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RESUMO 

 

Vários estudos internacionais sobre o ensino e a educação em ciência 

(OCDE, 2006; Rocard et al, 2007; Osborne & Dillon, 2008) têm apontado um 

decréscimo de interesse dos alunos por temas científicos e um necessário 

desenvolvimento e gestão do currículo bem como a aplicação de abordagens 

pedagógicas capazes de reverter esta situação, motivando e aproximando os 

alunos da Ciência. 

 

A gestão dos currículos de ciências e a sua articulação pressupõem um 

trabalho docente colaborativo ao nível do departamento curricular, a participação 

dos alunos em actividades de natureza interdisciplinar, perspectivadas segundo 

uma abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e o desenvolvimento de 

competências de literacia científica a par de uma visão holística da ciência que 

contrarie a estrutura disciplinar e, ainda, compartimentada dos currículos actuais. 

 

O presente estudo, realizado numa escola pública secundária com 3º ciclo 

no concelho de Almada, pretendeu dar visibilidade a um trabalho de articulação 

curricular nas disciplinas de Física e Química-A e de Biologia e Geologia numa 

turma do 10º ano de escolaridade. A investigação foi desenvolvida durante o ano 

lectivo de 2011/2012, com uma abordagem metodológica de estudo de caso, e 

acompanhou a preparação e concretização de duas actividades conjuntas: visita de 

estudo e aula laboratorial em regime de co-docência. 

As técnicas de recolha de dados privilegiadas foram a observação, 

participante e não participante e entrevistas. Os dados recolhidos foram alvo de 

uma análise de conteúdo com definição de sistemas de categorização. 

 

Os resultados do estudo apontam para uma cultura profissional docente ao 

nível do departamento curricular ainda muito individualista apesar das 

potencialidades da articulação curricular desenvolvida, nomeadamente a promoção 

do conhecimento científico e pedagógico mútuo e a superação de dificuldades e 

minimização das resistências organizacionais. 

A natureza colaborativa das práticas de gestão curriculares desenvolvidas 

pelas professoras participantes no estudo parece ter um papel decisivo na forma 

como as participantes estão receptivas à mudança e à inovação pedagógica ou 

organizacional. 
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Gestão curricular, articulação curricular, interdisciplinaridade, trabalho 

colaborativo, ensino das ciências, ensino secundário. 

 



ix 
 

ABSTRACT 

 

Several international investigations on science teaching and education 

(OCDE, 2006; Rocard et al, 2007; Osborne & Dillon, 2008) have identified a 

decrease in students’ interest in scientific matters, as well as the need to develop 

and manage the curriculum and the use of teaching strategies capable of inverting 

this situation, thus bringing students closer to Science.  

The management of scientific curricula and their respective coordination 

require a cooperative approach between teachers of the curricular department, the 

students’ participation in interdisciplinary activities planned according to a 

Scientific, Technological and Society-oriented (STS) approach, as well as the 

development of scientific literacy skills, together with a holistic approach to science 

capable of contradicting the subject structure in the current curricula which is 

characterized by pigeon-holing.  

The research described in this paper, conducted in a public secondary 

school in the Almada municipality, is aimed at describing curricular articulation work 

in the subjects of Physics, Chemistry-A, Biology and Geology, in a 10th grade 

classroom. The research was conducted during the 2011/2012 school year, with a 

case-study methodological approach. It analyzed the preparation and 

implementation of two joint activities: field study and lab class with joint-teaching.  

The data collection techniques used were participating and non-participating 

observation, as well as interviews. The data collected was subject to content 

analysis with the establishment of categorization systems.  

Despite the potential of the curricular cooperation carried out during the 

research, most notably in terms of promoting mutual educational and scientific 

knowledge, the overcoming of hurdles and the reduction of organizational 

resistance, the results of the research indicate that the professional culture within 

the curricular department is still characterized by individualism.  

The cooperative nature of the curriculum management activities undertaken 

by the teachers that participated in the research appears to have a decisive role in 

the manner in which the participants are receptive to change and to educational or 

organizational innovation.  
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education, secondary education. 

 

 



x 
 

ÍNDICE 

 

Capítulo 1 – Introdução ………………………………………………………………………………. 1 

1. Contextualização do estudo ……………………………………………………………………….. 1 

2. Pertinência do estudo ………………………………………………………………………………… 2 

3. Problema e objectivos do estudo ………………………………………………………………… 3 

4. Organização geral do estudo ………………………………………………………………………. 4 

  

Capítulo 2 – Referencial Teórico ………………………………………………………………… 7 

2.1 Desafios da Educação Científica no século XXI ………………………………………….. 7 

     2.1.1 Literacia científica …………………………………………………………………………….. 11 

     2.1.2 Currículos CTS ………………………………………………………………………………….. 14 

2.2 O ensino da Física e Química-A e da Biologia-Geologia no ensino secundário  15 

      2.2.1 A Química e a Biologia ……………………………………………………………………… 15 

      2.2.2 Os programas das componentes de Química e Biologia ……………………. 16 

      2.2.3 O professor como gestor do currículo ……………………………………………….. 21 

      2.2.4 O trabalho colaborativo ……………………………………………………………………. 25 

      2.2.5 A ciência numa perspectiva interdisciplinar ………………………………………. 28 

  

Capítulo 3 – Metodologia …………………………………………………………………………….. 33 

3.1 Perspectiva interpretativa e estudo de caso ………………………………………………. 34 

3.2 Participantes ……………………………………………………………………………………………. 36 

3.3 Técnicas de recolha de dados …………………………………………………………………… 41 

      3.3.1 Observação ……………………………………………………………………………………… 42 

      3.3.2 Entrevista ………………………………………………………………………………………… 43 

      3.3.3 Análise documental …………………………………………………………………………. 47 

3.4 Técnicas de tratamento de dados …………………………………………………………….. 48 

3.5 Sistema de codificação para apresentação dos dados ……………………………… 50 

  

Capítulo 4 – Resultados e Discussão …………………………………………………………. 51 

4.1 Contexto escolar ………………………………………………………………………………………. 52 

      4.1.1 Caracterização da escola onde teve lugar o estudo …………………………… 52 

      4.1.2 A escola vista pelos participantes e informantes do estudo ……………….. 54 

4.2 Práticas de gestão curricular …………………………………………………………………….. 61 

      4.2.1 Articulação e gestão curricular na escola ………………………………………….. 62 

      4.2.2 Gestão do currículo das disciplinas de BG e FQ-A no 10º ano ……………. 75 

      4.2.3 Potencialidades e constrangimentos ………………………………………………… 96 

4.3 Processo de ensino-aprendizagem ……………………………………………………………. 97 

      4.3.1 Expectativas …………………………………………………………………………………….. 98 

      4.3.2 Actividades de articulação curricular ………………………………………………… 100 

      4.3.3 As percepções dos alunos ………………………………………………………………… 106 

  

Considerações Finais ……………………………………………………………………………… 113 

1. Principais conclusões do estudo …………………………………………………………………. 113 

2. Limitações do estudo …………………………………………………………………………………. 118 

3. Sugestões para futuras investigações ………………………………………………………… 119 

  

Referências Bibliográficas …………………………………………………………………….. 120 

Referências Legislativas ……………………………………………………………………….. 128 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Capítulo 2 Referencial Teórico  

Figura 2.1 Diversos graus de integração disciplinar 

Adaptado de Pombo, Guimarães & Levy (1994) ……………………………………………… 30 

   

   

Capítulo 3 Metodologia   

Figura 3.1 Número de retenções em anos anteriores na turma do 10º ano …. 39 

Figura 3.2 Disciplinas preferidas dos alunos da turma do 10º ano ………………. 40 

Figura 3.3 Disciplinas que os alunos da turma do 10º ano menos gostam ….. 40 

Figura 3.4 Habilitações literárias dos encarregados de educação dos alunos 

da turma do 10º ano ………………………………………………………………….. 40 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Capítulo 3 Metodologia   

Quadro 3.1  Situação profissional das professoras participantes …………………… 39 

Quadro 3.2 Temas orientadores e objectivos das entrevistas às professoras 

de Física e Química-A e de Biologia e Geologia …………………………… 45 

Quadro 3.3 Temas orientadores e objectivos da entrevista  ao Presidente do 

Conselho Pedagógico ………………………………………………………………. 45 

Quadro 3.4 Amostra de alunos do ensino secundário …………………………………… 46 

Quadro 3.5 Temas orientadores e objectivos das entrevistas aos alunos do 

ensino secundário de 10º, 11º e 12º anos …………………………………. 46 

Quadro 3.6 Sistema de categorias ……………………………………………………………….. 49 

Quadro 3.7 Sistema de codificação para apresentação dos dados ……………….. 50 

   

   

Capítulo 4 Resultados e Discussão   

Quadro 4.1 Subcategorias de análise estabelecidas para a categoria Contexto 

Escolar ……………………………………………………………………………………… 54 

Quadro 4.2 Subcategorias de análise estabelecidas para a categoria Gestão 

Curricular ………………………………………………………………………………….. 61 

Quadro 4.3 Conceitos identificados pela professora de Biologia e Geologia ….. 
77 

Quadro 4.4 Subcategorias de análise estabelecidas para a categoria Processo 

de ensino-aprendizagem ……………………………………………………………. 98 

 

 

 



xii 
 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Notas de campo relativas aos contactos prévios à investigação com as 

coordenadoras de área disciplinar e professoras participantes. 

Anexo 2 Notas de campo relativas aos contactos com o Director. 

Anexo 3 Carta ao Director. 

Anexo 4 Carta aos encarregados de educação dos alunos do ensino 

secundário. 

Anexo 5 Notas de campo relativas às reuniões de preparação das professoras 

participantes. 

Anexo 6 Notas de campo relativas à visita de estudo à ETAR. 

Anexo 7 Notas de campo relativas à aula laboratorial sobre clorofila. 

Anexo 8 Notas de campo relativas à aula de 11º ano sobre chuvas ácidas e 

respectiva preparação. 

Anexo 9 Guião das entrevistas às professoras de Física e Química-A e de 

Biologia e Geologia. 

Anexo 10 Guião da entrevista ao Presidente do Conselho Pedagógico. 

Anexo 11 Guião da entrevista aos alunos do 10º, 11º e 12º anos. 

Anexo 12 Protocolo da aula laboratorial - Estudo da clorofila: Cromatografia em 

papel 

Anexo 13 Apresentação digital para a interpretação da actividade 

Anexo 14 Questionário de avaliação da visita à ETAR 

Anexo 15 Grelha de articulação curricular do departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais. 

Anexo 16 Estudo da clorofila – Sequência da aula 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1. Contextualização do estudo 

 

As profundas transformações sofridas pela sociedade moderna, 

nomeadamente nas áreas da Ciência e Tecnologia (C&T), têm colocado os cidadãos 

diante de novos desafios pessoais, sociais e profissionais, exigindo novos 

conhecimentos, diferentes formas de pensar e de agir, como indivíduos, numa 

sociedade mais participada.  

As reformas educativas, na generalidade dos países ocidentais, reflectem e 

testemunham essa atmosfera de mudança, na educação em geral e na educação 

científica em particular. 

De acordo com Hodson (2000), as ciências escolares devem ser coerentes 

com um modelo de ciência que reconheça a relatividade do conhecimento 

científico, a diversidade de metodologias, a influência de considerações sócio-

económicas, culturais e políticas, morais e éticas e a importância das comunidades 

científicas na produção e desenvolvimento das ciências. 

 

Segundo Cachapuz et al (2008), o estado da arte da pesquisa em Educação 

em Ciências aponta para linhas de investigação em que predominam abordagens 

multidisciplinares, como é o caso da linha Ciência-Tecnologia e Sociedade (CTS) 

pela relevância social e cultural da ciência na sociedade. Como resultado dessa 

responsabilidade social, a literacia científica tem surgido como uma finalidade da 

educação em ciência, apesar das mais diversas identificações e significados que 

lhe são atribuídos. 

As orientações recentes apontam assim, para currículos de ciências que 

devem perspectivar uma abordagem holística da ciência, num quadro de referência 

construtivista, assegurando uma educação científica contextualizada e adequada 

às necessidades e interesses da generalidade dos alunos. (Martins & al., 2011, 

p.772) 

 

Por outro lado, vários estudos internacionais, nomeadamente o relatório de 

Osborne & Dillon (2008), revelam que é preocupante o desinteresse dos jovens 

pelas áreas científicas, pelo que assumem particular relevância as abordagens 

pedagógicas no ensino das ciências, que implicam, segundo Abrantes (2001), o 
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desenvolvimento e gestão das diversas componentes do currículo e à articulação 

entre elas, o reforço do trabalho colaborativo entre os professores e a valorização 

dos órgãos de coordenação pedagógica da escola. 

 

A centralidade das práticas docentes faz emergir o papel proeminente dos 

professores nas mudanças em educação. Como referem Thurler (1994) e Bybee 

(1997) a mudança em educação depende daquilo que os professores pensarem 

dela e da maneira como eles a conseguirem construir, isto é, dos seus propósitos, 

objectivos, concepções, práticas e saberes profissionais. 

 

2. Pertinência do estudo 

Ao apreender as perspectivas dos participantes, a 

investigação qualitativa faz luz sobre a dinâmica interna das 

situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível para o 

observador exterior. (Bogdan&Biklen,1994, p. 51) 

 

As mudanças em curso requerem, portanto, um profissional docente que 

terá de, cada vez mais, gerir o currículo, isto é, decidir e agir perante diferentes 

públicos e diferentes situações, embora enquadrado pelas balizas curriculares e 

linhas programáticas nacionais (Roldão, 2009, p. 36).  

Deste modo, as mudanças curriculares implicam: 

 o desenvolvimento de trabalho docente colaborativo para articulação de 

conhecimentos e competências, promotor do desenvolvimento profissional 

docente; 

 uma articulação curricular que promova uma visão holística da ciência 

contrariando uma visão disciplinar, compartimentada e independente. 

 

A operacionalização do currículo, perspectivada nesta forma, reside na 

intervenção intencional sobre dispositivos cognitivos, emocionais, valorativos e 

motivacionais que permitem a alguém a aprender (Roldão, 2009, p. 121) e pode 

concretizar-se através: 

 da participação dos alunos em actividades de natureza interdisciplinar; 

 da concretização de experiências educativas diferenciadas e perspectivadas 

segundo uma abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); 

 do desenvolvimento de competências de literacia científica. 
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No ensino secundário, uma vez ultrapassados os desafios da educação 

básica, como refere Martins (2002), os jovens estão numa idade em que a maioria 

das vocações se revelam e florescem e, deste modo, a formação dada deve 

permitir o desenvolvimento de competências que possibilitem a adaptação a um 

mundo em constante mudança e fazer escolhas de modo mais informado, 

preparando a participação activa na sociedade. 

  

Assim, a presente investigação dá visibilidade a um trabalho de articulação 

interdisciplinar, ao nível do ensino secundário, numa turma de 10º ano que surge 

na sequência de um trabalho colaborativo que duas professoras, uma de Física e 

Química-A e outra de Biologia e Geologia, desenvolvem há algum tempo. 

Procura-se compreender quais as razões que levam as professoras a fazer 

uma gestão articulada dos currículos das suas disciplinas, que dinâmicas de 

trabalho são necessárias, que dificuldades e resistências sentem e quais as 

potencialidades destas práticas. 

 

 Esta investigação pretende, desta forma, contribuir para a compreensão do 

conhecimento profissional que sustenta estas práticas, inovadoras e fundamentais, 

ao nível do ensino secundário. 

 

3. Problema e objectivos do estudo 

 

Como refere Roldão (1999b), a gestão curricular é inerente a qualquer 

prática docente, sendo variável a natureza da opção ou o nível de decisão e o que 

transforma um conjunto de aprendizagens em currículo é a sua finalidade, 

intencionalidade, estruturação coerente e sequência organizadora. 

 

Deste modo, gerir o currículo é decidir o que ensinar e porquê, como, 

quando, com que prioridades, com que meios, com que organização, pelo que o 

estudo empírico realizado fica assim enquadrado pela seguinte questão: 

 

 

De que forma se pode realizar a gestão do currículo no ensino secundário, tendo 

por base duas disciplinas? 
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Como forma de orientação para o estudo, estabeleceram-se as seguintes 

questões: 

a) Que dinâmicas de trabalho dos professores de Física e Química-A e de 

Biologia e Geologia são necessárias na gestão do currículo do Ensino Secundário 

ao nível do 10º ano? 

b) Que potencialidades e constrangimentos sentem estes professores ao 

nível do trabalho com outros professores do Departamento Curricular e ao nível da 

própria escola? 

c) Quais as potencialidades de uma gestão articulada dos currículos de 

Física e Química-A e de Biologia e Geologia, 10º ano, na aprendizagem dos alunos? 

 

Assim, os objectivos do trabalho desenvolvido são: 

1) Identificar práticas de gestão curricular desenvolvidas pelos professores 

de Física e Química-A e de Biologia e Geologia numa turma de 10º ano; 

2) Identificar potencialidades e constrangimentos na realização de trabalho 

colaborativo; 

3) Caracterizar as implicações no processo de ensino-aprendizagem com 

base nas expectativas dos professores participantes no estudo e nos relatos de 

alguns alunos. 

 

4. Organização geral do estudo 

 

A presente dissertação apresenta-se dividida em quatro capítulos. 

Apresentadas no presente capítulo – Capítulo 1 – Introdução, a actualidade 

e importância do tema, justificada a pertinência do estudo e indicadas as questões 

a que se pretende dar resposta, os restantes capítulo apresentam as opções 

metodológicas tomadas, os dados recolhidos e respectiva análise à luz de um 

quadro de referência teórico. 

 

No Capítulo 2 – Referencial Teórico, apresentam-se as linhas de 

investigação consideradas essenciais para a compreensão do estudo bem como 

fundamentam-se e contextualizam-se as questões orientadoras. 

Deste modo começa-se por uma apresentação dos principais desafios da 

Educação Científica no século XXI, nomeadamente a literacia científica dos 

cidadãos e o ensino CTS.  
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Após esta abordagem, faz-se uma contextualização do ensino das 

disciplinas de Física e Química-A e de Biologia e Geologia, nomeadamente através 

da importância das ciências Química e Biologia de um modo geral e no âmbito dos 

programas de Química e Biologia do 10º ano do ensino secundário, de uma forma 

particular. 

Seguidamente apresenta-se o referencial teórico acerca dos seguintes 

temas: o professor como o gestor do currículo; o trabalho colaborativo docente; a 

ciência vista numa perspectiva interdisciplinar na qual se dá relevo à dicotomia 

especialização/integração. 

 

No Capítulo 3 – Metodologia, contextualiza-se a investigação desenvolvida 

no âmbito de uma abordagem metodológica, do tipo estudo de caso, qualitativa, de 

natureza descritiva e interpretativa sendo explicitadas e fundamentadas todas as 

opções metodológicas.  

 

No Capítulo 4 – Resultados e Discussão apresentam-se e analisam-se os 

resultados obtidos. O capítulo foi estruturado pelas categorias que emergiram da 

análise dos dados, Contexto Escolar, Práticas de Gestão Curricular e Processo de 

Ensino-Aprendizagem, organizando a descrição dos resultados e facilitando a 

respectiva interpretação e discussão. 

 

Nas Considerações Finais, sistematizam-se as principais conclusões do 

estudo. São também apresentadas algumas limitações bem como sugestões para 

futuras investigações. 

 

As Referências Bibliográficas apresentadas são as que, entre todas as 

consultadas, se revelaram pertinentes para o presente estudo. Seguem-se as 

Referências Legislativas citadas. 

 

Os Anexos, todos referenciados na dissertação, foram considerados 

relevantes para a compreensão da investigação realizada. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO1 

 

2.1 Desafios da Educação Científica no século XXI 

 

There is a need to move away from a content-led teaching 

through to one that focusses on the needs and motives of students 

for learning through science subjects. (Hollbrook, 2010, p.88) 

 

A educação, na sua dupla função – social e económica – é a resposta aos 

inúmeros desafios que um mundo em rápida transformação coloca ao futuro dos 

cidadãos. Segundo Jacques Delors (1998) e no âmbito do relatório da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI para a Unesco, as possibilidades 

oferecidas pela Educação permitem a cada indivíduo desenvolver os seus talentos 

e capacidades, acumular saberes e novas descobertas, proporcionando o 

conhecimento de si mesmo e do mundo, de forma a intervir, conscientemente, em 

diversos domínios da actividade humana, seja na saúde, no meio ambiente ou na 

produção de bens e serviços. 

 

A Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI considera ainda 

nesse relatório que: 

  as rápidas alterações  provocadas pelo progresso científico levam à 

necessidade de conciliar uma cultura geral suficientemente vasta com a 

possibilidade de dominar, em profundidade, um reduzido número de assuntos. É 

essencial que as crianças e os jovens tenham acesso às metodologias científicas, 

aos instrumentos, conceitos e referências resultantes dos avanços das ciências e 

dos paradigmas actuais; 

  além da aprendizagem de uma profissão e respectivas exigências 

científicas e técnicas, cada cidadão deve dispor de um amplo leque de 

competências essenciais para  se adaptar com facilidade a um mundo em rápida 

mutação e altamente interligado. Estas competências devem combinar a 

qualificação adquirida pela formação técnica e profissional, o comportamento 

social, a aptidão para o trabalho de equipa e a capacidade de iniciativa; 

                                                           
1
 Ao longo deste capítulo optou-se, em algumas situações, por manter as citações na língua original para 

ser mais evidente o sentido. Nas situações em que houve lugar a traduções, elas são da nossa inteira 
responsabilidade. 
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  na prática lectiva diária, a participação de professores e alunos em 

projectos comuns que estimulem a curiosidade e apelem ao espírito crítico, através 

do diálogo e da troca de argumentos, favorecem a empatia pelo outro, o 

conhecimento de si e desenvolvem a  capacidade de comunicar, instrumento 

indispensável no futuro; 

  os cidadãos devem apresentar grande capacidade de autonomia, de 

discernimento e de responsabilidade pessoal a par do desenvolvimento dos seus 

próprios talentos (memória, raciocínio, imaginação). 

 

No mesmo relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, considera-se que o ensino secundário deve ser repensado no âmbito 

desta perspectiva alargada da Educação dado que, se por um lado constitui-se 

como uma via de acesso à promoção social e económica, por outro, parece estar a 

fracassar na preparação dos jovens, tanto para o ensino superior como para a 

entrada no mundo do trabalho. Esta recomendação é tanto mais significativa 

quanto a enorme importância que é reconhecida a este nível de ensino, período em 

que: 

  se revelam e desenvolvem os talentos e capacidades dos jovens; 

  se prepara o desenvolvimento da capacidade científica nacional; 

  os jovens escolhem o caminho de entrada na vida adulta e no mundo do 

trabalho.  

 

A importância crucial da educação científica é alvo de um consenso geral, e 

tem merecido a atenção de vários países europeus nas últimas décadas. Desde 

1973 a Comissão da União Europeia tem monitorizado a evolução da opinião 

pública nos estados membros, acerca de diferentes assuntos, nomeadamente 

sobre ciência e tecnologia.  

O mais recente estudo Eurobarometer revela que mais de 80% dos 

europeus considera que o interesse dos jovens pela ciência é fundamental para a 

nossa prosperidade futura  (Eurobarometer, 2005, p.49) e que  European citizens 

are on the whole open to the advances of new technologies and are confident of 

their positive effect on our way of life in the next 20 years  – (Eurobarometer, 2005, 

p.73). 
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As recomendações do Grupo de Alto Nível para a Educação Científica da 

Comissão Europeia (Rocard et al, 2007) alertam para a necessidade de: 

  dar a todos os cidadãos quer literacia científica, quer uma atitude positiva 

face à ciência; 

  assegurar que a Europa treine e mantenha um número suficiente de 

cientistas e engenheiros de alto nível, necessário ao seu desenvolvimento 

económico e tecnológico futuro. 

 

Nos últimos anos, muitos estudos têm apontado para um decréscimo 

alarmante no interesse que os jovens mostram por áreas científicas: 

  o número de jovens que entram nas Universidades aumenta mas a 

proporção de alunos em áreas científicas tem diminuído.  Na matemática e nas 

ciências físicas o número de alunos nas universidades tem diminuído, apesar dos 

projectos e acções implementados para contrariar esta tendência (OCDE, 2006; 

Rocard et al, 2007); 

  a investigação na área da Educação em Ciência tem indicado que os 

alunos vêm perdendo o interesse pelos assuntos C&T, quer nas escolas quer nos 

seus estudos superiores (Schreiner & Sjøberg ,ROSE, 2004); 

  O programa PISA, criado em 1997, tem-se ocupado com a importância da 

Ciência e da Tecnologia nas escolas, no ensino superior e na sociedade de um 

modo geral. De acordo com o relatório PISA 2000 (GAVE, 2001, p.8), o sucesso dos 

estudantes portugueses foi fraco em Ciências quando comparado com os restantes 

estudantes da área da OCDE. 

 

De acordo com o relatório do Grupo de Alto Nível para a Educação Científica 

da Comissão Europeia (Rocard et al, 2007), as origens do declínio do interesse pelo 

estudo na área das ciências residem no modo como se ensina nas escolas 

secundárias. Este decréscimo gradual do interesse dos alunos pelas áreas 

científicas deve levar à implementação de reformas educativas que melhorem a 

educação em assuntos científicos:  

  ao nível dos conceitos básicos e ideias da Ciência, mas também no modo 

como ela se relaciona com outros fenómenos (Aikenhead, 2003); 

  através de um triunvirato de conhecimento e compreensão: conteúdos 

científicos, método da investigação científica e ciência como um empreendimento 

social (Osborne, 2000); 
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  através de uma mudança conceptual (teaching for conceptual change), 

isto é, systematic approaches designed to identify students’ current conceptions, 

challenge the adequacy of current explanations, introduce scientific concepts that 

are intelligible, plausible and helpful and provide opportunities to apply new ideas 

in a familiar context (Bybee, 2002, p.28); 

  através de uma mudança na abordagem pedagógica, desempenhando os 

professores um papel fundamental na renovação da educação científica através de 

práticas inovadoras (Rocard et al, 2007 ; Osborne & Dillon, 2008); 

  através do apoio aos professores no desenvolvimento de novas práticas, 

novos corpos de conhecimentos e novos métodos pedagógicos (Osborne, 2000). 

 

A educação em ciência deve ter em conta, que um vasto corpo de 

conhecimentos será esquecido se não for utilizado:  

 o conhecimento científico, mesmo num contexto profissional, 

é apreendido e disponibilizado à medida das necessidades 

individuais. São as competências para usar, e não tanto aquilo que 

se usa, o mais importante legado da escola aos seus alunos 

(Aikenhead, 2003,p.115). 

 

O quadro de referência Europeu (Recomendação do Parlamento Europeu e 

do Conselho, 2006) identificou e definiu competências essenciais necessárias à 

realização pessoal, à cidadania activa, à coesão social e à empregabilidade na 

sociedade do conhecimento, das quais se destacam a competência científica, a 

competência em tecnologia e a competência em ciências e tecnologia: 

A competência científica refere-se à capacidade e à vontade 

de recorrer ao acervo de conhecimentos e metodologias utilizadas 

para explicar o mundo da natureza, a fim de colocar questões e de 

lhe dar respostas fundamentadas. 

A competência em tecnologia é vista como a aplicação desses 

conhecimentos e metodologias para dar resposta aos desejos e 

necessidades humanos. 

A competência em ciências e tecnologia implica a 

compreensão das mudanças causadas pela actividade humana e da 

responsabilidade de cada indivíduo enquanto cidadão. 

(Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, 2006, p.6) 
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No dia-a-dia, usamos a Ciência integrando os conhecimentos 

científicos em contextos não-científicos, pelo que a Educação 

Científica deve proporcionar uma compreensão pública da ciência, 

funcional e prática, que permita uma avaliação da ciência moderna e 

do papel da tecnologia.   

 

A educação científica para a “literacia científica” poderá satisfazer um 

imperativo de relevância da adolescência que contraria, segundo Osborne (2000, 

p.15), uma gratificação atrasada, motor de desmotivação e desinteresse pela 

Ciência.  

 

2.1.1 Literacia Científica 

 

Scientific literacy has different degrees and forms; it expands 

and deepens over a lifetime, not just during the years in school. But 

the attitudes and values established toward science in the early years 

will shape a person's development of scientific literacy as an adult. 

(NRC, 1996, p.22) 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico tem estado na origem de 

mudanças fundamentais nos modos de vida em sociedade, conduzindo a novas 

formas de pensar a educação em Ciências. Defende-se hoje, que o ensino das 

Ciências deve, acima de tudo, promover a formação de indivíduos cientificamente 

literados. 

O termo “literacia científica”, de origem norte americana e provavelmente 

introduzido no domínio da educação em ciência por Paul Hurd em 1958 

(Chagas,2000) surge em vários países com diferentes designações: “alfabetização 

científica”, “compreensão pública da ciência” e “cultura científica”, dependentes da 

época e do contexto de aplicação. 

 

Quando em 1996 a National Academy of Sciences nos E.U.A. quis 

apresentar a sua conceptualização de literacia científica, de modo a integrá-la nos 

National Science Education Standards exprimia-se assim: 
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Scientific literacy means that a person can ask, find, or 

determine answers to questions derived from curiosity about 

everyday experiences. It means that a person has the ability to 

describe, explain, and predict natural phenomena. Scientific literacy 

entails being able to read with understanding articles about science 

in the popular press and to engage in social conversation about the 

validity of the conclusions. Scientific literacy implies that a person 

can identify scientific issues underlying national and local decisions 

and express positions that are scientifically and technologically 

informed. A literate citizen should be able to evaluate the quality of 

scientific information on the basis of its source and the methods used 

to generate it. Scientific literacy also implies the capacity to pose and 

evaluate arguments based on evidence and to apply conclusions 

from such arguments appropriately. (NRC, 1996, p.22) 

 

Apesar da diversidade de significados atribuídos ao conceito, as diferentes 

definições parecem estruturar-se em torno de três ideias principais (Reis,2006):  

  apropriação de conhecimento científico;  

  a compreensão dos procedimentos da ciência;  

  o desenvolvimento de capacidades e de atitudes (atitudes científicas e 

atitudes relativamente à ciência) consideradas necessárias à participação activa e 

responsável dos cidadãos em processos decisórios relacionados com ciência e 

tecnologia.  

 

O conceito de literacia é, assim, um conceito muito abrangente que decorre 

da necessidade de uma compreensão alargada da Ciência. 

 

Após a publicação do Framework for K-12 Science Education em Julho de 

2011, o National Research Council em conjunto com a National Science Teachers 

Association e a  American Association for the Advancement of Science estão a 

desenvolver o Next Generation Science Standards (NGSS) como resposta à 

necessidade promover a literacia científica na sociedade de forma realista e 

adaptada às futuras necessidades do mundo do trabalho (NRC, NSTA & AAAS, 

2011) e cuja publicação é esperada para o final de 2012. 
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O National Research Council e a National Science Teachers Association 

(NSTA, 2011) identificaram três dimensões da Ciência que ajudarão os alunos a 

valorizar o conhecimento científico, reconhecer a contribuição da ciência para a 

sociedade e, deste modo, responder adequadamente às expectativas da 

sociedade:  

  as práticas científicas, que requerem não só a competência mas também 

o conhecimento específico de cada prática;  

  os conceitos estruturantes que ligam os vários domínios da ciência e da 

tecnologia através das suas aplicações comuns em várias áreas do conhecimento;  

  as ideias nucleares que abrangem diferentes ciências ou diferentes 

tecnologias ou ideias unificadoras numa única disciplina.  

 

O ensino das ciências deve então desenvolver: 

  uma atitude crítica e uma abordagem reflexiva da ciência (Millar 

&Osborne, 1998);  

  a capacidade de compreender tanto as utilidades, como as limitações da 

ciência e tecnologia através de uma perspectiva pessoal e social (Bybee, 1997; 

Valente, 2000); 

  a capacidade dos alunos aplicarem os seus conhecimentos e analisarem, 

raciocinarem e comunicarem com eficiência, à medida que colocam, resolvem e 

interpretam problemas numa variedade de situações concretas (GAVE, 2001); 

 a aprendizagem da linguagem das ciências e a capacidade de descodificar 

a linguagem científica essencial para compreender os discursos científicos, os 

textos de revistas e jornais mantendo de forma continuada a literacia científica ao 

longo da vida (Valente, 2000, 2002);  

  a capacidade de comunicar os seus argumentos de uma forma efectiva a 

públicos específicos, dado que, de outra forma não terão voz nos assuntos 

debatidos na sociedade (GAVE, 2006); 

  as práticas e os conceitos estruturantes aplicáveis a todas as ciências, 

independentemente do tipo de currículo,  proporcionando um esquema 

organizativo do conhecimento das várias áreas científicas permitindo aos alunos 

estabelecer relações entre diferentes tópicos (NRC, NSTA & AAAS, 2011). 
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2.1.2 Currículos CTS 

 

De acordo com o documento Revisão Curricular do Ensino Secundário (ME, 

2003), um dos objectivos estratégicos deste ensino é o aumento da qualidade das 

aprendizagens, nomeadamente a consolidação de saberes no domínio científico, a 

capacidade de pensar cientificamente os problemas e a interiorização de uma 

cultura de participação e responsabilidade. Defende-se, por isso, que se tomem 

como orientações para o ensino das ciências, as perspectivas de literacia científica 

dos alunos e o desafio de cativá-los para carreiras ligadas às Ciências e às 

Tecnologias. 

 

Efectivamente é hoje amplamente defendido um ensino das Ciências com 

uma orientação ciência-tecnologia-sociedade (CTS) com o propósito de ensinar 

ligando a Ciência com o mundo tecnológico e social do aluno. 

A interacção ciência-tecnologia-sociedade pode ser entendida num sentido 

mais abrangente, como por exemplo, o ambiente social e cultural da instituição 

escolar, ou num sentido mais restrito, como um contexto de aplicação de um dado 

conhecimento científico (Freire & Galvão, 2004). Em qualquer dos casos a 

finalidade é proporcionar uma apropriação mais significativa da Ciência.  

 

Embora o actual currículo nacional para o Ensino Secundário preconize um 

ensino das ciências de cariz CTS, várias são as perspectivas curriculares que 

podemos atribuir a este tipo de ensino: 

  currículo CTS de natureza intercultural (cross-cultural STS) apoiado em 

vários tipos de conhecimento como senso comum, tecnologia e ciência (Aikenhead, 

1997); 

 nova abordagem do currículo no sentido de colocar maior ênfase na 

compreensão da ciência e tecnologia através de capacidades cognitivas para 

utilizar a informação em ciência e tecnologia nos aspectos da vida humana 

(Hurd,1998); 

  orientação prática com a finalidade de desenvolver a compreensão, 

pensamento e capacidades de resolução de problemas científicos pelos alunos, 

contrariamente à posição tradicional que assenta no conhecimento (factos e 

princípios) e valorização da abordagem CTSA, resultante da fusão da abordagem 

CTS e Ambiente, que permite actuar no sentido do desenvolvimento da capacidade 
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de integrar conceitos de vários domínios num sistema interdisciplinar (Dori and 

Herscovitz,1999); 

  orientação prática para tarefas que criem oportunidades de envolver os 

estudantes em várias dimensões, nomeadamente uma melhor compreensão da 

natureza e do processo de construção do conhecimento científico: natureza da 

ciência, modos de conhecimento, padrões de argumentação, pensamento, grandes 

ideias da ciência, comunicação e evidência. A literacia científica contemporânea 

envolve as competências e as dimensões emocionais para construir a 

compreensão científica (Hand et al.,1999); 

  necessidade de encarar a ciência para a cidadania, enfatizando as 

interconexões entre a ciência e a sociedade, nomeadamente em aspectos 

sociocientificamente controversos e na substituição dos modelos de ensino que 

sofrem de falta de discussão e, ainda, a inclusão de conhecimento relativo à 

natureza da ciência e do conhecimento científico (Kolsto, 2001). 

 

2.2 O ensino da Física e Química-A e da Biologia-Geologia no ensino secundário 

2.2.1 A Química e a Biologia 

 

A Química, muitas vezes chamada de ciência dos materiais, é o ramo da 

Ciência que estuda a matéria, ao nível da sua estrutura e propriedades e procura 

conhecer, em profundidade, o como e o porquê das transformações que as 

substâncias experimentam, tentando esclarecer a complexidade do nosso mundo. 

 

Este papel fundamental na forma de pensar o mundo, caracteriza-se pela 

sua capacidade de estabelecer pontes com outras ciências, podendo dizer-se que a 

Química é uma ciência central com profundas ligações interdisciplinares (Maia, 

2001) como por exemplo: 

  com a Física na ciência dos materiais; 

  com a Astrofísica no estudo da constituição do Universo; 

  com a História na datação de objectos históricos; 

 com a Geologia no esclarecimento da constituição da Terra e outros 

planetas; 

 com a Biologia no estudo da Vida, dos seus processos, como referem 

Ribeiro & Veríssimo (2001, p.132): 
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Hoje existe consenso sobre a natureza dos seres vivos. Pelo menos 

ao nível molecular e, provavelmente ao nível celular, a maioria das 

funções dos seres vivos obedecem às leis da física e da química.  

 

A Biologia é uma ciência mais jovem mas em rápida evolução e é apontada 

como a que mais influenciará o futuro pensamento científico. 

A Biologia ocupa-se do estudo da Vida ou, talvez com mais propriedade, do 

estudo dos sistemas vivos e por culpa da sua vertiginosa evolução, muitos dos 

modernos biólogos tendem a ser extremamente especialistas e especializados, 

desinformados sobre os desenvolvimentos fora dos seus campos de especialidade, 

perdendo por vezes a noção dos extraordinários desenvolvimentos da Biologia 

como um todo (Ribeiro & Veríssimo, 2001).  

 

Segundo estes autores, esta falta de capacidade de apreciação verifica-se 

quer ao nível de produção de conhecimentos, quer ao nível dos processos sobre os 

quais as várias especialidades vão sendo construídas, sobre o que têm em comum, 

em que diferem, e, fundamentalmente, em que diferem das outras ciências. Esta 

falta de apreciação global, embora não impeditiva da construção e evolução 

científica, pode ser mais preocupante em biólogos que, pela sua natureza 

profissional, necessitem obrigatoriamente de relevar a vertente holística das 

Ciências da Vida como são, sem dúvida, os biólogos empenhados no ensino da 

Biologia, sobretudo em níveis não especializados, como será o caso do ensino 

secundário.  

 

Actualmente muitas das áreas mais estimulantes de investigação e 

desenvolvimento encontram-se em fronteiras interdisciplinares, tal como no 

passado, quando há mais de 50 anos, o jovem Francis Crick assistiu a uma 

palestra de um químico, Linus Pauling, leu o livro de um físico quântico, Erwin 

Schrödinger e decidiu ir para Cambridge trabalhar no mais famoso laboratório de 

física da época, o Cavendish (Pagels,1982). 

 

2.2.2 Os programas das componentes de Biologia e de Química  

 

Pode dizer-se que ambos os programas partilham a ideia de que a formação 

científica deve ser estruturada em torno de uma educação em Ciência, sobre 
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ciência e pela ciência. A educação em ciência corresponde à dimensão conceptual 

do currículo e encerra o conhecimento em si, enquanto a educação sobre ciência 

tem como objecto de estudo a natureza da própria ciência, o questionamento, a 

experimentação e validade do conhecimento (Reis, 2006). A educação pela ciência 

tem como meta a dimensão formativa e cultural do aluno através da própria 

ciência. 

Ambas as componentes, Química e Biologia, têm como finalidade a 

consolidação dos saberes nos respectivos domínios científicos e o desenvolvimento 

de um quadro de referências, de atitudes, de valores e de capacidades que ajudem 

os alunos a crescer a nível pessoal, social e profissional. 

 

O programa da componente de Biologia da disciplina de Biologia-Geologia 

(10º ano de escolaridade) dos cursos científico-humanísticos do Ensino Secundário 

foi construído tendo em conta referenciais e pressupostos dos quais se salientam 

os seguintes (Mendes & Pinheiro, 2001): 

  o ensino da Biologia deve ser centrado nos alunos, isto é, os processos de 

ensino-aprendizagem devem ter em conta os conhecimentos prévios e as vivências 

dos educandos (aos professores caberá seleccionar os contextos e os processos 

mais apropriados para que os fins sejam atingidos); 

  o reforço de competências técnicas e tecnológicas não constitui, em si 

mesmo, um objectivo primordial da implementação do programa, devendo ser 

perspectivado como instrumental no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Em articulação com estas finalidades, o ensino da Biologia tem, entre 

outros, os seguintes objectivos gerais:  

  A construção de um sólido conjunto de conhecimentos, quer os explícitos 

nas unidades didácticas, quer os implícitos e decorrentes da implementação do 

programa; 

  O reforço das capacidades de abstracção, experimentação, trabalho em 

equipa, ponderação e sentido de responsabilidade. 

 

 O programa da componente de Química (Simões, Magalhães, Lopes & 

Martins, 2001) da disciplina de Física e Química-A (10º ano de escolaridade) dos 

cursos científico-humanísticos do Ensino Secundário preconiza o ensino CTS que 
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privilegia o conhecimento em acção, por oposição ao conhecimento disciplinar, 

estruturado em torno de algumas ideias principais, das quais se destaca: 

   A compreensão do mundo na sua globalidade e complexidade requer o 

recurso à interdisciplinaridade, de forma a complementar as visões fragmentadas 

que os saberes disciplinares proporcionam; 

  A aprendizagem de conceitos e processos é de importância fundamental, 

mas constituiu-se como ponto de chegada e não o ponto de partida, na resolução 

de situações-problema familiares aos alunos; 

  O aprofundamento do programa deve dar ênfase às relações entre as 

interpretações usadas na disciplina e as desenvolvidas em outros ramos do saber. 

