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Resumo 

Este relatório descreve a minha atividade como professora estagiária na Escola Padre António 

Macedo da disciplina de Ciências Físico-Químicas de uma turma do 7.º ano de escolaridade e 

da disciplina de Física e Química A de uma turma do 11.º ano de escolaridade no ano letivo 

2012/2013. Por ter desenvolvido, paralelamente, atividade como professora numa escola 

profissional, inclui-se no relatório uma breve descrição das atividades desenvolvidas na 

Escola Tecnológica do Litoral Alentejano.  

Para além do relato das atividades desenvolvidas, incluindo a sua componente letiva e não 

letiva, o presente relatório descreve o estudo de investigação educacional realizado, cujo 

objetivo foi identificar a frequência de conceções alternativas dos alunos ao longo da 

escolaridade do 7.º ano ao 11.º ano, tendo como participantes alunos da Escola Secundária 

Padre António Macedo.  

A análise de resultados permitiu constatar, para a população considerada, que há 

permanência de algumas conceções alternativas ao longo da escolaridade, assumindo essa 

permanência especial relevância quanto à conceção alternativa que resulta da interpretação do 

gráfico como uma figura, e à conceção alternativa que resulta da não compreensão do 

significado de variação de uma grandeza.  

Finalmente, apresenta-se uma reflexão sobre a atividade desenvolvida no âmbito do estágio 

e o papel do professor de Física e Química implicado em ultrapassar as conceções alternativas 

dos alunos, em particular, no que se refere à interpretação de gráficos.  

Palavras-Chave: Ciências Físico-Químicas, Física e Química, graficacia, conceções 

alternativas, conceções erróneas, gráficos 



 

Abstract 

Present work describes, in the first instance, my role during the teaching practice of the 

discipline of Physics and Chemistry of a group of 7th grade of the 3rd level and discipline of 

Physics and Chemistry in a class of 11th grade of secondary level during school year of 

2012/2013. To have developed, in parallel, activity as a teacher in a vocacional school, the 

report includes a brief description of the activities developed in Escola Tecnológica do Litoral 

Alentejano.  

In addition to the reporting of activities, including its component lective and not lective, 

this report describes the study of educational research conducted, aimed to identify the 

frequency of alternative conceptions of students throughout schooling from 7th to 11th grades 

and was attended by students of Secondary School Padre António Macedo.  

Analysis of results found, for the population considered, that there are remaining 

alternative conceptions throughout schooling. This is particularly relevant with regard to 

misunderstanding the significance of variation of a magnitude and the interpretation of the 

graph as a picture. 

Finally, we present a reflection on the role of the physics and chemistry teacher involved in 

overcoming students alternative conceptions, in particular as regards the interpretation of 

graphs. 

Keywords: Science Physics-Chemistry, Physics and Chemistry, graphicacy, alternative 

conceptions, misconceptions, graphs, graphical literacy 
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1  Introdução 

 “O ensino deverá ser consistente com a natureza do processo de investigação 

científica.” (Rutherford & Ahlgren, 1990)  

É a consciência de que aprendizagem não é necessariamente o resultado do ensino que deve 

dirigir a prática do professor nas escolhas de recursos, de linguagens e de metodologias na 

concretização do objetivo de ajudar os alunos a descobrir que o mundo é “muito mais 

estranho do que parece”, como afirma Richard Dawkins numa memorável conferência TED1. 

Nesta senda, cabe ao professor envolver os alunos na sua aprendizagem por forma a que 

adquiram saberes científicos mas também que se apropriem de que a ciência é uma forma de 

pensar – o ensino deverá ser consistente com a natureza do processo de investigação 

científica. 

 É também Ahlgren que nos lembra que aprender demora tempo, até para 

perspetivar historicamente, e globalmente, a ciência como atividade coletiva, por vezes 

morosa, que apresenta explicações (perecíveis) para o mundo que nos rodeia e cuja atividade 

tem implicações tecnológicas e sociais.  

O professor passará a vida a aprender para ensinar melhor (leia-se para ensinar mais). 

Suscitará no aluno o desejo de aprender, promovendo a sua participação, recompensando a 

                                                

1 http://www.ted.com/talks/richard_dawkins_on_our_queer_universe.html 
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criatividade e encorajando a curiosidade, não separando conhecer de investigar, e dando 

abundantes oportunidades na utilização de dispositivos e materiais. Neste enquadramento, 

tendo em conta os objetivos de aprendizagem, o professor deverá diversificar os métodos de 

ensino, escolhendo em cada circunstância os mais adequados (aulas com diálogo entre 

professor e alunos e entre alunos, atividades práticas de sala de aula, atividades laboratoriais 

que podem ser de investigação ou não (com ou sem protocolo), utilizando simulações ou não, 

ou atividades laboratoriais que envolvem a aprendizagem de técnicas (com protocolo)). A 

escolha do método de ensino em cada caso, terá em conta o nível de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, o que eles sabem (ou não), bem como as suas conceções alternativas 

acerca do mundo.  

Ao professor caberá construir planos de aula pensados na perspetiva dos alunos e que lhes 

suscitem o interesse, recorrendo a múltiplas representações e criando uma relação pedagógica 

que favoreça o processo ensino – aprendizagem e a formação integral dos alunos. 

De acordo com o relatório Rocard (Rocard, Csermely, Jorde, Lenzen, Walberg Henriksson, 

& Hemmo, 2007, p. 24), nos últimos anos, muitos estudos têm apontado para um decréscimo 

no interesse dos jovens pelas áreas da ciência e a educação científica, sendo essa circunstância 

uma ameaça para o futuro da Europa fazendo perigar o seu desenvolvimento socioeconómico 

sustentável.  

De acordo com o relatório, as origens desta situação podem encontrar-se, entre outras 

causas, no modo como se ensina a ciência, e dele ressaltam recomendações aos professores e 

às escolas com vista à melhoria na educação científica, referindo que devem ser introduzidas 

através de novas formas de pedagogia - uma pedagogia com base na investigação (Inquiry-

based science education, IBSE). Por outro lado, deverá priorizar-se a educação científica na 

escola do primeiro ciclo do Ensino Básico, pelo seu forte impacto a longo prazo, pois esta 

fase corresponde à fase da construção da motivação intrínseca, sendo o momento em que as 

crianças sentem mais forte curiosidade natural. Importa promover a literacia científica, que, 

de acordo com o Programa PISA se traduz no conhecimento da ciência nos seus conceitos e 

teorias e uso desse conhecimento para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, 

explicar fenómenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências.  

A planificação das atividades pedagógicas bem como a sua implementação assumiu, no 

âmbito deste estágio, em grande parte, uma pedagogia baseada em atividades de investigação, 
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envolvendo os alunos na sua aprendizagem, e procurando estabelecer com eles um diálogo, 

com vista não só à construção do conhecimento, a partir do já sabem, mas também conhecer 

as conceções alternativas que têm acerca do mundo.  

No que se refere à avaliação, para além da avaliação de diagnóstico, ao longo do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, o professor fará uma avaliação 

sistemática, contínua e formativa, por forma reequacionar estratégias que conduzam ao 

sucesso do aluno na prossecução dos objetivos de aprendizagem.  

 A análise dos instrumentos de avaliação, deverá fazer-se com recurso a métodos 

quantitativos de análise e  a sua elaboração deverá também ter em conta os resultados do 

processo de ensino-aprendizagem face aos seus objetivos, a nível global, refletidos e 

reequacionados nos relatórios do programa PISA. 
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2  Contexto Escolar 

“Os demais seres vivos nascem já sendo aquilo que definitivamente são, o que 

irremediavelmente serão, aconteça o que acontecer, enquanto que os seres 

humanos o que parece mais prudente dizer-se é que nascem para a humanidade … 

A nossa humanidade biológica necessita de uma confirmação posterior, algo 

assim como que um segundo nascimento onde por meio do nosso próprio esforço 

e da relação com outros seres humanos se confirme definitivamente o primeiro. 

