados 

Adequados sem 

distorcer os dados, 

de leitura não 

muito fácil 

Bem construídos, 

adequados aos 

dados e fáceis de 

interpretar 

__/ 4 

Vocabulário 

 

Escolha de palavras pobre e 

pouco adequada. Utilização 

correcta de termos científicos  

Escolha de palavras 

suficiente; palavras 

simples. Utilização 

correcta de termos 

científicos  

Boa escolha de 

palavras; 

significado claro. 

Utilização correcta 

de termos 

científicos  

Escolha de 

palavras 

imaginativa e viva. 

Utilização correcta 

de termos 

científicos  

__/ 4 

Linguagem 

 

Pobre; muitos erros 

ortográficos 

Suficiente; alguns 

erros ortográficos, 

frases simples 

Adequada; poucos 

erros ortográficos 

e frases com 

alguma variedade 

de tamanho 

Excelente discurso; 

sem erros 

ortográficos e 

frases de tamanho 

variado 

__/ 4 

Total __/ 24 
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APÊNDICE D: GUIÃO DA ENTREVISTA EM GRUPO 

FOCADO 
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1. Como costumam trabalhar em CFQ? Individualmente ou em grupo? 

1.1. Porquê? Como? Expliquem. 

 

2. O que fazem habitualmente nas aulas de CFQ? 

 

3. Costumam resolver problemas em CFQ? Dêem-me um exemplo. 

 

4. O que é para vocês uma boa aula de CFQ? 

 

5. O que é que vocês gostam de fazer nas aulas de CFQ? 

 

5.1. Porquê? Como? 

 

6. O que aprenderam com as tarefas? 

 

7. Como aprenderam durante a realização das tarefas? 

 

8. As tarefas foram úteis para saberem mais sobre energia? Porquê? 

 

9. Que dificuldades tiveram na realização das tarefas? Porquê? Conseguiram 

ultrapassar essas dificuldades? Como? 

 

10. O que gostaram mais e o que gostaram menos? Porquê? 
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APÊNDICE E: APRESENTAÇÕES UTILIZADAS NAS AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