 

A componente de Química tem como objectivo geral permitir aos alunos 

alcançar saberes, competências, atitudes e valores, nomeadamente, os seguintes: 

  Compreender o modo como alguns conceitos se desenvolveram, bem 

como algumas características básicas do trabalho científico; 

  Compreender alguns fenómenos naturais com base em conhecimento 

físico e/ou químico, diferenciando explicações científicas de explicações não 

científicas; 

  Compreender o contributo das diferentes disciplinas para o conhecimento 

científico, e o modo como se articulam entre si; 

  Adquirir competências práticas/laboratoriais/experimentais ao nível 

processual, conceptual e atitudinal. 

  

 Podem identificar-se vários exemplos em que é possível uma abordagem 

conjunta e/ou complementar dos currículos das duas disciplinas, pelo que se 

destacam algumas dessas situações: 

∎ O módulo inicial do programa de Química – Materiais: diversidade e 

constituição – pretende destacar as competências do foro conceptual, processual e 

atitudinal que se consideram fundamentais para as novas aprendizagens, razão 

pela qual o tema organizador do módulo – materiais – pretende explicar a 

diversidade da composição do mundo natural (…) como se pode traduzir a sua 

composição e como se interpreta a sua identidade (Simões, Magalhães, Lopes & 

Martins, 2001) e estão previstas três actividades de índole prático-laboratorial, em 

que os alunos serão envolvidos  
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na concepção fundamentada de um percurso investigativo para 

resolver um problema relativamente simples, de modo a que se 

consciencializem de etapas a seguir com vista a alcançar uma 

resposta à questão-problema de partida. Os problemas escolhidos 

deverão incidir sobre processos físicos de separação(…)(Simões, 

Magalhães, Lopes & Martins, 2001, p.19). 

 

O programa de Biologia está organizado numa lógica de abordagem global 

da Biologia quer na identificação do seu objecto de estudo — a VIDA e os SERES 

VIVOS — quer na exploração articulada dos conhecimentos que engloba 

actualmente (Mendes & Pinheiro, 2001, p.68). Segundo o programa, a Vida é 

sempre abordada de forma dinâmica através das funções que a caracterizam, 

realçando a diversidade de estratégias que os seres vivos utilizam para as realizar 

pelo que a Unidade 1 aborda os processos de auto e heterotrofia em seres com 

diferente grau de complexidade.  

 

Nesta unidade, são conteúdos conceptuais a obtenção de matéria pelos 

seres autotróficos (fotossíntese e quimiossíntese) e conteúdos procedimentais, 

organizar e interpretar dados sobre estratégias de obtenção de matéria e 

interpretar dados experimentais de modo a compreender que os seres autotróficos 

sintetizam matéria orgânica na presença de luz (Mendes & Pinheiro, 2001, p.80).  

O estudo aprofundado das reacções bioquímicas que se processam nas 

fases fotoquímica e química, é desaconselhado, já que os conceitos de oxidação-

redução constituem objecto de ensino do programa de química ao nível do 11º ano 

de escolaridade o que, de alguma forma limita a enfâse sugerida para a abordagem 

da fotossíntese como um processo de transformação de energia luminosa em 

energia química, que necessita da presença de pigmentos de captação de luz, tal 

como é referido no programa de Biologia. 

As sugestões metodológicas apontam para  

o planeamento e execução de procedimentos laboratoriais, de cariz 

experimental, que permitam recolher evidências sobre a síntese de 

matéria orgânica pelos seres autotróficos em presença da luz e 

detectar (extrair e separar) a presença de pigmentos fotossintéticos 

bem como a pesquisa, sistematização e discussão de dados relativos 

a processos de quimiossíntese. (Mendes & Pinheiro, 2001, p.79). 
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∎ Outro ponto de articulação frutífera consiste no estudo de espectros, 

radiações e energia, na Unidade 1 do programa de Química. Para além da 

abordagem dos conceitos pretende-se que o aluno seja capaz de caracterizar e 

interpretar espectros, bem como identificar equipamentos e aplicações de 

radiações electromagnéticas. Ora a compreensão destes tópicos é fundamental 

para a compreensão do processo de transformação de energia luminosa 

anteriormente referido. 

Por sua vez o estudo da fotossíntese permitirá aos alunos compreender as 

dinâmicas da evolução da atmosfera terrestre até aos dias de hoje, como se 

pretende na Unidade 2 do programa de Química. 

 

∎ Na Unidade 3 do programa de Biologia — Transformação e utilização de 

energia pelos seres vivos, para os conteúdos conceptuais, Fermentação e 

Respiração aeróbia, estão previstos os conteúdos procedimentais: - Comparar o 

rendimento energético da fermentação e da respiração aeróbia e - Discutir a 

capacidade de alguns seres utilizarem diferentes vias metabólicas em função das 

condições do meio. 

 

A abordagem do uso racional das energias é feita no módulo inicial do 

programa de Física – Situação energética mundial e degradação de energia – no 

âmbito da identificação de factores que contribuem para o uso racional das fontes 

de energia, nomeadamente o aproveitamento de subprodutos e redução do 

consumo. Nesta componente do programa de Biologia, são também revistos os 

conceitos de transferência e transformações de energia bem como o conceito de 

rendimento de um sistema. 

  

Sendo preconizado que se promova o desenvolvimento de actividades extra-

aula em que os alunos possam aplicar ao seu meio envolvente os conhecimentos 

adquiridos, fará todo o sentido equacionar, por exemplo, uma visita de estudo 

comum que possa contemplar a transformação de energia pelos seres vivos em 

processos industriais como acontece numa ETAR, cujo rendimento do processo é 

de grande importância ambiental. 
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Os exemplos anteriores mostram as potencialidades de uma gestão 

curricular assente numa compreensão mais alargada da ciência e que uma prática 

pedagógica inovadora pode desenvolver, estruturando e organizando 

conhecimentos científicos de duas áreas científicas e garantindo que os alunos 

adquiriram uma visão científica, coerente e integrada do mundo. 

 

2.2.3 O professor como gestor do currículo 

 

O currículo é um conceito que admite uma multiplicidade de interpretações 

e teorizações quanto ao seu processo de construção e de mudança. Contudo, 

refere-se sempre ao conjunto de aprendizagens consideradas necessárias num 

dado contexto e tempo e à organização e sequência adoptadas para o concretizar 

ou desenvolver. O que transforma um conjunto de aprendizagens em currículo é a 

sua finalidade, intencionalidade, estruturação coerente e sequência organizadora 

(Roldão,1999a). 

 

O continuum (Pacheco,1996) que interliga as intenções (a teoria) e a 

realidade (a prática) é fruto de diferentes decisões que são tomadas em diversos 

contextos (político, administrativo, gestão e realização) e a que correspondem as 

fases do currículo prescrito, apresentado, programado, planificado, de acção e 

avaliado. De acordo com Pacheco & Paraskeva (1999), 

Ao nível das intenções encontram-se as políticas educativas que 

definem não só as orientações globais mas também os instrumentos 

que dão forma à prática curricular. No plano intermédio ou da escola, 

reajustam-se as orientações e reconstroem-se os instrumentos 

curriculares e, por último, ao nível da aprendizagem, são tomadas pelos 

professores e alunos as mais importantes decisões curriculares. Neste 

quadro de decisão, as competências dos actores, principalmente as dos 

professores, dependem das políticas curriculares centralizadas e/ou 

descentralizadas, sobretudo no que diz respeito à concepção, 

implementação e avaliação do currículo. 

(Pacheco & Paraskeva, 1999, p.9) 

 

Qualquer currículo requer programa e requer programação, no sentido da 

definição e previsão do seu desenvolvimento, bem como dos métodos e estratégias 
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que envolvam o aluno nas actividades de aprendizagem (Roldão,1999b). As 

mudanças necessárias no campo curricular requerem que o professor se relacione 

com o currículo, decidindo e agindo perante as diferentes situações, organizando e 

utilizando o seu conhecimento científico, isto é, gerindo o currículo de forma a 

garantir o cumprimento das aprendizagens curriculares. Este processo de decisão e 

gestão curricular, implica construir e fundamentar propostas, tomar decisões, 

avaliar resultados, refazer e adequar processos, métodos e técnicas.  

 

Embora os professores, face aos programas, tenham mantido uma tradição 

de execução do currículo, com escassa construção ou decisão, sempre houve a 

possibilidade de, não comprometendo a correcção científica ou até pedagógica, 

gerir as circunstâncias e os contextos/ambientes das aprendizagens (Roldão, 

1999b). 

Esta nova relação do professor com o currículo pressupõe uma alteração 

significativa na relação dos professores com a sua actividade profissional. Os 

professores são cada vez mais solicitados, como verdadeiros funcionários, a decidir 

sobre a sua actividade docente, a analisá-la e responder por ela à luz dos seus 

saberes próprios, a agir reflexivamente e em colaboração com os seus pares de 

forma mais interventiva. 

 

Ser professor é uma profissão socialmente exposta, não só devido à sua 

natureza mas também devido às diferentes concepções que os vários 

intervenientes do processo ensino-aprendizagem possuem. Roldão (1999b) 

destaca quatro eixos fundamentais da profissionalidade docente: a função, o saber, 

o poder e a reflexividade. 

 

Um professor é um profissional cuja função consiste em ensinar. Não só 

tornar público um saber que se domina mas fazer aprender alguma coisa (o 

currículo) a alguém (Roldão, 2007b), isto é, aceitar que só há ensino quando 

alguém aprende (Nóvoa, 2001).  

 

Estas duas perspectivas do acto de ensinar têm profundas implicações no 

modo como os professores gerem o currículo e o desenvolvimento curricular. 
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O entendimento do ensinar como sinónimo de transmitir apenas um saber 

deixou de ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função, numa 

sociedade marcada pelo acesso alargado à informação e ao conhecimento.  

 

Pelo contrário, o professor enquanto profissional de ensino é alguém que 

sabe – e por isso pode, e a sociedade espera que o faça – construir a passagem de 

um saber ao aluno. O professor é o responsável da mediação entre o saber e o 

aluno, pela sua orientação intencional que toma forma no processo de 

desenvolvimento curricular estrategicamente organizado em função da 

aprendizagem curricular pretendida (Roldão, 2009). 

 

O saber inerente à profissão docente não se circunscreve a uma área de 

especialização. O desempenho profissional do docente exige o domínio de um 

conhecimento profissional cuja caracterização tem ocupado vários autores, 

nomeadamente Shulman (1987) que identificou sete tipos de conhecimento, que 

constituem a base do conhecimento profissional docente: conhecimento de 

conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento curricular, conhecimento 

pedagógico do conteúdo, conhecimento dos alunos, conhecimento dos contextos 

educativos e conhecimento dos fundamentos e dos fins da educação. A 

mobilização destes conhecimentos permite que se opere a transposição didáctica 

de determinados conteúdos curriculares, garantindo, em cada contexto, que alunos 

concretos, com características próprias, realizem as aprendizagens 

correspondentes (Sousa, 2010). 

 

Sempre que o desenvolvimento curricular assume a forma de um processo 

de gestão estratégica e contextualizada do currículo, reforça-se o estatuto 

profissional do professor. Tal como o médico não se afirma pelos saberes de 

biologia ou química que tem de dominar, embora sejam comuns a outros 

profissionais, também o professor é aquele que ensina, não apenas porque sabe, 

mas porque sabe ensinar, porque é capaz de fazer com que esse saber-conteúdo 

se aprenda pelo acto de ensino (Roldão, 2009; Shulman,1987). 

 

A margem de liberdade do professor para gerir a sua acção educativa 

representa outro factor característico da profissão. É pelo poder que se tem sobre o 

que se faz, pela possibilidade de optar e decidir quanto à adequação ou 
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modificação da acção que se realiza, com fundamento no saber que se possui e 

tendo em vista o desempenho da função que se pretende assegurar, que é possível 

desenvolver uma prática verdadeiramente profissional (Roldão, 2009). 

 

O exercício da autonomia curricular pressupõe a necessidade e a 

capacidade de reflexão sobre a sua prática, o questionamento sobre a eficácia da 

sua acção, dos processos e dos resultados. Um professor reflexivo desempenha um 

papel activo e crítico relativamente ao currículo, reorientando a sua acção para a 

resolução dos problemas educativos através de decisões fundamentadas. Trata-se 

de equacionar os saberes específicos em função das finalidades curriculares e de 

articulá-las num projecto coerente que se materialize nas aprendizagens 

conseguidas. O papel de decisor e gestor do processo curricular torna-se assim um 

definidor essencial da profissionalidade docente (Roldão, 1999b). 

 

Outras implicações resultam destas mudanças na representação e prática 

profissional do professor.  

Por um lado, a consciência de que os alunos são um elemento de regulação 

do currículo e como tal, as tomadas de decisão curriculares exigem uma reflexão 

sobre o impacto que o currículo efectivamente tem sobre eles, tendo em conta as 

limitações institucionais (sistema centralizado, imposição de manuais ou outros 

materiais de trabalho,…) mas também outros factores determinantes como 

conteúdos, natureza e tipologia das tarefas, contexto, diferenças individuais entre 

os professores e informações e juízos sobre os alunos. Globalmente entende-se 

que os alunos não têm capacidade de julgar os aspectos relativos à sua própria 

escolaridade fruto da dependência das crianças e dos adolescentes relativamente 

aos adultos (Perrenoud,1995). Considerar os alunos como parceiros da construção 

curricular é uma forma de levar os alunos a sentirem como sua a escola e como 

seus os problemas de aprendizagem, é olhar para os alunos como observadores e 

capazes de um comentário construtivo.  

Por outro, o entendimento de escola como centro fundamental da decisão 

educativa e de gestão curricular diferenciada e contextualizada. Nesta visão de 

escola como centro da acção educativa, está implícita a evolução de uma prática 

institucional e profissional que passa pelo reforço da dimensão colaborativa entre 

os professores, promotora do desenvolvimento profissional docente. 
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2.2.4 O trabalho colaborativo 

  

O conhecimento dos valores, normas e padrões dominantes do 

comportamento dos professores, as suas acções e interacções, formais e 

informais, definem aquilo que se poderá designar como cultura profissional dos 

professores.  

Entre inúmeros factores explicativos da diferenciação cultural existente na 

prática profissional dos professores incluem-se (Lima,2000): 

 o modo como se vêem a si e aos seus pares e se relacionam com eles; 

 a relação que estabelecem com as reformas educativas, os significados 

que lhes atribuem e a forma como, na prática, se adaptam às mudanças; 

 a falta de uma ideologia educacional comum  na escola que deixa as 

questões de caracter pedagógico à esfera de liberdade privada de cada professor, 

favorecendo o individualismo pedagógico; 

  o papel dos departamento curriculares que reforça a relação existente 

entre a formação especializada do professor e a sua identidade no seio de um 

grupo disciplinar mas acentua a divisão e promove a separação  entre os vários 

grupos disciplinares na escola. 

 

Um factor importante que inibe as oportunidades dos docentes interagirem 

entre si são as normas organizacionais das escolas (Nóvoa, 1991) que resultam 

entre outros factores, da sua crescente dimensão e burocratização, agravada com 

a criação dos agrupamentos escolares. 

 

Deste modo, compreende-se que a investigação mostre que o professor 

exerce a sua actividade profissional na escola, segundo um padrão de trabalho 

baseado numa cultura profissional individualista, isolada e privatista, sem partilha 

ou diálogo com os pares, sem apoio sustentado a um trabalho cooperativo e sem 

abertura a apoio externo (Hargreaves,1998). Segundo o mesmo autor, a 

colaboração surge como resposta aos efeitos deste individualismo docente, 

embora na prática aquilo a que se chama colaboração ou colegialidade possa 

assumir muitas formas diferentes: ensino em equipa, planificação em colaboração, 

peer coaching, entre outras.   
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Diversos estudos (Lima, 2000) confirmam a existência de um conjunto de 

entendimentos tácitos sobre as formas adequadas de conduzir as relações 

profissionais e pessoais entre os professores. 

 

Hargreaves (1998, p.185) considera que existem várias culturas escolares 

que compreendem as crenças, valores, hábitos e formas assumidas de fazer as 

coisas em comunidades de professores e que reconhecer a sua importância ajuda 

a conferir sentido, apoio e identidade aos professores e ao seu trabalho.  

Consoante o tipo de relação que os professores estabelecem entre si, este 

autor considera as seguintes formas gerais de culturas docentes: 

  Individualismo, quando os professores trabalham isolados uns dos outros 

e de forma independente; 

  Balcanizações, quando os professores se encontram separados, por 

exemplo, em departamentos curriculares, trabalhando por vezes em conjunto; 

  Colegialidade artificial, a colaboração é imposta e regulada por normas 

escolares ou exteriores a esta; 

  Colaboração, quando os professores trabalham em conjunto e partilham 

ideias e materiais como uma só comunidade profissional. 

A colaboração representa mais do que uma cooperação entre professores, 

no sentido em que a intensidade da interacção entre professores e os benefícios 

resultantes pode apresentar-se em diferentes graus. 

 

Segundo Little (1990) existem quatro tipos ideais de relações colegiais: 

  contar histórias e procurar ideias, em trocas esporádicas e informais; 

 ajuda e apoio, associados à disponibilidade imediata de ajuda e apoio 

mútuo; 

 partilha, de forma rotineira e inconsequente de materiais, métodos, ideias 

e opiniões; 

 trabalho conjunto, que implica forte interdependência entre os professores 

e uma responsabilidade partilhada ao nível da prática do ensino. 

 

Ao nível dos benefícios mútuos, pode compreender-se que, à excepção do 

trabalho conjunto, em que cada professor contribui com a sua parte num 

empreendimento comum, cujo resultado beneficia todas as pessoas envolvidas, 
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nas restantes relações, os professores podem interagir mas manter os seus 

objectivos e planeamentos, separados e autónomos. 

De facto, os professores realizam trabalhos em conjunto e colaboram entre 

si, nas estruturas e órgãos em que são incorporados e/ou em torno de projectos. 

Os projectos surgem na escola por imposição administrativa ou de forma 

voluntária, orientam-se para a execução das determinações que provêem de outros 

decisores (internos ou externos) ou para o desenvolvimento de objectivos 

assumidos pelos professores e por eles sustentados na convicção de que lhes 

convém o trabalho em conjunto, realizam-se em locais e tempos determinados ou 

alargam-se no tempo e no espaço. 

(…) trata-se de projectos que resultam das iniciativas dos 

professores ou têm origem externa mas são por eles assumidos, 

onde as relações de colaboração partem deles próprios e são 

sustentadas por eles, assim como resultam da percepção do valor 

que eles atribuem ao trabalho em conjunto.  

Estas relações de colaboração realizam-se muitas vezes em 

encontros informais, quase imperceptíveis, breves mas frequentes, e 

os seus resultados são muitas vezes incertos e dificilmente 

previsíveis. (Formosinho & Machado, 2008, p.10) 

 

Estes pequenos projectos permitem que os professores mais “activos” 

produzam inovações nas escolas, normalmente respostas locais, ao nível da sala 

de aula ou da escola no seu conjunto. Alguns desses projectos podem surgir no 

interior de uma disciplina, em torno de um problema a solucionar, mas é mais 

frequente surgirem fora das disciplinas, terem uma visão interdisciplinar, 

envolverem diversos professores e alunos de uma ou mais turmas (Formosinho & 

Machado, 2008).  

 

Os estudos empíricos mostram que os professores têm um limitado 

conhecimento factual da prática profissional dos colegas nas respectivas salas de 

aula sendo a maior parte das imagens sobre essas práticas, construídas com base 

em conversas com os alunos (Lima, 2000). De facto, não se verificam práticas 

instituídas de observação mútua das aulas nas escolas e raramente são trocados 

pontos de vista ou experiências com colegas de outras áreas disciplinares. 
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Estes estudos sugerem que a cultura e organização escolares determinam 

que os professores que se envolvem em colaborações interdisciplinares com outros 

colegas o faziam tipicamente fora das estruturas convencionais da escola, 

nomeadamente, no seu próprio tempo privado, do qual normalmente fariam uso 

para fins pessoais (Lima, 2000, p.81). 

 

Este modo de trabalho dos professores reflecte uma concepção de currículo 

como algo pensado fora da escola para nela ser implementado. A esta concepção 

contrapõe-se uma outra para a qual o currículo é algo que pode ser construído em 

conjunto e articulado de uma forma própria no interior da escola. Esta concepção 

apela ao trabalho colaborativo dos professores e assenta numa perspectiva de 

profissionalismo interactivo, uma cultura de colaboração de ajuda e apoio na qual 

se tomam decisões em conjunto (Fullan & Hargreaves, 2001, p. 75). 

 

Segundo Lima (2007, p. 152), um dos maiores desafios que se colocam aos 

profissionais de educação é o de serem capazes de desenvolver uma interacção 

alargada com outros profissionais, quer da sua área de intervenção quer de outros 

domínios. 

 A ideia de equipa pedagógica de Perrenoud (1996) aponta para um trabalho 

de equipa que  

não deve ser visto como uma conquista individual da parte dos 

professores, mas como uma faceta essencial de uma nova cultura 

profissional, uma cultura de cooperação ou colaborativa. É útil 

mencionar a importância de uma análise colectiva das práticas 

pedagógicas que pode sugerir momentos de partilha e de produção 

colegial da profissão. Num certo sentido, trata-se de inscrever a 

dimensão colectiva no habitus profissional dos professores. 

(Nóvoa,1999, p.10) 

 

2.2.5 A Ciência numa perspectiva interdisciplinar 

 

Uma das tendências mais características que se tem manifestado no 

desenvolvimento das ciências modernas é a sua progressiva fragmentação e 

especialização. Esta dispersão das ciências foi acentuada pela adopção de 

métodos diversos e linguagens próprias que acarretou um certo isolamento dos 
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chamados especialistas, que sabem muito sobre muito pouco. Mas, como refere 

Olga Pombo (2004), paradoxalmente, no estado de enorme avanço em que a 

ciência se encontra, o progresso da investigação faz-se, não numa disciplina 

especializada, mas no cruzamento das suas hipóteses e resultados com as 

hipóteses e resultados de outras disciplinas.  

 

A ciência exige um olhar transversal (Pombo, 2004, p.10) e o seu progresso 

depende do cruzamento e da compreensão interdisciplinares. 

A valorização da interdisciplinaridade no ensino das ciências decorre do 

facto de, cada vez mais, a resolução de problemas reais implicar, quase sempre, 

uma visão não compartimentada do conhecimento.  

Ao professor não basta o conhecimento profundo da sua área de formação, 

sendo fundamental a identificação das relações conceptuais com outras áreas 

científicas e um relativo domínio das suas linguagens técnicas, significativas 

apenas nos respectivos contextos. 

 

O conceito de interdisciplinaridade não é um conceito relativamente estável 

e perfeitamente definido.  

A palavra interdisciplinaridade e as suas congéneres transdisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade (multidisciplinaridade) têm uma utilização muito ampla sendo 

aplicadas em muitos contextos: fazem parte do vocabulário da investigação 

científica, são muito usadas no contexto pedagógico, ligadas às questões do 

ensino, às práticas escolares, às transferências de conhecimentos entre 

professores e alunos (Pombo, 2003).  

 

Os termos interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade 

(multidisciplinaridade) podem ser definidos em função de um processo progressivo 

de integração disciplinar (Pombo, Guimarães & Levy, 1994).  

A pluridisciplinaridade encontra-se no extremo de integração mínima e 

corresponde a uma justaposição de disciplinas enquanto que a 

transdisciplinaridade encontra-se no extremo de integração máxima, 

correspondendo à unificação de duas ou mais disciplinas tendo por base a 

construção de uma linguagem comum, uma sobreposição de áreas de interesse e 

uma troca de processos e métodos.  
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A interdisciplinaridade situa-se entre os dois extremos atrás referidos e 

corresponde a uma combinação possível entre disciplinas como se representa na 

figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Diversos graus de integração disciplinar 

Adaptado de Pombo, Guimarães & Levy (1994) 

 

Ao falar de pluridisciplinaridade ou de multidisciplinaridade, encontramo-nos 

num nível que implica pôr em paralelo ou estabelecer algum mínimo de 

coordenação na associação entre duas ou mais disciplinas, não ocorrendo 

alterações na forma e organização do ensino. Esta coordenação pode traduzir-se 

numa organização temporal de determinados conteúdos programáticos, no 

tratamento didáctico de um tópico comum ou numa análise pontual conjunta de 

um problema concreto.  

 

Segundo Figueiredo (2000), esta perspectiva reflecte a visão mais 

tradicional e limitada do currículo - conjunto de conteúdos a serem ensinados – e 

pode ser descrita como um esforço para “construir pontes” entre os conteúdos das 

disciplinas do currículo escolar, através de processos onde os alunos percebem ou 

são orientados a perceber relações entre os conteúdos trabalhados. Nesta 

perspectiva conceptual não se vislumbra qualquer tentativa de superar os limites 

das diferentes disciplinas. 

 

A interdisciplinaridade, por seu lado, já exige uma combinação de duas ou 

mais disciplinas com vista à compreensão de um objecto a partir uma convergência 

de pontos de vista: transposição de conceitos, terminologias, tipos de discurso e 

argumentação, transferência de conteúdos, problemas, resultados e aplicações.  
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Esta perspectiva de reorganização curricular dos eixos temáticos das 

disciplinas permite reconstruir o próprio currículo numa leitura praticada em 

comum, implica alguma reorganização do processo de ensino-aprendizagem e 

supõe um trabalho continuado dos professores envolvidos.  

 

Outro sentido mais amplo é o que considera a interdisciplinaridade como 

uma forma de relacionar as disciplinas através de um conjunto de actividades, o 

projecto (Garcia, 2008). A construção de um projecto interdisciplinar pode partir de 

uma questão orientadora que envolva actividades de aprendizagem em mais do 

que uma disciplina e desafie as possibilidades de resposta fornecidas por uma 

única disciplina do currículo, requerendo outras perspectivas. Neste caso, a 

interdisciplinaridade encontra na organização de projectos um eixo de integração 

de actividades e formas de conhecimento incluindo diferentes formas de análise e 

compreensão. 

 

Quanto à transdisciplinaridade, remete para uma fusão unificadora que, 

conforme as circunstâncias concretas e o campo específico de aplicação, pode ser 

desejável ou não. Em algumas circunstâncias, poderá ser importante a fusão das 

perspectivas; noutras, essa finalidade poderá ser excessiva ou não desejável. Esta 

perspectiva é impossível no actual regime de ensino e organização escolar, uma 

vez que implica uma prévia integração dos programas curriculares, tanto a nível 

horizontal como vertical. 

 

No contexto educacional, o desenvolvimento de experiências 

interdisciplinares é ainda incipiente (Thiesen, 2007), no entanto, o trabalho 

interdisciplinar está a ser reconhecido como um condição fundamental do ensino e 

da investigação na sociedade actual, apesar das limitações à prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

Neste capítulo começa-se por justificar a perspectiva interpretativa com 

desenho de estudo de caso, atendendo a que o problema que sustentou esta 

investigação relaciona-se com a análise de uma experiência de gestão curricular no 

ensino secundário entre as disciplinas de Física e Química-A e Biologia e Geologia, 

numa turma de 10º ano.  

 

A investigação orientou-se pelas já referidas questões: 

 

a) Que dinâmicas de trabalho dos professores de Física e Química-A e de 

Biologia e Geologia são necessárias na gestão do currículo do Ensino Secundário 

ao nível do 10º ano? 

b) Que potencialidades e constrangimentos sentem estes professores ao 

nível do trabalho com outros professores do Departamento Curricular e ao nível da 

própria escola? 

c) Quais as potencialidades de uma gestão articulada dos currículos de 

Física e Química-A e de Biologia e Geologia, 10º ano, na aprendizagem dos alunos? 

 

Apresenta-se, de seguida, uma descrição do processo que levou à selecção 

dos participantes. 

 

As técnicas2 escolhidas para a recolha e tratamento de dados relacionam-se 

com os seguintes objectivos da investigação: 

1) Identificar práticas de gestão curricular desenvolvidas pelos professores 

de Física e Química-A e de Biologia e Geologia numa turma de 10º ano; 

2) Identificar potencialidades e constrangimentos na realização de trabalho 

colaborativo; 

3) Caracterizar as implicações no processo de ensino-aprendizagem com 

base nas expectativas das professoras participantes no estudo e nos relatos de 

alguns alunos. 

 

 

                                                           
2
 Os termos método e técnica são referidos ao longo dos próximos capítulos como sinónimos, excepto 

quando se tratar de citações de autores referenciados. 
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3.1 Perspectiva interpretativa e estudo de caso 

 

A presente investigação dá visibilidade a um trabalho de articulação 

interdisciplinar, que surge na sequência de um trabalho colaborativo que duas 

professoras desenvolvem há algum tempo. 

Procura-se compreender que dinâmicas de trabalho são necessárias, que 

dificuldades e resistências sentem as professoras e quais as potencialidades 

destas práticas, isto é, quais as razões que levam as professoras a fazer uma 

gestão articulada dos currículos das suas disciplinas. 

Deste modo, a investigação apresenta-se com uma postura metodológica 

qualitativa, de natureza descritiva e interpretativa (Bogdan & Biklen,1994; 

Coutinho,2008) dado que: 

  valoriza-se o papel do investigador/construtor do conhecimento; 

  procura-se compreender o mundo dos sujeitos tendo em consideração as 

experiências do ponto de vista do informador; 

  a análise dos dados é feita segundo uma abordagem indutiva; 

  os dados são recolhidos em situação(ambiente natural) e complementados 

pela informação que se obtém do contacto directo. 

 

Na presente investigação acompanhou-se o processo de trabalho de duas 

professoras, uma de Biologia e Geologia e outra de Física e Química – A, de uma 

mesma turma de 10º ano com o intuito de compreender a gestão curricular 

realizada no processo ensino-aprendizagem daqueles alunos. 

 

A abordagem metodológica que melhor se identifica com esta intenção é o 

estudo de caso uma vez que:  

 esta abordagem é especialmente indicada para investigadores isolados, 

como é o caso da investigadora, dado que proporciona uma oportunidade para 

estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de 

um problema em pouco tempo (Bell, 2008, p.23); 

 é a estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o 

“como” e o “porquê”3 de acontecimentos actuais (Yin,1994, p.9); 

 é uma investigação particularística, isto é, incide sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que 

                                                           
3
 Aspas no original 
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há nela de mais essencial e característico contribuindo para a compreensão global 

do fenómeno de interesse (Ponte, 1994, p.2); 

 é de cariz descritivo, estando os resultados da investigação escritos de 

forma factual, literal e sistemática, normalmente numa narrativa,  que acrescenta 

algo de significativo ao conhecimento existente (Stake, 1988; 

Bogdan&Biklen,1994; Ponte,1994); 

 pode apresentar um cunho analítico, interrogando a situação, 

confrontando-a com outras situações já conhecidas e com as teorias existentes, 

ajudando a gerar novas questões para futura investigação (Ponte,1994). 

 

Segundo Coutinho & Chaves (2002) o estudo de caso apresenta cinco 

características:  

 o caso é um sistema limitado, sendo necessário definir fronteiras claras e 

precisas; 

 o caso é sobre algo, que há que identificar para conferir foco e direcção à 

investigação; 

 o caso tem caracter único, específico, diferente e complexo que é 

necessário preservar; 

 a investigação decorre em ambiente natural; 

 o investigador recorre a fontes de dados e a métodos de recolha 

diversificados. 

 

A descrição e análise desta experiência de articulação curricular apresenta 

este desenho visto: 

  examinar uma situação (gestão curricular), no seu contexto natural (na 

escola onde leccionam as professoras e na turma do 10º ano) reconhecendo-se a 

sua complexidade e recorrendo-se a vários métodos de recolha de informação 

(observação, entrevistas semiestruturadas, análise documental) que permita uma 

visão holística do caso (Bell, 2008; Yin, 1994; Bogdan & Biklen,1994);  

  ser um estudo empírico no sentido em que inclui observações 

sistemáticas, recolha e análise de dados (recolha de dados ao longo de um ano 

lectivo, observação de reuniões de preparação e as actividades de aplicação e 

entrevistas a professores e alunos) com vista a tecer conclusões (identificação de 

potencialidades e constrangimentos das praticas de articulação curricular e 

caracterização das implicações no processo de ensino-aprendizagem). 
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A presente investigação procurou reger-se por critérios de qualidade, 

nomeadamente a fiabilidade ou replicabilidade do processo de recolha e análise de 

dados noutros contextos (Coutinho & Chaves, 2002; Coutinho, 2008) e o rigor ou 

validade interna das conclusões, isto é, a legitimidade dos dados (Coutinho & 

Chaves, 2002; Ponte, 1994). 

Deste modo procurou seguir-se estratégias específicas, nomeadamente: 

 identificação de estados subjectivos para minimização do seu efeito nos 

dados – enviesamento (Bogdan & Biklen,1994);  

 redução do efeito do observador (Bogdan & Biklen,1994) agindo de forma 

a que as actividades que  ocorram na sua presença não difiram significativamente 

daquilo que se passa na sua ausência e garantindo uma interpretação dos dados 

em função do contexto; 

 realização de  entrevistas semiestruturadas, que proporcionam conversas 

informais onde é possível  captar o que é  importante do ponto de vista do sujeito 

(Bogdan & Biklen,1994); 

 utilização de diferentes instrumentos de recolha de dados e triangulação 

de dados (Coutinho, 2008). 

 

3.2 Participantes  

 

Na definição dos participantes consideraram-se os seguintes aspectos: 

 vantagens e inconvenientes de realizar a investigação na própria escola; 

 escolha do ano de escolaridade. 

 

Relativamente ao primeiro aspecto, reflectiu-se sobre o conhecimento da 

investigadora sobre a realidade escolar que facilitaria o acesso à informação e 

sustentaria de forma mais abrangente a informação recolhida, bem como 

constituiria um estudo de cujos resultados beneficiaria directamente a escola.  

No entanto, a possibilidade de realização desta investigação levou a alguns 

equívocos nomeadamente a interpretação de que era uma medida no âmbito de 

um plano de melhoria da realidade caracterizada no Relatório de autoavaliação da 

escola e a possibilidade de uma gestão do currículo que se previa de forma 

colaborativa, não só ao nível da preparação de aulas como da sua realização, 

estando a investigadora no papel de observadora da actividade de outros, ainda 

que participante, não foi muito bem acolhida. 
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Além disso, a observação participante, apresenta algumas desvantagens. 

Cohen e Manion (1994) chamam a atenção para o facto dos testemunhos dos 

investigadores participantes poderem ser considerados subjectivos e parciais, 

enquanto que Bogdan e Biklen (1994, p.86) referem que 

As pessoas intimamente envolvidas num ambiente têm 

dificuldade em distanciar-se, quer de preocupações pessoais, quer 

do conhecimento prévio que possuem das situações. Para estas, 

muito frequentemente, as suas opiniões são mais do que “definições 

da situação”4,constituem a verdade. 

 

Deste modo, ponderadas as vantagens e os inconvenientes, optou-se por 

realizar a investigação numa escola da mesma tipologia – secundária com 3º ciclo- 

do mesmo concelho e muito próxima geograficamente. 

A escolha desta escola para a realização do estudo empírico foi determinada 

pelas seguintes razões: 

 a existência de uma prática de partilha de experiências entre a 

investigadora e a coordenadora de área disciplinar de Física e Química ao nível das 

respectivas áreas disciplinares, que para além da replicação de experiências, já 

contou com a elaboração e realização conjuntas de uma actividade com alunos do 

ensino secundário das duas escolas; 

 o conhecimento informal e, meramente factual, de que na escola se 

realizam algumas práticas de gestão do currículo; 

 a proximidade geográfica. 

 

Relativamente à escolha do ano de escolaridade, e tendo em conta a 

realidade profissional da investigadora, optou-se pelo 10º ano de escolaridade, por 

se tratar do primeiro ano do ensino secundário.   

 

Numa etapa posterior, foram estabelecidos contactos5 informais com as 

coordenadoras de área disciplinar, dos quais resultou o interesse na investigação 

por parte dos professores de Física e Química-A e Biologia e Geologia de uma das 

                                                           
4
 Aspas no original. 

5
 ANEXO 1 - Notas de campo relativas aos contactos prévios à investigação com as coordenadoras de 

área disciplinar e professoras participantes. 
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três turmas do décimo ano de escolaridade do Curso de Ciências e Tecnologias da 

escola.  

Foram, depois, desenvolvidos contactos com vista à autorização para a 

realização da investigação, junto do Director da escola. 

 

A abordagem utilizada nesta fase de preparação foi uma abordagem 

objectiva, pois o investigador explicita os seus interesses e tenta que os sujeitos 

que vai estudar cooperem consigo (Bogdan & Biklen,1994, p.15), tendo como 

princípio o consentimento informado (Cohen & Manion, 1994).   

Neste sentido foram observadas algumas linhas de orientação (Bogdan & 

Biklen,1994; Bell,2008), nomeadamente: 

 Conversa informal com o Director da escola para obter autorização e 

posterior entrega formal do plano; 

 Apresentação das condições e garantias e sob as quais a investigação 

será conduzida, em observância com princípios éticos, nomeadamente a protecção 

da identidade dos participantes/instituição, a transparência nos objectivos da 

investigação e nas opções metodológicas e autenticidade na elaboração das 

conclusões. 

 

Os contactos com o Director6 foram sempre muito facilitados. O Director 

mostrou-se sempre disponível e desde o primeiro contacto manifestou o seu 

agrado e interesse pela escolha da escola para a realização da investigação. Após 

um primeiro encontro, mais informal, seguiu-se um outro onde teve lugar a 

apresentação formal do pedido de autorização7 para a realização da investigação. 

Numa fase posterior foi dado conhecimento ao Director de uma proposta de 

informação/consentimento dos encarregados de educação8 para a realização das 

entrevistas aos alunos bem como respectivo guião.  

 

Os contactos com as professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia da turma onde decorre o estudo empírico ocorreram desde o início do ano 

lectivo 2011-2012 tendo ambas mostrado total disponibilidade para reunirem com 

                                                           
6
 ANEXO 2 - Notas de campo relativas aos contactos com o Director. 

7
 ANEXO 3 – Carta ao Director. 

8
 ANEXO 4 – Carta aos encarregados de educação dos alunos do ensino secundário. 
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a investigadora, para a realização de entrevistas ou para observação das suas 

aulas. 

Deste modo, são participantes nesta investigação as professoras de Física e 

Química-A e de Biologia e Geologia e os alunos de uma turma do 10º ano do curso 

de Ciências e Tecnologias numa escola de tipologia secundária c/3º ciclo, não 

agrupada.  

O quadro 3.1 apresenta a situação profissional das professoras 

participantes. 

 
Idade 

Situação 

profissional 

Tempo de serviço 

na escola (anos) 

Tempo de serviço 

(anos) 

P10FQ 39 Quadro de escola 7 15 

P10BG 50 Quadro de escola 19 28 

Quadro 3.1 – Situação profissional das professoras participantes 

 

 

A turma do 10º ano é composta por 26 alunos, sendo 13 do sexo masculino 

e 13 do sexo feminino, sendo a média de idades 15 anos. A caracterização feita 

pela respectiva directora de turma é apresentada, de forma resumida, nas figuras 

seguintes: 

 

Figura 3.1 – Número de retenções em anos anteriores na turma do 10º ano 
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Figura 3.2 – Disciplinas preferidas dos alunos da turma do 10º ano 

 

 

Figura 3.3 – Disciplinas que os alunos da turma do 10º ano menos gostam 

 

 

Figura 3.4 – Habilitações literárias dos encarregados de educação dos alunos da turma do 10º ano 
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3.3 Técnicas de recolha de dados 

 

Uma vez escolhido o “caso” – De que forma se pode realizar a gestão do 

currículo no ensino secundário, tendo por base duas disciplinas? – ficou definido o 

referencial lógico, qualitativo, que orientou todo o processo de recolha de dados 

(Creswell, 1994).  

 

Nesta perspectiva, o planeamento da recolha de dados revelou-se flexível, 

ocorrendo ao longo da investigação à medida que os dados foram sendo recolhidos 

e simultaneamente analisados, embora de forma não sistemática (Bogdan & 

Biklen,1994). 

 

A recolha de dados desenrolou-se, essencialmente em seis etapas 

envolvendo entrevista, análise documental e observação em contexto natural: 

 observação de reuniões  de planificação  e de actividades de gestão 

curricular na turma de décimo ano; 

 realização de entrevistas às duas professoras participantes; 

 observação de experiências de gestão curricular numa turma de 11º ano 

 realização de entrevista ao presidente do conselho pedagógico; 

 realização de entrevistas a alunos do ensino secundário de 10º, 11º e 12º 

anos; 

 análise de documentos produzidos pelas professoras no  âmbito das 

actividades realizadas. 

 

No processo de recolha de dados utilizou-se diferentes instrumentos no 

sentido de permitir a combinação de pontos de vista, métodos e materiais 

empíricos com o intuito de obter uma compreensão mais completa do fenómeno a 

analisar - triangulação (Coutinho, 2008). 