Há que nascer para o humano, mas só chegamos a sê-lo plenamente quando os 

demais nos contagiam com a sua humanidade… e com a nossa cumplicidade.” 

(Savater, 1997, p. 24) 

O estágio a que refere o presente relatório foi realizado no ano letivo de 2012/2013 na Escola 

Padre António Macedo2 (ESPAM), situada na cidade de Vila Nova de Santo André, no 

concelho de Santiago do Cacém.  

A ESPAM é uma escola do Ensino Público que funciona desde 1983 e serve 

essencialmente a população da cidade e das zonas rurais circundantes. Inicialmente com o 

                                                

2 URL http://www.drealentejo.pt/escolas/default.asp?IDEscola=73 
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nome de Escola Secundária de Santo André, a escola tem a atual designação de Escola 

Secundária Padre António Macedo desde 1997.  

 

Figura 1- Vista da entrada da Escola Secundária Padre António Macedo 

O patrono da escola, Padre António Macedo (1823-1887), considerado preconizador da 

mudança e defensor do progresso das técnicas e das ideias, nasceu em Santiago do Cacém e 

deixou como obra cimeira da sua produção literária os “Annaes do Município de Santiago do 

Cacém”, em duas edições, a última das quais, à data de 1869, impressa pela Imprensa 

Nacional. 

A escola tem uma rede escolar que se estende do 7.º ano do Ensino Básico ao 12.º ano do 

Ensino Secundário, não se encontrando ainda integrada no ano letivo 2012/2013 no 

Agrupamento de Escolas n.º1 de Vila Nova de Santo André, constituído por quatro jardins de 

infância, cinco escolas básicas do 1.º ciclo e uma escola básica do 2.º ciclo. 

No ano letivo de 2012/2013, a população escolar discente da Escola Secundária Padre 

António Macedo totalizou 512 alunos.  

De acordo com as ofertas formativas no ensino básico e secundário, definidas pelo 

Ministério da Educação e Ciência através do Decreto-lei n.º 139/2012 de 5 de julho, 204 

alunos frequentaram o 3.º ciclo do ensino básico (9 turmas); 223 alunos frequentaram o 

ensino secundário nos Cursos Científico-humanísticos (10 turmas); 27 frequentaram Cursos 
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Profissionais (3 turmas); 14 frequentaram um Curso Tecnológico (1 turma) e 44 alunos 

frequentaram os Cursos de Educação e Formação, tipo 2 (4 turmas).  

A ESPAM tem ainda protocolo com a associação de voluntariado Intercultura — AFS 

Portugal para intercâmbio de estudantes de, ou para países estrangeiros. 

Nas tabelas 1, 2 e 3 encontra-se a distribuição dos alunos matriculados na ESPAM pelos 

níveis de escolaridade e/ou curso que frequentaram, bem como a média de idades dos alunos 

por nível de escolaridade e/ou curso. 

Tabela 1 Alunos do Ensino Básico matriculados na Escola Secundária Padre 
António Macedo, no ano letivo 2012/2013 

 n.º de alunos Média de idades (anos) 

7º ano (3 turmas) 74 13,1 

8º ano (3 turmas) 70 14,1 

9º ano (3 turmas) 60 15,0 

 

Tabela 2 Alunos do Ensino Secundário matriculados na Escola Secundária 
Padre António Macedo no ano letivo 2012/2013 

Cursos 

Científico-

Humanísticos 

Curso 
Nível de escolaridade 

e n.º de turmas 

n.º de 

alunos 

Média de 

idades 

(anos) 

Ciências e 

Tecnologias 

10.º ano (1 turma) 24 14,8 

11.º ano (2 turmas) 41 16,5 

12.º ano (1 turma) 27 17,7 

Artes Visuais 

10.º ano (1 turma) 23 15,3 

11.º ano (1 turma) 20 16,9 

12.º ano (1 turma) 18 17,4 
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Línguas e 

Humanidades 

10.º ano (1 turma) 26 16,4 

11.º ano (1 turma) 27 16,6 

12.º ano (1 turma) 17 17,5 

Cursos 

Profissionais 

Técnico de Apoio 

à Gestão 

Desportiva 

11.º ano ( 1 turma) 7 17,8 

Técnico de 

Informática de 

Gestão 

11.º ano (1 turma) 13 18,9 

Técnico de 

Manutenção 

Industrial 

12.º ano (1 turma) 7 19,7 

Cursos 

Tecnológicos 

Tecnológico de 

Desporto 
12.º ano (1 turma) 14 17,8 

 

Tabela 3 Alunos matriculados em cursos de Educação e Formação na Escola 
Secundária Padre António Macedo no ano letivo 2012/2013 

Curso de Educação e Formação 

(Tipo 2) 

Ano do 

curso 

n.º de 

alunos 

Média de idades 

Eletricista de Instalações 1.º 9 15,0 

Operador de Sistemas Ambientais 1.º 19 15,9 

Serralharia Civil 2.º 8 16,1 

Práticas Técnico-comerciais 2.º 8 16,4 

 

No Ensino Secundário, a disciplina de Física e Química está presente no currículo do 

Curso Científico- Humanístico de Ciências e Tecnologias, no currículo do Curso Profissional 

de Técnico de Manutenção Industrial e no currículo de Cursos de Ensino e Formação, do tipo 
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2, que fazem parte da oferta formativa da escola: Curso de Eletricista de Instalações, Curso de 

Operador de Sistemas Ambientais e Curso de Serralharia Civil. 

No 12.º ano,  a disciplina de Física e/ou de Química faz(em) parte do currículo do Curso 

Científico- Humanístico de Ciências e Tecnologias. 

No que se refere aos Recursos Humanos, a ESPAM conta com um conjunto de oitenta 

professores, vinte assistentes operacionais, oito técnicos administrativos, incluindo uma 

técnica do Serviço de Ação Social Escolar (SASE) e uma psicóloga. Os professores, 

distribuídos por 4 departamentos: Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Línguas e Departamento de 

Expressões, incluem, no Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, seis 

professores de Física e Química que pertencem ao quadro de escola. 

No ano letivo 2012/2013, a administração e gestão da ESPAM esteve de acordo com a 

seguinte estrutura organizacional: 

Ø Conselho Geral, onde se encontram representados os professores (em número de 

7); os alunos (em número de 2); os pais e encarregados de educação (em número de 

2); o pessoal não docente (em número de 2); dois membros do poder autárquico e 

três membros da comunidade local; 

Ø Direção, constituída por três membros: Diretor, Subdiretora e Adjunta; 

Ø Conselho Pedagógico, composto por presidente (Diretor), um coordenador de cada 

um dos quatro departamentos (Matemática e Ciências Experimentais, Ciências 

Sociais e Humanas, Línguas e Departamento de Expressões), duas coordenadoras 

pedagógicas (Ensino Básico e Ensino Secundário), três coordenadores de: Cursos 

de Educação e Formação, Cursos Profissionais e Educação de Adultos; um 

representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação e dois alunos do 

Ensino Secundário; 

Ø Conselho Administrativo, composto por três elementos, Diretor, Subdiretora e 

Chefe dos Serviços Administrativos. 

O espaço físico da escola é constituído por um edifício de três pisos, do qual constam 20 

salas de aula, que são espaços didáticos dedicados a disciplinas — a planta da escola 

encontra-se no Anexo 1. 
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A zona central do edifício é ocupada, predominantemente, por alunos do Ensino Básico; a 

ala nascente do edifício é ocupada , predominantemente por alunos do Ensino Secundário e a 

ala poente corresponde à zona dos ginásios e das oficinas.  