Esta estratégia de combinar métodos de recolha de dados pressupõe uma 

análise simultânea aos dados recolhidos, que foi sendo realizada, ainda que de 

forma não sistemática, como anteriormente referido. 

Como referem Bogdan & Biklen (1994, p.206) alguma análise tem de ser 

realizada dado que 

 os investigadores inexperientes, quando se encontram pela 

primeira vez  no campo de investigação, não possuem, 
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frequentemente, um quadro de referência teórico e suficientemente 

sólido que lhes permita dar-se conta de aspectos e temas relevantes 

para a sua investigação. 

 

Desta forma, a recolha dos dados foi orientada e estruturada por essa 

análise, resultando nas seis etapas finais realizadas, que envolvem outros 

informantes e situações privilegiadas como é o caso das professoras de Física e 

Química-A e de Biologia e Geologia do 11º ano, alunos do ensino secundário e o 

presidente do conselho pedagógico. 

 

3.3.1 Observação 

 

Segundo Quivy & Campenhoudt (2008), a observação directa é o único 

método de investigação social que capta o comportamento em si mesmo e no 

momento em que se produz e, segundo vários autores (Patton,1987; Cohen & 

Manion, 1994), a participação do investigador pode ser classificada em função do 

contexto de análise como participante e não participante. 

Na observação não participante, o investigador assume o papel de 

espectador, enquanto que na observação participante, o investigador integra o 

meio a investigar.  

Tendo presente estas situações limite, a forma de participação dependerá 

da decisão do investigador ao estabelecer um equilíbrio dinâmico entre a 

participação e a observação determinado pela especificidade e necessidades do 

estudo (Bogdan & Biklen,1994). 

 

Por outro lado, a observação pode ser mais ou menos estruturada. Segundo 

Quivy & Campenhoudt (2008, p. 199), uma observação muito estruturada, com 

recurso a grelhas de observação muito formalizadas facilita a interpretação das 

observações mas pode constituir-se como superficial e mecânica face à riqueza do 

contexto. Por sua vez, numa observação não estruturada, o investigador actua 

livremente, sem recurso a meios técnicos, o que torna os registos longos e sujeitos 

a um grande número de interferências, consumindo muito tempo para a sua 

análise (Bell, 2008).  

A solução para este dilema é adoptar uma abordagem, mais ou menos 

estruturada, estabelecendo um mecanismo de registo de informação para os 
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aspectos mais relevantes do estudo, mas suficientemente aberto, para permitir 

encaminhar observações posteriores.  

 

Nesta investigação pretendeu-se compreender quer as situações de 

desenvolvimento e de gestão do currículo, quer o comportamento das 

participantes, pelo que, em diferentes contextos, adoptou-se quer a observação 

participante quer a observação não participante, ambas num registo 

semiestruturado. 

Nas reuniões de preparação9 entre as professoras de Física e Química-A e 

de Biologia e Geologia e na visita de estudo10 a uma ETAR, foi privilegiada a 

observação participante, já que foi necessário à investigadora esclarecer dúvidas, 

solicitar a explicitação de ideias e responder às questões dos alunos. As 

informações, comportamentos e percepções consideradas relevantes foram 

recolhidos em anotações escritas da investigadora e gravações áudio. Todo esse 

material foi posteriormente organizado em notas de campo, algumas com caracter 

mais descritivo, outras de natureza mais reflexiva, traduzindo o ponto de vista do 

observador, as suas ideias e preocupações (Bogdan & Biklen,1994, p.152). 

 

Na observação de aulas11 (90 e 135 minutos), adoptou-se uma postura não 

participante, com o intuito de não condicionar o ambiente e as dinâmicas de 

trabalho colaborativo. Foram igualmente elaboradas notas de campo, de conteúdo 

descritivo e reflexivo, mas não se procedeu a qualquer registo áudio.  

 

Na sequência da elaboração reflexiva destas notas foi realizada uma 

observação a uma aula e respectiva preparação no 11º ano, para a qual foram 

igualmente elaboradas as respectivas notas de campo12. 

 

3.3.2 Entrevistas 

 

Segundo Quivy & Campenhoudt (2008, p. 200), o método da entrevista, 

seguida de uma análise de conteúdo, é o que mais se utiliza em paralelo com os 

métodos de observação.  

                                                           
9
  ANEXO 5 - Notas de campo relativas às reuniões de preparação das professoras participantes. 

10
 ANEXO 6 – Notas de campo relativas à visita de estudo à ETAR. 

11
 ANEXO 7 – Notas de campo relativas à aula laboratorial sobre a clorofila. 

12
 ANEXO 8 – Notas de campo relativas à aula de 11º ano sobre chuvas ácidas e respectiva preparação. 
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A realização de uma entrevista permite ao investigador aceder ao ponto de 

vista individual do interlocutor, na linguagem própria do sujeito, permitindo 

desenvolver uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo (Bogdan & Biklen,1994, p.134). 

 

As entrevistas variam quanto ao grau de estruturação mas, mesmo quando 

se utiliza um guião, as entrevistas permitem ao sujeito a oportunidade de moldar o 

seu conteúdo, de acordo com os seus próprios quadros de referência, linguagem e 

categorias mentais. O entrevistador deverá encorajar o sujeito a falar abertamente, 

com as palavras que desejar e pela ordem que lhe convier e reencaminhará a 

entrevista para os objectivos, cada vez que o entrevistado deles se afastar (…) no 

momento mais apropriado e de forma tão natural quanto possível (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 193).  

 

Tendo presente o estudo que sustenta esta investigação, a opção pela 

realização de entrevistas semiestruturadas, teve em conta o grau de profundidade 

que é possível obter nos elementos de análise e a flexibilidade da técnica e a sua 

adaptabilidade.   

 

As entrevistas às professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia13 foram realizadas com as seguintes finalidades: 

 caracterização pessoal e profissional das professoras; 

 caracterização do contexto escolar; 

 técnica  complementar  à observação de reuniões  de  preparação e das 

situações de articulação realizadas, para compreender  as práticas e dinâmicas de 

trabalho no âmbito da gestão curricular realizada. 

 

A elaboração dos guiões de entrevista, como já foi referido, não obedeceram 

a critérios rígidos de estruturação, pois pretendeu-se tirar partido, durante a 

entrevista, da possibilidade de ocorreram intervenções espontâneas dos 

entrevistados e, se necessário ou oportuno, a introdução de questões por parte do 

entrevistador, no sentido de precisar conceptualizações e recolher informações ou 

esclarecimentos complementares. Os guiões apresentados já incorporam questões 

que resultaram dessa flexibilidade.  

                                                           
13

 ANEXO 9 - Guião das entrevistas às professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia. 
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No quadro 3.2 encontram–se indicados os temas orientadores das 

entrevistas às professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia e 

respectivos objectivos.  

Temas orientadores Objectivos 

Contexto escolar 

Caracterizar a realidade da escola no âmbito do trabalho 

colaborativo e interdisciplinar do ponto de vista das 

interlocutoras. 

Conceito de Ciência 

Identificar as concepções sobre a Ciência e sobre o 

ensino da Física, da Química, da Biologia e da Física das 

professoras. 

Gestão do currículo – 

articulação interdisciplinar 

Identificar concepções e compreender as práticas de 

gestão do currículo das professoras. 

Aprofundar os dados recolhidos por observação. 

Identificar implicações no processo de ensino-

aprendizagem. 

Dinâmicas de trabalho 
Identificar potencialidades e constrangimentos do 

trabalho colaborativo 

Quadro 3.2 – Temas orientadores e objectivos das entrevistas às professoras de Física e Química-A 

e de Biologia e Geologia 

 

No quadro 3.3 encontram–se indicados os temas orientadores da entrevista 

ao presidente do conselho pedagógico14 e respectivos objectivos. 

Temas orientadores Objectivos 

Contexto escolar 

Caracterizar a realidade da escola no âmbito do trabalho 

colaborativo e interdisciplinar do ponto de vista do 

interlocutor. 

Dinâmicas de trabalho 
Identificar potencialidades e constrangimentos do 

trabalho colaborativo. 

Gestão do currículo – 

articulação interdisciplinar 

Identificar concepções e compreender as práticas de 

gestão do currículo na escola.  

Identificar potencialidades e constrangimentos da 

articulação curricular. 

Quadro 3.3 – Temas orientadores e objectivos da entrevista ao presidente do conselho pedagógico. 

 

Considerando que o universo dos alunos do ensino secundário era bastante 

extenso e tendo em conta a margem de manobra do investigador, nomeadamente 

o período de tempo para a investigação e as suas próprias aptidões (Quivy & 

Campenhoudt,2008, p. 158), foi definida uma amostra típica daquela população, 

ainda que não estritamente representativa. 

                                                           
14

 Anexo 10 - Guião da entrevista ao presidente do conselho pedagógico. 
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O quadro 3.4 apresenta a constituição da amostra que foi solicitada aos 

professores de Física e Química-A e Biologia e Geologia através do seguinte critério 

– máxima diversidade de perfis relativamente ao problema em estudo (Quivy & 

Campenhoudt, 2008, p. 163), isto é, através da indicação de três alunos de cada 

um dos anos de escolaridade do ensino secundário: 

Alunos 
Ano de 

escolaridade 
Idade 

Tempo de 

na escola (anos) 

A101 10º 15 1 

A102 10º 15 1 

A103 10º 15 4 

A111 11º 16 5 

A112 11º 17 5 

A113 11º 16 5 

A121 12º 17 6 

A122 12º 17 6 

A123 12º 17 6 

Quadro 3.4 – Amostra de alunos do ensino secundário 

 

As entrevistas aos alunos foram conduzidas em grupo, em parte pelas 

limitações de tempo dos entrevistados mas também porque sendo alunos muito 

novos, sentem-se menos intimidados na presença dos seus colegas. Bogdan & 

Biklen (1994, p.138) consideram que as entrevistas em grupo podem ser úteis 

para obter novas ideias sobre os temas em análise, uma vez que os sujeitos podem 

estimular-se uns aos outros. 

 

No quadro 3.5 encontram–se indicados os temas orientadores das 

entrevistas aos alunos15 do ensino secundário de 10º, 11º e 12º anos e respectivos 

objectivos. 

Temas orientadores Objectivos 

Contexto escolar Caracterizar a realidade da escola, do ponto de vista dos 

interlocutores. 

Conceito de ciência Identificar concepções sobre a ciência em geral e sobre a 

Física, a Química, a Biologia e a Geologia em particular. 

Ensino da ciência Caracterizar o ensino da Física, da Química, da Biologia e 

da Geologia na escola, do ponto de vista dos 

interlocutores. 

Quadro 3.5 – Temas orientadores e objectivos das entrevistas aos alunos do ensino secundário de 

10º, 11º e 12º anos. 

 

                                                           
15

ANEXO 11 - Guião da entrevista aos alunos do 10º, 11º e 12º anos. 
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A professora de Física e Química-A foi entrevistada em dois momentos 

distintos: o primeiro na fase inicial da investigação e o segundo após a realização 

das duas actividades de articulação realizadas. A professora de Biologia e Geologia 

foi entrevistada uma única vez, na fase final da recolha de dados. 

 

As restantes entrevistas realizadas (presidente do conselho pedagógico e 

alunos do ensino secundário de 10º, 11º e 12º anos) visaram identificar e 

compreender outros pontos de vista presentes sobre a gestão curricular realizada 

na escola e tiveram lugar na fase final da recolha de dados.  

Todas as entrevistas foram audiogravadas e foram integralmente 

transcritas.  

A adequação, clareza e imparcialidade da formulação das questões 

orientadoras iniciais foram validadas através de uma entrevista realizada a uma 

professora do grupo de recrutamento de Física e Química pertencente ao quadro de 

escola e não envolvida no estudo empírico. A professora foi informada do problema 

em estudo e respectivas questões orientadoras, bem como dos temas orientadores 

e objectivos subjacentes às questões da entrevista. Com base nas sugestões 

recebidas, foram reformuladas algumas questões. 

 

3.3.3 Análise documental 

 

A análise documental foi outra técnica utilizada no processo de recolha de 

dados como forma complementar de recolha de informação e como contributo para 

a triangulação dos dados (Bogdan & Biklen,1994; Yin,1994). 

Foram analisados documentos de natureza diversa, nomeadamente: 

  os  produzidos  pelas  professoras  participantes (ficha de trabalho 

laboratorial16, apresentação digital17, questionário de avaliação18) 

 os de natureza organizacional da escola19 (grelha de articulação curricular  

do departamento de Matemática e Ciências Experimentais);  

 

 

                                                           
16

 ANEXO 12 – Protocolo da aula laboratorial - Estudo da clorofila: Cromatografia em papel 
17

 ANEXO 13 – Apresentação digital para a interpretação da actividade 
18

 ANEXO 14 – Questionário de avaliação da visita à ETAR  
19

 ANEXO 15 – Grelha de articulação curricular do departamento de Matemática e Ciências Experimentais. 
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3.4 Técnicas de tratamento de dados 

 

A análise de dados é, segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 205) um processo 

de busca e de organização sistemática dos dados recolhidos pelo investigador com 

o objectivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e 

de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. 

 

A análise de conteúdo é uma das técnicas mais utilizadas na investigação 

social segundo Quivy & Campenhoudt (2008) pois permite tratar informações e 

testemunhos com um certo grau de profundidade e complexidade, de forma 

metódica e com rigor metodológico. Bardin (2009, p. 44) define-a como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que através de procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores, 

permite a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens. 

 

No presente estudo privilegiou-se a análise de conteúdo no tratamento da 

informação recolhida através dos discursos das professoras participantes e demais 

informantes (professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia do 11º ano, 

presidente do conselho pedagógico e alunos do ensino secundário de 10º, 11º e 

12º anos) recolhidos em entrevistas e registada em notas de campo ou retirada da 

análise a documentos. 

 

A organização da análise começou pela pré-análise (Bardin, 2009) em que 

se procedeu à organização da informação recolhida tendo por referência os 

objectivos e as questões de investigação. Foi realizada uma leitura flutuante dos 

dados que permitiu recolher impressões e orientações para a sistematização da 

informação, tendo sido definido o corpus, isto é, o conjunto de documentos que 

serão submetidos a procedimento analítico, tendo em conta regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência (Bardin, 2009). 

 

À medida que os dados foram sendo analisados, foram elaboradas listas 

preliminares de categorias de codificação (Bogdan & Biklen,1994) com base em 

palavras-chave ou palavras-tema (Bardin, 2009) que se combinaram com um 

sistema de categorias, mais ou menos determinado - tópicos ou temas 
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orientadores da recolha de dados - elaborado à priori, do qual resultou a 

construção de um sistema de categorias misto. 

 

As listas preliminares de categorias de codificação emergiram das 

sucessivas leituras dos dados explorados, numa primeira fase, de acordo com a 

diferente tipologia dos dados recolhidos e orientados pelas categorias previamente 

definidas. 

Na análise de conteúdo das transcrições das entrevistas realizadas (professoras de 

Física e Química-A e de Biologia e Geologia, presidente do conselho pedagógico e 

alunos do ensino secundário de 10º, 11º e 12º anos), cada sistema de categorias 

foi definido de acordo com o guião das respectivas entrevistas. 

Da análise do conteúdo das notas de campo, elaboradas ao longo do estudo 

empírico, bem como o conteúdo dos documentos incluídos no corpus, emergiram 

os respectivos sistemas de categorização.  

 

Numa segunda fase, e tendo presente os diferentes sistemas de 

categorização que emergiram da primeira análise, definiram-se as categorias de 

codificação finais que organizam todos os dados recolhidos como se apresenta no 

quadro 3.6. 

Categorias prévias Categorias de codificação 

Práticas de gestão curricular Contexto escolar 

Potencialidades e constrangimentos Gestão curricular 

Implicações no processo ensino-aprendizagem Processo ensino-aprendizagem 

Quadro 3.6 – Sistema de categorias  

 

Durante a exploração do material, procedeu-se à codificação da informação 

seleccionada, isto é, transformou-se os dados em bruto em unidades que permitem 

uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo (Holsti, citado 

por Bardin, 2009, p.129). No processo de codificação, a informação foi recortada 

em unidades de registo ou segmentos de conteúdo, de natureza e dimensão 

variáveis, cuja significação surge em ideias constituintes, em enunciados e em 

proposições isoláveis (Bardin, 2009). 

 

Por fim, os resultados em bruto foram tratados de maneira a serem 

significativos e válidos (Bardin, 2009), possibilitando a realização de inferências e 

interpretações face aos objectivos e questões de investigação. 



50 
 

 

Em síntese, o processo de análise de conteúdo baseou-se nas seguintes 

etapas sequenciais: 

 leitura do corpus de análise (transcrições das entrevistas, notas de campo 

e documentos seleccionados); 

 recorte do texto em unidades de registo; 

 inclusão das unidades de registo nas respectivas categorias e 

subcategorias. 

 

3.5 Sistema de codificação para apresentação dos dados   

 

Foi utilizado um sistema de referências e citações de dados recolhidos 

através das várias fontes de informação para facilitar quer a sua apresentação 

quer a sua leitura.  

O quadro 3.7 apresenta o sistema de codificação dos dados. 

Nomenclatura Significado atribuído 

P10FQ Professora de Física e Química-A  10º ano 

P10BG Professora de Biologia e Geologia  10º ano 

P11FQ Professora de Física e Química-A  11º ano 

P11BG Professora de Biologia e Geologia  11º ano 

PCP Presidente do conselho pedagógico 

EPCP Entrevista presidente do conselho pedagógico 

EP10FQ_1 Entrevista Professora de Física e Química-A  10º ano – 1º momento 

EP10FQ_2 Entrevista Professora de Física e Química-A  10º ano – 2º momento 

EP10BG Entrevista Professora de Biologia e Geologia  10º ano 

EA101, EA102, EA103 Entrevista a aluno, 1 a 3, do 10º ano 

EA111, EA112, EA113 Entrevista a aluno, 1 a 3, do 11º ano 

EA121, EA122, EA123 Entrevista a aluno, 1 a 3, do 12º ano 

NC Notas de campo  

Quadro 3.7 – Sistema de codificação para apresentação dos dados 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Após a identificação e explicitação da metodologia no capítulo anterior, faz-

se agora uma apresentação e discussão dos resultados do estudo empírico 

realizado. 

A investigação realizada relaciona-se com a análise de uma experiência de 

gestão curricular no ensino secundário entre as disciplinas de Física e Química-A e 

Biologia e Geologia, numa turma de 10º ano. 

A análise de conteúdo ao corpus da investigação levou ao estabelecimento 

de três categorias principais, designadamente:  

 Contexto escolar;  

 Gestão curricular;  

 Processo de ensino-aprendizagem e respectivas subcategorias que serão 

estruturantes para a apresentação e discussão dos resultados ao longo do capítulo. 

 

Deste modo, o capítulo está estruturado em três subcapítulos: 

 no primeiro subcapítulo relativo ao contexto escolar, faz-se uma breve 

caracterização geral da escola tendo por base um documento oficial de avaliação 

externo à escola e apresenta-se a percepção recolhida junto dos participantes e 

informantes privilegiados deste estudo; 

 nos dois subcapítulos seguintes apresentam-se e discutem-se os resultados 

de forma a dar resposta às questões de investigação de acordo com os objectivos 

inicialmente definidos e estruturado de acordo com as categorias anteriormente 

referidas: 

1) Identificar práticas de gestão curricular desenvolvidas pelos professores 

de Física e Química-A e de Biologia e Geologia numa turma de 10º ano; 

2) Identificar potencialidades e constrangimentos na realização de trabalho 

colaborativo; 

3) Caracterizar as implicações no processo de ensino-aprendizagem com 

base nas expectativas dos professores participantes no estudo e nos relatos de 

alguns alunos. 

Deste modo, no segundo subcapítulo começa-se por descrever as opções da 

escola e do departamento de Matemática e Ciências Experimentais em termos de 

gestão curricular e apresenta-se o caso da turma do 10º ano com base no processo 

de categorização a que foram sujeitos os registos de observação e o discurso das 
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professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia complementados por 

uma análise documental. Por último referem-se as potencialidades e 

constrangimentos da gestão curricular. 

O terceiro subcapítulo apresenta as implicações no processo de ensino-

aprendizagem, quer do ponto de vista dos alunos, incluindo os do 11º e 12º anos, 

quer do ponto de vista das professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia. O discurso dos alunos entrevistados foi igualmente sujeito a um processo 

de categorização que estrutura a apresentação dos respectivos pontos de vista. 

 

Os resultados aqui apresentados reflectem uma realidade observada, 

analisada e interpretada pela investigadora, à luz das suas convicções, valores e 

conhecimentos. Como referido anteriormente, trata-se de estudar “um caso” na 

sua complexidade e em contexto natural. A mesma história poderá ser escrita de 

diferentes maneiras. 

 

4.1 Contexto escolar 

4.1.1 Caracterização da escola onde teve lugar o estudo 

 

O estudo empírico decorreu numa escola pública secundária com 3º ciclo do 

distrito de Setúbal. 

A caracterização que se apresenta teve por base o relatório da avaliação 

externa da escola realizada em Janeiro de 2011 (IGE, 2011), cuja actualidade se 

mantém, na generalidade, no período em que se desenvolveu o estudo. 

A escola, que data de 1984, inicialmente constituída por cinco edifícios de 

alvenaria, foi ampliada em 1986, a título provisório, com pavilhões pré-fabricados, 

que ainda se mantêm em funcionamento, com visível estado de degradação. As 

salas específicas, principalmente os laboratórios, estão bem apetrechadas 

permitindo o desenvolvimento da actividade experimental. Todas as salas estão 

equipadas com videoprojector e existem computadores em número suficiente para 

utilização por professores e alunos. 

A escola serve as populações de três freguesias do concelho onde está 

situada e é frequentada por 894 alunos no ano lectivo em que decorreu o estudo. 

Assim, frequentam o ensino básico 416 alunos, dos quais 64 em cursos de 

educação e formação. O ensino secundário é frequentado por 379 alunos, sendo 

344, os alunos a frequentar os cursos científico-humanísticos e 35 os que 
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frequentam cursos profissionais. O número de alunos que beneficia de auxílios 

económicos, no âmbito da Acção Social Escolar é de 233 (26,1%). 

O corpo docente é constituído por 94 profissionais sendo 77 (81,9%) 

pertencentes ao quadro de escola, seis (6,4%) ao quadro de zona pedagógico e 11 

(11,7%) contratados. Permanecem na escola, há mais de cinco anos, 30 docentes 

(31,9%). 

 

O regime de administração e gestão é assegurado pelos órgãos previstos 

pelo Decreto-Lei 75/2008 de 22 de Abril que aprovou o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário. 

O Director foi eleito pelo conselho geral, no âmbito das respectivas 

competências e iniciou funções no ano lectivo de 2009/2010. 

A organização pedagógica da escola obedece aos normativos em vigor, 

estando a articulação e gestão curricular asseguradas por quatro departamentos 

curriculares nos quais se encontram representados os grupos de recrutamento e 

áreas disciplinares, de acordo com os cursos leccionados. 

 

Como já referido anteriormente, os vários contactos estabelecidos e as 

observações realizadas permitem concluir que a direcção da escola, na pessoa do 

Director e os professores do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais que sempre se manifestaram disponíveis e interessados na 

realização desta investigação, apresentam um grande espírito de abertura a 

possíveis inovações e preocupações com o desenvolvimento profissional dos 

docentes e consequente sucesso dos alunos. 

 

Com base no interesse e pertinência para os objectivos do presente estudo, 

foi feita uma selecção das principais conclusões do relatório da avaliação externa 

da escola já referido: 

 No ensino secundário, para os cursos científico-

humanísticos, a taxa de sucesso apresenta oscilações no último 

triénio - 82,6%, 88,4% e 79,3% -  sempre acima da média nacional -

78,5%,77,6%, 77,0% - (IGE, 2011, p.5); 

 A disciplina de Física e Química-A está entre as disciplinas 

com maior taxa de insucesso (IGE, 2011, p.6); 
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 A articulação inter e transdisciplinar, em algumas 

actividades do Plano Anual de actividades é evidente, para o que 

concorre a participação e empenho de alunos e professores (IGE, 

2011, p.7); 

 Decorrente de um trabalho de análise partilhada entre 

docentes, é efectuada uma gestão dos conteúdos programáticos em 

algumas disciplinas, os quais são adaptados aos vários 

contextos/turmas (IGE, 2011, p.7); 

 Existe uma dinâmica de trabalho colaborativo na concepção 

e aplicação de planificações. As planificações anuais e de médio 

prazo são elaboradas em pequenos grupos, por disciplina/ano e é 

promovida partilha e troca de materiais, com recurso à plataforma 

Moodle (IGE, 2011, p.7); 

 A gestão do tempo escolar tem em conta a marcação de 

horas comuns entre docentes, para o trabalho colaborativo e 

reflexivo, para potenciar a articulação (IGE, 2011, p.9); 

 São promovidas reuniões semanais de professores, por 

grupo de recrutamento, para planificação, elaboração e partilha de 

materiais didácticos e de avaliação (IGE, 2011, p.9). 

 

4.1.2 A escola vista pelos participantes e informantes do estudo  

 

A caracterização do contexto escolar fez-se com base nas entrevistas semi-

estruturadas às professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia, ao 

presidente do Conselho pedagógico e aos alunos do ensino secundário. O processo 

de categorização do discurso destes interlocutores permitiu estabelecer diferentes 

subcategorias conforme se apresenta no quadro 4.1: 

 

Contexto escolar  

Aspectos positivos 

Clima de escola 

Qualidade do trabalho docente 

Professores 

Relacionamento entre alunos 

Relacionamento entre colegas 

Trabalho colaborativo 

Aspectos negativos 
Indisciplina 

Condições físicas 

Quadro 4.1 – Subcategorias de análise estabelecidas para a categoria Contexto Escolar 
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Como referido anteriormente (Capítulo 3 – Metodologia), as questões 

colocadas ao Presidente do Conselho Pedagógico e às professoras de Física e 

Química-A e de Biologia e Geologia visavam essencialmente a caracterização da 

realidade da escola no âmbito do trabalho colaborativo e interdisciplinar. No 

entanto, a riqueza dos dados, permitiu caracterizar a escola segundo outras 

vertentes, significativas para estes interlocutores. 

 

O discurso do Presidente do Conselho Pedagógico foi indissociável do seu 

cargo de Director. Quando questionado, por exemplo, sobre os principais problemas 

do nível da gestão pedagógica na escola, referiu problemas de recursos humanos, 

nomeadamente falta de auxiliares e assistentes técnicos entre outros a par do 

sucesso escolar, das aprendizagens e da indisciplina em turmas do 7º e 8ºanos. 

De facto, o Decreto-Lei 75/2008 de 22 de Abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de Julho, que aprova o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, impõe que o director seja, por 

inerência, o presidente do conselho pedagógico. 

Questiona-se assim, se o modelo de gestão unipessoal – o director é o órgão 

de gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial – poderá 

ser compatível e exequível com a exigência, responsabilidade, quantidade e 

diversidade de competências associadas. 

 

O Director e Presidente do Conselho Pedagógico exerce as suas funções há 

dois anos, período que pode ser considerado de adaptação e explicativo da 

sobreposição dos vários discursos, tanto mais que segundo ele: 

Quando cá cheguei havia um sentimento que grassava na 

classe docente de alguma desconfiança em relação à gestão. 

Durante muito tempo houve um tipo de gestão que emitia ordens, 

directivas, sem explicação. (…) havia uma postura que não era 

exactamente a postura que as pessoas queriam numa escola dita 

democrática. A escola participativa. (EPCP) 

 

Como aspectos positivos associados à escola, o Presidente do Conselho 

Pedagógico realça o clima de escola e a qualidade do trabalho docente. 
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Nas suas palavras, o clima melhorou, pois as pessoas podem exprimir as 

suas opiniões e dar as suas ideias sendo igualmente incentivadas a fazê-lo. Como 

Director procura dar o exemplo:  

Eu evito ao máximo o termo Director. Há uma direcção. Isto 

aproxima mais as pessoas do Conselho Directivo de antigamente. 

Esta equipa trabalhando em uníssono e depois transmitindo este 

trabalho para os colegas, para os Departamentos, para os outros 

órgãos, acaba por ligar–nos todos uns aos outros e criar na escola 

um espírito de entendimento muito mais coerente e muito mais 

participativo. (EPCP) 

 

Enquanto presidente do conselho pedagógico, reforço, 

proponho, peço e não exijo. (EPCP) 

 

Refere como exemplo a flexibilização dos horários dos serviços que 

implementou:  

As pessoas vêem a escola aberta, não estão preocupadas 

com horários, sabem que podem vir a qualquer hora, está cá alguém 

para os atender. (…) Permitir aos professores, que estão circunscritos 

a horários de trabalho muito rigorosos, poderem cá vir e não ter de 

usar os seus intervalos. (EPCP) 

 

O segundo aspecto que o Presidente do Conselho Pedagógico considera 

muito positivo na escola é a qualidade do trabalho docente face a inúmeras 

dificuldades e constrangimentos: 

Estou muito satisfeito com o trabalho dos professores. É um 

trabalho empenhado, muito esforçado. Revela coragem. Cada vez 

com menos direitos, cada vez com mais deveres. A sobrecarga é 

qualquer coisa de absurdo. (…) O trabalho docente é cada vez mais 

exigente, agravado pela desresponsabilização dos pais. (EPCP) 

 

A qualidade do trabalho docente na escola passa pelo reconhecimento de 

que existe trabalho colaborativo, que considera importante e procura promover: 

O professor que chega de novo a uma escola para tomar 

conta de um horário é bem recebido e acarinhado no seio do grupo 
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de recrutamento. Dão-lhe materiais, dizem-lhe como são as coisas. E 

os outros professores das outras disciplinas ajudam-no. Os conselhos 

de turma são um exemplo disso também. Mas isso não evita 

determinados comportamentos. (EPCP) 

 

O trabalho colaborativo é importante porque permite partilhar 

ideias, experiências e até aliviar a sobrecarga que têm em relação a 

outro tipo de tarefas que têm de desenvolver para além daquela que 

é leccionar. (EPCP) 

 

Tento promovê-lo na medida dos horários que os professores 

têm. Porque também não é fácil. (EPCP) 

 

Existe um bloco semanal, marcado no horário de todos os professores, para 

reuniões semanais que, na escola, têm caracter obrigatório, mas a promoção do 

trabalho colaborativo na escola passa também por uma maior autonomia no 

funcionamento dos departamentos curriculares e dos grupos de recrutamento, uma 

vez que é deixado ao critério do coordenador de departamento a gestão das 

reuniões de departamento ou de grupo de recrutamento que podem realizar-se em 

separado.  

Como referido anteriormente (Capítulo 3 – Metodologia), foram colocadas 

algumas questões aos alunos sobre a realidade escolar. Relativamente aos 

aspectos positivos associados à escola, encontra-se uma grande coincidência entre 

o discurso do Presidente do Conselho Pedagógico e as opiniões dos alunos 

entrevistados relativamente aos professores. Segundo os alunos do ensino 

secundário entrevistados, a escola seria recomendada a futuros alunos porque tem 

bons professores e há um bom relacionamento entre alunos. 

 

Para os alunos, um bom professor está associado a uma transmissão de 

conhecimentos eficaz, determinante de uma boa preparação académica e que 

decorre da exigência de qualidade nas tarefas que têm de realizar. As citações 

seguintes ilustram esta ideia: 

Gosto da escola. A nível de ensino, os professores que tenho 

conseguem transmitir o nível de conhecimentos que nós precisamos. 

Ficamos bem preparados. (EA122)  
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Acho que a exigência dos professores é característica da 

escola e acho que isso ajuda-nos no nosso percurso escolar. Senti 

isso até mesmo antes do secundário. (EA123) 

 

Há mais exigência. (EA102) 

 

Os professores são exigentes mas isso é bom porque nos 

ajuda no futuro. (EA103) 

 

Relativamente aos professores das disciplinas da componente específica do 

curso de ciências e tecnologias, os alunos valorizam aspectos de natureza mais 

pedagógica reflectindo sobre a forma como a actuação dos professores influencia o 

seu desempenho. A seguinte sequência da entrevista de grupo a alunos do 11º ano 

ilustra esta ideia: 

A professora de FQ passa uma vontade de conhecer mais, ela 

quer sempre saber mais. (EA111) 

E quer que os alunos saibam mais. A professora está sempre 

a investigar. (EA112) 

Incentiva-nos. (EA111) 

Isso motiva-nos. (EA113) 

 

Na entrevista de grupo do 11º e do 12º ano também foi referido pelos 

alunos a importância da relação professor-aluno, como referem estes alunos: 

Os nossos professores ajudam os alunos e preocupam-se com 

os alunos. (EA112) 

 

Gosto desta escola porque os stôres na área das ciências são 

bons e eu dei-me bem com todos eles e gostei da maneira como eles 

ensinavam. (EA121) 

 

O grupo de três alunos do 10º ano que foi entrevistado é constituído por 

duas alunas que entraram para a escola no 10º ano e um aluno que já a 

frequentava no 3º ciclo, amostra que reflecte, como referido anteriormente, a 
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constituição da turma. O seu discurso é coincidente com a opinião de alunos que 

frequentam a escola há mais tempo: 

Não conhecia bem a escola e disseram-me que era uma 

escola boa. Disseram-me qua havia certos professores de ciências 

que eram exigentes. Os professores puxam mais por nós. Quando 

exigem mais é porque sabem que nós temos essas capacidades. 

(EA101) 

 

Gostei de ter entrado cá. Foi o choque de entrar no 10º ano, 

ter aqueles testes e tirar aquelas notas [baixas]. Estava habituada a 

um certo tipo de testes e no início foi um choque. Os testes eram 

maiores e não bastava estudar só dois dias antes do teste. Tinha-se 

que ter mais treino. (EA102) 

 

Relativamente ao relacionamento entre alunos as opiniões, embora 

coincidentes, diferem ligeiramente em função do número de anos de frequência da 

escola. Os alunos, que a frequentam há 5 ou 6 anos, referem que quando entraram 

para a escola o ambiente entre os alunos era bastante melhor. Os alunos do 10º 

ano consideram o relacionamento entre os alunos bom, embora refiram a 

existência de grupos de alunos mais problemáticos. 

 

As professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia exercem 

funções na escola há já vários anos depreendendo-se do seu discurso que não 

consideram a hipótese de concorrer para outro estabelecimento de ensino. 

A análise do discurso das professoras revelou como aspectos positivos da 

escola um bom relacionamento entre colegas e o trabalho colaborativo.  

A existência de um bom relacionamento entre os docentes é referida por 

ambas as docentes, o que é consistente com a opinião do Presidente do Conselho 

Pedagógico acerca do clima de escola. 

 

Relativamente ao trabalho colaborativo na escola, o discurso das 

professoras revela que não se trata de uma característica transversal a todos os 

departamentos curriculares e que, por regra, não é fácil de realizar. Contudo, 

quando se expressam com mais profundidade, fazem-no no contexto do 

departamento curricular a que pertencem, pelo que se pode depreender que é 
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encarado como um aspecto positivo da escola onde trabalham como se ilustra nas 

seguintes citações: 

Isso depende dos grupos. Há grupos de pessoas em que se 

nota que articulam bem … grupos de pessoas de áreas distintas. (…) 

No departamento há pessoas com quem nós sempre conseguimos 

trabalhar. (EP10BG) 

Eu sempre fui apologista de trabalhar em grupo e nós 

ganhamos muito por trabalhar em grupo. (EP10FQ_1) 

 

Relativamente aos aspectos negativos todos os interlocutores referem a 

indisciplina e as condições físicas da escola.  

A indisciplina é no entender do Presidente do Conselho Pedagógico 

responsável por deficientes resultados nas aprendizagens: 

No que diz respeito às aprendizagens, o factor que tem 

impedido uma evolução mais célere, mais proveitosa das 

aprendizagens, do sucesso escolar, tem sido a indisciplina que tem 

vindo a aumentar. Essa indisciplina está localizada. Estamos a 

conseguir identificar os focos – turmas do 7º e 8º ano. (EPCP) 

 

Com a diversificação da oferta educativa existente na escola, a população 

discente é muito diversa no que respeita à forma como encaram a escolaridade, 

obrigatória ou não.  

Os alunos mais novos e grupos de alunos que frequentam os cursos de 

Educação e Formação foram referidos como responsáveis pelo aumento da 

indisciplina pelas professoras: 

No secundário não há tantos casos, mas já foi melhor. Foi 

criado o gabinete da indisciplina. (EP10FQ_1) 

 

  O discurso dos alunos, como referido anteriormente, indicia que o clima já 

foi melhor. 

As deficientes condições físicas do edifício escolar, bastante antigo, 

praticamente com 30 anos e os pavilhões pré-fabricados, igualmente antigos e 

bastante degradados são referidas por todos os interlocutores.  
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4.2 Práticas de gestão curricular 

 

O problema de investigação – De que forma se pode realizar a gestão do 

currículo no ensino secundário tendo por base duas disciplinas? – levou à 

necessidade de caracterizar e compreender os processos que as professoras de 

Física e Química-A e Biologia e Geologia desenvolviam no contexto do 

departamento curricular a que pertenciam mas também enquadrar a gestão 

curricular realizada no seio da cultura e dinâmica própria da escola.  

A pré-análise aos dados recolhidos por observação de reuniões de 

preparação e de actividades realizadas levou, como já referido anteriormente no 

Capítulo 3 - Metodologia, à necessidade de complementar esta recolha de dados. 

A triangulação de todos os dados recolhidos permitiu estabelecer várias 

subcategorias como se apresenta no quadro 4.2: 

Gestão 

curricular 

Operacionalização 

Departamentos Curriculares  

Prioridade 

Orientações  

Articulação no 

Departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais 

Dificuldades 

Evidências 

Limitações 

Representações sobre 

o ensino de Ciência 

Evolução do conhecimento 

Importância da tecnologia 

Valor do trabalho laboratorial e experimental 

Perspectiva CTS 

Transmissão de conhecimentos 

Perspectiva construtivista 

Dinâmicas de trabalho  

Reflexões sobre as suas práticas 

Partilha de materiais  

Planeamento e tomada de decisões conjuntos 

Divisão de tarefas 

Análise, reflexão e reformulação  

Articulação de 

conteúdos 

Identificação  

Apropriação  

Reorganização de conteúdos programáticos  

Articulação de 

objectivos de 

aprendizagem  

Identificação 

Definição de situações e contextos de aprendizagem 

Potencialidades 

Melhoria das práticas pedagógicas 

Capacidade de auto-análise 

Resolução de problemas  

Constrangimentos  

Horários 

Sobreposição de reuniões 

Cumprimento de programas 

Preparação para os exames 

Perfil docente 

Quadro 4.2 – Subcategorias de análise estabelecidas para a categoria Gestão Curricular 
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4.2.1 Articulação e gestão curricular na escola  

 

Para compreender como se enquadra a experiência de gestão curricular 

realizada pelas professoras de Física e Química-A e Biologia e Geologia no 10º ano, 

importa compreender como o Conselho Pedagógico e os departamentos 

curriculares operacionalizam as respectivas competências de acordo com o 

Decreto-Lei 75/2008 de 22 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei 137/2012 de 2 de Julho.  

De acordo com os referidos normativos, os departamentos curriculares 

operacionalizam na escola os valores, os princípios e as finalidades do projecto 

educativo da escola através da articulação e gestão curriculares. 

 

Para o Presidente do Conselho Pedagógico, a gestão curricular não põe em 

causa os programas disciplinares mas adapta o currículo nacional ao contexto de 

cada escola: 

A gestão do currículo é essencial para cumprimento dos 

programas e não temos como evitar esse cumprimento. Não pode 

haver incumprimento, podem ocorrer interferências que levem a que 

uma turma fique melhor ou pior preparada e isso não é da 

responsabilidade exclusiva de um professor.  

A gestão do currículo… é necessário geri-lo de acordo com as 

prioridades que cada escola dá às suas metas. (EPCP) 

 

Do ponto de vista do Presidente do Conselho Pedagógico, os departamentos 

curriculares são unidades de coordenação dos docentes, sobre os aspectos da 

articulação do currículo e dos conteúdos de ensino a desenvolver com os alunos: 

 

O departamento é o local onde os professores podem dialogar 

e reflectir sobre o currículo, o processo de ensino, as dificuldades do 

trabalho com os alunos e encontrar soluções. (EPCP) 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico, em consonância com a avaliação 

externa realizada pela Inspeção Geral de Educação, reconhece que a gestão 

curricular faz parte da dinâmica própria da escola, não sendo novidade desta 

gestão e assume-a como uma prioridade: 
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A gestão do currículo tem ser entendida como prioridade. A 

primeira prioridade é o sucesso da turma. (EPCP) 

 

Há instruções, orientações do conselho pedagógico nesse 

sentido. (…) os professores, quando já têm acesso aos seus horários, 

sabem as turmas que têm em comum e constituem-se enquanto 

grupo de trabalho.  