Na ESPAM existem salas específicas de artes, educação tecnológica, teatro, informática 

(quatro salas), laboratório de Biologia-Geologia, um laboratório de Física (Figura 2) e três 

laboratórios de Química.  

 

Figura 2 - Laboratório de Física da Escola Secundária Padre António Macedo 

O anfiteatro encontra-se preparado para possibilitar atividades curriculares que utilizem 

como suporte recursos multimédia e é utilizado para apresentações, espetáculos, conferências 

ou debates. No exterior, para além de espaço ajardinado e de uma área de pinhal, há ainda 

campos de jogos. 

A ESPAM assenta a sua atividade em quatro documentos estruturantes: 

Ø O Projeto Curricular de Escola, documento onde, no quadro das opções definidas 

no Currículo Nacional do Ensino Básico, Secundário e do Ensino de Adultos, se 

definem as opções da ESPAM quanto à gestão do currículo, nomeadamente, as 

áreas de oferta de escola, os tempos curriculares e os horários escolares, os 

princípios, modalidades, critérios e instrumentos de avaliação dos alunos e onde se 

explicitam as experiências de aprendizagem que a ESPAM proporciona aos alunos;  
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Ø O Projeto Educativo, documento que define as prioridades da ESPAM a 

desenvolver por triénio; 

Ø O Plano Anual de Atividades, onde constam as ações a empreender/ 

empreendidas em cada ano letivo pela Comunidade Escolar que visam desenvolver 

as grandes opções definidas pelo Projeto Educativo; 

Ø O Regulamento Interno, documento onde se encontram as regras gerais de 

funcionamento da ESPAM no âmbito da sua autonomia. 

Durante o período de realização do estágio profissional a que se refere o presente relatório, 

lecionei a disciplina de Física e Química na Escola Tecnológica do Litoral Alentejano3 

(ETLA) que é uma Escola Profissional do Ensino Particular e Cooperativo, com duas décadas 

de existência, instalada no Complexo Petroquímico de Sines.  

A ETLA tem, desde junho de 2006, o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela 

Norma Internacional ISO 9001 e a sua missão visa contribuir para a valorização dos Recursos 

Humanos na área da sua influência, proporcionando formação inicial em áreas técnicas de 

maior atualidade e relevo para a região, bem como ações de atualização e reciclagem para 

ativos e ações de Especialização Tecnológica. 

 A oferta formativa da ETLA inclui os seguintes cursos de nível IV, com equivalência ao 

12.º ano: Técnico de Informática de Gestão, Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho, 

Técnico de Mecatrónica, Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação, Técnico de 

Análise Laboratorial e Técnico de Química Industrial.  

No ano letivo 2012/2013 teve 234 alunos matriculados, que incluíram os alunos do curso 

de Técnico de Informática de Gestão (49 alunos) que não têm a disciplina de Física e Química 

no seu plano de estudos. A população escolar compreendeu alunos de todos os concelhos que 

integram o litoral alentejano, desde o concelho de Odemira ao concelho Grândola, sendo a sua 

maioria oriundos das cidades de Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André.  

Na ETLA assumi, durante o ano letivo de 2012/2013, o cargo de Diretora de Turma da 

turma do 3.º ano do curso de Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação e o cargo de 

Representante da Área Científica no Conselho Pedagógico. 

                                                

3 URL http://www.etla.com.pt 
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3  Atividades desenvolvidas  

“Vês aquele pássaro? (…) Podes saber o nome daquele pássaro em todas as 

línguas do mundo, mas quando tiveres terminado não saberás rigorosamente nada 

sobre o pássaro. Só saberás que há homens em diferentes lugares mais os nomes 

que dão ao pássaro. Vamos então observá-lo e ver o que está a fazer — isso é que 

interessa. (…) Porque achas que os pássaros levam o bico às penas?” (Feynman, 

1989, p. 14) 

3.1 Atividade curricular 

As atividades curriculares, desenvolvidas no âmbito do estágio, consistiram em observação de 

aulas, lecionação em regime de coensino e lecionação autónoma a uma turma do  7.º ano e a 

uma turma 11.º ano. As atividades letivas desenvolvidas autonomamente incluíram atividades 

práticas de sala de aula (APSA), atividades laboratoriais (AL) e atividades investigativas (AI) 

que foram planeadas por forma a promover o envolvimento dos alunos na sua própria 

aprendizagem, assumindo-se em todas, e no seu conjunto, uma estratégia dupla: inquiry e 

hands-on. Perspetivou-se, dessa forma, a aprendizagem significativa através da apreensão por 

parte dos alunos, não só da Ciência, como corpo de saberes, mas também como forma de 

pensar com história e valores associados.  

Desta forma, procurou-se promover a educação para a cidadania, associando-se a esta 

perspetiva o conhecimento por parte do professor, ou a procura deste, de aspetos associados à 
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realidade psico-sócio-económica dos alunos, bem como dos seus saberes prévios e conceções 

alternativas. 

O programa da disciplina de Ciências Físico-Químicas para o Ensino Básico (Galvão, et 

al., 2001) apresenta-se numa perspetiva integradora dos saberes das disciplinas de Ciências 

Naturais e Ciências Físico-Químicas, promovendo a compreensão do mundo em que vivemos 

a partir das suas múltiplas interações. Esta perspetiva de como se ensina e aprende tem 

subjacente o objetivo priorizado de promover a literacia científica no terceiro ciclo do ensino 

básico.  

No 7.º ano, o programa tem subjacente dois temas organizadores: Terra no Espaço, que 

inclui os subtemas: Universo, Sistema Solar e Planeta Terra; e o tema Terra em 

Transformação, cujos subtemas são: Os Materiais; Transformações dos Materiais e Energia.  

O manual adotado na Escola Secundária Padre António Macedo, para o 7.º ano  foi: “À 

descoberta do Planeta Azul — Físico-Química, 7.º ano, Terra no Espaço, Terra em 

Transformação” (Maciel & Duarte, 2012).  

O programa da disciplina de Física e Química A para o ensino secundário (Martins, et al., 

2003) no que se refere à componente de Física, na primeira Unidade: “Movimentos na Terra e 

no Espaço”, tem como objetivo o estudo dos principais efeitos das forças nos movimentos - 

numa perspectiva integradora da Cinemática e da Dinâmica. A segunda Unidade: 

“Comunicações”, trata um tema da maior atualidade, cuja evolução e importância têm na 

Física a principal raiz e protagonismo  

O manual adotado na ESPAM para a componente de Física foi: “ Física Química A, Física 

Bloco 2, 11.º/ 12.º ano (Ventura, Fiolhais, Paiva, & Ferreira, 2009). 

A componente de Química inclui duas unidades, a primeira: “Química e Indústria: 

Equilíbrios e Desequilíbrios” visa salientar a importância social e económica da indústria 

química. A segunda Unidade, “Da Atmosfera ao Oceano: Soluções na Terra e para a Terra”, 

pretende desenvolver a compreensão dos alunos sobre os sistemas aquosos naturais, distinguir 

águas próprias para vários tipos de consumo de outras e interpretar diferenças na sua 

composição. Uma abordagem simples de oxidação-redução também é prevista.  
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O manual adotado pela ESPAM para a componente de Química  foi: “Jogo de Partículas”, 

de Maria da Conceição Duarte e Marta Duarte Ramalho, da Texto Editora (Dantas & 

Ramalho, 2008). 