 A nível interdisciplinar é ir à procura dos conteúdos que 

podem ser cruzados e que podem resultar em actividades 

concertadas no sentido de programarem, planificarem (…)  

Os conteúdos de disciplina para disciplina, cruzam-se em 

muitos pontos e este processo começa logo em Setembro. Depois é 

gradual. As reuniões intercalares servem para aferir, para ver como 

estão os alunos, o que é que faz falta: - Na minha disciplina isto está 

a acontecer! - Como é que está na tua? - Será possível mudar? - O 

que achas? (EPCP) 

 

No presente ano lectivo, tiveram lugar, pela primeira vez, orientações 

expressas para que os departamentos curriculares reflectissem e 

operacionalizassem articulações curriculares no início do ano lectivo. Estas 

orientações, contudo, não foram explícitas já que se percebe do discurso dos vários 

interlocutores a ausência de um plano consistente com finalidades expressas: 

Este ano a escola promoveu a realização de reuniões, mas 

sem uma ordem de trabalhos, uma sequência, uma orientação. 

(P11FQNC1.3) 

 

Reuníamos para articulação e depois dessa reunião sairia 

uma acta….. Realmente existe um documento, mas depois, como 

não se ajustava a todas as realidades, esse documento acabou por 

não ser obrigatório o preenchimento… e portanto cada um fazia um 

documento que ficava anexo à acta. (P11FQ-NC1.3) 

 

Na articulação do secundário, onde eu estive presente, foi 

feito um documento mas houve muitas reuniões de articulação em 

que não há um documento que mostre as actividades … como nós 
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fizemos no secundário…. Em que pontos é que articulava e como é 

que articulava… (EP10FQ_1) 

A avaliação dos resultados desta articulação não foi 

estabelecida. (P11FQ-NC1.3) 

 

O documento de registo das articulações foi elaborado pelas professoras de 

Física e Química-A e Biologia e Geologia no 10º ano não sendo o resultado de uma 

reflexão por parte dos responsáveis pedagógicos: 

Até porque o documento de articulação surgiu da minha 

conversa com a colega de Biologia. Surgiu de nós as duas. Não 

surgiu na reunião… Nós é que já levamos o documento, mais ou 

menos orientado, para depois termos uma base de trabalho. Aquele 

documento não é de escola. É um documento nosso. Enquanto a 

Coordenadora de Departamento pede as actas das várias reuniões 

de articulação dos vários anos, nós ficamos assim, não fizemos 

acta… Todas as turmas de 10º ano… e de 11º ano, usaram como 

base de trabalho aquele documento que foi feito por nós…  Os 

professores do ensino básico do meu grupo, que estão em outros 

grupos de trabalho, 8º e 9º, … não tem este documento. (EP10FQ_1) 

 

A ausência de uma prática instituída de reflexão e avaliação dos processos e 

resultados justifica o carácter, muitas vezes, avulso de certas orientações e 

medidas. A professora de Física e Química-A do 11º ano refere que: 

A avaliação não foi estabelecida explicitamente, mas em cada 

período normalmente faz-se um balanço que incluirá a articulação 

curricular. (P11FQ-NC1.3) 

 

Os “balanços” de final de período escolar, frequentemente referidos pelos 

professores, não representam uma verdadeira avaliação, porquanto não se 

baseiam numa reflexão criteriosa sobre as práticas desenvolvidas, não reconhecem 

o esforço e mérito do trabalho desenvolvido pelos docentes, não sendo por isso 

motivadoras de um melhor desempenho profissional. 

 

Além destas orientações do conselho pedagógico, os horários dos 

professores contemplam um bloco semanal, de presença obrigatória para reuniões. 
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No entanto, tal como referem as professoras de Física e Química-A e Biologia e 

Geologia, nesse horário acontecem todas as reuniões da escola e: 

(…) é raro, numa reunião de área disciplinar, estarem todos 

presentes. (EP10BG)  

 

Para conseguirmos atingir competências de conjunto é 

necessário que as pessoas se reúnam para saber como é que cada 

uma delas … qual é que é a estratégia de cada uma delas (…) 

(EP10FQ_1) 

 

Pode concluir-se que a operacionalização destas medidas é, de algum 

modo, artificial: 

A articulação não é feita com toda a gente. Há professores 

que não se importam de disponibilizar mais tempo para essas 

discussões e há outros que não querem disponibilizar esse 

tempo…porque isso é tempo extra! (P11FQNC1.3) 

 

E depois isso faz com que muitas pessoas possam sentir que 

não estão à vontade para dar a volta ao programa daquela forma. 

Nem todas as pessoas estão receptivas a isto. (EP10BG) 

 

Esta artificialidade poderá indiciar que os professores não se encontram 

implicados no processo de desenvolvimento e gestão curricular, estão satisfeitos 

com as suas práticas e não sentem, por isso, necessidade de reflectir sobre elas.  

Deste modo, pode questionar-se até que ponto o conselho pedagógico, no 

exercício das suas competências, propõe e faz o acompanhamento pedagógico de 

experiências de inovação pedagógica ou conhece a realidade da formação e de 

actualização do pessoal docente. As ofertas de formação contínua são, muitas 

vezes, desajustadas das reais necessidades de formação, não contemplando 

actualizações no âmbito didáctico e pedagógico e centrando-se sobretudo na 

actualização do conhecimento científico específico. 

Mas, poderá colocar-se também em perspectiva, outro argumento, como faz 

a professora de Biologia e Geologia: 

Independentemente das características pessoais das pessoas 

há um conjunto de factores que são externos a isso, que tem a ver 
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com a organização da própria estrutura, que não favorece e, às 

vezes, até impede esse trabalho. (EP10BG) 

 

A organização escolar poderá ser, de facto, potenciadora da formação de 

equipas pedagógicas se garantir: 

 horários compatíveis; 

 condições para o  desenvolvimento  de trabalho  colaborativo  capaz  de 

minimizar fragilidades pedagógicas e didácticas do corpo docente; 

 gestão eficaz  dos  recursos  humanos, seleccionando  líderes com visão 

estratégica  capaz de dar resposta aos problemas identificados. 

 

A propósito da liderança das estruturas intermédias, refere-se que a 

dinâmica do departamento de matemática e ciências experimentais é em grande 

parte atribuída à coordenadora: 

Tem dependido das coordenadoras. As reuniões de 

Departamento são sobretudo reuniões para informações, para 

passar legislação. As poucas que temos, uma por mês, são para isso 

e não dá para mais nada. As coordenadoras vão sempre dando 

ênfase que nós temos de ver a articulação, repensar, há que fazer 

coordenação… (EP10BG) 

 

Mas depois percebi que o nosso Departamento ainda andava 

nesta articulação curricular e os outros …. Já não…. E como eu sei 

que isso é uma coisa que motiva particularmente a Coordenadora! 

(P11FQ-NC1.3) 

 

No entanto, e apesar de se poder considerar que algumas decisões 

organizacionais não estão devidamente sustentadas, a análise dos dados revelou 

que, ao nível do departamento curricular de matemática e ciências experimentais, 

existem algumas práticas de gestão do currículo, nomeadamente articulações 

curriculares entre as disciplinas de Matemática, Física e Química-A e Biologia e 

Geologia. 

Estas articulações já existem há alguns anos e resultam da afinidade entre 

as disciplinas, nomeadamente ao nível dos conteúdos e das características 

pessoais de alguns docentes. 
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A articulação começou e ainda é desenvolvida através de contactos 

informais que resultam de dificuldades sentidas na apresentação de determinados 

conceitos e ideias muito específicos e são impulsionadoras de atitudes pró-activas 

como se depreende das seguintes citações: 

Era de uma forma mais informal, era pedir a colaboração dela 

para explicar um conteúdo que apesar de ser abordado na minha 

disciplina era mais da Química ou da Física. (EP10BG) 

 

A professora de Biologia coloca uma questão e eu, num 

bocadinho da aula, utilizo essa questão para …… no fundo, tento dar 

resposta a essa questão com os conteúdos completamente fora da 

planificação efectuada. (P11FQ-NC1.3) 

Os professores de Biologia vêm ter contigo e eu também vou 

ter com os de Matemática, pelas mesmas razões. (EP10FQ_1) 

 

A falta de disponibilidade horária comum agravada pela falta de tempo real 

devido à necessidade de realização de inúmeras tarefas, levou a que trocas de 

impressões, pedidos de ajuda e outras soluções igualmente simples, tivessem 

lugar em intervalos e em breve encontros, habitualmente não planeados, numa 

lógica de oportunidade de situação. 

Quando questionadas sobre as razões dessas dificuldades, as professoras 

referem a compartimentação do conhecimento e a desarticulação temporal dos 

conteúdos programáticos das três disciplinas referidas anteriormente: 

No caso da Matemática, a natureza dos assuntos não ajuda… 

Aí há um desfasamento muito grande. (P11FQNC1.3) 

 

Os programas não articulam de todo em termos temporais. 

Portanto, eu estou a dar um assunto no início do ano, e esse assunto 

só é abordado no final do ano pela outra disciplina. (EP10BG) 

 

Esta articulação ao nível do departamento curricular é muito estruturada em 

torno da gestão da carga horária das várias disciplinas e da sequência 

programática dos conteúdos a leccionar.  

No entanto, é possível recolher evidências de que foi já percorrido um 

caminho reflexivo comum, entre professores deste departamento que permitiu 
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estabelecer situações de compromisso, quer em soluções para as dificuldades 

encontradas, quer em objectivos para tornar as aprendizagens dos alunos mais 

significativas: 

 encontrar contextos comuns entre diferentes disciplinas para exploração 

dos conceitos  

Falo mesmo com elas e peço… procuro ajuda ou peço-lhes a 

elas que no contexto onde vão abordar o assunto, para irem buscar 

exemplos da Biologia. (EP10BG) 

 

Não é a Biologia que ganha, os alunos ganham se for a 

professora de Química a explicar aos alunos os conceitos de Química 

que eles precisam para a Biologia, não é? A Química, se calhar, não 

precisa tanto da Biologia, mas pode-se servir do sistema biológico 

para explicar … Pode-se servir-se dos contextos da biologia para dar 

os conceitos fundamentais de Química. (EP10FQ_1) 

 

Porque acontece muitas vezes nós estarmos a resolver um 

exercício em FQ … - Mas vocês não deram isso na Matemática? – Ai 

não, não demos …! Vamos falar com o professor de Matemática e ele 

– Claro que deram! Portanto a dificuldade foi em fazer a ligação no 

contexto. Naquele contexto, eles não conseguem reconhecer esse 

conteúdo que já foi abordado noutra disciplina! (P11FQ-NC1.3) 

 

Já fizemos com a matemática no 9ºano. É uma articulação 

fácil de fazer com as competências específicas da Física e da 

Matemática: dados experimentais e exploração gráfica. (EP10FQ_1) 

 

 aferir linguagem 

Acabam por ouvir a mesma coisa de forma diferente. Ainda os 

baralha mais. É uma luta! A importância advém do facto de melhorar 

a aprendizagem dos alunos que é feita de forma integrada. (EP10BG) 
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 revisitar conceitos básicos das outras disciplinas, através de uma ajuda 

mútua 

É muito importante porque eu tenho a noção que as nossas 

formações são de actualização na nossa área. Mas, muitas vezes, 

temos lacunas na física e na química. (EP10BG) 

 

Esta preocupação é legítima, real e significativa. Mais uma vez emerge a 

questão da formação/actualização da formação científica considerada, a todos os 

níveis, insuficiente. 

Estas soluções que passam pela ajuda mútua são visíveis, quer na intensa 

relação profissional entre as professoras de Física e Química-A e a professora de 

Biologia e Geologia do 10º ano, observada nas reuniões de preparação e nas 

actividades realizadas em conjunto, quer em episódios únicos e invulgares, como o 

relatado na seguinte citação, a propósito de uma aula experimental sobre o 

conceito de oxidação-redução: 

Eu, o ano passado, fiz uma actividade da professora de Física 

e Química-A como aluna na turma de 11º ano. Eu preparei a aula 

como se fosse uma aluna. Estive com eles a descobrir a oxidação-

redução, a fazer as série-redox, aproveitando para, nos grupos, ir 

tentando relacionar tudo isso com o que tínhamos dado na Biologia, 

na Geologia também, em diferentes pontos. Eu estava como 

observadora, trabalhava como aluna. Gostei muito de perceber que 

eles assim conseguiam logo relacionar melhor os conteúdos da 

fotossíntese. Foi muito interessante ver como eles percebiam que 

aquilo era muito mais esclarecedor. Tenho pena que não tenhamos 

conseguido fazer mais. (EP10BG) 

 

Esta situação revela muita humildade da professora para se colocar ao lado 

dos alunos para compreender o assunto do ponto de vista deles. Depreende-se 

deste discurso, que a professora admite o seu duplo papel: o de alguém que se 

quer actualizar, que quer saber mais e de forma mais correcta mas sem perder de 

vista o seu papel de professora, uma vez que vai procurando as pontes com a sua 

disciplina. Esta atitude é esclarecedora da personalidade desta professora que 

deveria ser a de todos os professores: aprendentes permanentes. 
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A falta de articulação temporal dos programas das disciplinas combinada 

com a compartimentação, não só do conhecimento mas também da própria 

estrutura curricular, cria ainda problemas de outra ordem, nomeadamente o facto 

de alguns conceitos básicos terem, na prática, de ser introduzidos como se fosse a 

primeira vez por um professor de área distinta. 

No departamento foi feito, em momento muito anterior ao estudo, um 

levantamento dos conteúdos de Biologia do 10º ano que envolviam conhecimentos 

de Química, Física ou Matemática, a respectiva análise e discussão revelou que a 

maior parte deles eram dados, por exemplo na Química, em primeiro lugar. No 

entanto, o facto é que, apesar do currículo ser estruturado em espiral, os alunos 

cada vez que voltam à abordagem desses conteúdos para lhes acrescentar algo de 

novo, partem sempre do zero. (EP10BG e EP10FQ_1) 

 

Podemos, deste modo, questionarmo-nos de que modo são preparados os 

alunos em ciclos anteriores, isto é, que interpretação e adequação fazem os 

professores do currículo do 3º ciclo pois, tal como considera Roldão (1999a), 

adequa-se para ampliar e melhorar, não para restringir ou empobrecer a 

aprendizagem. 

 

No entanto, a necessidade de revistar determinados conteúdos mais 

complexos e abstractos, acarreta dificuldades aos professores de áreas 

académicas distintas como no caso do conceito de oxidação-redução: 

Nada como eles receberem essa informação primeiro pela 

professora que mais actualizada está nesses assuntos. Não faz 

sentido que seja eu a dar, pela primeira vez, a noção de oxidação-

redução. Quando isso é um assunto que é trabalhado na físico-

química. Devia ser trabalhado antes de eu o aplicar na minha 

disciplina, porque eu vou fazer uma aplicação desses 

conhecimentos. Eu tenho de dar do zero. Começar… havia alturas em 

que começava completamente … do modelo atómico…. Não faz 

sentido nenhum. Eu não sabia como começar. E depois isso era tudo 

voltado a dar na físico-química. E os próprios alunos ficam com ideia 

desarticulada das coisas… (EP10BG)  
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Decorre desta análise ao discurso das professoras sobre a articulação 

desenvolvida no departamento curricular, a preocupação com a visão globalizante 

dos assuntos em ciência e com o sucesso dos seus alunos: 

Às vezes dou por mim a olhar para os testes de FQ e a 

reconhecer tópicos de biologia. Olha que interessante! Isto também é 

abordado com exemplos da biologia. É assim que descobrimos. Não 

temos tempo para nos pormos com os nossos dossiers a ver os 

exemplos que umas e outras usam. Estas coisas são fundamentais. 

É importante essa preocupação ao nível dos contextos usados nas 

diferentes disciplinas. (EP10BG) 

  

Motivá-los. Eu tenho sempre necessidade de responder 

mesmo fora do contexto dos conteúdos programáticos, responder 

aos meus alunos sobre as dúvidas que lhes surgem do dia-a-dia. 

(EP10FQ_1) 

 

É um desafio para mim como professora e é importante para 

os alunos que deixam de ver as coisas compartimentadas. 

(EP10FQ_1) 

 

A análise dos dados permitiu ainda identificar duas limitações importantes 

ao processo de articulação curricular: o perfil dos docentes e o tempo. 

Relativamente ao perfil dos docentes e apesar do reconhecimento de 

alguma prática ao nível da articulação entre disciplinas, as características pessoais 

são também determinantes na forma como os docentes encaram os sucessivos 

desafios e mudanças que ocorrem na educação e justificam o perpetuar de lógicas 

e rotinas antigas. 

A caracterização deste perfil assenta em quatro níveis, como se depreende 

das citações respectivas: 

 a indiferenciação entre currículo e programa/conteúdos. Roldão (1999a) 

esclarece que o programa não é um normativo a cumprir, é um plano de acção, um 

instrumento, entre outros, de operacionalização do currículo. 

Os professores preocupam-se essencialmente com os 

programas, com o cumprimento dos seus programas. (EP10FQ_1) 
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E os programas do ensino básico, mesmo esses, que foram 

concebidos sobre competências, … as pessoas estão é aflitas porque 

não estão a cumprir o programa… Há sempre a nuvem dos 

conteúdos… (EP10FQ_1) 

 

 os relacionamentos interpessoais  

Isto também tem muito a ver com as pessoas que estão a dar 

as disciplinas. A articulação consegue-se fazer mais no 9º ano…. Por 

causa das características das pessoas….(EP10FQ_1) 

 

Depende da vontade das pessoas… A pessoa pode não querer 

dar uma aula em conjunto. (P11FQNC1.3) 

 

 o individualismo  

As pessoas estão preocupadas em dar as suas aulas e não 

estão muito preocupadas com o geral…. querem que os alunos 

aprendam a sua disciplina. E não estão interessadas em 

contextualizar, em fazer ver aos alunos que aquilo tem várias 

aplicações…. (EP10FQ_1) 

 

O contexto escolar é igual para toda a gente….Isto tem mais a 

ver com características pessoais. Há pessoas que desenvolvem um 

trabalho muito individualista e sentem-se confortáveis nessa forma 

de trabalhar. E há outras pessoas que gostam de desenvolver 

trabalho ……com mais discussão, ao nível das estratégias … Até 

mesmo nos conselhos de turma isso também se vê! (P11FQ-NC1.3) 

 

 a acção docente meramente executora, tal como refere Roldão (2009) em 

que as decisões curriculares se circunscrevem à administração central e os 

aspectos de concepção, monitorização e reflexão não se assumem relevantes 

Não estão disponíveis para pensar no assunto e portanto… 

fazem porque são obrigadas…. Ou vão deixar o tempo passar e 

depois justificar isso de alguma forma. (EP10FQ_1) 
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O tempo surge como um factor condicionante da realização e do 

desenvolvimento das práticas de articulação curricular no departamento: 

E ela foi feita! E vai ser posta em prática… Comprometendo 

outras coisas… porque o tempo que nós gastamos em articulações, 

não tivemos para fazer outras coisas. (P11FQ-NC1.3) 

 

Fizemos uma visita ao Museu de História Natural (…) Nós não 

conseguimos arranjar um bocadinho para que as 3 conseguíssemos 

estar juntas: eu já fiz as perguntas, as colegas já deram as 

sugestões, mas não conseguimos acabar o trabalho para fazer a 

avaliação de uma actividade que já aconteceu quase há 1 mês. 

(EP10BG) 

 

Vamos comunicando por email, no fim de semana e assim. 

Não temos espaço de trabalho conjunto. E se é difícil na área, mais 

difícil é no Departamento. (EP10FQ_1) 

 

A importância atribuída aos testes intermédios e aos exames nacionais 

constitui outra limitação significativa:   

 (…) porque na escola realizam-se testes intermédios …. E isso 

foi muito discutido e entendeu-se que os testes intermédios eram 

mais importantes, trariam mais benefícios aos alunos do que essa 

articulação nos termos em que está feito o acesso ao ensino 

superior. (P11FQ-NC1.3) 

 

A articulação no Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

pode ser caracterizada, em função do discurso das professoras de Física e 

Química-A e de Biologia e Geologia, do seguinte modo: 

 resulta de olhar permanentemente crítico sobre a escola e de uma análise 

reflexiva sobre as suas próprias práticas 

Hoje não pode ser assim! É preciso abdicar um bocadinho da 

nossa posição irredutível (…) sair do ambiente de conforto, estar 

abertos a trocas de experiências, reconhecer que estamos 

desactualizados e admitir que temos de mudar a forma como 

leccionamos. (EP10BG)  
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Nós professores, temos muito esta mania de – Eu só sei da 

minha disciplina! (EP10FQ_1) 

 

 tem como finalidade, não só o próprio desenvolvimento profissional mas, 

principalmente, o sucesso dos alunos 

(…) essa mistura de áreas é muito interessante para mim e eu 

já tinha dado uns passinhos mas, em cada ano, o desafio é maior. 

(EP10FQ_1) 

 

É uma forma de potenciar a aquisição de conhecimento por 

parte do aluno e proporcionar pontes entre as várias disciplinas (…) O 

mesmo conteúdo em contextos diferentes! (P11FQ-NC1.3) 

 

Preocupo-me com o facto de ganharem gosto por aquilo que 

estamos a aprender e fazê-los ver que é importante para eles em 

diversos contextos. (EP10FQ_1) 

 

 é reconhecido como um processo em construção, que apresenta falhas e 

pode, portanto, ser melhorado 

O trabalho, por exemplo, a planificação, as abordagens, 

muitas vezes, não são tão dialogadas como deviam. (EP10BG) 

   

Mesmo os testes… Nós trocamos opiniões sobre os testes, 

mas não fazemos os testes em conjunto, mesmo para o mesmo 

nível. (EP10BG) 

  

Eu preferia uma articulação em torno das competências e não 

necessariamente em torno dos conteúdos. Os conteúdos podem ser 

leccionados sempre… até com conteúdos diferentes podemos 

ensinar as mesmas competências. (EP10FQ_1) 

 

Não há reuniões entre essas disciplinas específicas, para 

aferir métodos de trabalho. (EP10FQ_1) 
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De qualquer maneira penso que isto já foi um grande passo, 

não é? Com estas reuniões já se cria a sensibilização para o próximo 

ano. As pessoas irão para essas reuniões munidas de mais recursos 

e com outra atitude e, portanto, mais se irá fazer! (P11FQ-NC1.3) 

 

     4.2.2 Gestão do currículo das disciplinas de BG e FQ-A no 10º ano 

 

Esta forma assumida de fazer as coisas, isto é, a cultura de ensino 

(Hargreaves,1998) da professora de Física e Química-A e da professora de Biologia 

e Geologia no seio de um grupo particular de professores, o departamento, prende-

se com as concepções e crenças das professoras acerca das ciências que 

ensinam, que são, por vezes, determinantes dessas mesmas práticas. 

 

O ensino da ciência, na perspectiva destas professoras deve: 

 desmistificar o caracter seguro e absoluto do conhecimento científico, 

mostrando o papel do questionamento e da dúvida na evolução do conhecimento, 

bem como reconhecer a importância da tecnologia  

Nós estamos sempre a crescer, em termos de conhecimento. 

(EP10FQ_1) 

 

Passar a perspectiva que a Ciência é um conjunto de 

conhecimentos que vão mudando com a diversificação e 

aperfeiçoamento da tecnologia. Vamos tendo acesso a 

conhecimentos novos, e sobretudo que a ciência é feita em equipa, 

em articulação, de uma forma multidisciplinar e que não há 

discussões encerradas. O programa pede que se dê uma noção de 

que a Ciência é feita em constante modificação. Nós estamos a 

actualizar conhecimentos, o que é hoje verdade, amanhã poderá não 

ser. Nós estamos sempre a mudar a nossa perspectiva de análise. 

(EP10BG)  

 

 valorizar as actividades laboratoriais ou experimentais 

Tento fazer as actividades experimentais possíveis. Dou valor 

ao trabalho experimental. (EP10BG)  
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 privilegiar o conhecimento em acção numa perspectiva Ciência-Tecnologia-

Sociedade - CTS  

Devemos formar cidadãos conscientes do mundo que os 

rodeia de forma a poderem interpretar e aplicar os conhecimentos 

que adquirem aqui. Nem todos têm de ser cientistas. Mas todos 

podem ficar com uma boa educação em ciência, de forma a poderem 

perceber o que se passa no seu próprio corpo, o que está à nossa 

volta, o que devemos comprar, o que devemos comer, como 

devemos viver, o que temos de respeitar. As abordagens devem ser 

globais, de uma forma interligada. (EP10BG) 

  

A Ciência é um veículo para os valores, para ensinar valores 

éticos… corrigir os alunos, a não deixá-los tomar decisões só porque 

sim, se os obrigas a terem uma opinião, a defenderem a sua opinião. 

(EP10FQ_1) 

 

 transmitir conhecimentos, mas garantir a apropriação do conhecimento 

pelos alunos, isto é, ensinar numa perspectiva construtivista 

Os alunos têm de saber… É claro que os conteúdos são 

importantes, eu não estou a dizer que não são, mas nós trabalhamos 

muito o saber-fazer, o interpretar, o explicar porquê. (EP10FQ_1) 

 

Tencionando trabalhar de forma mais articulada este ano lectivo, as 

professoras tinham tido já várias conversas sobre as dificuldades sentidas na 

articulação de conteúdos entre as duas disciplinas.  

As reuniões de preparação da articulação curricular bem como as 

actividades realizadas, visita de estudo a uma Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) e uma aula laboratorial em regime de co-docência sobre a 

clorofila, reflectem grande cumplicidade e entendimento entre as duas professoras, 

quer ao nível pessoal quer a nível profissional. 

Embora inicialmente tenham acordado que seria importante fazer também 

uma aula em regime de co-docência sobre oxidação-redução, tal não foi possível 

operacionalizar por razões já referidas anteriormente, nomeadamente a falta de 

disponibilidade horária comum e a realização de outras tarefas. 
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As Reuniões de preparação 

 

1) Na primeira reunião observada, antes do início das actividades lectivas, 

P10BG dá conta de que actualizou a lista de conceitos químicos necessários à 

leccionação das suas unidades, como se pode ver no quadro 4.3.   

UNIDADE 1 

biomoléculas 

pontes de H 

ligação covalente 

propriedades da água 

calor específico 

coesão molecular → pontes de H → capilaridade 

condutibilidade térmica 

pontes de bissulfito 

numeração de carbonos em cadeias cíclicas ou lineares  

condensação, hidrólise 

catabolismo/anabolismo 

polímeros/monómeros 

grupos funcionais  

polaridade das moléculas/ligação 

oxidação-redução 

espectros / absorvância / frequência/ comprimento de onda 

natureza da luz →fotões 

UNIDADE 2 

pressão osmótica 

potencial hídrico (transporte) 

gradiente 

Quadro 4.3 – Conceitos identificados pela professora de Biologia e Geologia 

 

A professora reflecte sobre o que correu bem no ano anterior, em que 

apresentou as definições dos conceitos que considera mais complicados, diz que 

tem investigado alguma coisa, mas insiste que não é a mesma coisa do que ser 

dado pela P10FQ. 

Os termos são analisados, um a um, pelas duas professoras. O manual de 

Biologia é folheado por P10FQ por diversas vezes e lido em conjunto nalgumas 

situações para que P10FQ compreenda o assunto. Posso inferir que este 

procedimento é usual entre elas, uma vez que, nos seus diálogos, foram feitas 

alusões a consultas do manual em momentos anteriores, a propósito de um gráfico 

ou de uma figura. 

Os diálogos entre elas têm por objectivo a compreensão mútua, com alguma 

profundidade, do que a outra ensina.  
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As expressões e perguntas: 

 - Até onde tens de ir na explicação?  

- Então precisas de saber o quê?  

- Porque é que os alunos precisam de saber isto? 

- Não percebo porque é que vocês explicam isso assim! 

são frequentemente referidas, por ambas as professoras, durante a reunião. 

 

A discussão sobre alguns conceitos (Quadro 4.3) evolui para outras análises 

e temas:  

 o comportamento dos alunos de um modo geral 

 expectativas para a turma de 10º ano, cujos alunos ainda não conhecem 

 as dificuldades em matemática ou a preparação de soluções. 

 

São discutidas várias situações de aprendizagem possíveis para articular 

alguns dos tópicos identificados e em função de conversas anteriores em reunião 

de Departamento, tomam-se as seguintes decisões: 

 as actividades de articulação devem ser preparadas em conjunto e 

decorrem em conjunto; 

 as actividades de articulação devem ser variadas: uma visita de estudo (na 

linha do que já faziam), uma actividade laboratorial e uma aula; 

 os assuntos que pela sua importância ou pelo ”timing” mais propício à 

articulação serão: tratamento de águas (processos físicos, químicos e 

bacteriológicos), separação dos pigmentos fotossintéticos e conceitos de oxidação-

redução. 

Esta primeira reunião foi importante porque ilustra, sobretudo, a 

aprendizagem que ambas as professoras fazem no decorrer da sua reflexão 

conjunta e partilhada da prática educativa. Esta colaboração e colegialidade 

espontâneas, voluntárias e, de certo modo, imprevisíveis, são consideradas por 

Hargreaves (1998) como promotoras do crescimento profissional docente. 

 

2) Na reunião de preparação da visita à ETAR, a reflexão é feita com base na 

experiência de duas anteriores visitas, também realizadas e preparadas em 

conjunto. As professoras já tinham reunido anteriormente mas não foi possível à 

investigadora estar presente. Deste modo, no início desta reunião, as colegas 

relataram, em linhas gerais, a reunião anterior e as decisões tomadas. Os 
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resultados agora apresentados incorporam informação relativa aos dois momentos 

de preparação. 

A ideia é manter a experiência do ano lectivo passado, mas numa 

perspectiva mais alargada: a visita tem servido, sobretudo, para ilustrar as técnicas 

de separação abordadas em Química e a utilidade para a disciplina de Biologia tem 

sido muito menor pelo que decidiram que, este ano, iriam visitar outra ETAR do 

concelho. 

Individualmente e em momento anterior à reunião, consultaram o site dos 

serviços municipalizados de água e saneamento do concelho, recentemente 

actualizado, e chegaram à reunião, com a mesma opinião, sobre uma outra ETAR, 

mais próxima da escola e que, aparentemente, serviria melhor o interesse das duas 

disciplinas: a ETAR em causa conjuga processos físicos e químicos com processos 

biológicos para o tratamento das águas residuais. Além disso, nos tanques de 

digestão anaeróbica, produz-se metano que por sua vez é usado para produzir 

electricidade para a própria estação. 

P10FQ e P10BG consideram que a visita promove a interdisciplinaridade 

entre as duas áreas, já que mostra diferentes processos físicos, químicos e 

biológicos, no tratamento de águas residuais, podendo ainda ser explorados outros 

conteúdos. 

 

Na segunda reunião, a que assisto, voltam a analisar o site e após leitura e 

discussão das informações disponíveis decidem que o mesmo pode ser utilizado 

como fonte de informação para a ficha de avaliação conjunta da visita.  

Essa ficha já existe, mas vai ser adaptada depois da visita, uma vez que as 

professoras não conseguiram visitar previamente a ETAR.  

Dado o pouco tempo disponível para se encontrarem proximamente, decidem que 

a adaptação da ficha existente será feita individualmente. P10FQ actualizará as 

páginas das disciplinas, no site Moodle da escola, onde os alunos responderão ao 

questionário. 

Os diálogos entre as professoras voltam a revelar: 

  preocupação mútua com os conhecimentos de ambas as disciplinas 

Podemos fazer a preparação da visita da seguinte forma: eu, 

tratamento físico e químico e tu, depois, tratamento biológico. 

(P10FQ) 
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Preciso de estudar melhor este site. Ver as técnicas de 

tratamento com microorganismos e esta referência à luz UV. (P10BG) 

 

 a necessidade de que na visita, os alunos integrem, no mesmo contexto, 

diferentes conhecimentos 

Para eles compreenderem melhor a produção de energia, eu 

preparo a parte da produção do metano. (P10BG) 

 

A visita a uma ETAR faz parte da planificação anual dos docentes destas 

áreas disciplinares e que leccionam o 10º ano. Todos a consideram relevante na 

perspectiva da formação global dos alunos, uma vez que esta visita promove não 

apenas a apropriação de conteúdos científicos mas uma visão holística destas 

duas áreas da ciência.  

 

As professoras e a sua relação interpessoal são determinantes nesta 

articulação curricular pela sua disponibilidade para a reflexão e pelo dinamismo na 

procura de alternativas mais eficazes, que encaram como uma forma de 

enriquecimento pessoal. 

O trabalho de articulação efectuado pelas professoras é depois posto à 

disposição dos outros professores, em ambos os grupos disciplinares, para 

utilização na preparação e análise da visita de estudo com os respectivos alunos.  

Apesar de Fullan & Hargreaves (2001) considerarem que a existência de 

subgrupos orientados para a inovação pode não reflectir uma cultura colaborativa 

subjacente, pode questionar-se se esta colegialidade não funcionará como um 

motor para o estabelecimento de relações colaborativas mais sólidas entre os 

docentes do departamento, particularmente entre estas áreas disciplinares. 

 

3) A preparação da aula laboratorial sobre a clorofila teve lugar em dois 

momentos distintos, embora seja descrita como se de uma única reunião se 

tratasse, e pode ser caracterizada em três partes, referidas como Veni, Vedi e 

Vici20, palavras latinas que significam, vim, vi e venci. 

 

                                                           
20

 Afirmação atribuída a Júlio César quando anunciou ao Senado romano a sua vitória sobre Farnaces, rei 
do Ponto. 
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Veni é onde se constrói o objectivo da actividade a partir dos objectivos 

iniciais das professoras. Vedi relata o processo de articulação curricular que a 

preparação da actividade implicou, num processo de decisão, análise e 

reformulação constantes. Vici explicita o resultado final, isto é, a planificação da 

actividade, objectivos, articulações e materiais produzidos. 

 

Veni 

 

As professoras sentam-se e ligam os computadores e P10FQ liga o seu ao 

retroprojector. A razão desta reunião, explicam-me, é a elaboração de um protocolo 

para uma aula laboratorial. 

Cada uma explica à outra como procederia na realização da actividade 

laboratorial se não houvesse articulação, o que se revela idêntico na execução, 

mas não nos objectivos da actividade: 

 na Biologia pretende-se extrair e separar pigmentos fotossintéticos por 

cromatografia em papel, cuja importância está associada à captação de luz no 

processo fotossintético; 

 em Química, a cromatografia é uma de várias técnicas de separação de 

misturas homogéneas (como é o caso dos pigmentos fotossintéticos existente nos 

cloroplastos), cujo princípio a torna adequada para algumas misturas e ineficaz em 

outras, assunto que é explorado na actividade. 

 

Apesar da discussão em torno da terminologia usada nos protocolos e do 

tipo de preparação que deve ser feito aos alunos antes da realização da actividade, 

torna-se claro que os objectivos das professoras são bastante distintos e há 

alguma dificuldade em compreender como deve ser feita a preparação dos alunos 

em cada uma das disciplinas. 

 

Este primeiro impasse gera alguns momentos de silêncio, pequenas pausas, 

em que as professoras reflectem e lêem os respectivos manuais. O problema é, por 

fim, identificado:  

O que queremos que os alunos façam? Concluam ou 

verifiquem? (P10FQ) 
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É feito um ponto de situação:  

 a actividade é sobre a clorofila; 

 em Biologia  os alunos já  sabem que  a clorofila  é  uma mistura de 

pigmentos e a actividade serve para os identificar; 

 em Química a cromatografia é uma técnica de separação que pode ser 

aplicada na separação desses mesmos pigmentos.  

 

Do ponto de vista da disciplina de Física e Química-A, há uma preocupação 

evidente com a planificação experimental e com as limitações do método de 

separação (cromatografia). A interpretação dos resultados é comum às duas 

disciplinas, embora se reconheça que a explicação dos processos biológicos, como 

é o caso da fotossíntese, requer conteúdos da Física e da Química. 

Esta decisão determina a discussão em torno da operacionalização da aula: 

ajustam-se várias datas com base na planificação de P10BG e permutas de aulas 

em função do horário das docentes. Chega-se à conclusão de que não será possível 

juntar blocos de 90 minutos, no mesmo dia, para fazer uma aula de preparação 

conjunta.  

O diálogo seguinte ilustra o valor que reconhecem às decisões conjuntas e 

que lhes permite gerir alterar a sequência programática em função de objectivos 

mais importantes: 

- Eu já devia fazer a prática esta semana! (P10BG) 

- Qual prática? (P10FQ) 

- Esta que estávamos a pensar. Mas se calhar não faço 

porque isto tem de ser bem preparado. (P10BG) 

- E é mais importante alterares do que seguires a planificação! 

(P10FQ) 

 

Quando questionadas acerca deste facto, ambas partilham da opinião de 

que será mais produtivo, pois há mais troca de ideias entre os professores e que 

isso permite compreender melhor os alunos, e aquilo que precisam, isto é, 

percebe-se melhor como devemos explicar certas coisas para que eles as 

compreendam. 

P10FQ propõe que se faça numa aula de 135 minutos e decide-se a 

metodologia: a actividade da separação dos pigmentos é feita em turnos e juntam-

se os alunos para as conclusões.  
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Vedi 

 

P10FQ já preparou um ficheiro com uma proposta de protocolo. A projecção 

facilita a visualização do documento que vai sendo construído em conjunto. 

Nesta fase, o diálogo entre as professoras é caracterizado por duas 

preocupações: a identificação dos conceitos envolvidos em ambas as disciplinas e 

a sua apropriação por ambas as professoras 

- O que é que tu [P10BG] já lhes disseste sobre a clorofila? Por 

que é que os alunos em Biologia tem de saber que a clorofila são 

vários pigmentos? (P10FQ) 

 

Durante a análise, P10FQ recorda a técnica da cromatografia e vai 

esclarecendo as questões de P10BG:  

- A separação dos pigmentos deve-se à diferentes afinidade 

das moléculas com o papel. (P10FQ) 

- Deixa-me ver o que diz aqui [manual de Biologia] sobre 

isso…(P10BG) 

 

Durante a análise das várias possibilidades de abordagem há conversas que 

envolvem conceitos específicos das duas disciplinas: transporte nas plantas, 

mecanismo que leva algumas árvores a perderem folhas no inverno, diferentes 

tipos de radiação, frequência e comprimento de onda como características das 

radiações ou a interpretação dos espectros de absorção da clorofila no manual de 

Biologia. 

P10BG acha que a actividade poderá servir para mostrar que a clorofila se 

degrada. Surge a ideia de que o turno que está com ela, poder tentar a separação 

dos pigmentos em folhas já envelhecidas. A ideia é aproveitar o resultado da 

actividade laboratorial para depois explicar o transporte. 

 

A degradação da clorofila é pretexto para uma conversa animada entre as 

duas acerca das matérias que leccionam: 

 surgem, novamente, alguns conceitos que necessitam de clarificação, 

como por exemplo intensidade, comprimento de onda e frequência de uma 

radiação 



84 
 

- E o que é que nós damos? Damos o [conceito de] espectro, 

constituição do espectro, e depois falamos nas duas grandezas… nas 

relações frequência/comprimento de onda, comprimento de 

onda/energia e frequência/energia [projecta as suas apresentações 

digitais sobre espectros]. E, depois, eles fazem um trabalho que 

apresentam aos colegas sobre o espectro, em termos de aplicações 

práticas. Por isso é que é importante a questão da radiação 

ultravioleta que viram na ETAR. (P10FQ) 

- Isso é muito interessante. Eu não sabia…. As radiações 

mutagénicas damos no 11º ano. (P10BG)  

- Depois falamos na onda propriamente dita. Eles já sabem…., 

já viram a relação, caracterizamos a onda, dizemos que a radiação é 

uma onda é electromagnética, mas não explicamos muito bem neste 

momento o conceito, que é difícil! (P10FQ) 

- E eles não perguntam? (P10BG) 

- Perguntam, mas no 11º ano voltam a perguntar (…) Isto não 

é fácil. É preciso pensar no vazio, uma perturbação. (P10FQ) 

 

 P10BG acaba por explicar, em traços gerais, o papel da luz na fotossíntese 

e o comportamento dos vários pigmentos (clorofila a, clorofila b ou carotenóides); 

 P10FQ analisa o manual de Biologia e explica que pode reproduzir, em 

laboratório, com os alunos, o diferente comportamento dos pigmentos na absorção 

da luz, pois os alunos em Química já exploraram o comprimento de onda de uma 

radiação e são capazes de interpretar espectros 

- E depois falamos no espectro visível, que são as radiações 

que conseguimos ver. A partir daqui tudo o que vou dizer se calhar 

não interessa: distinção entre espectros contínuos, descontínuos, de 

emissão, de absorção…. Bem de emissão e absorção interessa. 

(P10FQ) 

- Sim, de absorção interessa. A absorção é importante. 

(P10BG) 

- Mas o espectro há de ser uma coisa assim [mostra um 

espectro de riscas do manual de Química] Tem uma imagem 

diferente do espectro de absorção da clorofila. São espectros de 

absorção de elementos, porque nós depois vamos fazer o teste de 
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chama e eles depois identificam o elemento por visualização de um 

espectro idêntico. (P10FQ) 

- Pois...mas...neste espectro [está a ver o espectro de 

absorção da clorofila no manual de Biologia], mostra-se com a forma 

de uns picos…..Então qual é a diferença? (P10BG) 

- Num espectrofotómetro, relacionas a absorvância com o 

comprimento de onda e por isso é graficamente diferente. Se calhar, 

aqui [no protocolo] interessava pôr um espectro como esse para 

mostrar que os espectros não têm que ser necessariamente assim. 