Na ETLA lecionei a disciplina de Física e Química aos alunos dos cursos do ensino 

profissional de Técnicos de: Mecatrónica (3 turmas), Eletrónica, Automação e Instrumentação 

(3 turmas), Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente (1 turma) e Análise Laboratorial/ 

Química Industrial (3 turmas), com horário semanal de 24 horas letivas. 

A organização modular do currículo dos cursos profissionais que a ETLA apresenta na sua 

oferta formativa e que incluem a disciplina de Física e de Química de acordo com o programa 

homologado pelo Ministério da Educação4, é diferente para cada curso por ter sido essa a 

forma de evitar a sobreposição de matérias com as disciplinas da área técnica que lhe estão 

associadas, proporcionando aos alunos uma formação na área científica mais abrangente.  

3.1.1  Na Escola Padre António Macedo 

As atividades letivas consistiram na lecionação de aulas a uma turma do 7.º ano e a uma 

turma do 11.º ano de escolaridade em regime de coensino, e na lecionação a essas turmas de 

aulas que foram por mim planificadas e lecionadas autonomamente na Escola Secundária 

Padre António Macedo e que constam nas tabelas 4 e 5 para cada nível de ensino. 

Tabela 4 Aulas do 7.º ano lecionadas autonomamente 

Unidade Tema Calendarização 
Número de aulas 

lecionadas  

A Terra no Espaço 
Terra e Sistema Solar 1.º período 4 

Movimentos e Forças 1.º período 2 

Terra em 

Transformação 

Substâncias e misturas 

de substâncias 
2.º período 4 

 

                                                

4 http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 
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Tabela 5 Aulas do 11.º ano lecionadas autonomamente 

Unidade Tema Calendarização 
Número de aulas 

lecionadas  

Movimentos na 

Terra e no espaço 

Viagens com o GPS 1º período 3 

Da Terra à Lua 1º período 3 

Comunicações 

Comunicação de 

informação a curtas 

distâncias 

1º período 3 

Comunicação de 

informação a longas 

distâncias 

2º período 3 

Química e Indústria: 

equilíbrios e 

desequilíbrios 

Produção e controlo 

de amoníaco 
2º período 3 

De seguida, encontram-se descritas algumas das atividades letivas desenvolvidas, no 

âmbito do estágio a que se refere o presente relatório, com alunos do 7.º ano e do 11.º ano. 

Gráficos e Planetas (7.º ano)  

Enquadrada no programa do 7.º ano da disciplina de Ciências Físico-Químicas na unidade 

temática “Terra no Espaço”, esta atividade letiva teve a duração de duas aulas de 90 minutos e 

teve como objetivos: 

• Conhecer a constituição do sistema solar; 

• Selecionar, organizar e interpretar a informação através de tabelas e gráficos; 

• Concluir sobre a ordem de grandeza de distâncias no sistema solar. 

A atividade teve como questões motivadoras: 

• O que conhecemos do nosso sistema solar? 

• Quais são as distâncias de cada planeta do sistema solar ao Sol? 

• Qual é o período de translação de cada planeta em torno do Sol? 
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Na primeira aula, através de diálogo, os alunos foram convidados a dizer o que sabiam 

sobre os planetas do sistema solar e foram questionados sobre em que unidades se exprimem 

geralmente as distâncias entre os planetas.  

Definido o objetivo de construir em primeiro lugar um gráfico que representasse a massa 

dos planetas do Sistema Solar, os alunos foram solicitados a pesquisar, no manual adotado, 

informação sobre a massa dos planetas do Sistema Solar. 

 Selecionados os dados pretendidos, em diálogo com os alunos procurámos responder às 

seguintes questões: 

• O que se vai representar no gráfico?  

• Qual será o tamanho do gráfico?  

• Qual será o tipo de gráfico? 

• Quais serão as variáveis a representar em cada eixo?  

• Quais serão as escalas a utilizar? 

A partir da escolha da escala foi desenvolvido o raciocínio proporcional sistemático na 

determinação da altura da barra em centímetros, correspondente a cada planeta. Exemplifiquei 

para um dos planetas no quadro e em seguida os alunos construíram uma tabela com as 

coordenadas, em centímetros, a marcar no gráfico e fizeram a sua representação em papel 

milimétrico.  

Concluído o gráfico, os alunos foram solicitados a responder a questões de interpretação  a 

partir do gráfico obtido e a refletir sobre as dificuldades sentidas na sua construção. 
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Figura 3 - Gráfico de barras, em papel milimétrico de aluno do 7.º ano, relativo à massa dos planetas do Sistema Solar 

Reconhecida a dificuldade na realização do gráfico de barras relativo à massa dos planetas 

do sistema solar, os alunos utilizaram, na segunda aula, que decorreu na sala de informática, 

o programa informático excel para a construção do gráfico. Na sala de informática, com 

auxílio do projetor, exemplifiquei os passos de construção da tabela e de construção do 

gráfico.  

 

Figura 4 - Alunos do 7.º ano, na sala de informática, constroem gráficos utilizando o excel 
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Figura 5 - Tabela e gráfico de barras relativos à massa dos planetas do Sistema Solar de aluno do 7.º ano, utilizando o 
excel 

Em seguida, os alunos utilizaram o excel para a obtenção do gráfico de dispersão do 

período de translação de cada planeta do sistema solar versus	   distância ao Sol. 

Confrontados com os dados relativos ao período de translação dos planetas, em unidades 

diferentes deram conta da necessidade de realizar conversões de unidades. Discutiram-se 

quais as unidades a adotar — dias terrestres? Anos terrestres? Será necessário referir que 

são “terrestres”…?  

Utilizando o projetor, exemplifiquei como é que, utilizando a ferramenta excel, se pode 

fazer a conversão de unidades, de acordo com os cálculos necessários discutidos 

anteriormente. Em seguida, auxiliei os alunos que manifestaram menor autonomia na 

realização da tarefa proposta e verifiquei os gráficos obtidos, fazendo as correções 

necessárias. Finda a tarefa, discutiu-se quais seriam as conclusões a tirar dos gráficos e sobre 

o significado de se unir, ou não, os pontos no gráfico.  
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Figura 6 - Gráfico de dispersão relativo ao período de translação vs distância ao Sol, construído por aluna do 7.º ano 
utilizando o excel 

Posteriormente os gráficos obtidos foram impressos e expostos na sala de aula (Figura 7). 

 

Figura 7 - Alunos do 7.º ano expõem na sala de aula os gráficos construídos 
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No final da aula indiquei aos alunos outro programa informático, online e gratuito,5 por 

forma a promover a construção de outros gráficos que lhes suscitasse curiosidade.  

Em seguida, os alunos exploraram o programa interativo Solar	   System	   Scope6. Na 

sequência de dois alunos terem manifestado interesse em partilhar vídeos que viram na 

internet, relativos ao tema, foi-lhes dada a oportunidade de o partilharem com os colegas 

através da plataforma Moodle. 

Peso e massa dos corpos. Campos de forças e forças gravitacionais, 7.º ano 

Enquadradas na unidade temática “Terra no Espaço”, no subtema “Movimentos e Forças”, 

as aulas que em seguida se descrevem corresponderam a dois períodos de 45 minutos e 

tiveram como tópicos: 

• Força gravítica como força de atração que existe entre todos os corpos do Universo 

que tenham massa; 

• Peso de um corpo como a força de atração gravítica entre um planeta e o corpo; 

• Intensidade da força gravítica e sua relação com a massa dos corpos e com a distância 

entre eles; 

• Variação da força gravítica que a Terra exerce sobre os corpos dentro do seu campo 

gravitacional com a altitude e com a latitude; 

• Invariância da massa de um corpo, independentemente do sítio onde este esteja; 

• Utilização da balança para medir a massa e do dinamómetro para medir o peso. 