(P10FQ) 

 

Ao ouvir esta discussão pode inferir-se que nas restantes duas turmas de 

10º ano, a articulação, se se realizar, não terá a mesma preparação, não será alvo 

das mesmas decisões e muito provavelmente não terá o mesmo impacto junto dos 

alunos. Questiono as professoras nesse sentido. Desabafam que deviam ter mais 

tempo em comum para poderem discutir com os outros pares pedagógicos (duas 

turmas do 10º ano). 

 

P10FQ surge com a ideia de realizar previamente com os alunos o espectro 

de absorção da clorofila pois já tinha tentado obter experimentalmente um 

espectro da clorofila a partir de folhas verdes. Mostra a solução que preparou mas 

diz que o aparelho necessita ser calibrado:  

Ainda tenho de voltar a fazer! (P10FQ) 

 

Decidem que poderão fazer a interpretação no período da aula em que os 

alunos estarão todos juntos e que terão de preparar questões que sirvam de 

orientação à interpretação e discussão da actividade. 

 

Com base na tabela de pigmentos do manual de Biologia, estabelecem 

várias questões que poderão ser feitas aos alunos após a realização da actividade 

e tentam encontrar uma questão central que vá ao encontro dos objectivos das 

duas disciplinas.  

A aula de 135 minutos fica então estruturada da seguinte forma:  

1º tempo (45 minutos) – realização da cromatografia de folhas verdes e 

amarelas;  
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2º tempo (45 minutos) – os alunos respondem ao questionário (questões de 

Biologia e de Química);  

3º tempo (45 minutos) – exploração de espectros da clorofila. A conclusão 

será a resposta à questão problema que ainda está por definir. 

 

A reunião vai decorrendo em ciclos: definição de objectivos comuns – 

discussão de conceitos – reformulação da actividade/concretização – nova 

discussão de conceitos – redefinição de objectivos, revelando uma aprendizagem e 

uma evolução no caminho percorrido pelas professoras. 

Estas reuniões também servem para partilha de muitas outras dificuldades 

que enfrentam e para obter e dar apoio:  

- Olha, outra coisa. Eles não sabem aplicar coisa nenhuma…. 

Queria dizer-te uma coisa: o único cálculo que eu pedi, a conversão 

de milímetros , nanómetros, micrómetros…. A maioria inventa casas 

decimais… Uma pessoa fica tonta…. Pensei logo, a FQ deve estar… 

(P10BG) 

- Eles não sabem tirar um x de uma equação. Já não sei o que 

fazer! (P10FQ) 

- Nada… (P10BG) 

- Eu tinha um “t” e em vez de estar passar a menos e depois 

dividir etc, pus logo o resultado…. “- Mas como é que a stôra chegou 

aí?” E eu fiz, um passo, outro passo, …. 50x32 = 1,8 t.  Agora fica 

18/1,8 …. “ - Ah! Mas estava a subtrair e a professora pôs a dividir. E 

eu: - “ Desculpa!? Não sabe resolver equações do 1º grau? Quem é 

que teve negativa a Matemática, aqui?.” Tiveram uns quantos…. 

(P10FQ) 

- Sim, tiveram…. Eu, quando vi negativa a FQ, MAT…. pensei….. 

(P10BG) 

- Não sabem resolver equações do 1º grau…. Meu Deus, nem 

quero pensar… (P10FQ) 

 

Os diálogos continuam, revelando um processo de negociação que envolve a 

articulação de conteúdos e de objectivos de aprendizagem, como mostram as 

sequências seguintes ([1], [2]e [3]) que levam à definição da questão central da 
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actividade, à reformulação de questões já elaboradas e à inclusão na actividade de 

uma outra parte experimental – fluorescência da clorofila.  

[1] 

- Fazemos a actividade, discutimos a actividade, temos de 

pensar como fazemos isso… Eles fazem em grupo, nós corrigimos 

ali… demora um bocadinho…. Depois então falamos dos espectros. 

(P10BG) 

- Depois de fazer o protocolo…. ver tabela do manual de 

Biologia! O que temos aqui é a lei de Beer-Lambert!  Não estou a ver 

relação com os pigmentos da tabela… (P10FQ)   

- As questões poderão ser: Porque é necessário a trituração 

das folhas? Como explica a separação dos pigmentos? Quantos 

pigmentos identificam? Do topo para a base, identifique os 

pigmentos. E aqui não se fala nunca em termos quantitativos. Essa 

inferência quantitativa pode ser inferida com a exploração do 

espectro. Mas então não pode vir na interpretação da actividade. 

(P10FQ) 

 - Exacto! Se extrairmos por centrifugação, aí já se consegui 

aperceber o que é que há mais! (P10BG)   

- Nós até podemos dizer: “ Estão a ver? As folhas são verdes 

porque a concentração de clorofila (…) (P10FQ) 

- Com aquela lei [Beer-Lambert] não conseguem? (P10BG) 

- Conseguimos! A área debaixo desta linha [espectro da 

clorofila] é directamente proporcional à concentração… Eles podem é 

compreender que a razão pela qual este pico tem uma maior área do 

que aquele … (P10FQ) 

- Então isso é óptimo! (P10BG) 

- A seguir os alunos respondem às questões de interpretação 

e conclusão em cada turno. E depois na 3ª parte, juntar a turma e 

discutir sobre as interpretações. Mostrar o espectro da clorofila. 

Vamos lá ver porque é que estas folhinhas são verdes! Questão da 

aula: Porque é que as folhas são verdes? Mostrar espectro da 

clorofila e perceber e interpretar em termos de concentração dos 

pigmentos, em termos de radiação absorvida, cores complementares 

de modo a responder à questão central! (P10FQ) 



88 
 

[2] 

- Temos de testar isto da fluorescência. Como é que se 

explica? (P10FQ) 

- É mais ou menos assim: ao extrairmos os pigmentos, 

quebras a sequência do processo. Portanto, ela absorve energia, há 

excitação dos electrões mas depois não há passagem dos electrões 

para os aceitadores. Então, vai irradiar essa energia na forma de 

fluorescência. Deixa de haver cadeia transportadora. Não temos a 

membrana para receber as cadeias de aceptores…. Ou seja, 

recebem energia, os electrões excitam e passam para valores 

energéticos superiores e, neste caso, saem da clorofila e são aceites 

por moléculas que estão naquelas membranas por ordem de 

potencial redox. Os electrões vão passado, vão provocando reacções 

em cadeia em que são aceites ou pelo NADP ou outro 

fotossistema.(P10BG) 

- Estas reacções de oxidação–redução têm electrões num 

estado de energia superior ao que eles teriam se estivessem na 

clorofila. São electrões especiais. E como não há processo de 

transportar electrões, eles voltam ao nível mais estável, emitindo 

essa energia…. Que giro!  Eu já dei Modelo de Bohr, com electrões a 

subir e a descer…(P10FQ) 

– Eles dizem que percebem que os níveis de energia são 

diferentes. (P10BG) 

[3] 

– Quanto à fluorescência temos de tentar com a lanterna. 

(P10FQ) 

– De amanhã a oito dias experimentamos tudo isso. (P10BG) 

– Podemos fazer uma pergunta para eles tentarem explicar, 

com base na excitação dos electrões, como é que nos vemos aquele 

fenómeno…. E eles já fizeram teste de chama. (P10FQ) 

– Mas eles têm de perceber que há o rompimento da 

membrana do cloroplasto… Para perceberem que a cadeia de 

transporte se rompeu. (P10BG) 

– Isso é a 1ª pergunta! (P10FQ) 
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– Mas eles ainda não perceberam que a fase dependente da 

luz é uma fase em que os electrões passam através de uma cadeia 

de transportadores… Como lhes falta essa informação eles não 

conseguem interpretar bem…. Gostava de explorar isto em termos da 

excitação dos electrões. (P10BG) 

- Então na questão pode-se perguntar: sabendo que estamos 

a fornecer energia à clorofila…Estou a fornecer energia, a clorofila é 

uma molécula, tem electrões. O que vocês acham que está a 

acontecer aos electrões? Até pode nem vir na interpretação… nós em 

aula trabalhamos esta interpretação….Fazemos uma segunda parte! 

Vamos explorar isto assim: a solução de clorofila emite luz, os 

electrões tem um percurso dentro dos cloroplastos que agora não 

está a acontecer….. Nós vamos na biologia estudar esse percurso! 

(P10FQ) 

– Sim, sim! (P10BG) 

- Eu acho que podemos pôr aqui, antes do … cada grupo 

responde às questões se nós interpretamos em conjunto. Juntamos a 

turma para discutir a interpretação e depois fazemos a interpretação 

da parte dois. (P10FQ) 

 

Vici 

 

Elaborado o protocolo21 da aula laboratorial a actividade ficou planeada22 da 

seguinte forma: 

1º tempo – realização, em turnos, da cromatografia de folhas verdes e 

amarelas;  

2º tempo – os alunos respondem, ainda separados em turnos, ao 

questionário (questões de Biologia e de Química):  

1 – Porque é necessário triturar as folhas para preparação da solução de 

clorofila? 

2 – Como explica a separação dos pigmentos por esta técnica? 

3 – Quantos pigmentos identificam no cromatograma? 

                                                           
21

 ANEXO 12 – Protocolo da aula laboratorial - Estudo da clorofila: Cromatografia em papel 
22

 ANEXO 16 – Estudo da clorofila – Sequência da aula 
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4 – Do topo para a base do papel de cromatografia, identifique os 

pigmentos. 

5 – Com base na figura e tendo em conta os seus conhecimentos sobre 

emissão de radiação pelos materiais, tente encontrar uma explicação para a 

emissão de radiação pela solução de clorofila. 

 

3º tempo – os alunos estão juntos no laboratório de química para discutir a 

interpretação da actividade23, em torno das questões-problema, A,B e C e para 

assistir à demonstração da segunda parte – fluorescência da clorofila: 

A – Quais os pigmentos que existem nos cloroplastos? 

B – Dos pigmentos que existem nos cloroplastos, quais os que se degradam 

mais facilmente? 

C – Por que razão a clorofila apresenta fluorescência quando, fora dos 

cloroplastos, é iluminada com luz branca ou negra? 

 

O processo que leva à definição final do protocolo foi enriquecedor na 

medida em que: 

 a actividade final é mais abrangente ao nível dos conteúdos do que a ideia 

inicial, bem mais simples; 

 as anteriores experiências de articulação, embora frequentes mas 

superficiais evoluíram para uma situação mais concertada e aprofundada sobre um 

conjunto significativo de conteúdos, envolvendo a consulta e a produção de 

materiais em conjunto; 

 permitiu estabelecer pontes para outras situações potenciadoras de 

articulações 

- Mas nós vamos apresentar também imagens dessas. Vamos 

fazer esta relação: estes são só espectros que eles vão visualizar 

quando virem a chama, ou a luz da lâmpada de hidrogénio através 

do espectroscópio. Escurecemos a salinha. Quando eu fizer isso vou-

te lá chamar. (P10FQ) 

 permitiu identificar e encontrar soluções para problemas pontuais e 

simples  

- Os alunos não compreendem bem o conceito de 

concentração… Quando é que vocês dão isso? (P10BG) 

                                                           
23

 ANEXO 13 – Apresentação digital para a interpretação da actividade 
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- No 2º período, mas vou tomar nota que, para o ano, posso 

fazer logo uma revisão no início…(P10FQ) 

 

Feita a descrição das reuniões entre as professoras, a análise da gestão 

curricular desenvolvida na turma do 10º ano, levou ao estabelecimento de três 

subcategorias, dinâmicas de trabalho, articulação de conteúdos e articulação de 

objectivos de aprendizagem. 

 

As dinâmicas de trabalho mais evidentes são: 

 Reflexões sobre as suas práticas 

As reuniões revelam inúmeros momentos em que as professoras reflectem 

criticamente sobre experiências didácticas anteriores, assuntos ocasionais ou 

temas imprevistos, como por exemplo, a troca de impressões sobre os alunos do 

ano passado ou dificuldades específicas em determinadas matérias como, por 

exemplo, o conceito de concentração ou a aplicação de conceitos matemáticos. 

Estas reflexões são o ponto de partida para as mudanças que pretendem aplicar 

ou, simplesmente, o desabafo que procura compreensão e legitimidade. 

Expõem abertamente as suas certezas e dúvidas, falam sobre o que fazem e 

o que gostariam de fazer, perguntam o que não sabem, e ouvem pacientemente as 

explicações, uma da outra, para perceberem o que os alunos têm de perceber. 

 

 Partilha de materiais 

Como já foi referido, as professoras têm desenvolvido uma relação 

profissional muito próxima e as reuniões de preparação anteriormente descritas 

revelaram inúmeras evidências de que a partilha é uma dinâmica de trabalho 

nessa relação profissional: 

 a consulta dos respectivos manuais escolares adoptados bem como 

a explicação mútua de conhecimentos específicos das áreas respectivas; 

 apresentação de materiais digitais próprios como ilustração de 

conceitos em discussão; 

 pequenos acertos na linguagem científica já anteriormente 

introduzidos em testes ou  fichas de trabalho; 
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 conhecimento mútuo de materiais específicos de cada área, como é 

o caso dos testes intermédios, alvo de frequentes comentários acerca de 

objectivos e contextos CTS no âmbito das respectivas disciplinas. 

 

Esta dinâmica de partilha extravasa o âmbito da articulação em causa 

porquanto é evidente a disponibilidade para ceder os materiais produzidos aos 

colegas do departamento, como foi o caso da grelha de articulação curricular no 

10º ano.  

 

 Planeamento e tomada de decisões conjuntos 

Esta relação de grande cumplicidade profissional baseada em objectivos 

comuns – a melhoria das aprendizagens dos alunos – traduz-se numa 

comunicação muito eficaz e capaz de gerar consensos relativamente:   

 aos conteúdos e aos objectivos de aprendizagem que devem ser 

articulados; 

 às actividades (visita de estudo à ETAR, aula laboratorial); 

 às metodologias de trabalho com os alunos; 

 aos materiais produzidos. 

 

 Divisão de tarefas 

Embora capazes de desenvolver trabalho e tomar decisões em conjunto, as 

limitações de tempo obrigam à divisão de tarefas, que são por vezes definidas em 

conjunto, ou assumidas individualmente, de forma natural e proveitosa. São 

exemplos: 

 a lista de conceitos químicos necessários à leccionação do 

programa de biologia, elaborada previamente à primeira reunião; 

 a consulta individual do site dos serviços municipalizados de água e 

saneamento do concelho, que levou à escolha da mesma ETAR em sintonia 

com o melhor interesse para as duas disciplinas; 

 adaptação da ficha de avaliação sobre a visita à ETAR e preparação 

do site Moodle das disciplinas em momento posterior, por decisão conjunta 

 protocolo experimental para o  estudo da clorofila, preparado 

previamente. 
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 Análise, reflexão e reformulação  

No planeamento, desenvolvimento e a implementação das actividades de 

articulação as professoras mantiveram uma atitude de constante análise e 

reflexão, que requereu o diagnóstico de conhecimentos, próprios e dos alunos, e a 

clarificação de propósitos, próprios e do currículo.  

 

As reformulações que foram estabelecendo resultaram: 

 de uma avaliação com base em resultados obtidos, como foi o caso 

da decisão de visitar outra ETAR 

… este ano surge-nos uma visita completamente diferentes, 

muito mais rica… serve muito melhor a finalidade das duas 

disciplinas. (EP10FQ_2) 

 de um olhar global sobre as disciplinas de Química e Biologia, para 

além da visão programática e compartimentada, que rejeitam 

Centramo-nos na actividade [laboratorial] e naquilo que 

queríamos dos alunos. (EP10FQ_2) 

 

A articulação realizada incidiu sobre conteúdos e sobre objectivos de 

aprendizagem.  

Ao nível dos conteúdos, a gestão desenvolvida pelas professoras implicou: 

 Identificação 

Quando foi elaborada a grelha de articulação curricular, foram identificados 

os temas orientadores a abordar nas actividades seleccionadas. Posteriormente, 

durante as reuniões de preparação foram identificados os conteúdos específicos 

constantes dos programas de ambas as disciplinas, como apresentado na 

descrição das reuniões de preparação. 

 

 Apropriação 

Como já referido anteriormente, foi preocupação constante das professoras 

a apropriação dos conteúdos: 

- E o que acontece ao sistema que perdeu os electrões? 

(P10FQ) 

- Recebe os electrões da água. (P10BG) 

- E fecha o circuito… E o que é o NADP faz com os electrões 

que recebeu? (P10FQ). 
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– O NADP depois leva os electrões no cloroplasto para uma 

zona onde há produção de matéria orgânica – glicose. Esses 

electrões são importantes… (P10BG) 

– Esses electrões são mais energéticos do que aqueles que 

aqueles que existiam na clorofila… (P10FQ) 

– Supostamente representam ali o SOL…. A energia luminosa. 

Supostamente é a maneira de transportar a energia por ali fora. 

(P10BG).  

 

 Reorganização 

O planeamento das actividades de articulação retratou a preocupação das 

professoras ao nível do currículo da disciplina bienal e não exclusivamente do ano 

de escolaridade que se encontravam a leccionar.  

Isto reflectiu-se, por exemplo, na abordagem das radiações mutagénicas 

relativas ao programa de 11ºano de biologia por altura da visita de estudo à ETAR: 

– Sim. É importante a noção do matar os microorganismos. 

Ainda hoje falamos nisso… (P10BG) 

– Por isso é que é importante a questão da radiação UV que 

viram na ETAR. (P10FQ) 

– Depois as radiações mutagénicas ….  todas aquelas 

ionizantes, radiactividade e aquilo tudo, raios X … fala-se nisso. 

(P10BG) 

– Falam em radiações ionizantes…. Eles já sabem o que são 

porque eu já dei isso na aula. Eles percebem por que é perigoso 

insistir em tirar radiografias com frequência e assim… (P10FQ) 

– Sim. E quando muito aplicado às actividades experimentais, 

a necessidade esterilizar meios e uma das formas são os UV. Mesmo 

que isso não seja falado, eu já lhes disse que depois … (P10BG) 

– Então podemos pensar nisso para a outra 5ª feira. (P10FQ) 

– Sim. (P10BG) 

– [Vai conferir a sua planificação] (P10FQ) 
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A gestão de situações imprevistas levou à necessidade de reajustes na 

planificação para além da reorganização temporal dos conteúdos previstas pelas 

articulações: 

– Eu já devia fazer a prática esta semana. (P10BG) 

– Qual prática? (P10FQ) 

– Esta que estávamos a pensar. Mas se calhar não faço. 

Acabo de trabalhar os transportes e provavelmente começo a 

digestão e então compro a couve roxa para a malta fazer para a 

semana. Há tantas coisas giras para fazer sobre transporte! Não 

temos tempo. (P10BG) 

– O que é que eu achava que nós devíamos fazer? Eu vou dar 

uma aula teórica sobre isto e depois podemos avançar para pensar o 

que é que vamos fazer na aula que vamos dar em conjunto. O que eu 

preciso saber é os teus tempos. (P10FQ) 

– Ok. (P10BG) 

 

Ao nível da articulação dos objectivos de aprendizagem, a gestão realizada 

envolveu a definição de contextos e situações de aprendizagem e a identificação 

das competências a desenvolver: 

Será uma articulação de competências…. Mais no âmbito das 

competências do que dos conteúdos. Porque ali [ETAR] 

efectivamente existe um conjunto de conhecimentos das duas áreas. 

(EP10BG) 

 

É uma articulação por competências gerais. Nós levamos os 

alunos a observar uma série de processos, o nosso objectivo era que 

eles estivessem atentos ao discurso e ao conhecimento que aquela 

guia estava a transmitir sobre cada um daqueles processos que 

visavam, inclusive, as duas disciplinas. (EP10FQ_2) 

 

Uma vez tomada a decisão de realizar as actividades de articulação já 

descritas, foram identificadas as seguintes competências comuns às duas 

disciplinas: 

 Interpretar o papel da Ciência e da Tecnologia na resolução de problemas; 

 Adquirir uma visão integradora da Ciência; 
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 Interpretar princípios subjacentes a determinadas técnicas experimentais; 

 Identificar limitações das técnicas usadas; 

 Analisar e interpretar dados experimentais à luz de leis e modelos científicos. 

 

     4.2.3 Potencialidades e constrangimentos  

 

No que se refere a potencialidades, pode inferir-se que a articulação 

curricular realizada pelas professoras permite a melhoria das práticas pedagógicas, 

promove capacidade de auto-análise das professoras ao mesmo tempo que se 

constitui como um meio de resolução de problemas. 

 

O maior desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, deve-se 

à aprendizagem mútua e contínua que resulta da partilha de saberes e 

experiências, como está evidenciado nas reuniões de preparação das actividades. 

Este posicionamento das professoras, evidente pela vontade de partilhar ideias e 

até o fruto do seu trabalho conjunto com os colegas do departamento, mostra o 

empenho e determinação na rentabilização das suas práticas, num propósito de 

unidade dentro do departamento curricular a que ambas pertencem. 

  

Pode igualmente inferir-se que estas articulações curriculares promovem a 

reflexão crítica sobre o desempenho profissional já que proporcionam a discussão 

de diferentes pontos de vista, sobre um mesmo conteúdo, competência ou 

estratégia: 

E foi aí que eu compreendi que que a articulação tem de ir 

mais longe do que os conteúdos ou até as competências. As nossas 

metodologias de trabalho… há pormenores que nos escaparam. 

(EP10FQ_2) 

 

Na preparação da visita [no próximo ano] eu penso que nós 

podemos melhorar… por exemplo, a aplicação da radiação UV, a 

Biologia fala nisso e nós falamos nos espectros. (EP10FQ_2) 

 

Também acho que até pode ser feita uma aula de preparação 

em conjunto com os alunos. (EP10BG) 
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A possibilidade de identificação e resolução de dificuldades comuns 

constituiu-se igualmente como uma potencialidade, porquanto confere às 

professoras, um sentimento de maior confiança e segurança nas suas práticas: 

Eu gostei do modo como os alunos reagiram. Há a hipótese de 

abordar alguns tópicos sempre desta forma. Já fizemos esta 

planificação, então no próximo ano vamos fazer outro tópico com 

uma planificação assim. E quem sabe, daqui a um tempo, teremos a 

maior parte dos tópicos que são comuns abordados desta forma? 

(EP10BG) 

 

A gestão curricular realizada foi condicionada, maioritariamente, por razões 

de ordem externa às professoras, nomeadamente os horários não compatíveis, a 

sobreposição de reuniões e a avaliação externa que condiciona a adequação e 

contextualização do currículo nacional à realidade dos alunos, pela necessidade de 

cumprimento dos programas e da preparação dos alunos para os exames 

nacionais: 

Eu vejo o programa como algo que tem de ser gerido mas, ao 

mesmo tempo, tem de ser cumprido. (EP10BG) 

 

(…) por exemplo, a matemática está muito preocupada com os 

exames. (EP10FQ_2) 

 

No entanto, pode inferir-se do discurso das professoras que o perfil docente 

é determinante para a articulação entre diferentes áreas curriculares, 

nomeadamente a sua motivação e disponibilidade para desenvolver trabalho 

colaborativo. 

 

4.3 Processo de ensino-aprendizagem  

 

A análise dos dados relativos ao processo ensino-aprendizagem das 

actividades de articulação realizadas – visita de estudo à ETAR e aula laboratorial 

sobre a clorofila, em regime de co-docência levou ao estabelecimento de várias 

subcategorias como se apresenta no quadro 4.4: 

 



98 
 

Processo  

de  

ensino-

aprendizagem 

  

Expectativas 

Relativas ao 

ensino das 

ciências 

Melhoria das práticas pedagógicas  

Desenvolvimento profissional 

Relativas a 

alunos 

Visão holística da Ciência 

Melhoria dos resultados 

Motivação 

Resultados 

Visita à ETAR 
Aplicação integrada de conhecimentos 

Motivação dos alunos 

Aula em regime 

de co-docência  

Conteúdos procedimentais e atitudinais 

Interdisciplinaridade  

Melhor compreensão dos conceitos 

Motivação dos alunos 

Percepções dos 

alunos  

Visão holística da própria ciência 

Visão holística dos conhecimentos das 

duas disciplinas 

Melhor compreensão dos conteúdos 

programáticos 

Quadro 4.4 – Subcategorias de análise estabelecidas para a categoria Processo de ensino-

aprendizagem 

 

   4.3.1 Expectativas 

 

Esta dinâmica de trabalho entre as professoras começou e tem sido 

desenvolvida como resposta a uma desarticulação dos programas de algumas 

disciplinas, nomeadamente Química e Biologia, que no entender das professoras 

descontextualiza as aprendizagens, dificultando a apreensão, por parte dos alunos, 

do significado do que estão a aprender o que leva a uma visão simplista e 

compartimentada da realidade, caracterizada pela dificuldade em estabelecer 

relações entre os conhecimentos e competências adquiridos. 

Deste modo, pode inferir-se do discurso das professoras que as expectativas 

em torno desta articulação curricular relacionam-se com o ensino das ciências e 

com o desempenho dos seus alunos nos seguintes aspectos: 

 a melhoria das práticas pedagógicas 

[no passado] chegamos a fazer mapas de articulação, de 

forma a percebermos quando é que cada conteúdo é dado, para ver 

como é que podíamos conjugar o melhor possível as coisas. Tem 

estado a florescer por aí… (EP10BG) 

 

Eu penso que seria mais produtivo, para toda a gente. Não era 

só para os alunos. Até para nós próprios seria… uma maneira 
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diferente de trabalhar. Se calhar a Biologia já não tinha de focar 

coisas que eu foco, dentro das minhas competências e aligeirava-se 

as coisas. (EP10FQ_1) 

 

 o desenvolvimento profissional, na perspectiva da actualização científica 

Eu digo muitas vezes aos meus alunos, que eu precisava de 

fazer outra vez a química e a física do 11º ano porque há noções que 

foram mudando, formas de ver a ciência que mudaram em relação à 

minha altura e eu não me sinto actualizada como devia estar. 

(EP10BG) 

 

Por que não saber um pouco mais das outras coisas 

[conceitos de biologia e matemática] que os alunos também têm de 

saber, não é? (EP10FQ_1) 

 

 visão holística da Ciência por oposição à compartimentação do 

conhecimento nas disciplinas de Química e Biologia 

Parece que estamos num mundo fechado, em termos 

biológicos, em termos geológicos e também em termos de 

conhecimentos…. Nada disto pode ser desagregado! (EP10BG) 

 

Temos de lutar contra as compartimentações dos programas. 

Os alunos ouvem lá [nas aulas de Química] falar e nem percebem 

que é a mesma coisa que deram na biologia. (EP10BG) 

 

A Biologia é uma disciplina que é feita com a Química e a 

Física, basicamente. A base da Biologia é a Química e a Física. Com 

alguma Matemática, mas com a Física e a Química (EP10BG) 

 

 a melhoria dos resultados dos alunos 

A luta está cada vez mais difícil, eu acho que a motivação dos 

nossos alunos está cada vez pior. Eles pertencem a uma geração 

que só está receptiva para receber. Não para dar. Eles não investem 

na aprendizagem. Eles estão à espera, como num espectáculo: de 

serem motivados, entusiasmados. E não fazem o mínimo 
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investimento. Fazemos o possível com a quantidade de conteúdos 

que temos para leccionar em Biologia, Física, Geologia e Química, 

não é fácil, sem um investimento deles, chegar a algum lado. Nota-se 

de ano para ano. (EP10BG) 

 

Será importante que promova uma melhoria no desempenho 

dos alunos, na compreensão dos programas…perceberem melhor os 

conteúdos, assim vistos de uma forma interligada. (EP10FQ_1) 

 

Que os alunos interpretem melhor, consigam interligar melhor 

os conteúdos. Aliás, essa é uma das grandes batalhas para exame. 

Ainda ontem estivemos a analisar a matriz do teste intermédio e 

temos logo a visão que os conteúdos têm de ser trabalhados, 

interligados de uma forma global. E essa globalização da visão dos 

conteúdos e dos programas é muito difícil para eles. (EP10BG) 

 

 a motivação para o estudo das disciplinas 

Se eles [alunos] perceberem melhor…. se perceberem a 

importância da química em tudo, talvez se sintam mais motivados. Já 

não sei o que fazer! (EP10FQ_1) 

 

   4.3.2 Actividades de articulação curricular 

 

∎ Visita à ETAR 

 

Em termos gerais a visita correspondeu completamente às expectativas das 

professoras: 

Esta visita ilustrou a inter-relação entre as nossas disciplinas 

(…) em que os diferentes saberes se conjugam numa mesma 

aplicação concreta. (P10BG) 

 

Sem a presença de P10BG [na visita à ETAR] iria puxar mais 

para os processos. Com as duas não há desfasamento. Tudo passa a 

ser importante. (P10FQ) 
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A responsável pela estação está habituada a receber alunos de escolas 

secundárias e teve um discurso adequado, motivador e muito dirigido aos 

conteúdos programáticos. Geriu a informação de forma muito sensata, 

aprofundando os assuntos à medida que os alunos a questionavam e fazendo 

questões sobre assuntos que eles estavam aptos a responder. Teve a preocupação 

de mostrar que o seu trabalho e o dos operadores da estação requeria 

conhecimentos de Física, Química e Biologia. 

 

A aplicação integrada de conhecimentos e a motivação dos alunos são os 

aspectos que mais se destacam nesta visita. 

 

A aplicação integrada de conhecimentos revelou-se nas seguintes situações: 

 a maior parte dos alunos coloca questões às professoras e à própria 

investigadora, independentemente da área disciplinar. Um pequeno grupo, por 

exemplo, repara nas unidades indicadas num tanque de reagentes químicos e 

questiona a professora de Biologia e é a professora de Química que esclarece o 

significado dos termos aeróbico e anaeróbico que estão a ser usados numa 

explicação.  

No início ainda questionaram: - A professora é de Físico-Química ou de 

Biologia? mas depois alguém conclui que: - Isso não interessa, a professora 

também deve saber isso das bactérias…!  

 as professoras trocam esclarecimentos mútuos sobre conceitos 

específicos, como por exemplo, a transmitância e a absorvância ou a fermentação 

nos quais se envolvem os alunos mais interessados.  

 

A motivação dos alunos infere-se a partir:  

 dos assuntos abordados e das questões que colocam acerca de assuntos 

já tratados em aula, como por exemplo, a fórmula química do metano, unidades 

indicadas em aparelhos de medida ou os nomes das técnicas de separação que 

vão identificando; 

 das questões feitas aos operadores técnicos e à responsável pela estação, 

nomeadamente sobre o seu percurso académico e profissional na sessão final da 

visita. 

 do interesse demonstrado nos projectos ambientais do concelho, 

nomeadamente o projecto ARUT (Águas Residuais Urbanas Tratadas) em fase de 
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implementação na ETAR que disponibiliza à comunidade a reutilização das águas 

tratadas para fins específicos. A adequação da visita aos objectivos do ensino CTS, 

agradou alunos e professores que, logo ali, equacionaram a possibilidade de 

alargar os objectivos de futuras visitas. 

 

∎ Aula laboratorial sobre a clorofila em regime de co-docência 

 

Os laboratórios de química e biologia são contíguos e durante toda a aula 

(dois blocos de 135 minutos) as portas estiveram abertas sendo a circulação, de 

alunos e professoras entre os laboratórios, livre e feita de forma natural e 

espontânea. 

Tal como planificada, a aula laboratorial decorreu em três fases: a execução 

experimental da cromatografia, a interpretação dos resultados e as conclusões. 

 

Apesar da preparação conjunta da actividade bem como da elaboração do 

protocolo experimental, não houve articulação ao nível de alguns conteúdos 

procedimentais e atitudinais entre as professoras nomeadamente nas seguintes 

situações: 

 as instruções de segurança não foram observadas da mesma forma em 

ambos os laboratórios. P10FQ adverte quanto à necessidade de prender os cabelos 

compridos, de recolher bancos e objectos, desimpedindo a passagem e de realizar, 

por isso, a actividade em pé. No laboratório de biologia, os alunos estão sentados 

por ordem expressa da professora e alguns cabelos compridos estão soltos. 

Esta discrepância pode dever-se a dois tipos de razões: 

 a importância atribuída, no  currículo da disciplina de Química, às 

regras de segurança num laboratório 

(…) reconhecimento do laboratório como um local de trabalho 

que envolve riscos e que, por isso, necessita de procedimentos 

adequados respeitantes ao uso, em segurança, de materiais e 

equipamentos. A aplicação das regras de segurança na utilização do 

laboratório/equipamento deverá ser uma preocupação constante24 

do professor ao longo de todas as actividades laboratoriais, 

aproveitando as novas situações (…) para reforçar tal preocupação. 

(Simões, Magalhães, Lopes & Martins, 2001, p.22) 

                                                           
24

 Bold, no original 
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 diferente complexidade dos procedimentos experimentais nas 

actividades laboratoriais de ambas as disciplinas. As sugestões 

metodológicas do programa de Química, referem que é importante uma 

discussão relativa às regras gerais e pessoais para o trabalho com fontes de 

aquecimento e vidros (Simões, Magalhães, Lopes & Martins, 2001, p.22) o 

que poderá explicar que a professora de química, aja de forma continuada e 

sistemática em qualquer actividade laboratorial. 

 o cumprimento das indicações do protocolo, relativamente a material e 

procedimentos não foi idêntico. No laboratório de biologia, ao contrário do previsto, 

usaram-se erlenmeyers em vez de copos de precipitação e não foi feita a 

montagem para a filtração.  

   a metodologia de trabalho com os alunos também se revelou diversa. No 

laboratório de química, a professora supervisiona o trabalho dos alunos, que pode 

caracterizar-se como bastante autónomo: os alunos vão buscar o material aos 

armários, localizados dentro do próprio laboratório, à medida que lêem e executam 

o protocolo. Pelo contrário, no laboratório de biologia, a professora vai trazendo o 

material que distribuiu pelos grupos à medida que é necessário. Exemplifica 

algumas operações e, embora também supervisione o trabalho realizado e dê 

instruções aos alunos, a sua atitude é muito mais orientadora dos procedimentos 

dos alunos. 

 

Situações idênticas de alguma discrepância foram observadas na fase de 

interpretação dos resultados: a professora de biologia é, por norma, mais directiva 

nas respostas que dá aos alunos enquanto a professora de Química fornece pistas 

ou responde às questões dos alunos com outras questões, como se infere a partir 

dos diálogos [1] e [2]: 

[1] 

- Para responderem à interpretação precisam do manual de 

Biologia, página 73. (P10BG) 

- … eu deixei no ar para eles terem de explicar porque é que a 

planta com as folhas iluminadas não muda de cor como o 

extracto…(P10BG) 
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[2] 

- Como é que a plantinha não permite o efeito e a solução já 

permite? (Aluna) 

- Pensem lá naquilo que já aprenderam em Biologia… ou… 

arranjem uma explicação para a cor vermelha que se observa. 

Porquê? (P10FQ) 

 

Embora se tenha constatado que as professoras mostram um conhecimento 

bastante razoável dos respectivos manuais, houve necessidade de esclarecer, 

durante a aula, as diferentes linguagens usadas nos dois manuais acerca da 

afinidade dos pigmentos com as fases fixa e móvel da cromatografia e das quais as 

professoras não tinham conhecimento. 

Quando questionadas acerca destas discrepâncias as professoras referiram: 

Não nos ocorreu pensar na metodologia da aula prática. 

Nunca discutimos isso. (EP10FQ_1) 

 

Pensamos noutros pontos: como é que íamos dividir os 

alunos, quanto tempo iam estar no laboratório…. Nem sequer 

tivemos tempo para pensar nisso. (P10BG) 

 

 De acordo com Dourado (2001), o trabalho laboratorial e trabalho de campo 

são facilmente associados a actividades desenvolvidas no âmbito da Biologia e da 

Geologia, enquanto a Química e Física valorizam mais a componente trabalho 

laboratorial, em especial, do tipo experimental, isto é, actividades que envolvem 

controlo e manipulação de variáveis. 

 

Apesar dos programas de Química e Biologia apresentarem idênticas 

concepções acerca dos conceitos de trabalho prático, trabalho experimental e de 

trabalho laboratorial, a verdade é que tais conceitos são alvo de entendimentos e 

valorizações muito diversas, que poderão justificar não só as discrepâncias 

observadas como também a aparente falta de necessidade de articular 

metodologias específicas na condução e desenvolvimento das actividades. 
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Esta aula traduz, no entanto, uma perspectiva de reorganização curricular e 

uma reconstrução do currículo a partir de uma leitura comum, de um olhar 

transversal e de uma compreensão interdisciplinar, como se infere a partir dos 

diálogos [1] e [2]: 

[1] 

– A que horas vamos para FQ? (Aluna) 

– Nós estamos em FQ e em Biologia (P10BG) 

[2] 

- Afinal esta é uma aula de Biologia, porque estamos a falar de 

fotossíntese, folhas, cloroplastos… (Aluno) 

- As técnicas de separação são procedimentos de FQ. Sem 

cromatografia não seria possível realizar esta experiência (P10FQ) 

- Então é só uma questão de separação! (Aluna) 

- Como é que se explica que os pigmentos se consigam 

separar? Porquê? Isso é com a física e com a física… (P10BG) 

- Aparentemente isto tem tudo a ver com a Física e a Biologia 

(Alunos) 

 - E de que maneira? (P10FQ) 

- Aquilo da excitação e dos espectros é o que explica a cor 

vermelha, não é? (Aluna) 

 

A aula é conduzida, à excepção da fase inicial, pelas duas professoras que 

circulam por ambos os laboratórios, de uma forma natural e, aparentemente, 

familiar aos alunos, já que não foi observado qualquer comentário relativo a esta 

situação. 

As instruções e os ajustes ao ritmo da aula são brevemente discutidos e 

dados indiferentemente por qualquer uma delas. 

 

Durante a aula, mas particularmente na fase de interpretação dos 

resultados e depois nas conclusões, as professoras evidenciam preocupação com a 

compreensão dos conceitos envolvidos numa perspectiva holística: 

 a eficiência da rotura das células é analisada em função da técnica e 

material usados na trituração das folhas; 

 a adsorção selectiva dos pigmentos à fase estacionária da cromatografia é 

explicada através da transposição de conceitos e terminologia dos dois manuais; 
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 o cromatograma é analisado em termos qualitativos e quantitativos com 

vista à interpretação da informação do manual de Biologia; 

 o espectro de absorção do extracto obtido experimentalmente pela 

professora de Química serve de base à explicação da eficiência fotossintética e à 

identificação dos comprimentos de onda óptimos; 

 a apresentação digital permite a explicitação e distinção de outros termos, 

como por exemplo, clorofila bruta, extractos de pigmentos fotossintéticos e extracto 

de clorofila. 

 

Quando questionadas acerca da avaliação que fazem desta aula 

laboratorial, as professoras referem uma melhor compreensão dos conteúdos 

abordados e uma maior motivação dos alunos: 

- Avaliamos que o entusiasmo foi muito maior e eu penso que 

eles gostaram de ver as disciplinas interligadas e perceberam melhor 

os conteúdos assim vistos de uma fora interligada. (P10BG) 

 

- Eu verifiquei que os alunos atingiram muito melhor os 

objectivos que dizem respeito a esses conteúdos articulados pelas 

intervenções na aula seguinte. (EP10FQ_2) 

 

   4.3.3 As percepções dos alunos 

 

Para além dos alunos de 10º ano, foram igualmente entrevistados alunos de 

11º e 12º anos que, foram ou ainda são, alunos das professoras de Física e 

Química-A e de Biologia e Geologia participantes no estudo. As suas percepções, 

também aqui apresentadas, são importantes na medida em que permitem olhar 

para as práticas destas professoras num âmbito diverso do presente estudo e, por 

isso, mais livre e independente dos condicionalismos próprios de uma investigação. 

 

Todos os alunos entrevistados sentem-se bem no curso escolhido – Ciências 

e Tecnologias e, independentemente do ano de escolaridade que frequentam ou 

frequentaram, referem que as professoras contribuíram para enriquecer a sua 

visão do que é a Ciência: 
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Acho que de certo modo me ensinaram a fazer ciência, a 

perseguir um problema e desvendá-lo. (EA121) 

 

Eu acho que a Ciência é um todo, mas há várias “fatias”. Cada 

um trabalha na sua área com vista a desenvolver um todo. Os nossos 

professores [de ciências do 10º ano] passaram esta ideia. (EA111) 

As nossas professoras [actuais] ajudaram e complementaram 

(EA113) 

 

Para cada assunto há uma ciência mais especialista. Algumas 

estão relacionadas com outras e interligam-se. É o que as nossas 

professoras dizem e eu concordo (EA101). 

 

A análise do seu discurso nas entrevistas realizadas, permite caracterizar a 

importância que atribuem à aprendizagem da Ciência: 

 aquisição de conhecimentos sobre o mundo 

A ciência é a procura do conhecimento…. E o conhecimento 

não é algo permanente. A ciência acaba por abordar todas as coisas, 

mas sempre a tentar fazer-nos perceber melhor cada coisa do 

mundo. E aí surgem essas “fatias”… (EA112) 

 

É o conhecimento em geral, a descoberta de novos 

conhecimentos e conhecimento pode mudar… (EA122) 

 

 compreensão do ser humano e de tudo o que nos rodeia 

São os conhecimentos mais aprofundados do ser humano, do 

que nos rodeia, de tudo, mas estudado ao pormenor… (EA103) 

 

As pessoas que não sabem de ciências explicam à luz do 

senso comum… enquanto que nós, sabemos o que faz aquilo 

acontecer, e como funciona… (EA102) 

 

Explica-nos o que está à nossa volta! Podemos compreender. 