As aulas tiveram as seguintes questões motivadoras: 

• Porque caem os corpos? 

• Como se explicam fenómenos como o movimento dos planetas em volta do Sol? 

• Porque não cai a Lua ao encontro da Terra, como uma pedra? 

                                                

5 URL http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx 

6 URL http://www.solarsystemscope.com 
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Na primeira aula, começou-se por fazer referência à interação entre os corpos como objeto 

de estudo da Física e o que são grandezas físicas (vetoriais e escalares). Esta distinção partiu 

de exemplos de forças de contacto, exercidas numa mesa para a deslocar, por exemplo, 

inferindo da necessidade para a caracterização da força de referir a sua direção e sentido para 

além da sua intensidade.  

Em seguida, foi colocada a seguinte questão aos alunos: Será que todas as forças são de 

contacto? A partir do exemplo, conhecido dos alunos, da força magnética exercida por um 

íman e pelo campo magnético criado por este à sua volta e da força elétrica, foi inferida a 

existência de forças de ação à distância.  

Porque é que os corpos caem para a Terra? 

Inferida a existência de uma força de ação à distância que atrai os corpos para a Terra, 

desenhei um esquema no quadro com o planeta Terra e uma zona em volta, a traço 

descontínuo, na qual se faz sentir a força atrativa de natureza gravitacional — campo 

gravítico. Fora dessa zona será que os corpos são atraídos, isto é, têm peso? E massa? O que 

é a massa de um corpo? Em que unidades se mede?  

Após reflexão sobre as questões anteriormente enunciadas, foi referida a dependência da 

força de atração gravítica (ou peso) diretamente proporcional à massa dos corpos e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. 

 A partir de um esquema desenhado no quadro, discutiu-se como varia o peso de um corpo 

na Terra com a latitude e com a altitude. Em seguida colocou-se a seguinte questão: Porque é 

que, por exemplo, duas mesas na sala de aula não se aproximam devido à força de atração 

gravitacional?  

Caracterizou-se o peso de um corpo como uma força de direção vertical e sentido de cima 

para baixo (sentido do corpo para o centro da Terra), e foi referida a dependência da força 

gravítica relativamente à massa dos corpos e ao quadrado da distância entre eles. Nesta 

sequência elaborou-se um quadro com as características que distinguem as grandezas físicas 

peso e massa.  

Em seguida, foram distribuídos dinamómetros aos alunos, que puderam medir (em newton) 

a intensidade da força exercida por eles ao “puxar” a mola, tendo que para isso ter em conta o 

alcance do dinamómetro relacionado com o limite de elasticidade da mola. 
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Figura 8- Alunos do 7.º ano utilizam o dinamómetro para medir forças 

Depois, os alunos determinaram a intensidade do seu peso na Terra e utilizaram a balança 

para medir a massa e o dinamómetro para medir o peso de vários objetos.  

Foi, então, discutido com os alunos, se os objetos (e as pessoas) teriam a mesma massa e o 

mesmo peso na Lua e em outros astros do sistema solar, bem como no espaço, fora de 

qualquer campo gravitacional.  

 

Figura 9 – Escreveu-se no quadro, o valor do peso de um estojo, medido por um aluno 
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Figura 10 -  Questão colocada aos alunos: “O peso do estojo na Terra é 1,4 N... e na Lua pesaria o mesmo?” 

Após referência à força de atração gravítica entre os corpos celestes como a força que 

mantém os planetas nas suas orbitas, foi explorado um documento elaborado em Microsoft 

Powerpoint e discutidas com os alunos as questões: Porque não cai a Lua ao encontro da 

Terra, como uma pedra? O que aconteceria se a Lua não tivesse velocidade em relação à 

Terra? E se, de repente, o campo gravitacional da Terra deixasse de existir? 

Nesta sequência, foi solicitado aos alunos que fizessem um desenho esquemático que 

representasse a trajetória da Lua se as forças gravitacionais da Terra deixassem de existir.  

Após discutidas as conclusões, a aula foi dada por terminada. 

Determinação da massa volúmica de sólidos (AL), 7.º ano 

Integrada na unidade “Terra em Transformação”, no tema “Materiais”, do programa da 

disciplina de Ciências Físico-Químicas do 7.º ano de escolaridade, esta atividade laboratorial 

consistiu na determinação da massa volúmica de alguns sólidos e teve a duração de uma aula 

de 45 minutos. 
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Os objetivos da atividade foram: 

• Medir massas e volumes; 

• Verificar a proporcionalidade existente entre a massa e o volume para um sólido 

homogéneo; 

• Identificar uma substância através da sua massa volúmica. 

A atividade teve as seguintes questões motivadoras: 

• Será que a massa volúmica do material que constitui um corpo é independente da sua 

massa e do seu volume? 

• Será possível identificar um material a partir da determinação da sua massa 

volúmica? 

Na primeira parte da aula, os alunos, organizados em grupos, mediram a massa de 

diferentes corpos homogéneos, sem forma geométrica definida, todos do mesmo material e 

determinaram o seu volume utilizando o método do deslocamento de líquido. 

Foi fornecido aos alunos um documento auxiliar no registo das medições, na elaboração do 

gráfico, no registo dos resultados dos cálculos e no registo das conclusões (Anexo 4), que 

inclui algumas questões pós-laboratoriais.  

 

Figura 11 – Alunas do 7.º ano medem massas e volumes durante a realização, em grupo, da atividade laboratorial 



25 

Após verificação do valor correspondente a cada divisão na escala, associada ao 

instrumento de medida de volume, os alunos registaram o valor das medições efetuadas e 

representaram graficamente os valores obtidos para o volume vs massa de três objetos do 

mesmo material, a fim de inferirem sobre a proporcionalidade verificada entre essas 

grandezas e apresentarem um valor para a massa volúmica de cada material constituinte de 

cada um dos corpos. 

 

Figura 12 - Alunos do 7.º ano determinam a massa volúmica dos sólidos a partir dos resultados das medições efetuadas 

 

Figura 13 - Tabela de resultados obtidos por um grupo de alunos a partir da medição da massa e do volume de três 

objetos do mesmo material (chumbo)  
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Figura 14 - Gráfico que representa a massa vs volume de três objetos do mesmo material  construído por um aluno do 7.º 
ano 

Na segunda parte da aula, os alunos mediram a massa de corpos homogéneos, com forma 

geométrica definida (cubo), constituídos por materiais diferentes e com o mesmo volume, a 

fim de identificarem o material de que eram constituídos. Determinaram matematicamente o 

volume dos cubos e confirmaram o valor obtido utilizando o método do deslocamento de 

água.  

Depois de determinada a massa volúmica de cada material, os alunos consultaram uma 

tabela de massas volúmicas presente no manual adotado, a fim de identificarem, a partir dela, 

o material de que eram constituídos os corpos.  

Por fim, foi solicitado aos alunos a determinação da massa correspondente a um dado 

volume de um dos materiais utilizados, bem como a determinação do volume correspondente 

a uma dada massa, envolvendo conversões de unidades.  

Durante a primeira parte da atividade, verificou-se que alguns alunos não conseguiram 

obter graficamente uma relação de proporcionalidade direta entre a massa e o volume para o 

material considerado (chumbo).  
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Esta circunstância, à qual não é alheia a necessidade de utilizar como instrumento de 

medida de volumes uma proveta de 200 ml, com o valor de menor divisão da escala de 2 

centímetros cúbicos (devido ao volume dos corpos utilizados), indicia a necessidade de uma 

maior familiarização dos alunos relativamente aos procedimentos envolvidos na leitura de 

volumes em instrumentos graduados, em particular: leitura do menisco, posicionamento 

relativamente à escala de leitura, realização de estimativas de fração de escala, relação entre a 

menor divisão da escala do instrumento utilizado e incerteza associada à medição efetuada. A 

este propósito, foi discutido com os grupos porque é que foram diferentes os valores 

encontrados para a massa volúmica do chumbo. 

A interpretação do gráfico obtido a partir da sua construção através da representação da 

massa vs volume para um dado material, não se esgotando na verificação da 

proporcionalidade direta entre os valores medidos, permite obter, a partir desta, através de 

leitura direta no gráfico ou por extrapolação, os valores correspondentes para o volume, ou 

para a massa, de corpos do mesmo material, com valores de massa ou de volume diferentes 

dos valores medidos. A par da discussão sobre a legitimidade dessas leituras, baseada na 

importância do número de pontos (a considerar) no gráfico. 

Numa variante à proposta de atividade laboratorial apresentada, poderia perspetivar-se a 

utilização de vários materiais, e não apenas de um, na determinação de massas e volumes, a 

fim de representar, no mesmo gráfico, os valores correspondentes à massa vs volume para 

cada material, permitindo tirar conclusões quanto à relação de proporcionalidade entre estas 

grandezas e não apenas em relação aos valores medidos (porque se mantém a 

proporcionalidade para outros materiais). Por outro lado, o gráfico assim obtido permitiria 

relacionar a massa volúmica de cada substância com o declive de cada uma das retas obtidas 

na representação gráfica.  

Os alunos consultaram a tabela de massas volúmicas no manual adotado (Maciel & Duarte, 

2012, p. 42) a fim de compararem os valores obtidos com os valores tabelados, tendo sido 

necessário acrescentar valores à tabela. 

Separação de misturas de substâncias (AI), 7.º ano 

A atividade no laboratório sobre técnicas de separação de misturas, consistiu numa 

atividade investigativa a realizar pelos alunos, divididos em turnos, tendo decorrido em três 
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períodos de 45 minutos com cada turno. A atividade teve na sua planificação seis vetores 

principais cujo cumprimento se descreve em seguida. 

A primeira aula, de 45 minutos, decorreu em diálogo com os alunos, assente nas ideias 

sobre misturas (homogéneas e heterogéneas) e sobre processos de separação de misturas, 

partindo do conhecimento prévio dos alunos e relacionando o processo de separação com a 

propriedade das substâncias que o permite (1). 

O diálogo com os alunos envolveu conceitos já referenciados em outras aulas tais como: 

campo gravítico vs campo magnético, massa, peso e massa volúmica. Este período da aula 

terminou com a exploração do mapa de conceitos (Anexo 2), disponibilizado aos alunos como 

recurso auxiliar à organização conceptual das ideias discutidas.  

Seguidamente, durante o período de 45 minutos que se sucedeu (2), foi necessário 

demonstrar como se faz: uma decantação (sólido-líquido, líquido-líquido), uma filtração, uma 

destilação.  

Durante a demonstração da filtração simples, a partir de uma mistura de terra e água, os 

alunos foram convidados a refletir sobre potabilidade da água vs limpidez (relacionando com 

Ciências Naturais) — A “água” (filtrado) assim obtida por filtração, pode-se beber? — e 

sobre o tamanho das partículas que ficam retidas nos filtros bem como a sua relação com a 

porosidade do papel, apelando para o sentido da existência de diferentes tamanhos de 

partículas, mesmo das que não se veem. 

 A ideia do tamanho das partículas —  perspetivada a sua recuperação, aquando de novas 

aulas no laboratório sobre transformações químicas — foi aqui referida com o intuito de 

apelar para uma primeira conscientização para os aspetos de segurança que envolvem o 

trabalho em contexto laboratorial, através da relação entre a porosidade do papel e partículas 

retidas e a porosidade da pele, que não deixa passar a água mas deixa passar outras partículas 

(contaminação química por via cutânea).  

Questionados sobre qual a propriedade que permite, por decantação, a separação de uma 

mistura de azeite e água nos seus componentes, os alunos referiram “a densidade”, pelo que 

foram questionados se se poderia utilizar essa técnica para separar álcool e água, que também 

têm densidades diferentes. Assentimos, em conjunto, que não era possível separá-los por esse 

processo e, nessa sequência, foi referido o conceito de “imiscibilidade”. 
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Em seguida, questionei os alunos sobre qual seria o tipo de mistura que se obtém a partir 

da mistura de álcool com água. A essa questão os alunos responderam: “homogénea”, tendo 

tido, no entanto, dificuldade de uma forma geral, em referir qual seria a técnica separativa que 

usariam para separar esses dois componentes.  

Nesse momento, convidei os alunos a dirigirem-se à montagem da destilação simples, e 

junto à montagem fui descrevendo as fases que envolvem a destilação, apelando à sua 

contribuição para essa descrição, usando do vocabulário que já conheciam quanto às 

mudanças de estado físico e concluindo sobre qual a propriedade que permite a separação dos 

componentes. 

No final da descrição, questionei os alunos sobre qual seria a razão de a água, à saída do 

condensador, estar a uma temperatura mais elevada do que à entrada, tendo detetado a 

seguinte conceção alternativa: os alunos consideraram que a água que circula no condensador 

está “quente” porque se encontra junto ao balão de destilação aquecido pela manta de 

aquecimento, que também está “quente”; pelo que os alunos não compreendem o processo de 

trocas de calor que ocorre entre o destilado e a água de refrigeração no condensador. 

Por fim foi solicitado aos alunos, organizados em grupos, que pensassem como se poderia 

separar uma mistura de sal, areia e limalha de ferro, indicando o material necessário à sua 

realização (3). Será possível separar sal, areia e ferro? (Anexo 3).  

Discutidas com os grupos, um a um, as estratégias encontradas, os alunos mediram (4) a 

massa dos componentes da mistura, com o objetivo de a medir após a separação, e iniciaram o 

processo separativo. 

Durante a realização da atividade — que envolveu a separação magnética como técnica  

incluída no processo global encontrado para a separação dos componentes da mistura —  os 

alunos foram convidados a verificar se outro metal (zinco) é atraído pelo íman, a fim de 

prevenir a consolidação da conceção alternativa comum junto dos alunos de que “todos os 

metais são atraídos por ímanes” (Teixeira, 2011, p. 91). 

Na aula de 45 minutos seguinte que contemplou esta atividade, os alunos realizaram (5) a 

separação de acordo com a estratégia encontrada na aula anterior.  
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Figura 15 - Aluno do 7.º ano executa a filtração, técnica separativa incluída no processo global encontrado para a 
separação dos componentes da mistura 

A aula no laboratório envolveu o seguinte aspeto de segurança a ter em conta — o uso de 

óculos de segurança devido à ocorrência de projeções a partir da solução (sobressaturada) em 

ebulição (Figuras 16 e 17). 

 

Figura 16 – Foi necessário o uso de óculos de segurança, devido à ocorrência de projeções, durante a ebulição da solução 
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Figura 17 – Resultado da ocorrência de projeções durante a ebulição da solução 

 

Figura 18 - Componentes da mistura obtidos por um grupo de alunos do 7.º ano, após separação 

No final, os alunos puderam comparar a massa de limalha de ferro obtida com a que 

tinham medido inicialmente e foram discutidos os procedimentos que seriam necessários 

(secagem da areia e do sal) por forma a poder-se avaliar a eficiência global do processo de 

separação dos componentes da mistura (6). 