Acho que é importante, quando nos deparamos com uma situação, 

sabermos algo sobre ela. É cultura! (EA112) 
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Sentimos que mudamos nestes dois anos. Olhamos para as 

coisas de uma maneira diferente. Estamos na rua  e pensamos – Isto 

está a acontecer porque... (EA111) 

 

 representa a evolução de um modo geral e a que a tecnologia permite 

A ciência ajuda-nos a evoluir em todos os sentidos. (EA111) 

 

É a tecnologia, e a tecnologia é o futuro, a evolução… A 

tecnologia arrasta a ciência. (EA101) 

 

 desenvolvimento de capacidades do ser humano 

Desenvolve a nossa capacidade crítica. Para não sermos 

ignorantes! Requer muito o nosso pensamento. Nós estamos ali e 

estamos a tentar perceber a teoria de outras pessoas, por que é que 

os outros pensavam assim… obriga-nos a perceber o que é que os 

outros já pensaram. (EA113) 

 

Estimula as pessoas a pensar, a raciocinar. (EA101)  

 

A Ciência ajuda a ter opiniões mais fundamentadas. A ciência 

tem muito interesse em avaliar se aquilo que nos dizem é correcto ou 

não. (EA121) 

 

O discurso dos alunos revela que os professores de ciências da escola têm 

sido capazes de, não só, promoverem a dimensão conceptual do currículo como 

também de levar à compreensão da ciência e da tecnologia e das suas implicações 

na sociedade. 

A compreensão do mundo e de tudo o que nos rodeia, como referem os 

alunos, requer o recurso à interdisciplinaridade com vista a conciliar análises 

fragmentadas que as visões disciplinares proporcionam.  

O discurso dos alunos, sobretudo o dos mais velhos, permite inferir que eles 

reconhecem a necessidade, a importância e o benefício das actividades de 

articulação curricular realizadas. 
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Os alunos do 10º ano consideraram que a visita à ETAR e a aula laboratorial 

permitiram: 

 uma visão holística dos conhecimentos das duas disciplinas  

Cada professora explicava da sua maneira e ficávamos a 

perceber lados diferentes da mesma situação. (EA101) 

 

Foi muito mais interessante em conjunto. Se fossemos só com 

uma professora ficava qualquer coisa por dizer. (EA102) 

 

 uma melhor compreensão dos conteúdos programáticos 

Nós interligamos mais facilmente as duas disciplinas e os 

conhecimentos adquiridos, numa e noutra. (EA101) 

 

Foi mais fácil para nós compreender as coisas. (EA103)  

 

Foi muito importante estarem ali as duas, porque qualquer 

dúvida podia ser logo esclarecida. (EA102) 

 

A interpretação ficou melhor compreendida nas aulas 

respectivas após a actividade no laboratório… A fotossíntese ficou 

melhor compreendida. (EA102) 

 

No entanto, referem como aspecto negativo a parte final da aula laboratorial 

ter acontecido no laboratório, uma vez que o espaço não está a adequado para a 

turma completa: 

Foi um pouco confusa a parte final. Era muita gente naquela 

sala. Isso prejudicou um bocado… (EA102) 

 

Quando questionados sobre actividades de articulação já realizadas em 

outros anos, os alunos do 11º e do 12º anos consideraram que as actividades que 

foram planeadas em conjunto pelas professoras de Física e Química-A e de Biologia 

e geologia tiveram aspectos muito positivos.  

 

Os alunos do 11º ano não tiveram no ano anterior nenhuma aula 

laboratorial em regime de co-docência no 10º ano sobre a clorofila, mas recordam 
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uma visita conjunta a uma ETAR em que se aprende sempre mais quando as 

coisas são mais preparadas como fizeram aquelas professoras e falaram sobre 

uma aula laboratorial conjunta sobre chuvas ácidas no presente ano lectivo, a que 

a investigadora assistiu como observadora não participante: 

Isso ajuda a perceber muito. Pelo menos a mim, ajudou-me 

muito a perceber a parte da geologia. Eu tenho mais dificuldades em 

geologia, e com essa articulação consegui perceber. (EA111) 

 

Foi muito útil. Falamos sobre o mesmo fenómeno de 

perspectivas diferentes! Isso ajuda a ter menos dúvidas! (EA112) 

 

Ajuda sempre se as coisas estiveram relacionadas. Além 

disso, temos a explicação de um lado e a explicação do outro. 

(EA113) 

 

Os alunos do 12º ano consideraram que os programas podiam ter sido 

organizados de maneira diferente porque: 

Nós deparamo-nos com uma coisa que ainda não 

aprendemos e que temos de aplicar…. Este ano…. com a equação de 

Nernst … a stôra de química não nos explicou o que era o logaritmo 

(…) e só depois em matemática, dois meses depois, é que 

entendemos. (…) foi mais ou menos um acto de fé, porque nós não 

sabíamos bem o que é que aquilo significava. (EA121) 

 

- É muito mais fácil integrar as coisas (…) quando damos os 

processos em química e depois na biologia vemos a aplicação em 

coisas concretas. (EA122) 

 

- Eu até vou vendo que as coisas estão interligadas, mas… 

(EA121) 

 

Tal como os colegas de 11º ano, estes alunos não tiveram nenhuma aula 

laboratorial em regime de co-docência no 10º ano sobre a clorofila e realizaram 

uma aula laboratorial conjunta sobre chuvas ácidas no 11º ano.  
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Recordam uma aula laboratorial de Física e Química-A sobre oxidação-

redução em que a professora de Biologia esteve presente para tentar perceber 

como é que os químicos explicam as coisas aos alunos e como nós estávamos a 

aprender aquilo para depois explicar da mesma forma (EA122). 

 

Consideraram que, se os professores puderem articular, é melhor porque: 

 (…) se complementam uns aos outros e vão-nos ajudar a 

perceber que não há uma coisa só, única. Por exemplo, a biologia 

não é independente da química. (EA121) 

 

Está tudo ligado. Dar uma coisa em química e logo depois em 

biologia, soa a repetição. Gosto mais das duas perspectivas em 

conjunto. (EA122) 

 

Por exemplo, quando nós aprendemos a fotossíntese, todos 

aqueles processos caíram um bocado no vazio porque nós não 

tínhamos conhecimento nem preparação para conseguir perceber 

aquele tipo de processos. Eu só consegui perceber todos aqueles 

processos quando os dei em química. (EA123) 

 

Isso era uma boa aula de ciências, por exemplo, na 

sismologia: a professora de física explicava as ondas e estava ali o 

professor de geologia que aplicava logo! (EA122) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Uma vez apresentados e analisados os resultados do estudo empírico é 

lançado um novo olhar sobre o problema de investigação – De que forma se pode 

realizar a gestão do currículo no ensino secundário, tendo por base duas 

disciplinas? – indicando-se as principais conclusões do estudo, de acordo com os 

objectivos inicialmente enunciados e enquadradas pelas questões orientadoras às 

quais se procura dar resposta. 

Seguidamente apresentam-se as limitações do estudo empírico realizado e, 

por último, são sugeridas algumas ideias para o prosseguimento ou complemento 

do presente estudo. 

 

 1. Principais conclusões do estudo  

 

 ∎ Para dar resposta à primeira questão – Que dinâmicas de trabalho dos 

professores de Física e Química-A e de Biologia e Geologia são necessárias na 

gestão do currículo do Ensino Secundário ao nível do 10º ano? – foi definido o 

seguinte objectivo: 

 Identificar práticas de gestão curricular desenvolvidas pelos professores 

de Física e Química-A e de Biologia e Geologia numa turma de 10º ano. 

 

A partir das práticas identificadas no “estudo do caso” é possível identificar 

dinâmicas de trabalho a dois níveis: as práticas instituídas na escola, 

nomeadamente nos departamentos curriculares e no departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais em particular e as práticas pedagógicas construídas a 

partir da reflexão sobre a experiência, estruturantes do exercício e do 

desenvolvimento profissional docente das professoras participantes. 

O modelo de funcionamento típico da organização administrativa escolar, 

favorece a articulação vertical dos currículos das disciplinas e legitima, por isso, as 

reuniões tradicionais por grupo de recrutamento e as reuniões, mais ou menos 

formais, para os professores que leccionam a mesma disciplina e, frequentemente, 

o mesmo ano de escolaridade, em detrimento de reuniões, programadas em torno 

de outras lógicas, nomeadamente, em torno da articulação horizontal dos 

currículos, ou com outros objectivos, como por exemplo, a promoção da 

interdisciplinaridade. 
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Apesar de o “estudo do caso” ter sido realizado numa escola onde foi 

possível recolher evidências de algumas práticas de gestão horizontal do currículo 

no departamento curricular de Matemática e Ciências Experimentais, pode-se 

concluir do papel decisivo das lideranças pedagógicas na melhoria da articulação 

curricular e na motivação dos seus pares evitando a artificialidade de certas 

medidas, supostamente implementadas. 

Contudo, a resposta à questão pressupunha a identificação de práticas 

específicas no âmbito daquelas duas disciplinas, que não se esgotassem no 

modelo escolar e lançassem novos olhares sobre o desenvolvimento profissional 

docente a partir de uma responsabilidade profissional partilhada.  

 

Deste modo, foi possível identificar as seguintes práticas: 

 questionamento e reflexões conjunta sobre a sua prática profissional; 

 partilha de saberes e práticas mas também de dificuldades e soluções, de 

caracter geral mas, essencialmente, no âmbito das didácticas específicas da 

Química e da Biologia; 

 tomada de decisões conjunta, no âmbito de gestão de conteúdos e 

competências específicas de Química e Biologia ; 

 planeamento e execução de actividades lectivas de forma partilhada e/ou 

conjunta; 

 reuniões de trabalho promotoras de conhecimento científico e pedagógico 

mútuo, através da exposição de pensamentos, da discussão  de ideias, apropriação 

de conhecimentos, resolução de problemas e construção de estratégias. 

 

Como refere Roldão (2007a, p. 27) o trabalho colaborativo estrutura-se 

como um processo de trabalho articulado e pensado em conjunto, que permite 

alcançar melhor os resultados visados, com base no enriquecimento de vários 

saberes específicos e de vários processos cognitivos em colaboração. 

 

Estas dinâmicas de trabalho reflectem uma cultura profissional que pode 

ser caracterizada por: 

 uma atitude pró-activa na identificação, análise e capacidade de decisão 

em situações singulares ou específicas;  

 uma responsabilidade partilhada na gestão do currículo dos alunos; 

 uma visão holística dos saberes; 
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 uma valorização da cooperação e do trabalho e aprendizagem colaborativos; 

 um entendimento do currículo como algo executável, mas flexível e 

passível de construção e adaptação. 

 

No entanto, a eficácia e a qualidade desta gestão articulada na escola 

apelam ainda ao desenvolvimento: 

 das dinâmicas evidenciadas no seio do departamento curricular, de uma 

forma sistemática e mais abrangente, nomeadamente com a Matemática; 

 de outras dinâmicas de trabalho docente, igualmente sustentadas na 

colaboração, como por exemplo: 

 o estudo inter-grupos das estratégias e sua eficácia, a 

observação mútua e a inter-supervisão crítica entre professores, a 

colegiabilidade nas decisões, a prestação de contas colectiva e 

individual pelos processos de trabalho e pelos resultados obtidos. 

(Roldão, 2007a, p. 29) 

 

∎ Para dar resposta à segunda questão – Que potencialidades e 

constrangimentos sentem estes professores ao nível do trabalho com outros 

professores do Departamento Curricular e ao nível da própria escola? – foi definido 

o seguinte objectivo: 

 Identificar potencialidades e constrangimentos na realização de trabalho 

colaborativo. 

 

Relativamente aos constrangimentos foram identificados factores externos 

aos professores, isto é, associados à escola e organização escolar e factores 

centrados nos próprios professores ou com eles relacionados, de alguma forma. 

Relativamente aos primeiros, pode-se inferir, neste estudo de caso, que é 

difícil dissociar o “programa disciplinar” de “currículo”, uma vez que a avaliação 

externa tende a privilegiar o corpo de conhecimentos a leccionar e, o “cumprimento 

dos programas” é um dado assumido por todos os intervenientes, numa lógica 

normativa de cumprimento, quer curricular quer organizacional, em nome da 

“preparação para os exames e testes intermédios”. 

 

Segundo Roldão (2007a, p. 29), trabalhar colaborativamente vai ao arrepio 

de toda a máquina organizacional que envolve os professores. De facto, a 
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organização administrativa do corpo docente em categorias por níveis de ensino e 

a organização curricular, onde é clara a supremacia disciplinar ou até a 

organização escolar ao nível da arquitectura e espaços, entre outros exemplos, são 

factores inibidores do desenvolvimento de práticas docentes colaborativas. 

 

Deste modo, para além destes factores inibidores das práticas curriculares, 

as professoras destacaram, o ainda excessivo caracter burocrático das reuniões de 

trabalho, a sobreposição de reuniões apesar da existência de um horário comum 

aos professores do departamento e as demais tarefas dos docentes na escola. 

Também referiram dificuldades associadas às condições de trabalho, 

nomeadamente, a falta de espaço para reuniões e de tempo útil para trabalho 

colaborativo efectivo. 

 

Relativamente aos factores associados aos próprios professores, a 

conclusão que pode tirar-se tem que ver com um determinado “perfil” docente, que 

se caracteriza pelo modo como os professores se vêem a si, aos seus pares e se 

relacionam com eles mas também pelos diferentes significados que atribuem às 

suas funções docentes e se adaptam às mudanças.  

 

A colaboração é mais evidente ao nível do departamento, e relativamente 

aos professores que leccionam a mesma disciplina; a colaboração a outros níveis 

(diferentes grupos disciplinares, diferentes departamentos, conselho de turma) 

depende fortemente das características pessoais dos envolvidos.  

Segundo as professoras prevalece ainda, apesar do caminho já percorrido, 

uma cultura de individualismo no departamento curricular e na própria escola, 

dependente de filosofias de ensino, objectivos e valores pessoais muito diversos. 

Ao nível das potencialidades do trabalho colaborativo, e segundo as 

professoras participantes, há que destacar a melhoria das práticas pedagógicas 

através: 

 da implementação conjunta de actividades que promoveram uma visão 

holística dos saberes; 

 das oportunidades de reflexões conjuntas; 

 da resolução de problemas e dificuldades comuns. 

Deste modo, quer ao nível da escola quer ao nível do departamento 

curricular, este “caso” de articulação curricular, sustentado por um trabalho em 
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equipa, mostra que é possível estabelecer consensos e outro tipo de dinâmicas, 

eficazes e úteis, que permitam superar fragilidades e minimizar resistências 

organizacionais. 

 

Pode, assim, considerar-se que este “caso” ilustra o desencadear de um 

processo de tomada de consciência para a necessidade de um maior envolvimento 

pessoal e profissional dos professores naquilo a que Lima (2000) designa por 

cultura técnica dos professores e Nóvoa (1999) considera uma nova cultura 

profissional docente.  

 

Deste modo, e na linha do que consideram Fullan e Hargreaves (2001), um 

dos principais desafios das escolas é o de conseguirem desenvolver um 

profissionalismo interactivo, em que os professores sejam capazes de tomar de 

tomar decisões em conjunto em culturas de colaboração de ajuda e de apoio. 

 

∎ Para dar resposta à terceira questão – Quais as potencialidades de uma 

gestão articulada dos currículos de Física e Química-A e de Biologia e Geologia, 10º 

ano, na aprendizagem dos alunos? – foi definido o seguinte objectivo: 

 Caracterizar as implicações no processo de ensino-aprendizagem com 

base nas expectativas dos professores participantes no estudo e nos relatos de 

alguns alunos. 

 

O olhar das professoras participantes sobre estas suas práticas de gestão 

curricular sugere que a natureza colaborativa do seu relacionamento profissional 

desempenha um papel decisivo na forma como pensam a sua prática profissional 

na sala de aula: aparentam estar mais receptivas à mudança e à inovação quer 

pedagógica quer organizacional e parecem atribuir importância comparável aos 

saberes científico e pedagógico.  

A sua intenção de continuar a desenvolver esta articulação e a sua 

disponibilidade para a partilha das experiências, de métodos de ensino, de 

materiais junto do departamento curricular, indicia uma responsabilidade 

partilhada pelo acto de ensinar como já foi referido. 

A opinião dos alunos acerca das actividades realizadas, traduziu-se numa 

visão holística da ciência, de uma forma geral, e da Química e da Biologia, em 
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particular, que terá facilitado a compreensão dos conteúdos programáticos 

abordados. 

Deste modo, a gestão articulada dos currículos de disciplinas afins (Química, 

Biologia, Física, Geologia e Matemática) indicia uma melhoria nos processos quer 

de ensino quer de aprendizagem. 

 

 

2. Limitações do estudo 

 

As limitações deste estudo prendem-se, por um lado, com aspectos 

previstos e inerentes à abordagem metodológica escolhida – estudo de caso e, por 

outro, com aspectos práticos decorrentes de um estudo de curta duração. 

 

Relativamente à abordagem metodológica de estudo de caso, há que 

destacar: 

 a fragmentação do todo onde o caso está integrado, que se procurou 

contrariar descrevendo o caso no seu contexto;  

 a possibilidade de alteração de comportamentos pela presença da 

investigadora, dado que o foco de estudo envolveu um pequeno número de 

pessoas; 

 a presença de enviesamentos (Bogdan & Biklen,1994, p. 68) que se 

procurou limitar através da elaboração de notas de campo com registo da reflexões 

da investigadora. 

 

Relativamente à concretização do estudo empírico, constituíram-se 

limitações de ordem prática, as seguintes: 

 incompatibilidade de horários entre a investigadora e os participantes, que 

não permitiu o acompanhamento do caso de uma forma mais aprofundada; 

 restrição da matéria em estudo, dado que não foi possível reunir 

condições para a realização de outra aula em regime de co-docência sobre a 

oxidação-redução. 
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3. Sugestões para futuras investigações 

 

A investigadora exerce, desde há alguns anos, as funções de coordenadora 

de área disciplinar a que se juntou nos anos lectivos de 2008-2010 a coordenação 

da equipa de auto-avaliação da escola secundária a cujo quadro pertence. O 

exercício destas funções em particular e a sua experiência de vinte anos de ensino 

secundário levou-a a reflectir sobre a necessidade de promover uma mudança de 

práticas pedagógicas com o intuito de dinamizar o ensino e a aprendizagem, 

particularmente na área das ciências. 

O estudo empírico realizado representou assim um primeiro passo na 

compreensão da eterna divergência entre o discurso oficial, as mudanças 

pensadas e legisladas e as práticas cristalizadas, imutáveis e incapazes de 

acompanhar os desafios que a Educação Científica enfrenta actualmente, um 

pouco por todo o mundo. 

Tratou-se, portanto, de um estudo exploratório que pretendeu dar 

visibilidade a um caso de gestão curricular entre duas disciplinas do ensino 

secundário e mostrar as suas potencialidades, traduzidas na citação seguinte: 

Se todos estivermos a trabalhar no mesmo sentido, é muito mais 

fácil os alunos perceberem aquilo que a gente quer dizer, porque 

esse tipo de trabalho não há de ser mais difícil do que aquele que 

nós fazemos! (EP10FQ_1) 

Deste modo, e muito embora, como já foi referido, algumas limitações não 

tenham permitido a realização de um estudo tão aprofundado quanto se pretendia 

e se trate de uma situação específica e única em muitos aspectos, o caso 

analisado e descrito gera novas questões para futura investigação, nomeadamente 

as seguintes: 

1) Em que medida as lideranças pedagógicas se reconhecem como agentes 

da mudança das dinâmicas de trabalho docente e são reconhecidas pelos 

professores? 

2) Que dinâmicas de organização/funcionamento deverão os 

Departamentos Curriculares desenvolver para garantir a gestão articulado do 

currículo? 

Como forma de complemento ao estudo realizado seria importante 

investigar mais em profundidade, o impacto destas articulações na aprendizagem 

dos alunos, que os resultados do estudo parecem indiciar ser positivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Notas de campo relativas aos contactos prévios à investigação com as 

coordenadoras de área disciplinar e professoras participantes. 

 

 

 

 

DATA: 2 Setembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:9h30 -10h00 

LOCAL: Escola 

                 

 

Objectivos:  

Dar conhecimento da investigação às coordenadoras de área disciplinar. 

Agendar uma reunião para falar com professores que leccionem o 10º ano. 

 

Resumo: 

1. Faço a apresentação da investigação: uma pequena contextualização, as questões 

orientadoras e os objectivos. 

A coordenadora de Biologia e Geologia não está presente.  

A coordenadora de FQ explica-me que este ano terão lugar reuniões para elaborar a articulação 

entre as reuniões do departamento.  

2. Fica agendado um encontro para o dia 6 Setembro 2011. 

  

Impressões: 

A coordenadora de área está entusiasmada com a ideia da investigação.  

Transmite-me a ideia de que não terei dificuldades para fazer o trabalho de campo.  

Refere que as pessoas são, de um modo geral, receptivas e que a observação de aulas não será 

um problema. 

 

As reuniões para preencher uma “grelha de articulação” sugerem-me que este ano a articulação 

é mais formal e com caracter obrigatório. 

As grelhas são por departamento curricular. Todas as disciplinas articulam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

DATA: 6 Setembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:11h30 -12h00 

LOCAL: Escola 

                Sala de professores 

 

Objectivos:  

Sensibilização das professoras (BG e FQ-A) que leccionarão o 10º ano para a investigação. 

 

Resumo: 

1. Faço a apresentação da investigação: contextualização, as questões orientadoras e os 

objectivos. 

2. Apresento as técnicas de recolha de informação: observação de aulas e entrevistas. 

3. Respondo às questões colocadas e vou tentando perceber se há receptividade à realização 

do estudo empírico na escola, nomeadamente por parte do Director. 

  

Impressões: 

Só estão presentes as professoras de Física e Química-A e de Biologia e Geologia de uma das 

turmas do 10º ano. 

 

Sou muito bem recebida na escola. 

Reparo que na sala de professores há muito entusiamo, algumas pessoas querem saber se sou 

uma “colega nova”:  

- “Muito bem, fazer uma investigação na escola”;  

- “ E é sobre o quê? “. 

 

Várias pessoas, em pequenos grupos falam sobre alunos, turmas e horários. Em alguns casos, 

tomam-se notas. Muita azáfama.  

 

As coordenadoras de área e as professoras mostram-se entusiasmadas com a ideia de se fazer 

um estudo sobre as experiências de articulação que desenvolvem: 

“ Vai ser interessante ter alguém de fora que olha para o nosso trabalho”  

“ Pode dar-nos outras ideias” 

“ O ano passado os alunos gostaram muito.” 

P10FQ refere que gosta muito de trabalhar com P10BG. “Aprendo muito com ela”, com esta 

maneira que ela tem de olhar para as coisas e “querer saber sempre mais”. 

P10BG: É fácil trabalhar com ela. Entendemo-nos bem. Ela é muito dinâmica. 

O Director vai apoiar, ”de certeza”!  

 

C.O. – Esta é uma escola aberta à(s) experiência(s). Dinamismo de todo o corpo docente?  
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DATA: 6 Setembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:12h15 – 14h00 

LOCAL: Escola 

               Sala Professores 

                 

 

Objectivos:  

Compreender como se desenvolve o processo de articulação curricular na escola conversando 

com P11FQ. 

 

C.O. – Na sequência da relação profissional e de amizade que temos, conversei muitas vezes 

com P11FQ sobre a forma como a escola tem feito a gestão do currículo, articulando as 

disciplinas de Física e Química-A e Biologia e Geologia. Nestas Notas de Campo registo o 

conhecimento que adquiri, ao longo de várias conversas informais, anteriores à investigação em 

curso, com P11FQ e alguns testemunhos obtidos numa conversa mais formal, gravada, e 

enquadrada pelos objectivos da minha investigação. 

 

Articulação entre conteúdos programáticos 

P11FQ - Isso é visível… Os programas não pressupõem reuniões com professores de outras 

disciplinas … os conteúdos …. aparecem nos programas, planificados para momentos 

completamente diferentes. Por exemplo, oxidação-redução, é um conteúdo tão necessário à 

Biologia no 10º ano e a FQ tem esse tema no 11º ano. Não há maior espaço … temporal 

possível!  

 

C.O. – Entre a FQ e a Matemática é mais difícil fazer articulação 

 

P11FQ - Eu penso que isso teve a ver também com as características pessoais… Menos 

receptividade por parte dos professores…. E porque em Biologia e FQ conseguiu-se, no fundo, 

arranjar uma forma relativamente fácil de fazer essa articulação que foi utilizar exemplos… a 

aplicar quando se dão os conteúdos. Contextos comuns que permitiram que ambas as 

disciplinas … 

No fundo foi a maior possibilidade de inverter a ordem… foi  arranjar uma forma de os alunos … 

que possibilitasse aos alunos fazerem a ponte entre os dois assuntos. O mesmo conteúdo em 

contextos diferentes. 

C.O. – No caso da Matemática, a natureza dos assuntos não ajuda… Há muitos desfasamentos: 

P11FQ – Nomeadamente a regressão linear, os logaritmos…. Aí há um desfasamento muito 

grande. Portanto é mais difícil fazer essa articulação.  

 

Soluções para a desarticulação programática: Conversas informais 

P11FQ - A professora de Biologia coloca uma questão e eu, num bocadinho da aula, utilizo essa 

questão para … no fundo, tento dar resposta a essa questão com os conteúdos completamente 

fora da planificação efectuada.  

P11FQ – Não! Nem todas as pessoas fazem isso… Nem toda a gente tem a mesma relação que 

eu tenho com as professoras de Biologia… Isto é uma coisa completamente informal. Isto não 

está, de modo nenhum, planificado. Portanto, no fundo, é um remendo que se vai fazendo. A 
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professora de Biologia chega ao pé do professor de FQ e diz Ah! Eles não estavam a perceber 

um assunto qualquer… 

 

Tomada de consciência da desarticulação programática 

Os professores de Biologia solicitaram ajuda.  

P11FQ - Os alunos, tirando casos excepcionais não fazem essa integração do conhecimento! 

Essa integração global do conhecimento não é fácil. Era importante que o fizessem… 

Só casos excepcionais de muito bons alunos, é que conseguem fazer essa … ligação… O 

sistema também não está nada preparado para …  Para mim, o sistema está completamente 

compartimentado.  

 

C.O. – Os alunos não sentem esta falta de articulação, pelo menos não se queixam. Podem 

sentir, mas não se queixarão porque os alunos também têm interiorizado a compartimentação 

do conhecimento. Os professores é que sentem a grande falta de articulação.  

 

Perfil de um professor que procura resolver essa articulação 

P11FQ - A questão não é só dos outros professores, é minha também, porque eu também tenho 

um bocadinho essa perspectiva em relações às outras disciplinas. 

Os professores de Biologia que vêm ter contigo… e eu também vamos ter com os de 

Matemática, pelas mesmas razões… 

 

P11FQ – Que perfil …  difícil responder…  Eu penso que normalmente … [Silêncio prolongado] O 

contexto escolar é igual para toda a gente…Isto tem mais a ver com características pessoais. Há 

pessoas que desenvolvem um trabalho muito individualista e sentem-se confortáveis nessa 

forma de trabalhar. E há outras pessoas que gostam de desenvolver trabalho … mais… com 

mais discussão, ao nível das estratégias … Até mesmo nos conselhos de turma isso também se 

vê! Gostava de ser mais objectiva, mas isto é um bocadinho difícil de responder. Mas tem 

sobretudo a ver como características pessoais e formas de trabalhar … Essas formas de 

trabalhar, em que há mais discussão…  seja do que for, dos conteúdos …  como é que se podem 

interligar… isso exige tempo, não é?  

E há professores, por isso é que eu digo que são características pessoais,… há professores que  

não se importam de disponibilizar mais tempo para essas discussões e há outros que não 

querem …. não querem disponibilizar esse tempo…porque isso é tempo extra!  

Por exemplo,  esta ano na escola houve… várias reuniões de articulação curricular! Foi o 1º ano, 

desde que eu estou nesta escola que houve essas reuniões. É evidente que se houver um 

tempo estipulado para fazer essa articulação… a articulação, na maior parte dos casos não é 

feita porque implica estar mais tempo na escola, em reunião com outros professores para a 

fazer! 

 

Dificuldades 

P11FQ - Esses tempos e esses espaços foram criados este ano! Foi a 1ª vez desde que eu estou 

lá! E ela foi feita!... E vai ser posta em prática… Comprometendo outras coisas…  porque o 

tempo que nós gastamos em articulações , não tivemos para fazer outras coisas… Mas isso foi 

em tempo de reunião pré-estabelecido. Este ano isso foi feito. Por outro lado existem sempre 

aqueles contactos informais, à hora do almoço, nos intervalos … Não é uma articulação feita 

com toda a gente… 

 

P11FQ – Permitem…. Mas há uma grande limitação à articulação curricular, que são neste caso 

do 10º ano, os testes intermédios, porque na escola realizam-se testes intermédios … Uma das 
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possibilidades para a adequação curricular, seria a inversão da ordem dos conteúdos. Em 

alguns casos! Mas depois temos o obstáculo dos testes intermédios, da matéria… E isso foi 

muito discutido! 

 

C.O. – Entendeu-se que os testes intermédios eram mais importantes… trariam mais benefícios 

aos alunos do que essa articulação… nos termos em que está feito o acesso ao ensino 

superior… 

 

Estratégias 

P11FQ - Nessa reunião, estivemos ali com os programas das disciplinas, neste caso do 

Departamento de Ciências (Biologia e Geologia, Física e Química -A e Matemática) e … 

arranjaram-se umas quantas estratégias para fazer articulação: uma das estratégias foi a FQ 

utilizar exemplos, contextos da Biologia, dos conteúdos programáticos para introduzir certos 

conteúdos, conceitos em Física e Química. 

 

C.O. – A Biologia seleccionou os contextos para FQ explicar.  

 

Flexibilidade ou ausência de plano? 

 

C.O. – As orientações para a articulação, permitem liberdade ao nível das estratégias que são 

conhecidas 

 

EU - Quando se definem essas articulações, presumo que por ano de escolaridade, todas as 

turmas irão fazer essas coisas…? 

P11FQ - Supostamente…. 

EU - Irão adoptar essas estratégias? 

P11FQ – Supostamente…. 

EU – E o supostamente depende de que factores? Voltamos às características pessoais? 

P11FQ – Exactamente…. Depende da vontade das pessoas…. A pessoa pode não querer dar 

aula em conjunto.  

 

Orientações para a articulação curricular 

 

C.O. – Este ano a escola criou um documento para registo das estratégias de articulação e 

promoveu a realização de reuniões, mas sem uma ordem de trabalhos, uma sequência, uma 

orientação. 

 

P11FQ - Reuníamos para articulação e depois dessa reunião sairia uma acta… Não houve 

nenhuma orientação. Realmente existe um documento, mas depois, como não se ajustava a 

todas as realidades, esse documento acabou por não ser obrigatório… o preenchimento… e 

portanto cada um fazia um documento que ficava anexo à acta. 

Não tenho a certeza se todos os Departamentos foram convocados. Aliás, desconfio que só o 

Departamento de Ciências é que fez isso!  

 

C.O. – A delegada de FQ terá contribuído e segundo P11FQ, a Coordenadora será a grande 

responsável. Aparentemente tratou-se de orientação para todos os Departamentos. Caso 

contrário, é o Departamento que promove e não a própria escola….Tenho de esclarecer isso…. 

 

P11FQ – Eu pensei em determinada altura que … E daí que não estive com atenção às 
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informações… que isso era uma norma de escola este ano. Mas depois percebi que o nosso 

Departamento ainda andava nesta articulação curricular e os outros …. Já não… E depois fiquei 

com essa dúvida… E como eu sei que isso é uma coisa que motiva particularmente a 

Coordenadora… 

 

Avaliação das estratégias de articulação 

P11FQ – A avaliação dos resultados desta articulação não foi estabelecida. Não foi estabelecido 

explicitamente, mas em cada período normalmente faz-se um balanço que incluirá a articulação 

curricular. 

Importância da articulação. Expectativas. 

 

C.O. – O peso dos exames, a realização dos testes intermédios pareceu sobrepor-se ao 

interesse desta articulação. Contudo, as professoras destes grupos – Biologia/Geologia e 

Física/Química vão implementando estratégias. 

 

P11FQ – É uma forma de potencializar a aquisição de conhecimento por parte do aluno. É… 

está mais que comprovado que o aluno não é capaz de fazer as pontes entre o que aprende em 

Matemática, o que aprende em Biologia , o que aprende em FQ.  E portanto, se essas pontes lhe 

são …. proporcionadas, é evidente que …  

Porque em alguns casos de muito bons alunos, nós ficamos boquiabertos… esses sim são 

capazes de fazer essas pontes e aí somos confrontados com essa grande falta… Porque 

acontece muitas vezes nós estarmos a resolver um exercício em FQ … - Mas vocês não deram 

isso na Matemática? – Ai não, não demos …! Vamos falar com o professor de Matemática e ele 

– Claro que deram! Portanto a dificuldade foi em fazer a ligação no contexto. Naquele contexto, 

eles não conseguem reconhecer esse conteúdo que já foi abordado noutra disciplina! 

 

P11FQ – Expectativa que passa por eles aprenderem melhor, ultrapassar dificuldades no ensino 

da disciplina, mas do modo como esta articulação está feita, não me parece que vá dar, 

globalmente, grandes resultados. Deparamos com tantas dificuldades que foram articulações 

pontuais…. 

 

C.O. – Não há uma estratégia global. São conhecidas dificuldades: o perfil das pessoas que 

estão envolvidas e depois, limitações de ordem exterior, que são os tais tempos de reunião, 

provavelmente os espaços, os testes intermédios … 

 

P11FQ - Eu penso que isso resultaria se fosse … Se fosse uma articulação que pudesse ser feita 

em todos os conteúdos onde há interligações, e isso não é possível por causa dessas limitações 

que já disse. Claro que, pontualmente, isso há de ter consequências positivas… mas 

pontualmente. Em termos dos dois programas, não é suficiente. Os próprios programas tinham 

de ser pensados de maneira diferente. 

De qualquer maneira penso que isto já foi um grande passo, não é?  Com estas reuniões já se 

cria a sensibilização para no próximo ano, … Para já, as pessoas irão para essas reuniões 

munidas de mais recursos e com outra atitude e portanto, mais se irá fazer. 
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Anexo 2 Notas de campo relativas aos contactos com o Director. 

 

 

DATA: 6 Setembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:12h15 -12h30 

LOCAL: Escola 

                Sala de professores 

 

Objectivos:  

Dar conhecimento da investigação ao Director 

Agendar uma reunião para apresentação formal do estudo empírico 

 

Resumo: 

1. Apresentação muito breve da intenção de realizar a investigação na escola (tema do trabalho 

e objectivos) 

2. Fica agendado um encontro para o mês de Outubro, em data a definir por mim. 

  

Impressões: 

É o Director que me interpela na sala de professores: a coordenadora de FQ já lhe tinha 

transmitido a minha intenção de realizar a investigação na escola.  

Acho que tem curiosidade sobre o meu trabalho. 

A coordenadora faz as apresentações. O Director refere a minha escola e manda cumprimentos 

ao meu Director a quem faz elogios. É bastante diplomata. 

 

Mostra-se completamente disponível para colaborar no que lhe for possível. 

“Agrada-lhe a ideia” e acha o tema “muito interessante”. 

Refere que a escola é aberta aos professores de um modo geral e por isso sou bem-vinda. 
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DATA: 28 Outubro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:15h00 -15h30 

LOCAL: Escola 

                Gabinete do Director 

 

Objectivos:  

Apresentação formal da investigação 

Obter autorização para a realização do estudo empírico. 

 

Resumo: 

1. O Director leu atentamente a carta entregue e deu de imediato despacho favorável.  

2. Apresentei a investigação, contextualizando o estudo e apresentando os objectivos. Expliquei 

a necessidade de observar aulas e de fazer entrevistas. 

3. Colocou algumas questões sobre o estudo e mostrou-se disponível para ajudar no que fosse 

necessário e referiu que estava à disposição para ser entrevistado. 

  

Impressões: 

Insisti na leitura da carta e nos pedidos de autorização para fazer entrevistas gravadas aos 

alunos. Acabou por ler tudo e no final refere que “Está tudo muito bem acautelado!”  

O Director mostrou interesse em saber a minha relação com a escola e porque a tinha 

escolhido. 

 

Também se mostrou interessado no tema e fez algumas questões sobre o tipo de “resultados” 

que seria de esperar desta investigação. 

 

Está curioso e “gostava de receber o trabalho final” e de, talvez, o divulgar na escola. 
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Anexo 3 Carta ao Director. 
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Anexo 4 Carta aos encarregados de educação dos alunos do ensino secundário. 

 

 

Ex. Senhor Encarregado de Educação, 

Sou Ana Paula Silveiro, professora de Física e Química do Agrupamento de Escolas Romeu Correia- Feijó 

e encontro-me a realizar um mestrado em Ensino da Ciência no qual desenvolvo uma investigação com vista à 

melhoria da qualidade do ensino das ciências. 

Seria importante para mim ouvir os principais interessados, os alunos do ensino secundário, que fizeram a 

sua escolha vocacional na área das ciências e tecnologias. 

Deste modo, solicito a sua autorização para entrevistar e recolher o depoimento gravado do seu educando 

sobre o assunto. A entrevista será realizada na Escola Secundária António Gedeão em data a marcar 

oportunamente. 

Asseguro que os alunos não serão identificados em qualquer referência no meu trabalho, nem as opiniões 

que pretendo recolher abordarão juízos de valor sobre os seus professores de ciências, actuais ou passados, de 

modo particular ou identificativo.  

Pretendo que os alunos entrevistados expressem a sua vivência na escola, na área científica, identificando 

a forma como entendem e aprendem melhor o que lhes é ensinado nas aulas de ciências.  

Antecipadamente grata pela atenção que possa dispensar ao meu pedido, apresento os meus 

cumprimentos.       

                                                                           Ana Paula Silveiro  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Assinar, cortar e devolver a parte inferior ao Professor de FQ ou Professor de BG) 

 

 (Nome) _______________________________, Encarregado de Educação do(a) aluno(a) 

_________________________________________, autoriza a professora Ana Paula Silveiro a entrevistar e recolher 

o testemunho gravado do seu educando no âmbito de um Mestrado em Educação. 

 

                                                                                         O Encarregado de Educação 

_________________________________________________________________ 

Data: _____/ _____/ _____                                    
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Anexo 5 Notas de campo relativas às reuniões de preparação das professoras 

participantes. 

 

 

DATA: 8 Setembro 2011 
ASSUNTO: 

 

 

HORA:16h30 -18h00 

LOCAL: Escola 

                Laboratório de Química 

 

Objectivos:  

Observar as dinâmicas de trabalho entre as professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia. 

 

Decorrem na escola, em simultâneo, várias reuniões entre diferentes grupos disciplinares para 

definir os termos em que deve ser realizada a articulação curricular. 

O “documento de articulação” como é designado correntemente por todos, contextualiza o 

interesse desta gestão curricular, fornece alguns exemplos de anos anteriores e propõe um 

modelo de planificação das decisões que vierem a ser tomadas. 

No caso do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, as reuniões tem lugar por 

ano de escolaridade, essencialmente entre três disciplinas: Matemática, Biologia e Geologia e 

Física e Química-A. 

Encontro-me a assistir à reunião relativa ao 10º ano no qual existem três turmas. 

Só estão presentes as duas professores, uma de Biologia e Geologia e a outra de Física e 

Química-A, de uma das turmas. 

A articulação no 10º ano é feita entre as disciplinas de Biologia e Geologia e de Física e 

Química-A. 

 

C.O. – Sou informada que os restantes colegas estão em outras reuniões (de articulação em 

outros anos, de direcção de turma, …) e que Matemática não fará parte desta articulação. 

Compreendo, pela ausência de pormenores e pelas explicações lacónicas, que os professores 

de Matemática não estão disponíveis…. Eventualmente, os professores de Biologia e Geologia e 

de Física e Química-A de uma das turmas também “ não gostam de trabalhar assim”. 

Apercebo-me de que decorre uma reunião de departamento em simultâneo à nossa, no 

laboratório de Biologia, contíguo ao nosso, uma vez que a coordenadora de Departamento entra 

e sai da nossa reunião várias vezes. 

Tenho alguma dificuldade em compreender esta organização, mas parece-me que todos se 

estão a orientar perfeitamente. 

 

Na reunião, P10BG dá conta de que identificou os conceitos químicos necessários à 

leccionação das suas unidades. Refere que apresenta as definições, tem investigado alguma 

coisa, mas que “ não é a mesma coisa” do que ser dado pela P10FQ. 

 

O manual de Biologia é Terra, Universo de Vida  da Porto Editora. 
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UNIDADE 1 

Biomoléculas Condensação, hidrólise 

Pontes de H Catabolismo/anabolismo 

Ligação covalente Polímeros/monómeros 

Propriedades da água Grupos funcionais → AL 

Calor específico Polaridade das moléculas/ligação 

Coesão molecular → pontes H → 

capilaridade 

Oxidação-redução 

Condutibilidade térmica Espectros/Absorvância / frequência, c.d.o. 

Pontes de disulfito Natureza da luz →fotões 

Terminologia e/ou Numeração de 

carbonos em cadeias cíclicas ou lineares  

 

UNIDADE 2 

Pressão osmótica gradiente 

Potencial hídrico →transporte  

 

Os termos são analisados, um a um, pelas duas professoras. O manual de Biologia é folheado 

por P10FQ por diversas vezes e lido em conjunto nalgumas situações para que P10FQ 

compreenda o assunto.  

P10BG faz várias perguntas a P10FQ sobre como ensinar alguns dos assuntos e quer saber 

quando é que os alunos aprendem aqueles termos e ideias em Química ou Física. 

 

C.O. – Tencionando trabalhar de forma mais articulada, as professoras tinham tido já várias 

conversas sobre as dificuldades sentidas na articulação de conteúdos entre as duas disciplinas. 

Relativamente a P10BG, preocupa-a o facto de não usar os “melhores termos” para dar a ideia. 

Sabe que usa termos distintos dos usados pelos colegas de FQ e tem a noção de que são 

conceitos fundamentais e que “não devem ser iniciados” por ela. 

Eu própria acabei por participar na discussão sobre alguns daqueles termos e sobre como 

ensiná-los…. 

Foi uma pena não ter gravado a conversa. 

 

As professoras vão trocando impressões sobre os alunos do ano passado e relembrando 

dificuldades específicas em determinadas matérias como, por exemplo, a preparação de 

soluções. P10BG refere que, de uma forma geral, nota que os alunos não sabem preparar 

soluções. P10FQ está convicta de que se os alunos sentirem que a Química é importante para 

outras disciplinas isso seja um factor de motivação para a disciplina. 

 

C.O. – Fica claro no diálogo, que P10BG precisa mais da Química do que vice-versa.  

P10FQ tem inúmeros contextos reais a que pode recorrer para ilustrar a importância e as 

aplicações da Química e/ou da Física. Interessa-lhe, contudo, motivar os alunos, com base em 

assuntos práticos da Biologia e/ou Geologia que lhes permita uma identificação mais directa e 

imediata. 

 

São discutidas várias situações de aprendizagem possíveis para articular alguns dos tópicos 

identificados.  

Em função de conversas anteriores em reunião de Departamento, tomam-se as seguintes 

decisões: 

- as actividades de articulação devem ser preparadas em conjunto e decorrem em conjunto; 
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- as actividades de articulação devem ser variadas: uma visita de estudo (na linha do que já 

fazem, embora sem preparação conjunta formal), uma actividade prática e uma aula. 

- os assuntos que pela sua importância ou pelo ”timing” mais propício à articulação serão: 

tratamento de águas (processos físicos, químicos e bacteriológicos), separação dos pigmentos 

fotossintéticos e conceitos de oxidação-redução. 

 

 

 

 

DATA: 20 Outubro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:15h00 -15h30 

LOCAL: Escola 

                Biblioteca 

 

Objectivos:  

Observar as dinâmicas de trabalho entre as professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia. 

 

C.O. – Não pude estar presente na reunião em que as professoras prepararam esta visita.  

Neste encontro, as professoras explicaram-me o que já tinham decidido. Assisti à preparação 

dos últimos pormenores.  

 

As professoras já visitaram, em conjunto, uma ETAR nos dois últimos anos.  

A visita tem servido, sobretudo, para ilustrar as técnicas de separação abordadas em Química. A 

utilidade para a disciplina de Biologia tem sido muito menor. Ao consultarem o site dos serviços 

municipalizados de água e saneamento do concelho, recentemente actualizado, obtiveram 

informação que lhes permitiu decidir por uma outra ETAR, mais próxima da escola e que 

aparentemente serviria melhor o interesse das duas disciplinas. 

 

As professoras estão a analisar o site. Após a leitura de todas as informações, decidem que o 

mesmo pode ser utilizado como fonte de informação para a ficha de avaliação conjunta da visita 

à ETAR, mas P10BG refere que precisa de ver com mais pormenor se são referidas no site as 

técnicas de tratamento com microorganismos. 

 

C.O. – Essa ficha já existe, mas vai ser adaptada depois da visita, uma vez que as professoras 

não conseguiram visitar previamente a ETAR. A ideia é manter a experiência do ano lectivo 

passado. P10FQ e P10BG querem repetir a experiência que consideram promover a 

interdisciplinaridade, já que mostra aos alunos que os conteúdos se podem relacionar. 

Relembram que no ano passado os alunos “acharam o máximo” irem fazer a visita com as duas 

professoras que “sabem as matérias de biologia e de físico-química”.  

 

Explicam-me que a ETAR em causa conjuga processos físicos e químicos com processos 

biológicos para o tratamento das águas residuais. Além disso, nos tanques de digestão 

anaeróbica, produz-se metano que por sua vez é usado para produzir electricidade para a 

própria estação.  

Informam-me que todas as turmas do 10º ano da escola farão a visita nesta semana. 
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DATA: 2 Novembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:15h30 -18h00 

LOCAL: Escola 

                Laboratório de Química 

                 

 

Objectivos:  

Observar as dinâmicas de trabalho entre as professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia. 

 

C.O. – Ao mesmo tempo ocorre uma reunião de grupo disciplinar de FQ sobre o problema da 

indisciplina. Perguntei por que razão não estão presentes todos os professores e percebi que só 

existe um único horário para todas as reuniões na escola e, por isso, algumas destas reuniões 

acabam por não ser tão formais. Estão a realizar-se inúmeras reuniões na escola naquele 

momento. A sala de professores estava cheia quando cheguei. 

Concluo que serão mais produtivas, porque sei que a escola tem a tradição de reunião semanal 

para os grupos disciplinares e estas pequenas reuniões são mais espontâneas e com objectivos 

bem definidos. 

 

As professoras sentam-se e ligam os computadores. P10FQ liga o seu ao retroprojector.  

Relembram-me o documento de articulação curricular e explicam-me a razão desta reunião – 

elaboração de um protocolo em conjunto. 

Cada uma explica à outra como procederia na realização da AL se não houvesse articulação. 

Discutem terminologia usada nos protocolos e que tipo de preparação deve ser feita aos alunos 

antes da realização da AL: os alunos concluem ou verificam?  

Há alguma dificuldade em compreender como deve ser feita essa preparação. 

 

C.O. – Vejo que as professoras não estavam a olhar para a actividade com os mesmos 

objectivos. À medida que a conversa flui, concluo que P10FE e P10BG também se apercebem 

que não usam a actividade com o mesmo objectivo. 

 

Faz-se um ponto de situação: em Biologia os alunos já sabem que a clorofila é uma mistura de 

pigmentos; a actividade serve para os identificar. Em Física e Química a cromatografia é uma 

técnica de separação que pode ser aplicada na separação desses mesmos pigmentos. Os 

alunos poderão concluir que os pigmentos das folhas verdes são uma mistura. 

 

Surge depois a questão da calendarização da aula: É preciso ir ao manual de Biologia e ver a 

planificação de P10BG.  

P10FQ quer saber o que os alunos já sabem: “O que é que P10BG já lhes disse sobre a 

clorofila? Por que é que os alunos em Biologia tem de saber que a clorofila são vários 

pigmentos?” 

Ajustam-se várias datas e permutas de aulas em função do horário das docentes. Chega-se à 

conclusão de que não será possível juntar blocos de 90 min no mesmo dia para fazer uma aula 

de preparação conjunta. 

P10FQ propõe que se faça numa aula de 135 min. Discutem-se várias possibilidades de 
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abordagem: - inicialmente a ideia é fazerem toda a aula em conjunto, mas são muitos alunos; - 

fazem a actividade da separação dos pigmentos em turnos separados e juntam-se os alunos 

para as conclusões.  

P10BG acha que a actividade poderá servir para mostrar que a clorofila se degrada. Surge a 

ideia de que o turno que está com ela, poder tentar a separação dos pigmentos em folhas já 

envelhecidas. A ideia é aproveitar o resultado da actividade laboratorial para depois explicar o 

transporte. 

Durante a análise das várias possibilidades de abordagem há conversas que envolvem 

conceitos específicos das duas disciplinas: transporte nas plantas, mecanismo que leva 

algumas árvores a perderem folhas no Inverno, diferentes tipos de radiação, frequência e 

comprimento e onda como características das radiações, interpretação dos espectros de 

absorção da clorofila no manual de Biologia, ... 

P10FQ surge com a ideia de realizar previamente com os alunos o espectro de absorção da 

clorofila. Numa aula conjunta poderão as professoras fazer a interpretação. 

 

C.O. – Ao ouvir esta discussão penso que nas restantes duas turmas de 10º ano, a articulação, 

se se realizar, não terá a mesma preparação nem será alvo das mesmas decisões. Questiono as 

professoras nesse sentido. Desabafam que deviam ter mais tempo em comum para poderem 

discutir com os outros pares pedagógicos (duas turmas do 10º ano). Não há muitas 

possibilidades de se encontrarem todos para estarem ali a discutir.  

P10BG refere também, que o perfil das pessoas nem sempre se adapta a estas articulações. 

 

Tomam a decisão de definir o protocolo e depois fazerem questões que sirvam de orientação à 

interpretação e discussão da actividade. 

P10FQ projecta o protocolo que já preparou (em função das conversas mais ou menos informais 

que vão tendo).  

Durante a análise, P10FQ recorda a técnica da cromatografia e vai esclarecendo as questões de 

P10BG.  

P10BG queixa-se que os alunos não compreendem bem o conceito de concentração e pergunta 

quando é que os alunos o aprendem. P10FQ diz que vai falar no 2º período.  

P10BG responde que teria sido útil uma revisão no início do 10º ano. P10FQ anota a sugestão. 

Com base na tabela de pigmentos do manual de Biologia, estabelecem várias questões que 

poderão ser feitas aos alunos após a realização da actividade. Tentam encontrar uma questão 

central que vá ao encontro dos objectivos das duas disciplinas.  

 

Novamente surgem conceitos que necessitam de clarificação: nº de horas de 

obscuridade/tempo de exposição/ intensidade de radiação/ c.d.o. adequados/ c.d.o. para a 

absorção máxima de cada um dos pigmentos (clorofila a/clorofila b/ carotenóides). 

 

P10FQ refere que os alunos em Química já exploraram o c.d.o de uma radiação e poderão fazer 

a interpretação do espectro da absorção da clorofila. 

 

C.O. – Reparo que esta reunião decorre em ciclos: definição de objectivos comuns – discussão 

de conceitos – definição da actividade/concretização – nova discussão de conceitos – 

redefinição de objectivos, …  

 

A aula de 135min fica então estruturada da seguinte forma: 1º tempo – realização da 

cromatografia de folhas verdes e amarelas; 2º tempo – os alunos respondem ao questionário 

(questões de Biologia e de Física e Química-A); 3º tempo – Exploração de espectros da clorofila. 
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A conclusão será a resposta à questão problema que ainda está por definir. 

A reunião termina porque há compromissos pessoais que necessitam ser assegurados. 

C.O. – Enquanto se desligam computadores e se arrumam as coisas são feitos alguns 

desabafos  e reflexões: 

- P10BG refere que os programas não foram feitos de raiz para serem articulados. Dá um 

exemplo: muitos conceitos de Química são dados em 1º lugar na Biologia. 

 

- Ambas as professoras acham que no fundo estão a juntar duas “ideias” – cromatografia e 

espectros numa só aula, “poupando tempo”. Questionam-se se isto será articulação. 

 

- P10FQ refere que há muita renitência por parte das pessoas em trabalhar juntas.  

 

- P10BG  diz que é bastante mais produtivo. Pergunto porquê.  

  P10BG responde dizendo que há mais troca de ideias entre os professores e que isso permite 

compreender melhor os alunos, e aquilo que precisam, isto é, percebe-se melhor como 

devemos explicar certas coisas para que eles as compreendam.  

 

- Ambas referem que trocam ideias sobre a articulação que estão a desenvolver e concordam 

que outro assunto importante é a oxidação-redução, necessária no 10º ano e só leccionada em 

FQ-A no 11º ano. 

 

 

 

DATA: 2 Novembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:15h00 -18h00 

LOCAL: Escola 

                Laboratório de Química 

 

Objectivos:  

Observar as dinâmicas de trabalho entre as professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia. 

 

C.O. – Optei por gravar a reunião uma vez que não sou capaz de registar todo o processo de 

negociação entre as professoras e que leva à tomada de decisões. Transcrevo unicamente os 

extractos da conversa que considero pertinentes. 

Está presente na reunião uma professora de Biologia de Geologia de outra turma de 10º ano. 

Assume um papel de ouvinte. Não participa nas discussões. Tira algumas notas. As raras 

intervenções que fez prendiam-se com calendarização de actividades e com a gestão temporal 

dos conteúdos programáticos. 

 

P10BG – Eu já devia fazer a prática esta semana. 

P10FQ – Qual prática? 

P10BG – Esta que estávamos a pensar. Mas se calhar não faço. Acabo de trabalhar os 

transportes e provavelmente começo a digestão e então compro a couve roxa para a malta fazer 

para a semana. Há tantas coisas giras para fazer sobre transporte! Não temos tempo. 

P10FQ – (Mostra as suas aulas sobre espectros). E o que é que nós damos? Damos (o conceito) 
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de espectro, constituição do espectro, e depois … falamos nas duas grandezas … na relação 

frequência - c.d.o., c.d.o. – energia, frequência-energia…  

Portanto, falamos nessa relação, energia da radiação … E depois eles fazem um trabalho que 

apresentam aos colegas sobre o espectro, em termos de aplicações práticas. Por isso é que é 

importante a questão da radiação UV que viram na ETAR. Depois, falamos … 

A conversa vai decorrendo com P10FQ a mostrar a sua aula em Powerpoint às outras duas 

colegas de Biologia e Geologia. Conversam sobre radiações mutagénicas (11º ano). 

 

C.O. – Penso que a conversa gerada, retracta a preocupação das professoras ao nível do 

currículo da disciplina bienal e não do ano de escolaridade que se encontram a leccionar. 

Também me apercebo do interesse de ambas aprenderem em conjunto, os conteúdos das duas 

disciplinas. 

 

P10FQ - Depois falamos na onda propriamente dita. Eles já sabem…, já viram a relação, 

caracterizamos a onda, dizemos que a radiação é uma onda é electromagnética, mas não 

explicamos muito bem neste momento o conceito, que é difícil! 

P10BG – E eles não perguntam? 

P10FQ – Perguntam, mas no 11º ano voltam a perguntar, e voltam a ficar sem compreender 

bem. Isto não é fácil. É preciso pensar no vazio, uma perturbação…  

… Isto é interessante (mostra uma animação sobre frequência de uma radiação) porque eles 

têm alguma dificuldade em perceber o conceito de frequência … da onda ter menor c.d.o. se 

tiver uma grande frequência.  

E depois falamos no espectro visível, que são as radiações que conseguimos ver. São radiações. 

Têm aquelas características todas e depois … […] a partir daqui tudo o que vou dizer se calhar 

não vos interessa:  distinção entre espectros contínuos, descontínuos, de emissão, de 

absorção… Bem emissão e absorção interessam…. 

P10BG – Sim, de absorção interessa. A absorção é importante. 

P10FQ - Mas o espectro há de ser uma coisa assim.  

(Mostra um espectro de riscas do manual de Química).  

Tem uma imagem diferente do espectro de absorção da clorofila. São espectros de absorção de 

elementos, porque nós depois vamos fazer o teste de chama e eles depois identificam o 

elemento por visualização de um espectro idêntico. 

P10BG - Pois…mas… 

P10FQ – Mas nós vamos apresentar também imagens dessas. Vamos fazer esta relação: estes 

são só espectros que eles vão visualizar quando virem a chama através do espectroscópio. 

Aliás, eles nem vão ver muito bem aí, mas sim na luz da lâmpada de hidrogénio. Nós temos uma 

lâmpada de H, escurecemos a salinha… Quando eu fizer isso vou-te lá chamar. 

P10BG (está a ver o espectro de absorção da clorofila no manual de Biologia) - Neste espectro, 

mostra-se com a forma de uns picos… Então qual é a diferença? 

P10FQ – Num espectrofotómetro, relacionas a absorvância com o c.d.o. e por isso é 

graficamente diferente. Se calhar, aqui interessava pôr um espectro como esse para mostrar 

que os espectros não têm que ser necessariamente assim.  

Vamos trabalhar o espectro da clorofila e portanto posso arranjar um registo idêntico a este e 

depois fazer o paralelismo com o espectro da clorofila.  

 

C.O. – A professora de Física e Química já tinha tentado obter experimentalmente um espectro 

da clorofila a partir de folhas verdes. Mostra a solução que preparou mas diz que o aparelho 

necessita ser calibrado: “ainda tenho de voltar a fazer!” 
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P10FQ – O que é que eu achava que nós devíamos fazer? Eu vou dar uma aula teórica sobre 

isto e depois podemos avançar para pensar o que é que vamos fazer na aula que vamos dar em 

conjunto. 

P10BG – Dás primeiro a teórica e depois a prática e depois falamos nisto. 

P10FQ – O que eu preciso saber é os teus tempos. 

P10BG - Ok 

[…] 

P10BG – Olha, outra coisa. Eles não sabem aplicar coisa nenhuma…. Queria dizer-te uma coisa: 

o único cálculo que eu pedi, a conversão de milímetros , nanómetros, micrómetros…. A maioria 

inventa casas decimais… Uma pessoa fica tonta…. Pensei logo, a FQ deve estar…. 

P10FQ - Eles não sabem tirar um x de uma equação. Já não sei o que fazer! 

P10BG - Nada 

P10FQ - Eu tinha um “t” e em vez de estar passar a menos e depois dividir etc, pus logo o 

resultado…. “- Mas como é que a stôra chegou aí?” E eu fiz, um passo, outro passo, …. 50x32 = 

1,8 t.  Agora fica 18/1,8 … “ - Ah! Mas estava a subtrair e a professora pôs a dividir. E eu: - “ 

Desculpa! Não sabe resolver equações do 1º grau? Quem é que teve negativa a Matemática, 

aqui?.” Tiveram uns quantos… 

P10BG – Sim, tiveram…. Eu quando vi negativa a FQ, MAT… Pensei… 

P10FQ – Não sabem resolver equações do 1º grau…. Meu Deus, nem quero pensar…  

 

C.O. – Estas reuniões servem para partilha de muitas outras dificuldades que enfrentam. 

Procuram apoio mútuo e soluções partilhadas  

 

P10FQ – Onde é que vocês aplicam as radiações. Dêem-me exemplos. Aplicações de 

radiações…. 

P10BG – Radiações quê?  

P10FQ – Vocês estavam a dizer (sobre a visita a ETAR) que era giro a radiação UV porque era 

importante na vossa área. 

P10BG – Sim. É importante a noção do matar os microorganismos. Ainda hoje falamos nisso… 

P10FQ – Então é essa a informação que eu tenho aqui. Mas mais aplicações. A luz … 

P10BG – para a clorofila. 

P10FQ –Mais… IV? Microondas….? 

P10BG – Não. Depois as radiações mutagénicas …  todas aquelas ionizantes, radiactividade e 

aquilo tudo, raios X … fala-se nisso. 

P10FQ – Falam em radiações ionizantes… Eles já sabem o que são porque eu já dei isso na 

aula. 

P10BG – Falamos assim só… faz parte dos mutagénicos. Os agentes mutagénicos… 

P10FQ – Aí eles percebem por que é perigoso insistir em tirar radiografias com frequência e 

assim… 

P10FQ – Eles falaram-me nisso… Então só tem interesse a radiação visível devido à clorofila… 

P10BG – Sim. E quando muito aplicado às actividades experimentais, a necessidade esterilizar 

meios e uma das formas são os UV. Mesmo que isso não seja falado, eu já lhes disse que 

depois … 

[…]   

P10FQ – Então podemos pensar nisso para a outra 5ª feira. 

P10BG – Sim. 

P10FQ – (Vai conferir a sua planificação) 

P10BG – Os nossos meninos, como sabes,  tem tendência a fazer com que a coisa não ande… 

P10FQ – Muita tendência …  Não há paciência! Não tenho mais paciência … (Está triste e 
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angustiada, reparo). Na 2ª feira estão muito cansados “- Vai dar matéria ao meio-dia, stôra?”. 

Na 4ª feira … hoje estava a chover muito, não era dia de dar aula… Amanhã vamos para uma 

visita de estudo… –“ Temos é de conversar sobre a visita de estudo, não vai dar aula!  

[…] 

P10FQ – O que é que tínhamos pensado? Tínhamos pensado fazer a clorofila, a cromatografia, 

uns com folhas secas, outros com folhas verdes… 

P10BG – Fazemos a actividade, discutimos a actividade, temos de pensar como fazemos isso… 

Eles fazem em grupo, nós corrigimos ali… demora um bocadinho… Depois então falamos dos 

espectros… 

P10FQ – Estou à procura do que fizemos no outro dia, com as questões… O que é que tínhamos 

ficado de fazer… Depois de ter de fazer o protocolo…. Ver tabela do manual de  Biologia! … O 

que temos aqui é a lei de Beer-Lambert… Não estou a ver relação com os pigmentos da tabela… 

C.O. – Analisam o gráfico do manual de Biologia. P10FQ procura ver de que modo pode 

reproduzir para o extracto a ser obtido pelos alunos o espectro da figura do livro…. 

P10BG está ver o manual de Química. 

A situação no momento é a seguinte: 

os 1ºs 45 min – actividade laboratorial de cromatografia; 

os 2ºs 45 min – os alunos respondem às questões (ambas as áreas);  

Últimos 45 min - como os alunos em FQ já tinham explorado c.d.o, espectros, a relação, etc, 

podem agora fazer a exploração do espectro da clorofila. 

 

P10FQ – Questões: Porque é necessário a trituração das folhas?  Como explica a separação dos 

pigmentos?  Quantos pigmentos identificam?  Do topo para a base, identifique os pigmentos… E 

aqui não se fala nunca em termos quantitativos… 

Essa inferência quantitativa pode ser percebida com a exploração do espectro. Mas então não 

pode vir na interpretação da actividade… 

P10BG – Exacto! Se extrairmos por centrifugação, aí já se consegue aperceber o que é que há 

mais!  

P10FQ - Nós até podemos pelo espectro dizer: “ Estão a ver? As folhas são verdes porque a 

concentração de clorofila … “ 

P10BG – Com aquela lei [Lei de Beer-Lambert] não conseguem? 

P10FQ – Conseguimos! A área debaixo desta linha [espectro da clorofila] é directamente 

proporcional à concentração… Eles podem é compreender que a razão pela qual este pico tem 

uma maior área do que aquele,  

P10BG – Então isso é óptimo. 

[…] 

P10FQ - Eu vou escrever os pontos: ponto 1 – cada turno faz a cromatografia  

A seguir os alunos respondem às questões de interpretação e conclusão em cada turno. E 

depois, na 3ª parte, juntar a turma e discutir sobre as interpretações. Mostrar o espectro da 

clorofila. Vamos lá ver porque é que estas folhinhas são verdes… Questão da aula: Porque é que 

as folhas são verdes? Mostrar espectro da clorofila e perceber e interpretar em termos de 

concentração dos pigmentos, em termos de radiação absorvida, cores complementares de 

modo a responder à questão central! 

[…] 

P10FQ – Temos de testar isto da fluorescência. Como é que se explica? 

P10BG – É mais ou menos assim: ao extrairmos os pigmentos, quebras a sequência do 

processo. Portanto, ela absorve energia, há excitação dos electrões mas depois não há 

passagem dos electrões para os aceitadores. Então, vai irradiar essa energia na forma de 

fluorescência. 
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Os electrões são passados … Pelas cadeias transportadoras. Deixa de haver cadeia 

transportadora. Não temos a membrana para receber as cadeias de aceptores…  

Ou seja, recebem energia, os electrões excitam e passam para valores energéticos superiores e, 

neste caso, saem da clorofila e são aceites por moléculas que estão naquelas membranas por 

ordem de potencial redox. Os electrões vão passando, vão provocando reacções em cadeia em 

que são aceites ou pelo NADP ou outro fotossistema. 

P10FQ - E o que acontece ao sistema que perdeu os electrões?  

P10BG –Recebe os electrões da água. 

P10FQ – E fecha o circuito… 

P10BG – Sim. 

P10FQ – E o que é o NADP faz com os electrões que recebeu? 

P10BG – O NADP depois leva os electrões no cloroplasto para uma zona onde há produção de 

matéria orgânica – glicose. Esses electrões são importantes… 

P10FQ – Esses electrões são mais energéticos do que aqueles que existiam na clorofila… 

P10BG – Supostamente representam ali o SOL… A energia luminosa. Supostamente é a 

maneira de transportar a energia por ali fora. 

P10FQ - Estas reacções de oxidação –redução têm electrões num estado de energia superior ao 

que eles teriam se estivessem na clorofila. São electrões especiais. 

P10BG - Eles levam ao fabrico de ATP durante o processo. 

P10FQ - E como não há processo de transportar electrões, eles voltam ao nível mais estável, 

emitindo essa energia… Que giro!  Eu já dei Modelo de Bohr, com electrões a subir e a descer… 

P10BG – Eles dizem que percebem que os níveis de energia são diferentes. 

[…] 

P10FQ – Quanto à fluorescência temos de tentar com a lanterna…. 

P10BG – De amanhã a oito dias experimentamos tudo isso. 

P10FQ – Podemos fazer uma pergunta para eles tentarem explicar, com base na excitação dos 

electrões, como é que nos vemos aquele fenómeno… E eles já fizeram teste de chama. 

P10BG – Mas eles tem de perceber que há o rompimento da membrana do cloroplasto… Para 

perceberem que a cadeia de transporte se rompeu… 

P10FQ – Isso é a 1ª pergunta! 

P10BG – Mas eles ainda não perceberam que a fase dependente da luz é uma fase em que os 

electrões passam através de uma cadeia de transportadores… Como lhes falta essa informação 

eles não conseguem interpretar bem… Gostava de explorar isto em termos da excitação dos 

electrões. 

[…] 

P10FQ – Então, na questão pode-se perguntar: sabendo que estamos a fornecer energia à 

clorofila… Estou a fornecer energia, a clorofila é uma molécula, tem electrões. O que vocês 

acham que está a acontecer aos electrões? Até pode nem vir na interpretação… nós em aula 

trabalhamos esta interpretação… Fizemos uma parte 2. Nós vimos que a solução de clorofila 

emite luz e vamos explorar isto assim… Depois, isto acontece porque os electrões tem um 

percurso dentro dos cloroplastos que agora não está a acontecer… Nós vamos na Biologia 

estudar esse percurso! 

P10BG – Sim, sim! 

P10FQ - Eu acho que podemos pôr aqui, antes do … Até pode ser depois… Cada grupo responde 

às questões e nós interpretamos em conjunto. Juntamos a turma para discutir a interpretação e 

depois fazemos a interpretação da parte 2. 
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Anexo 6 Notas de campo relativas à visita de estudo à ETAR. 

 

 

DATA: 27 Outubro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA: 9h30 -12h00 

LOCAL: ETAR 

                Escola, Sala de Professores 

                 

 

Objectivos:  

 

Observar o desenvolvimento da actividade planeada pelas professoras. 

Averiguar o impacto ao nível dos alunos e professores. 

 

Resumo: 

1. A visita foi realizada dentro do horário previsto. Os alunos deslocaram-se a pé até à ETAR. 

Encontrei-me com as professoras e a turma dentro das instalações. 

2. Posteriormente à visita, trocamos impressões sobre a visita, nomeadamente o 

comportamento dos alunos, a sua interacção com os guias das visita e a pertinência da visita. 

Esta conversa decorreu na escola após a visita.  

 

Registo descritivo da visita 

A Engª Ana Cristina Furtado (responsável pela ETAR) fez uma apresentação inicial da ETAR na 

sala de controlo, apresentando o panorama de tratamentos de águas residuais no concelho de 

Almada. Depois, e numa primeira parte, foram explicados os processos físicos de separação dos 

efluentes e numa segunda parte os processos biológicos.  

 

C.O. – A responsável da estação está habituada a receber alunos da escola secundária e tem 

um discurso adequado, motivador e muito dirigido aos conteúdos programáticos. Gere a 

informação de forma muito sensata, aprofundando os assuntos à medida que os alunos a 

questionam. Questiona-os sobre assuntos que eles estão aptos a responder. 

Tem a preocupação de mostrar que o ajuste das condições é uma constante, que lida com 

situações imprevistas (período de chuva muito intenso) e que o seu trabalho e o dos operadores 

da estação requer conhecimentos de Física, Química e Biologia.   

O comportamento dos alunos no início é o esperado: o discurso da responsável da estação é 

motivador e as perguntas são muitas, inclusive das próprias professoras. No entanto há um 

pequeno grupo de 3 ou 4 rapazes que não parece muito interessado. 

 

A visita prossegue pelas instalações, num percurso sequencial: todas as sequências do 

processo são visíveis, incluindo a chegada do efluente e a água já tratada, tal como é devolvida 

ao rio. 

 

C.O. – Na visita fico a saber que a ETAR está a implementar projectos de reutilização da água 

tratada, nomeadamente para a lavagem dos autocarros públicos (as instalações são contíguas), 

rega dos espaços públicos e lavagem dos arruamentos do concelho/freguesia. 

 

Durante a vista às instalações o grupo de alunos fragmenta-se: o pequeno grupo de rapazes fica 
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completamente desinteressado. Riem-se, conversam sobre tudo e sobre nada. Não ouvem as 

explicações e limitam-se a acatar as ordens de silêncio das professoras. 

Os restantes vão ficando cada vez mais interessados.  

 

C.O. – Passo a ser mais uma professora a quem vão fazendo perguntas. Alguns ainda 

perguntam “ A professora é de Físico-Química ou de Biologia?” mas depois alguém diz: “Isso não 

interessa, a professora também deve saber isso das bactérias…!” 

 

Os diálogos dos alunos com as professoras envolvem o que já foi explicado nas aulas: lembram-

se da fórmula química do metano, reparam nas unidades indicadas em aparelhos de medida, 

referem os nomes das técnicas de separação que identificam. Alguns, poucos, tomam notas e 

são elogiados pelas professoras. 

 

Um pequeno grupo repara nas unidades indicadas num tanque de reagentes químicos e 

questiona a professora de Biologia. 

Mais à frente, reparo que a professora de Química está a esclarecer o significado dos termos 

aeróbico e anaeróbico. 

 

Os diálogos entre as professoras têm que ver com o interesse da visita e da sua adequação a 

determinados conteúdos dos programas. Trocam esclarecimentos mútuos sobre conceitos 

específicos, como transmitância/absorvância. P10BG está particularmente interessada no 

tratamento dos odores do ar na estação e quer saber onde está situada a Flare de queima do 

biogás. 

 

A visita termina com uma sessão de esclarecimento de dúvidas, não só sobre os aspectos 

técnicos da ETAR mas também sobre o percurso académico e profissional da própria  

responsável da estação. 

Apreciação da visita 

No final da visita conversamos sobre o que acharam da actividade.  

Como aspectos positivos referem que: 

- esta visita ilustrou a inter-relação entre as disciplinas de Química, Física e Biologia em que os 

diferentes saberes se conjugam numa mesma aplicação concreta;  

- a visitou permitiu transmitir/reforçar aos alunos a ideia de que o conhecimento não é 

estanque; 

- Foi também interessante para as próprias professoras: “Esta é uma visita ideal para 

aprendermos a relacionar os nossos conteúdos”. 

 

Como aspectos negativos referem: 

- o facto de alguns alunos estarem desajustados da área de estudos: “ A Engª gosta do que faz e 

isso viu-se. Motivou. Os alunos tinham de estar interessados”, refere P10BG. 

P10FQ refere ainda que, sem a presença de P10BG, “…iria puxar a visita mais aos processos! 

Com as duas não há desfasamento. Tudo passa a ser importante.” 

P10BG concorda “ Como não temos esse conhecimento, puxamos para a nossa área.” 
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Anexo 7 Notas de campo relativas à aula laboratorial sobre clorofila. 

 

 

DATA: 17 Novembro 2011 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:10h30 -13h15 

LOCAL: Escola 

                Laboratórios de Biologia e Química 

                 

 

Objectivos:  

Observar o desenvolvimento da actividade planeada pelas professoras. 

Averiguar o impacto ao nível dos alunos e professores. 

 

C.O. – Os alunos realizam o protocolo experimental separados em turnos e distribuídos por dois 

laboratórios contíguos - o de Química e o de Biologia. 

10h30 

Laboratório de Química   

Os alunos preparam o material para a realização do protocolo “ Estudo da clorofila: 

cromatografia em papel.” 

P10FQ adverte sobre a necessidade de os cabelos compridos serem presos e de que não os 

quer sentados a trabalhar no laboratório.  

Manda arrumar o material pessoal (livros e mochilas) que se encontra em cima da bancada. 

 

P10FQ distribui e lê o protocolo experimental e os alunos acompanham a leitura tomando 

notas. P10FQ mostra uma solução alcoólica de clorofila já preparada para exemplificar qual 

deverá ser o resultado final. 

P10FQ mostra a planta, da qual se cortarão as folhas verdes e um saco com folhas amarelas. 

Os alunos já estão organizados em grupos de trabalho. 

Enquanto os grupos terminam a organização do material, um elemento de cada grupo vai com 

P10FQ buscar areia que será utilizada na trituração das folhas. 

 

10h35 

Laboratório de Biologia  

Os alunos estão todos sentados. Estão em grupos. 

P10BG traz o material a partir de uma sala contígua. Os alunos conversam e lêem o protocolo. 

P10BG entra e pergunta: “ Leram bem? Interpretaram?” 

Manda tirar as coisas de cima da bancada.  

Refere a questão-problema e explica do que se trata. Diz que devem interpretar os resultados 

mas o objectivo da aula é responder à questão. 

Os alunos trouxeram folhas verdes. P10FQ deixou uma planta neste laboratório. 

P10BG explica que vão usar a planta para ser igual ao que estão a usar em FQ e corta 

pequenos pedaços de folha e distribui pelos grupos. 

Vai buscar o álcool mas não deixa os alunos irem cortar as folhas. 

“Vão passando o álcool uns para os outros”. Distribuiu tesouras e dá instruções. 

Vai buscar areia. Não encontra. 
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10h40 

Laboratório de Química  

O laboratório tem sempre a porta aberta para o exterior. A professora vai passando pelos 

grupos. 

Os alunos já estão todos a triturar as folhas. 

10h45 

Laboratório de Biologia  

A porta está fechada. 

A professora está a por álcool nos vários almofarizes. 

Continua a distribuir material pelos grupos – usa erlenmeyers.  

C.O. – O material que estes alunos estão a usar é diferente e neste caso não corresponde ao 

protocolo que leram – caso do erlenmeyer. 

P10BG vai dando instruções aos grupos: “ Quero isso bem verde!” 

Um aluno sai sem autorização. Vai buscar papel e P10BG repreende-o: “ Ninguém tem 

autorização para sair”. 

P10FQ entra a pedir pilões grandes para os almofarizes. Observa os trabalhos e pergunta a 

P10BG: “Estás a fazer soluções muito grandes? Estão a fazer soluções muito verdes?” 

10h50 

Laboratório de Química  

Os alunos já estão a filtrar. Como os almofarizes são pequenos, os alunos fazem o 

procedimento mais do que uma vez. No laboratório de Biologia não há almofarizes grandes 

disponíveis. 

2 alunos vão buscar pedras ao jardim para ajudar na trituração. 

1 aluna do laboratório de Biologia vem entregar um pilão grande a P10FQ e volta ao laboratório. 

P10FQ recolhe um pouco de solução filtrada. As alunas regressam com as pedras. P10FQ pede 

que voltem para buscar mais. 

10h55 

Laboratório de Biologia  

Os alunos estão em pé. Já estão a fazer a filtração. 

P10BG distribui folhas velhas. 

Os alunos lavam os almofarizes. P10BG explica que será difícil limpar tudo muito bem… 

P10BG diz que as folhas amarelas estão em fase de perda de líquidos pelo que não serão 

fáceis de triturar. Dá indicações: “ Não usem as partes castanhas, só as amarelas.” 

Volta a distribuir areia pelos grupos. 

Vai dando instruções para os alunos cortarem as folhas em bocadinhos muito pequenos. 

P10BG corta o papel de filtro para todos os grupos. 

A filtração é feita directamente para o Erlenmeyer. 

Fala para todos: “ Não podemos demorar muito tempo com o extracto feito” 

Explica a um grupo como colocar o papel da placa de Petri para fazer a cromatografia. 

P10FQ chama P10BG para ir ao lab FQ 

11h05 

Laboratório de Química  

P10FQ dá instruções sobre como dobrar o papel de filtro e relembra o protocolo a um grupo. 

P10FQ chamou P10BG para lhe mostrar o cromatograma já obtido por um grupo. 

P10BG elogia o trabalho e fica a falar com os alunos. 

Outro grupo chama P10BG e pede para ir ver o seu. P10BG: “ Está muito bonito!” 

C.O. – Reparo que P10FQ não faz nada. Os alunos fazem tudo. P10FQ só dá instruções. 
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11h10 

Laboratório de Biologia  

Os alunos já estão a filtrar o extracto de folhas caducas. 

 

C.O. – Nesta fase as professoras já estão a agir em conjunto, isto é, interagem igualmente com 

os alunos em diferentes laboratórios, ao contrário do início da aula em que orientavam cada 

turno. 

Algo idêntico passa-se com os alunos: vão circulando entre os dois laboratórios, observam o 

trabalho uns dos outros e regressam ao laboratório onde começaram a aula. 

Uma aluna diz que em FQ estão a usar uma batata! P10BG ri-se e explica que deve ser uma 

pedra. 

P10BG manda responder às questões. 

P10FQ entra e exclama: “ Tão lindo!” P10BG refere em tom de competição: “ Querias ter uns 

resultados assim, não era?” 

P10BG quer as respostas às questões… e tira fotografias aos resultados. 

P10FQ comenta o extracto amarelo com P10BG. Não consigo ouvir porque os alunos entram e 

saem. Já não sei a que lado pertencem… 

11h15 

Laboratório de Química  

P10BG entra para tirar fotografias aos cromatogramas e aos extractos.  

Repara no cromatograma do 1º grupo junto ao armário e comenta que poderá ter a ver com a 

eficiência na obtenção do extracto (o resultado não é bom!). Os alunos dizem que deve ser do 

pilão e do tamanho do almofariz. 

P10BG e P10FQ vão ver o efeito de fluorescência com o retroprojector com uma solução filtrada 

preparada por SA anteriormente. 

P10FQ e P10BG interpretam o efeito e colocam a planta verde também no retroprojector para 

comparação. Alguns alunos aproximam-se e querem saber o que está a acontecer. 

11h25 

Laboratório de Biologia  

Início da cromatografia do extracto de folhas caducas. 

Aluna – “A que horas vamos para FQ?” 

P10BG: “ Nós estamos em FQ e BG. 

Os alunos respondem às questões usando o manual de Biologia. 

11h30 

Laboratório de Química  

P10FQ traz os alunos para verem a fluorescência nos 2 extractos. 

P10FQ: “ Limpar as bancadas e responder às questões!” 

Em ambos os laboratórios os alunos lavam o material. 

 

11h35 

Laboratório de Biologia  

Falam sobre a eficiência da trituração porque foram usadas folhas da mesma planta e aqui os 

cromatogramas são melhores. 

C.O. – As professoras conversam sobre o intervalo. Não tinham combinado nada. Notam que os 

alunos precisam de interromper a aula, para que as conclusões sejam bem tiradas. 

Aluna: A solução está morta!” 

P10BG: As moléculas estão mortas?! Que disparate!” 
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11h36 

Laboratório de Química  

P10BG: “Para responderem à interpretação precisam do manual de Biologia, página 73”. 

P10FQ e P10BG combinam que os alunos vêm ao laboratório de Química ver o efeito de 

fluorescência – Parte C. 

Passado algum tempo P10BG vem avisar que devem suspender a cromatografia. Devem 

responder em primeiro lugar às 4 primeiras questões e só depois ver a fluorescência. 

C.O. – Fazem-se ajustes no ritmo da aula, com instruções que as professoras combinam após 

algumas trocas de impressões sobre a aula. 

 

P10FQ vai explicando aos alunos que se aproximam do retroprojector. “ Como é que a plantinha 

não permite o efeito e a solução já permite? - Pensem lá naquilo que já aprenderam em 

Biologia. 

C.O. – Não compreendo se os relatórios devem ser individuais ou em grupo… Alguns alunos 

perguntam como é que os pigmentos se separam. P10FQ explica a capilaridade mas os alunos 

referem que no manual de Biologia a explicação é diferente – fala-se em solubilidade… As 

professoras não se tinham apercebido! 

 

12h00 

Laboratório de Biologia  

P10FQ manda os alunos arranjarem uma explicação para a cor vermelha que se observa 

(vermelho, sangue de boi) e ver o que podem concluir acerca do que já realizaram…. Porquê? 

P10BG: Na folha não há fluorescência, mas no extracto há!  

12h05 

Laboratório de Química  

P10FQ vai orientando as conclusões… 

A cor vermelha é explicada recorrendo aos conteúdos abordados em FQ – emissão de luz visível 

e excitação de átomos. 

Alguns alunos dizem que afinal esta é uma aula de Biologia, porque estão a falar de 

fotossíntese, folhas, cloroplastos…. 

P10FQ diz que as técnicas de separação são procedimentos de FQ. Sem cromatografia não 

seria possível realizar esta experiência. 

Alguns alunos dizem que:  “Então é só uma questão de separação!” 

Outros argumentam que não é só isso.  