A reflexão sobre a aula permitiu considerar os seguintes aspetos a melhorar: (1) Dar a 

conhecer a origem etimológica dos prefixos homo e hetero, para além do seu significado. (2) 

Convidar os alunos a realizar um desenho esquemático, com legenda, de cada processo 

separativo demonstrado pela professora. (3) Escrever no quadro as palavras novas- como 

“imiscíveis”, “volátil”, e uma definição simples. (4) Fornecer aos alunos um desenho 

esquemático da montagem da destilação para completarem com a legenda, observando a 

montagem no laboratório. (5) Discutir com os alunos as relações e significados entre ebulição 
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e vaporização (o álcool não evapora só quando entra em ebulição; a roupa seca (a água 

evapora) sem entrar em ebulição).  

A existência de condições de projeção de diapositivos no laboratório, envolvendo os 

recursos: computador e projetor, permitiria a exploração do mapa de conceitos de forma mais 

eficaz e teria permitido explorar o paralelismo entre as técnicas separativas realizadas em 

laboratório e as realizadas na indústria, em particular na indústria que faz parte do meio onde 

se insere a escola, como por exemplo: a fábrica de reciclagem de pneus — Recipneu (que 

inclui a separação magnética no seu processo) e a Refinaria de Sines, a propósito da 

destilação. 

Viagens com o GPS (APSA), 11.º ano 

Esta atividade prática de sala de aula (APSA), enquadrada no tema Viagens com o GPS 

presente na unidade Movimentos na Terra e no Espaço do programa de Física Química A , do 

11.º ano, consistiu em usar um telemóvel com GPS para aquisição de dados sobre um 

percurso e proceder ao tratamento dos dados a partir do excel, com vista à obtenção do gráfico 

que traduz a trajetória relativa ao percurso efetuado a partir de coordenadas geográficas e de 

coordenadas cartesianas, e também do gráfico que traduz a distância percorrida versus tempo. 

A atividade teve a duração de 135 minutos.  

No primeiro período de 45 minutos foram recordados, da aula anterior, os objetivos da 

atividade, os recursos necessários, bem como as várias etapas conducentes à sua realização.  

Em seguida, com o auxílio de um documento elaborado utilizando o Microsoft Powerpoint, 

foram discutidas as características dos dados obtidos a partir do GPS (coordenadas 

geográficas) e discutidas as seguintes questões prévias:  

O que representam a latitude e a longitude? 

Qual é a distância percorrida quando varia 1° de latitude? E de longitude? 

No início do segundo tempo de 45 minutos foi escolhido e realizado o percurso dentro do 

recinto da escolar com um telemóvel com GPS a fim de se obter, no tempo decorrido (elapsed 

time), os dados relativos à posição em coordenadas geográficas (Figura 19). 
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Figura 19 – Escolha e realização do percurso a pé, dentro do recinto da Escola Secundária Padre António Macedo- 
Atividade: Viagens com o GPS 

Após a realização do percurso e gravados os dados no telemóvel em formato .gpx, 

regressámos ao interior da escola para uma sala de informática e, até ao final do segundo 

tempo letivo de 45 minutos, no computador, com o auxílio do projetor, foram dadas 

indicações aos alunos dos passos a seguir, consentâneos com o desenvolvimento da atividade. 

Para tal, foi utilizado como exemplo, um ficheiro de dados obtido da mesma forma, referente 

a um percurso efetuado na cidade de Vila Nova de Santo André, conhecido dos alunos.  

Os alunos obtiveram a partir do GPS Visualizer o desenho da trajetória relativo ao percurso 

efetuado (Figura 20) e gráficos da distância percorrida vs tempo decorrido (Figuras 22 e 23). 

Utilizando o excel, obtiveram também o gráfico que traduz a trajetória do percurso efetuado, 

em coordenadas cartesianas. 
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Figura 20 - Desenho da trajetória relativo ao percurso efetuado pelos alunos, no recinto da escola, obtido no Google 
Maps, a partir do programa GPS Visualizer 

 

Figura 21 - Alunos do 11.º ano, na sala de informática, controem tabelas e gráficos relativos ao percurso efetuado 
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Figura 22- Gráfico obtido pelos alunos através do GPS Visualizer, a a indicação, a cor, da rapidez em cada troço do 
percurso efetuado  

 

Figura 23 - Gráfico obtido pelos alunos através do GPS Visualizer, com a indicação, a cor, da direção do movimento 

Esta atividade apresentou, como foco principal, a desconstrução de uma das conceções 

alternativas dos alunos na interpretação de gráficos, que se traduz na interpretação da 

distância percorrida por um móvel vs tempo decorrido como representativa da trajetória do 

móvel.  
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Contribuiu para esse objetivo a realização, pelos próprios alunos, do percurso a partir do 

qual foram obtidos os dados para a construção dos gráficos. Por outro lado, a interpretação e a 

exploração dos gráficos obtidos, bem como a abertura de um leque de possibilidades para a 

obtenção de outros, por exemplo através do GPS Visualizer, permitiu aos alunos o 

reconhecimento dos gráficos, como forma de comunicação em ciência, através da utilização 

de uma tecnologia que envolve dados espaciais, contribuindo para a sua literacia científica,  

incluídas a tecnologia, a engenharia e a matemática. 

Queda Livre (AL), 11º ano 

Esta atividade, prevista no Programa da disciplina de Física Química A, para o 11.º ano, 

teve a duração de 135 minutos e consistiu numa atividade de investigação que permitiu aos 

alunos concluir sobre se a aceleração gravítica depende da massa do corpo e/ou da altura da 

queda (Anexo 5). 

Os objetivos da atividade foram: 

• Distinguir força, velocidade e aceleração; 

• Reconhecer que, numa queda livre, corpos com massas diferentes experimentam a 

mesma aceleração; 

• Determinar, a partir dos dados obtidos, o valor da aceleração da gravidade e 

compará-lo com o valor calculado a partir da Lei da Gravitação Universal, para 

uma distância da ordem de grandeza do raio da Terra. 

A atividade teve as seguintes questões prévias:  

• O que significa cair? 

•  De que movimento está animado um corpo em queda livre?  

• Em que circunstâncias se pode desprezar os efeitos da resistência do ar e da 

impulsão? 

Os primeiros 45 minutos da aula foram reservados à questão sobre qual é o tipo de 

movimento de que está animado um corpo em queda livre, e qual é a equação que o traduz. 

Esta questão mereceu dar a conhecer aos alunos uma perspetiva histórica sobre o estudo do 

movimento, fazendo referência a Galileu.  
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Fez-se referência a que, em ruptura com o pensamento aristotélico que perdurou durante 

2000 anos, Galileu (1564-1642) defendeu que corpos desiguais caem no ar quase ao mesmo 

tempo e considerou essa invariância aproximada do tempo de queda mais importante do que a 

evidência empírica segundo a qual os corpos mais pesados demoram menos tempo a cair.  

Sendo a ciência uma atividade coletiva, foi importante sublinhar, junto dos alunos, que 

Galileu também partiu do trabalho dos seus predecessores. Desta forma, foi utilizada a 

descrição presente no livro “História da Matemática” (Estrada, Correia de Sá, Queiró, Silva, 

& Costa, 2000, p. 556) na qual se destacam, nos séculos XIII e XIV, as escolas de Oxford e 

Paris. 

 Aos matemáticos de Oxford deve-se o conceito de velocidade instantânea e à 

Universidade de Paris, por seu lado, deve-se a apresentação, atribuída a Oresme, de uma 

classificação dos movimentos diferente da Física aristotélica: 

- movimento uniforme, em que a velocidade é constante; 

- movimento uniformemente diforme, em que a aceleração é constante; 

- movimento diformemente diforme, em que a aceleração não é constante. 

Nesta sequência, foi também referida aos alunos a prova geométrica, atribuída a Oresme da 

proposição conhecida pelo teorema de Merton (Figura 24) : “considere-se um movimento 

uniformemente diforme, começando com velocidade nula no instante A e atingindo no 

instante B a velocidade representada pelo segmento de reta BC.  