P10BG como é que se explica que os pigmentos se consigam separar? Porquê? Isso é com a 

Física e com a Química…. 

Outro grupo: “Aparentemente isto tem tudo a ver com a Física e a Biologia.” 

P10FQ: “E de que maneira?” 

Alunos: “ Aquilo da excitação e dos espectros é o que explica a cor vermelha, não é? 

Intervalo (15 min) 

C.O. – As professoras trocam algumas impressões entre si e os alunos vão chegando do 

intervalo. 

P10FQ – Eu perguntei a um grupo se eles achavam que isto tinha alguma coisa com Química, e 

eles disseram: “Não, tem muito mais que ver com Biologia”. Depois estive a falar com eles 

sobre a pergunta 5 (eu estive a dar isto ontem….) e eles reconheceram: “ Ah! Os electrões 

excitados…” 

No fim, eu pergunto “se eu não tivesse dado a aula de ontem, vocês não conseguiam responder 

a esta pergunta! Eles assentiram: “Pois é Stôra!”  

Eles partem do princípio que Biologia é Biologia, … Estarem a usar cromatografia de folhas 
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verdes e saltos quânticos… não pode ser.  

P10BG – Eu tive uma única aluna que foi buscar as folhas que tinha da Química, para tentar 

perceber porquê a Cromatografia… E, no que respeita a essa questão eu deixei no ar para eles 

terem de explicar porque é que a planta com as folhas iluminadas não muda de cor como o 

extracto… 

P10FQ – Que giro, não fiz com a planta, mas posso fazer…. 

C.O. – P10FQ vai fazer! Os alunos e P10BG seguem-na. Este grupo que ficou na sala durante o 

intervalo está muito entusiasmado. 

 

Aluna – Mas assim a luz não chega à clorofila…. 

P10FQ e P10BG – Chega, chega! Então não conseguimos ver porquê stôra? 

P10FQ – Por causa de uma situação específica: os electrões quando estão dentro da folha são 

transportados num processo, certo? E no extracto, na clorofila, não são transportados, excitam-

se e regressam ao estado fundamental emitindo luz… 

Aluna – Vermelha! 

P10FQ – Sim, no processo são transportados e não regressam ao estado fundamental, por isso 

não há emissão de luz vermelha nas folhas. Isso vão estudar melhor em Biologia. 

O processo fotossintético implica transporte de electrões… 

Aluna – Ah! Recebem energia, e depois voltam ao seu nível, emitem radiação e essa radiação …. 

Cai… na zona do vermelho, do visível…. 

P10FQ – É isso mesmo! 

Fim do intervalo 

12h30 

Laboratório de Química  

Após o intervalo, toda a turma está junta no laboratório de Química com as duas professoras. 

P10FQ mostra um powerpoint e P10BG tira algumas fotos à turma. 

P10FQ e P10BG solicitam 1 folha por grupo do relatório para avaliação do processo. 

C.O. – No powerpoint faz-se um resumo das principais conclusões que podem ser tiradas. Há 

uma preocupação em mostrar que são mobilizados conhecimentos de áreas distintas. 

São dirigidas questões aos alunos e a partir das intervenções é feito um ponto de situação. 

Nota-se que as situações que ficaram em aberto, ou que não tinham sido preparadas, são agora 

sistematizadas e concluídas. É o caso da explicação do processo de separação dos pigmentos 

no papel. Os alunos, na generalidade, fazem muitas questões e querem confrontar as suas 

respostas com a explicação das professoras. 

 

1 - Porque triturar as folhas? 

P10BG explica a eficiência da rotura das células com base no powerpoint e compara a 

eficiência de dois grupos solicitando que digam como foi feita a trituração. 

 

2 - Porquê esta técnica – cromatografia? 

P10FQ explica, com base no texto do manual de Biologia, fazendo o paralelismo com a 

terminologia de FQ. 

P10BG reconhece a dificuldade com a definição de capilaridade/solubilidade com base nos 

mecanismos de interacções electrostáticas. 

P10FQ explora a técnica da cromatografia numa perspectiva quantitativa com base no 

powerpoint. 

 

3 - Quantos pigmentos foram identificados? 

P10BG explicita a designação carotenóides com base num quadro do manual de Biologia. 
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Refere que os pigmentos diferem consoante as diferentes espécies e com a estação do ano 

(taxas de fotossíntese). 

P10FQ explicita o aspecto qualitativo geral dos cromatogramas obtidos em termos das bandas 

obtidas relacionando-as com a proporção relativa dos pigmentos. 

 

4 - Identificação dos pigmentos 

P10BG faz a análise do quadro do manual para proceder à identificação dos pigmentos. 

É apresentado o espectro de absorção do extracto obtido (feito anteriormente por P10FQ).  

Os alunos são solicitados a descrever e a interpretar o gráfico identificando quais as radiações 

mais absorvidas pela clorofila. 

P10BG relaciona a informação com a eficiência fotossintética.  

Seguidamente é projectado o espectro do manual de Biologia. 

Alguns alunos questionam sobre o que “são tons de verde?”  

P10FQ explica o mecanismo da cor. 

 

5 - Porquê a radiação solar? Não pode ser outra? 

P10BG apresenta o caso de uma planta e de uma lâmpada!  

P10FQ e P10BG ajudam a concluir que só determinados c.d.o. ( não interessa a fonte) é que 

são absorvidos e que por isso, existem c.d.o. que são “óptimos” para a actividade  

fotossintética. 

P10FQ explica o fenómeno da fluorescência com base no facto de, no extracto, não ocorrer a 

fotossíntese estando os electrões “livres” para excitar e desexcitar os átomos/moléculas. 

 

C.O. – Há um grupo de alunos que mantém um péssimo comportamento durante toda a aula. 

São repreendidos por P10FQ 

P10BG refere a existência de outros pigmentos (azuis e vermelhos) nas algas, couve roxa (o 

roxo está no vacúolo, mas nos cloroplastos existem pigmentos para a fotossíntese)  

Com base no powerpoint, faz-se a distinção entre vários termos: clorofila bruta, extractos de 

pigmentos fotossintéticos e extracto de clorofila,…. 

 

6 – Interpretação dos espectros para folhas verdes e folhas amarelas. 

P10FQ explica a degradação da clorofila. 

C.O. – Os alunos tomam notas durante esta parte final mas a sua participação nas últimas duas 

questões é mais fraca. Não consigo recolher as intervenções dos alunos. Eles estão inquietos e 

cansados, como eu! 
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Anexo 8 Notas de campo relativas à aula de 11º ano sobre chuvas ácidas e 

respectiva preparação. 

 

 

DATA: 15 Maio 2012 

ASSUNTO: 

 

 

HORA:8h15 -13h30 

LOCAL: Escola 

                Laboratório de Química 

                

 

Objectivos:  

Observar o desenvolvimento da actividade planeada pelas professoras. 

 

C.O. – Quando cheguei (10h05) a turma estava toda reunida no laboratório de química. Já 

tinham realizado a actividade experimental – partes A e B. 

A aula começou às 8h15 com a resposta às questões pré-laboratoriais. 

3 alunos só frequentam Biologia-Geologia, mas comparecem ao 1º momento da aula. Os alunos 

que anularam FQ estavam presentes na aula, mas a reacção foi de desinteresse… 

O total da aula foi de 2 x 135min 

A turma está junta no laboratório de Química e os alunos estão sentados por grupos de 

trabalho: 2 grupos em cada bancada. 

Um pequeno grupo de alunos tinha curiosidade em saber o que é articulação curricular (as 

professoras tinham dito que eu iria aparecer…) e P11FQ solicita a minha explicação junto dos 

alunos. 

Explico o significado e pergunto-lhes o que acham daquela aula: 

Aluno 1 - “ Eu já tinha dado conta que havia coisas em comum…” 

Aluno2 - “A mesma actividade pode ser explorada pelas 2 professoras … elas desenvolvem 

depois nas aulas … falam sobre isto nas aulas, assim… mais… específico.” 

Aluno 1 “Aprofundam mais, relacionado com a disciplina” 

Referem como aspectos negativos que: 

- “É uma aula com muita gente, muito barulho.” 

- “As professoras não dão tanta atenção” (referem-se à parte prática). 

 

Início da parte C  

As professoras circulam pelos grupos de trabalho. Dão as mesmas indicações: orientam o 

protocolo, falam sobre o pH das soluções, vão relembrando o objectivo da actividade. 

P11FQ não usa o vocabulário correcto (fala em “pedras” e não em “rochas”. P11BG sorri e vai 

referindo que é uma “ Rocha Sedimentar” ou “ Calcário”). 

Os alunos riem e vão corrigindo P11FQ. 

Os alunos dirigem-se indiferentemente às professoras. 

P11BG orienta a fragmentação das rochas. Explica os cuidados a observar no manuseamento 

do martelo de geólogo. P11FQ está junto da hotte a supervisionar a recolha das soluções. 

Quando todos os grupos terminam a parte experimental tem lugar um intervalo.  

Durante o Intervalo 

C.O. – Nesse intervalo converso com as professoras. É feito o registo áudio dessa conversa. 

P11BG - No âmbito da Geologia, nós temos conteúdos, principalmente quando falamos da 

alteração das rochas em que  a ajuda da Química é muito importante. Nós falamos da alteração 



158 
 

química das rochas, nomeadamente, da meteorização química e há muitos conceitos da 

Química que são importantes para perceber as reacções que ocorrem. Nós falamos aos alunos 

nos reagentes e nos produtos da reacção. No caso das rochas, as rochas iniciais e as rochas 

resultantes. A explicação química e as reacções químicas são mais do âmbito da Química. Nós 

falamos de uma maneira geral. Temos todo o interesse de termos essa explicação dada por 

professor de FQ que consegue ter uma intervenção mais adequada do que nós, mais específica. 

É muito importante o contributo da Química nesta parte da matéria de Geologia. 

P11FQ – Este aspecto que a colega referiu, é talvez o mais importante: os alunos perceberem 

que o conhecimento não é compartimentado. Pode ser abordado de um ponto de vista mais … 

abrangente ou mais pontual… Eles percebem melhor. A minha disciplina contribui para o 

conhecimento dos conteúdos de Geologia e a Geologia dá significado à minha disciplina, porque 

as reacções químicas, não são só equações químicas escritas no quadro. É uma forma que os 

alunos têm de ver, em termos mais objectivos e comportamentais, as reacções químicas. 

Embora isso também se faça com outros aspectos, mas neste caso, particularmente neste 

conteúdo do programa que apela a uma abordagem mais CTS, penso que esta actividade vai de 

encontro a esses objectivos. 

C.O. – A preparação da actividade. 

P11FQ –No início do ano lectivo, houve uma reunião para fazer a articulação curricular, e aí 

foram definidos os temas, por anos lectivos, 10º e 11º,  em que se podia fazer articulação 

curricular. Um dos temas era este – Chuva ácida e normal vs acção da chuva ácida em termos 

geológicos.  

Isso ficou definido logo no início do ano e como no programa de FQ, a chuva ácida aparece 

neste momento e na Geologia também…. 

A planificação foi efectuada com uma pequena reunião em que cada uma disse quais eram os 

objectivos da actividade e depois uma 2ª reunião, com a elaboração de uma ficha conjunta, 

aquela que os alunos seguem hoje. Essa ficha está organizada da seguinte forma: uma 

preparação da actividade, as instruções relativas à realização experimental e uma discussão da 

actividade. 

Na planificação está previsto um terceiro momento, depois da actividade realizada e das 

conclusões tiradas com os alunos, para fazer o balanço. 

C.O. – As expectativas 

P11FQ – Expectativas… Os alunos fazerem a ligação entre as disciplinas, que é uma coisa que 

eles têm muita dificuldade! O conhecimento é um, embora seja abordado nas duas disciplinas. 

Eu acho isso muito importante. Depois, também penso que para os alunos será interessante, há 

algumas limitações obviamente… do ponto de vista processual, digamos assim, porque como a 

actividade é feita em simultâneo, … Essa ligação também podia ter sido feita, com a mesma 

ficha, elaborada da mesma forma, mas cada professora em sua aula, com os seus alunos… 

Mas penso que fazer em simultâneo, é uma forma mais eficaz. Os alunos tomam logo contacto 

com a actividade e as questões todas, os conceitos, … De ambas as disciplinas. 

P11BG – Eu acho que é uma mais-valia este tipo de articulação curricular porque eles 

habitualmente, na prática, no dia-a-dia, não associam alguns acontecimentos a este tipo de 

conteúdos das aulas. Quando os tratamos assim, vão passar a associar e ver que tudo, na 

Natureza, sofre alterações e que as reacções químicas estão presentes sempre. 

P11FQ – Há aspectos mais complicados de articulação. Não há sempre vantagens. Não foi o 

caso desta actividade porque foi possível fazê-la desta forma porque a turma é pequena.   

Esta forma de ter todos no laboratório, só é possível se a turma for pequena. Esta aula envolveu 

uma apresentação mais teórica e depois uma actividade experimental. 

Além disso, a produção dos óxidos foi por demonstração experimental: os alunos fizeram uma 

só montagem, e a água acidificada era para todos.  
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Uma vantagem, que me surpreendeu, sobretudo nesta altura do ano, foi a curiosidade em 

relação ao que é “ articulação curricular”, porque é que esta aula foi feita em conjunto, … Eles 

tiveram curiosidade… Achei interessante. Eles já me tinham perguntado e remeti para ti. 

C.O. – Episódio sobre o facto de os alunos quererem saber o que eu estava a fazer ali, o que era 

o meu trabalho/estudo.  

O que se passa nas restantes turmas de 11º ano? 

P11FQ - Nem todas as turmas do 11º ano estão a fazer esta actividade. A ficha é só desta 

equipa! 

P11FQ / P11BG - A maneira como, na prática, a articulação acontece, depende da equipa. Acho 

que há uma turma que não fez. Tem a ver com a equipa. 

Nós temos uma grande confiança porque já trabalhamos juntas há bastante tempo. Não desta 

forma, mas isto pode ser mais uma vantagem da própria actividade e daqui para a frente talvez 

se façam mais coisas em conjunto. 

Nós já trabalhamos com turmas em comum há muitos anos. Portanto… existe cumplicidade e 

confiança que nem sempre existe noutras equipas. Se as pessoas não se conhecem em termos 

de trabalho, às vezes pode-se tornar complicado. 

P11BG - É preciso gostar de trabalhar em grupo e ter uma certa empatia com o colega senão as 

coisas não funcionam. 

P11FQ – Embora nunca se tenha feito nada assim, com uma ficha em conjunto, o facto é que 

há muita partilha entre nós. Ela faz algo na Biologia e diz-me “olha, anda cá ver!” Eu faço igual. 

Os alunos já estão habituados a circular. Houve alguma curiosidade mas já foi natural  para 

eles.  

C.O. – A visita à ETAR foi em conjunto – ano lectivo 2010/2011  

 

Depois do intervalo 

As professoras conversam com os vários grupos sobre as observações dos tubos de ensaio. 

As professoras trocam impressões entre si acerca do facto de nem todos os grupos estarem a 

observar a libertação de gás e circulam, juntas, pelos vários grupos esclarecendo a situação. 

C.O. –  Estes  alunos são bastante mais autónomos no laboratório do que os alunos de 10º ano 

que já observei. 

 

Solicitam aos alunos que respondam às questões 1. e 2. da análise de resultados e conclusões. 

Os alunos são orientados no sentido de escreverem as equações químicas do processo e 

compararem a interpretação nos dois manuais. 

C.O. – Sou convidada pelas professoras a participar em algumas conversas sobre as equações 

químicas escritas, em ambos os manuais, que descrevem o processo. De facto, o efeito da 

chuva ácida sobre o calcário é apresentado de forma muito diversa nos manuais.  

 

Dado que a obtenção de resultados na parte C requer muito tempo, os frascos contendo as 

rochas imersas em água acidificada previamente por óxidos (CO2 e SO2) ficarão em repouso até 

à próxima aula, altura em que se analisará os resultados obtidos. 

C.O. – Existe uma resolução da ficha-relatório que foi feita em conjunto. 
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Anexo 9 Guião das entrevistas às professoras de Física e Química-A e de Biologia e 

Geologia. 

 

APRESENTAÇÃO   

 Informar as entrevistadas sobre o tema e os objectivos da investigação. 

 Apresentação dos objectivos da entrevista. 

 Agradecer a disponibilidade e solicitar a colaboração das entrevistadas uma vez que as 

informações resultantes da entrevista são essenciais para o êxito do estudo. 

 Assegurar a confidencialidade dos dados obtidos para além da esfera do trabalho académico.  

ENTREVISTA  

Contexto escolar 

Objectivos 
Caracterizar a realidade da escola no âmbito do trabalho colaborativo e interdisciplinar do 

ponto de vista das interlocutoras. 

1 – Há quanto tempo lecciona nesta escola? 

2 – Considera que esta escola valoriza o trabalho desempenhado pelos professores? Dê exemplos. 

3 – O trabalho dos professores nesta escola é isolado ou, pelo contrário, é participado e colaborativo? Dê exemplos. 

4 – No departamento curricular / grupo disciplinar trabalham em conjunto? Dê exemplos.  

      Há quanto tempo? 

5 – Acha importante o trabalho conjunto entre os professores? Porquê? 

Conceito de ciência 

Objectivos 
Identificar as concepções sobre a ciência e sobre o ensino da Física, da Química, da 

Biologia e da Física das professoras. 

6 – O que é a Ciência? Que perspectiva de Ciência “ensina” aos seus alunos?  

7 – Quais os pontos fortes das suas aulas de Ciências? 

Gestão do currículo – articulação interdisciplinar 

Objectivos 

Identificar concepções e compreender as práticas de gestão do currículo das professoras. 

Aprofundar os dados recolhidos por observação. 

Identificar implicações no processo de ensino-aprendizagem. 

8 - Que factores são determinantes para uma gestão eficaz do currículo? 

9 – O que entende por articulação interdisciplinar? 

10 - Por que razão a articulação entre estas disciplinas poderá ser importante? 

     Os programas destas disciplinas não foram concebidos de forma articulada e sequencial?  

     Dê exemplos Como tem sido ultrapassada esta situação? 

11 – Que dificuldade(s)  sentes no ensino da disciplina e que uma articulação poderá resolver? 

        Pedir exemplos de dificuldades reais dos alunos, situações de sala de aula, … 

12 – Que expectativa (s) tem sobre os efeitos desta articulação na aprendizagem dos alunos?  Porquê? 

        O que mudará concretamente? [O que mudou?] 

13 – Como surgiu este documento de articulação? Como se operacionalizou? Qual o papel da coordenadora? Há 

quanto tempo se faz? Que avaliação é feita? 

Dinâmicas de trabalho  

Objectivos Identificar potencialidades e constrangimentos do trabalho colaborativo 

14 – Existe trabalho sistemático e organizado no âmbito da articulação interdisciplinar? Há grupos de trabalho? 

15 - Quando tem dúvidas a quem recorre? 

16 – Quais os principais constrangimentos para o trabalho colaborativo/ articulação interdisciplinar? 

 DESPEDIDA  

 Agradecimento pelo tempo dispensado e pela colaboração  

       Informação de que será entregue uma cópia da transcrição da entrevista    
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Anexo 10 Guião da entrevista ao Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

APRESENTAÇÃO   

 Informar o entrevistado sobre o tema e os objectivos da investigação. 

 Apresentação dos objectivos da entrevista. 

 Agradecer a disponibilidade e solicitar a colaboração do entrevistado uma vez que as 

informações resultantes da entrevista são essenciais para o êxito do estudo. 

 Assegurar a confidencialidade dos dados obtidos para além da esfera do trabalho académico.  

 

ENTREVISTA  

Contexto escolar 

Objectivos 
Caracterizar a realidade da escola no âmbito do trabalho colaborativo e interdisciplinar do 

ponto de vista do interlocutor. 

1 – Há quanto tempo preside ao CP da escola? 

2 - Quais os principais problemas que enfrenta ao nível da gestão pedagógica da escola? 

3 – Como caracteriza o ambiente de trabalho docente na escola e em que medida contribui como Presidente do CP para 

esse ambiente? 

4 – Que medidas, organizativas ou outras, considera que poderiam reforçar/melhorar a cultura de trabalho docente na 

escola? 

Dinâmicas de trabalho docente 

Objectivos Identificar potencialidades e constrangimentos do trabalho colaborativo. 

5 – Como caracteriza o trabalho desenvolvido pelos professores da escola? 

6 – Valoriza o trabalho colaborativo entre docentes? Porquê?  

     Indique potencialidades e constrangimentos. O que faz para minorar esses constrangimentos? 

7 - Em que estruturas acha que ele é mais efectivo? Que condições considera essenciais para o seu desenvolvimento? 

8 - O CP promove/dinamiza esse tipo de trabalho entre os professores? Dê exemplos 

Gestão Curricular  

Objectivos 
Identificar concepções e compreender as práticas de gestão do currículo na escola.  

Identificar potencialidades e constrangimentos da articulação curricular. 

9 – Enquanto Presidente do CP valoriza a gestão do currículo? Porquê? 

10 – Considera que o desenvolvimento de articulações entre áreas disciplinares é uma prioridade? 

11 – Que medidas tem implementado na gestão do currículo nacional e sua adequação à escola? Dê exemplos. 

Como surge o processo de articulação curricular em que este trabalho está inserido?  

Que directrizes definiu o CP? Qual o papel dos coordenadores? 

Qual o trabalho que é desenvolvido na escola a este nível?  

Existe trabalho sistemático e organizado no âmbito da articulação interdisciplinar? 

Como é que este processo é acompanhado? Como será avaliado? 

12 – Que mais-valias e que constrangimentos estão associados à gestão do currículo através destas articulações entre 

áreas disciplinares? 

13 – Que factores são essenciais ao bom desenvolvimento das articulações em curso? 

14 - Que expectativa (s) tem sobre os efeitos desta articulação na aprendizagem dos alunos?  

 

 DESPEDIDA  

 Agradecimento pelo tempo dispensado e pela colaboração  

       Informação de que será entregue uma cópia da transcrição da entrevista    
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Anexo 11 Guião da entrevista aos alunos do 10º, 11º e 12º anos. 

 

APRESENTAÇÃO   

 Informar os entrevistados sobre o tema e os objectivos da investigação. 

 Apresentação dos objectivos da entrevista. 

 Agradecer a disponibilidade e solicitar a colaboração dos entrevistados uma vez que as 

informações resultantes da entrevista são essenciais para o êxito do estudo. 

 Assegurar a confidencialidade dos dados obtidos para além da esfera do trabalho académico.  

 

ENTREVISTA  

Contexto escolar 

Objectivos Caracterizar a realidade da escola do ponto de vista dos interlocutores. 

1 – Há quanto tempo estudas nesta escola? 

2 – Gostas da escola? Porquê? 

3 – Porquê escolheste o curso de Ciências e Tecnologias? 

Ciência  

Objectivos 
Identificar concepções sobre a ciência em geral e sobre a Física, a Química, a Biologia e a 

Física em particular. 

4 – O que é a Ciência?  

5 – Como trabalham os cientistas?  

6 – Tu aprendes ciência ou fazes ciência? 

O ensino da Ciência 

Objectivos 
Caracterizar o ensino da Física, da Química, da Biologia e da Física na escola, do ponto de 

vista dos interlocutores. 

7 – Porque será importante aprender ciência? 

8 – A Química e a Física estão relacionadas com a Biologia e a Geologia? Como? Dá exemplos. 

9 – Achas importante os professores de ciências prepararem actividades em conjunto? Porquê? 

10 – Os teus professores prepararam uma aula em conjunto este ano. O que mudou?  

       Aprendeste mais? Aprendeste melhor? 

11 – Consegues relacionar outras matérias de diferentes disciplinas? Dá exemplos. 

 

 

 DESPEDIDA  

 Agradecimento pelo tempo dispensado e pela colaboração  
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Anexo 12 Protocolo da aula laboratorial - Estudo da clorofila: Cromatografia em papel 
 

Algumas plantas contêm nos cloroplastos uns pigmentos específicos que lhes permite realizar a 

fotossíntese. 

A atividade experimental que se propõe, pretende responder a três questões-problema: 

(1) Quais os pigmentos que existem nos cloroplastos? 

(2)  Dos pigmentos que existem nos cloroplastos, quais os que se degradam mais facilmente. 

(3) Por que razão a clorofila apresenta fluorescência quando, fora dos cloroplastos, é 

iluminada com luz branca/negra? 

Para responder às primeiras questões é necessário isolar os pigmentos existentes nos cloroplastos, 

proceder a uma cromatografia e interpretar o cromatograma.  

MATERIAIS 

 150 mL de álcool.  funil de vidro e suporte; 

 10g de folhas.   papel de cromatografia; 

 almofariz de porcelana e pilão;   areia; 

 copo de precipitação;  Lanterna / luz negra. 

PROCEDIMENTO 

(A) Preparação da solução alcoólica de clorofila 

(1) Corte as folhas em 

pedaços pequenos. 

  

 

(2) Triture as folhas com a ajuda do pilão e, em seguida, adicione o álcool. 

(misturar areia com os pedaços da folha ajuda na trituração.) 

 

(3) Filtre a solução. 

 
 

(B) PARTE 1 - CROMATOGRAFIA 

(1) Corte tiras de papel de cromatografia na forma de um retângulo 1 x 6 cm 

(2) A uma altura de 1 cm, coloque, com a ajuda de uma pipeta de Pasteur, uma gota da solução de 

clorofila.  

(3) Meça 0,5 mL de com álcool etílico com uma pipeta graduada e coloque-o num copo. 

(4) Mergulhe, cuidadosamente, a ponta da tira, sem molhar a gota da solução 

de clorofila, no copo com álcool. 

(5) Aguarde alguns minutos e registe as suas observações. 

(C) PARTE 2 – FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA 

No escuro, exposta à luz da lanterna (ou luz negra) - a lanterna a 90 graus do ângulo de visão -, a 

solução de clorofila evidencia um efeito de fluorescência.  

Exposta à luz da lanterna                                  Exposta à luz negra             

A clorofila foi extraída das folhas e originou uma solução verde. Esta solução ao ser iluminada pela 

lanterna ou pela luz negra, emite fluorescência vermelha.  

INTERPRETAÇÃO 

1. Porque é necessário triturar as folhas para preparação da solução de clorofila? 

2. Com explica a separação dos pigmentos por esta técnica? 

3. Quantos pigmentos identifica no cromatograma? 

4. Do topo para a base do papel de cromatografia, identifique os pigmentos. 

5. Com base na figura e tendo em conta os seus conhecimentos sobre a emissão de radiação pelos 

materiais, tente encontrar uma explicação para a emissão de radiação pela solução da clorofila.  

CONCLUSÃO 

6. Responda às questões-problema. 

Estudo da Clorofila: CROMATOGRAFIA EM PAPEL 10º Ano 
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Anexo 13 Apresentação digital para a interpretação da actividade 
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Anexo 14 Questionário de avaliação da visita à ETAR 
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Anexo 15 Grelha de articulação curricular do departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais. 
 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Articulação curricular 

Ano Letivo - 2011/12 

O facto de haver uma interligação entre os conteúdos das disciplinas de Matemática, Física e 

Química A e Biologia e Geologia permite: 

 universalizar a terminologia linguística que se utiliza em ambas as ciências que, muitas vezes, 

dão designações diferentes às mesmas coisas. 

 desenvolver uma visão integradora da Ciência, afastando os alunos de pensar que cada ciência é 

compartimentada e independente das outras, de acordo com o que o programa de FQA preconiza 

em termos das finalidades da educação científica assente no pressuposto de que a compreensão 

do mundo na sua globalidade e complexidade requer o recurso à interdisciplinaridade com vista 

a conciliar as análises fragmentadas que as visões analíticas dos saberes disciplinares fomentam 

e fundamentam.  

 rentabilizar o tempo disponível em cada disciplina, para o desenvolvimento dos conteúdos 

comuns. 

No entanto, os grupos responsáveis pela elaboração dos curricula do elenco de disciplinas lecionadas 

aos cursos científico-humanísticos não parecem ter considerado a possibilidade de articulação curricular, 

que se solicita aos professores. Alguns exemplos:  

Conteúdo Leccionado na disciplina de: Importante na interpretação dos conteúdos 

da disciplina: 

Logaritmos Matemática, 12º ano Física e Química A, 11º ano 

Oxidação redução Física e Química A, 11º ano Biologia e Geologia, 10º ano 

Energia envolvida nas 

reacções químicas 

Física e Química A, 11º ano Biologia e Geologia, 10º ano 

Propriedades da luz Física e Química A, 11º ano Biologia e Geologia, 10º ano 

 

A estes exemplos podem-se juntar outros que, não sendo tão evidentes, dificultam a articulação 

curricular e, consequentemente, a visão global de ciência que deveríamos proporcionar aos alunos. 

Apesar dos constrangimentos, os professores das disciplinas referidas encontraram estratégias com vista a 

alcançar os objectivos referidos: 

- Leccionar conceitos explorando exemplos proporcionados por outras disciplinas. Por exemplo, 

utilizar resultados experimentais da disciplina de Física e Química A na aprendizagem da 

modulação linear na disciplina de matemática A ou utilizar a respiração celular leccionada na 

disciplina de Biologia e Geologia na apropriação do conceito de oxidação redução, leccionado 

posteriormente na disciplina de Física e Química A. 

- Sempre que permitido pela sequência programática, os conceitos serão leccionados na 

disciplina de referência e explorados nas restantes. Por exemplo associar as equações do 

movimento (Física e Química A) às funções leccionadas no ano lectivo anterior na disciplina de 

Matemática A. 
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No âmbito do 10º ano, propõem-se atividades que visam objetivos específicos das áreas de Física 

e Química A e Biologia e Geologia, mas também objetivos comuns de foro geral que se inscrevem no 

programa curricular de cada uma das disciplinas. 

Estas atividades, que serão realizadas em simultâneo nas duas disciplinas e posteriormente 

exploradas por cada docente de acordo com o programa da sua disciplina, pretendem atenuar a diferente 

abordagem dos mesmos conceitos levando os alunos a perceber que a evolução do conhecimento só é 

possível na perspetiva do conhecimento transversal. 

Conteúdos das duas disciplinas que serão leccionados apenas na disciplina de FQA 

 Submúltiplos das unidades 

 Isótopos 

 Sistemas isolado, fechado e aberto 

Conteúdos explorados em anos diferentes pelas duas disciplinas 

 Densidade 

 Redução e oxidação 

 Reações endo e exoenergéticas 

 Osmose 

 Refração 

 Campo magnético terrestre. 

A abordagem destes conteúdos continuará a ser feita de acordo com a planificação. No entanto, 

na disciplina de FQA far-se-á referência à densidade de planetas no sentido de compreender o seu 

significado. Os restantes conteúdos serão abordados na disciplina de FQA explorando exemplos 

relativos à Biologia e Geologia. 

Articulação curricular no 10ºano 

DISCIPLINAS QUE ARTICULAM: Biologia e Geologia/Física e Química A 

Atividade 

Temas/conteúdos 

Descrição da 

atividade 
Objetivos/competências 

Materiais 

produzidos 
Calendarização 

Cromatografia em 

papel 

 

O que há na 

clorofila que a 

torna tão 

importante para a 

fotossíntese? 

Tarefa 1 – é 

fornecido aos 

alunos uma 

questão-problema: 

será que a 

clorofila é uma 

mistura ou uma 

substância, 

juntamente com a 

solicitação de 

proposta de uma 

forma de resolver 

esta situação. 

 

Tarefa 2 – os 

alunos entregam a 

sua proposta à 

professora. 

Discussão com os 

alunos sobre as 

propostas de 

resolução do 

 Interpretar os princípios 

subjacentes à separação de 

componentes de uma mistura 

por cromatografia 

 

 Executar a técnica de 

cromatografia de acordo com 

as regras de segurança 

 

 Aperceber-se de limitações da 

técnica utilizada 

 

 Planear uma experiência para 

dar resposta a uma questão – 

problema 

 

 Analisar e interpretar os 

dados obtidos. 

 

 Desenvolver uma visão 

integradora da ciência 

 

 

 

Ficha de 

trabalho em 

conjunto a 

ser 

explorada, 

após a 

realização 

da atividade 

na aula de 

fqa e bg, em 

simultâneo. 

1º período 
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problema, em 

aula. Proposta de 

listagem do 

material 

necessário, aos 

alunos. 

 

Tarefa 3 – 

consecução 

experimental da 

cromatografia. 

 

 

Tarefa 4 – 

exploração da 

atividade em 

termos dos 

conteúdos de 

química e de 

biologia, em cada 

uma das aulas 

tendo por base um 

questionário 

elaborado em 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender que a “clorofila 

bruta” é constituída por um 

conjunto de pigmentos. 

 

 Conhecer quais os grupos de 

pigmentos que entram na 

constituição dessa mistura. 

 

 Compreender a razão da cor 

verde apresentada pela mistura 

inicial. 

 

 Aplicar os conhecimentos 

adquiridos na explicação das 

cores observáveis, ao longo do 

ano,  nas plantas da folha 

caduca. 

  

Espectro de 

absorção da 

clorofila 

Espectro 

eletromagnético 

na zona do visível. 

C.d.o. E 

frequência de uma 

radiação. 

Cores 

complementares. 

 Caracterizar tipos de 

espectros (de 

riscas/descontínuos e 

contínuos, de absorção e de 

emissão) 

 Interpretar o espectro de um 

elemento como a sua 

“impressão digital” 

 Interpretar o espectro 

electromagnético de radiações 

associando cada radiação a um 

determinado valor de energia  

 Comparar radiações (uv, vis e 

iv) quanto à sua energia e efeito 

térmico 

 Situar a zona visível do 

espectro no espectro 

electromagnético 

 Identificar equipamentos 

diversos que utilizam diferentes 

radiações (por exemplo, 

Instrumentos laser, fornos 

microondas, fornos 

tradicionais, aparelhos de radar 

e aparelhos de raios x) 

 Identificar algumas 

aplicações tecnológicas da 

interacção radiação-matéria,  

 1º período 
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 Conhecer os comprimentos 

de onda para os quais a 

absorção de energia é maior 

nos diferentes grupos de 

pigmentos fotossintéticos.  

 Relacionar o espectro de 

absorção dos diferentes 

pigmentos fotossintéticos 

com o espectro de ação da 

fotossíntese. 

Uma aula a dois 
Reações de 

oxidação redução 

 Interpretar uma reacção de 

oxidação-redução em termos de 

transferência de electrões 

 Atribuir estados de oxidação 

dos elementos, em substâncias 

simples e compostas, a partir 

do número de oxidação. 

 Enumerar alguns elementos 

que podem apresentar 

diferentes estados de oxidação: 

Fe, Cu, Mn, Sn, Cr e Hg 

Associar o número de 

oxidação de um elemento 

constituinte de um ião 

monoatómico ao valor da carga 

eléctrica deste último.  

 Associar o número de 

oxidação 0 (zero) aos 

elementos quando constituintes 

de substâncias elementares e 

diferente de zero quando 

constituinte de substâncias 

compostas 

 Reconhecer que a oxidação 

envolve cedência de electrões e 

que a redução envolve ganho 

de electrões 

 Interpretar uma reacção de 

oxidação-redução como um 

processo de ocorrência 

simultânea de uma oxidação e 

de uma redução, cada uma 

correspondendo a uma 

semireação. 

 Aplicar os conhecimentos 

adquiridos sobre as reacções 

redox à interpretação das 

reacções químicas envolvidas 

nas vias metabólicas estudadas. 

 2º Período 
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SEQUÊNCIA DA AULA 

(1) Cada turno faz a cromatografia: um turno de folhas caducas (vermelhas) e outra de folhas 

verdes; 

(2) Os alunos respondem às questões de interpretação e conclusão em cada turno, do questionário. 

(3) Com a turma em conjunto discutir a interpretação da atividade feita por cada grupo. 

(4) Questionar os alunos quanto à razão pela qual as  folhas são verdes que têm clorofila são 

verdes.  

(5) Mostrar o espectro da clorofila e interpretar em termos de radiação absorvida, cores 

complementares e concentração dos pigmentos. 

(6) Fazer a demonstração da parte 2 - Interpretação da parte 2, porque é que a clorofila emite luz, 

discutir com os alunos a emissão de luz pelas moléculas com base nos saltos quânticos. 

(7) Deixar em aberto, para exploração pela Biologia, a situação: fora dos cloroplastos os eletrões 

da clorofila, quando nela incide luz, não conseguem fazer o percurso que os leva à produção de 

compostos orgânicos, porquê? 

 

Algumas plantas contêm nos cloroplastos uns pigmentos específicos que lhes permite realizar a 

fotossíntese. 

A atividade experimental que se propõe, pretende responder a três questões-problema: 

(1) Quais os pigmentos que existem nos cloroplastos? 

(2)  Dos pigmentos que existem nos cloroplastos, quais os que se degradam mais facilmente. 

(3) Por que razão a clorofila apresenta fluorescência quando, fora dos cloroplastos, é 

iluminada com luz branca/negra? 

Para responder às primeiras questões é necessário isolar os pigmentos existentes nos cloroplastos, 

proceder a uma cromatografia e interpretar o cromatograma.  

PARTE 1 - CROMATOGRAFIA 

A cromatografia é um processo de análise qualitativa, que permite a separação dos constituintes de 

uma mistura devido à sua distribuição por duas fases, uma estacionária (fixa) e outra móvel (eluente). 

 Quando a fase estacionária é sólida, o processo cromatográfico é de adsorção - operação que consiste 

na retenção, à superfície de um sólido, de partículas líquidas ou gasosas (fluído), devido a uma atração 

entre as moléculas da superfície do adsorvente e as do fluido - e baseia-se nas diferentes afinidades 

adsorventes da superfície da fase estacionária pelas moléculas da substância a separar. 

 A separação cromatográfica dos componentes da amostra é possível porque as substâncias se movem 

em relação ao solvente com uma velocidade característica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Cromatograma   

Anexo 16 Estudo da clorofila – Sequência da aula 

Estudo da Clorofila: CROMATOGRAFIA EM PAPEL 10º Ano 

r
velocidade média do soluto

R
velocidade média do solvente



f
distância percorrida pela banda do soluto

R
distância percorrida pela frente do solvente no mesmo intervalo de tempo



Razão de retenção 
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PORQUE É QUE A CLOROFILA CONFERE ÀS FOLHAS COR VERDE? 

Como vimos a luz branca é uma composição de radiação 

eletromagnética de diferentes comprimentos de onda a que 

chamamos espetro visível.  

 

A cor dos objetos opacos depende das radiações que os 

materiais que os constituem são capazes de absorver.  

 

Se os objetos são iluminados com luz solar, a cor deles é dada 

pela mistura das radiações que esses objetos refletem (ou 

difundem) e que não foi entretanto absorvida.  

 

Por exemplo, as folhas das plantas são verdes porque refletem sobretudo 

radiações na gama do verde, correspondentes às radiações não absorvidas, e 

absorvem as radiações vermelhas e azuis/violetas da luz solar, como se pode 

verificar no espetro de absorção dos pigmentos fotossintéticos. 

 

 
 

A observação do espetro de absorção dos pigmentos existentes nos cloroplastos mostra que os picos 

do espectro de ação da luz na fotossíntese e os dos espectros de absorção da luz pela clorofila têm 

padrão semelhante. A interpretação desta observação evidenciando a importância da clorofila na ação 

fotossintética das plantas, uma vez que a clorofila é o pigmento mais importante na receção da luz na 

fotossíntese. 

É possível verificar quantitativamente que a clorofila existe em maior concentração nos cloroplastos, 

e por isso a coloração verde das folhas. Esta verificação é conseguida pela chamada lei de Lambert-

Beer:                                                              

Onde A é a absorvância,  é o o coeficiente de absorção molar da espécie em estudo, lé a a distância 

percorrida pela radiação através da solução e c a concentração. 

Pode verificar-se que mantendo contantes os valores de  e l, quanto maior a absorvância da solução, 

maior a sua concentração. 

Portanto, é possível concluir, para o espetro da figura, que a clorofila b é o pigmento que se encontra 

em maior concentração na amostra analisada já que é aquele que apresenta maior absorvância. Daí 

também se conclui que as folhas que apresentam este pigmento sejam verdes. 
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PARTE 2 – FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA 

 

No escuro, exposta à luz da lanterna (ou luz negra) - a lanterna a 90 graus do ângulo de visão -, a 

solução de clorofila evidencia um efeito de fluorescência.  

 

Exposta à luz da lanterna                                         Exposta à luz negra    

     

              

 

 

A clorofila foi extraída das folhas e originou uma solução verde. Esta solução ao ser iluminada pela 

lanterna ou pela luz negra, emite fluorescência vermelha.  

 

POR QUE É QUE ISSO ACONTECE?  

 

Ao se iluminar a solução de clorofila, a luz absorvida faz os eletrões da clorofila saltarem para níveis mais 

externos de energia. Posteriormente, esses mesmos eletrões voltam para níveis mais internos e mais 

estáveis, libertando a energia, que fora absorvida, sob a forma de calor e luz vermelha. Nas plantas 

iluminadas pelo sol, essa energia absorvida pela clorofila também é libertada sob a forma de calor e luz, 

mas, dado que os eletrões encontram, no interior dos cloroplastos, aceitadores, a energia vai sendo 

transferida numa cadeia até ser utilizada na síntese de compostos orgânicos, num processo compreendido 

por um conjunto de reações, que recebe o nome de fotossíntese! 

 

 

 