 

Figura 24 - Prova geométrica do teorema de Merton 

Seja D o instante médio entre A e B, no qual o móvel atinge a velocidade média 

representada pelo segmento de reta DE, então o espaço percorrido por um móvel animado de 
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um movimento uniformemente diforme é igual ao espaço que o móvel percorreria, durante o 

mesmo intervalo de tempo, se estivesse animado de um movimento uniforme cuja velocidade 

pudesse ser representada pelo segmento de reta DE. “ 

Destacada a importância deste teorema para Galileu deduzir a relação entre o espaço 

percorrido e o tempo de queda de um corpo, foi referido aos alunos que, uma vez que a 

verificação quantitativa direta dos corpos em queda livre não era de todo rigorosa, Galileu 

planeou uma verificação indireta desse movimento numa situação experimental (Harvard 

Project Physic, 1978, p. 56).  

Galileu descobriu que quando uma esfera (sem velocidade inicial) rolava ao longo do 

plano inclinado fazendo um ângulo fixo com a horizontal, o quociente da distância percorrida 

pelo quadrado do tempo era sempre o mesmo (d/t2 constante para cada inclinação do plano). 

Descobriu também que quando se variava o ângulo, o quociente, d/t2 tomava um novo 

valor, embora permanecesse constante para cada ângulo independentemente da distância 

percorrida.  

Confirmada a constância de d/t2, característica de aceleração uniforme, Galileu extrapolou 

para o caso particular de o ângulo ser de 90º, concluindo que o movimento de queda livre era 

um movimento uniformemente acelerado. 

 Foram ainda discutidas as críticas relativamente ao procedimento de Galileu, que se 

devem, em primeiro lugar à precisão dos tempos medidos pelo relógio de água, por não 

haverem, à época, relógios mais precisos que permitissem a Galileu a garantia da 

proporcionalidade entre a distância percorrida e t2 para distâncias diferentes mantendo o 

ângulo e, por outro lado, por se admitir que Galileu não poderia ter experimentado ângulos 

superiores a 6º, comprometendo a extrapolação para 90º da constância da proporcionalidade 

entre d e t2. Finalmente a circunstância de Galileu não ter distinguido os dois movimentos de 

queda da esfera para grandes inclinações do plano: rolar e deslizar. 

Com início do segundo período de 45 minutos e prolongando-se nos 45 minutos seguintes, 

a atividade laboratorial partiu das seguintes questões: Esta experiência envolve a medição de 

distâncias, usando sensores de distância. Como funciona este processo de medição? 

Foi necessário dar a conhecer aos alunos que o sensor de distância emite impulsos de 

ultrassons a intervalos regulares (5, 10, 20 ou 50 por segundo, no caso dos sensores PASCO). 
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O que são ultrassons? E que o sensor dispõe também de um detetor (de ultrassons). Foi ainda 

referido que estes sensores medem distâncias ao sensor (várias vezes por segundo conforme o 

número de impulsos emitidos por segundo) e que os resultados de velocidade e aceleração são 

obtidos por cálculos (processamento) sobre os dados da distância.  

Os alunos realizaram a atividade laboratorial, organizados em grupos, com o auxílio de um 

computador com o software DataStudio instalado, e um sensor de distância PASport.  

Uma vez que só havia um sensor de distância disponível para a realização da atividade, a 

gestão do tempo de aula envolveu a realização de uma ficha de trabalho intitulada “Teste 

sobre gráficos de sensores” (Anexo 6) por parte dos alunos que não estavam naquele 

momento envolvidos na atividade laboratorial. 

A ficha de trabalho contribuiu assim para promover o desenvolvimento da capacidade de 

interpretação deste tipo de gráficos, sendo essa uma competência (também) necessária ao 

desenvolvimento da atividade laboratorial, nomeadamente na análise de resultados obtidos na 

forma de gráficos de um sensor. 

No início da realização da atividade laboratorial, com cada grupo, foi definida a taxa de 

aquisição de dados, os alunos familiarizaram-se com o software e planearam a atividade a fim 

de a realizarem  autonomamente. Durante o tempo de trabalho autónomo por parte dos alunos 

envolvidos na atividade laboratorial, prestei apoio aos outros alunos que realizavam, ao 

mesmo tempo, a ficha de trabalho.  

Durante a realização da atividade laboratorial, os alunos colocaram o sensor acoplado a um 

suporte universal, podendo fazer variar a distância do sensor ao solo, correspondendo as 

distâncias às diferentes alturas a partir das quais os corpos foram deixados cair. Os alunos 

utilizaram dois corpos maciços de madeira com a forma de um paralelepípedo, com massas 

diferentes. 

Os grupos realizaram para cada experiência, no total de três, os ensaios que consideraram 

necessários, até obterem, para cada uma, um conjunto de gráficos, em cada um dos quais se 

encontrou representada a distância do objeto ao sensor vs tempo decorrido, o que permitiu a 

escolha de apenas um dos gráficos para cada experiência (após verificada concordância entre 

as curvas obtidas, dentro dos limites considerados). 
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A partir dessa curva, utilizando uma funcionalidade do software DataStudio que 

acompanha o sensor, foi realizado um ajustamento aos valores obtidos da distância ao sensor 

em função do tempo, permitindo a determinação do valor da aceleração gravítica.  

 

Figura 25 – Exemplo de gráfico que traduz a distância de um corpo ao sensor vs tempo decorrido, obtido por um grupo 
de alunos do 11.º ano , durante a realização da atividade Queda Livre  

Sobre a atividade laboratorial, foi solicitado aos alunos a realização, pelos grupos formados 

durante a realização do trabalho laboratorial, de um relatório, cuja estrutura deveria incluir os 

seguintes tópicos: Autores, Título; Objetivo, Método; Conclusão e Discussão de Resultados. 

 

Figura 26 – Tabela de resultados extraído do relatório de um grupo de alunos sobre a atividade Queda Livre 

Os alunos puderam concluir que a aceleração gravítica não depende da massa dos corpos 

nem da altura a partir da qual caem e determinaram a percentagem de desvio em relação ao 

valor calculado a partir da Lei da Gravitação Universal. 
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3.1.2  Na Escola Tecnológica do Litoral Alentejano 

Na prática letiva do ano letivo 2012/2013, para além das atividades planificadas de acordo 

com o Programa homologado pelo Ministério de Educação para os cursos profissionais, foi 

implementada a metodologia de projeto no apoio da disciplina de Física e Química a Projetos 

de Prova de Aptidão Profissional (PAP). A PAP acontece no 3.º ano dos cursos profissionais e 

constitui, fundamentalmente, um espaço de experimentação e síntese no qual se pretende que 

os alunos despertem para um projeto de natureza transdisciplinar apoiado pela interligação 

estreita dos tópicos que constituem as disciplinas do curso.  

A PAP, pela sua natural abrangência, desempenha assim uma função de “pivot” no 

conjunto de todas as disciplinas. A sua realização envolve uma metodologia de trabalho e 

acompanhamento na disciplina Formação em Contexto de Trabalho (FCT), cabendo aos 

Coordenadores de Curso e orientadores de projeto a sua articulação com todas as outras 

disciplinas. As fases de desenvolvimento do projeto compreendem a Proposta, Planeamento, 

Execução e Avaliação. No ano letivo 2012/2013, assumiram especial relevância, no que se 

refere ao envolvimento da disciplina de Física e Química, dois projetos do curso de Técnico 

de Mecatrónica: Dirigível controlado via PC e Robot Móvel com Equilíbrio Dinâmico.  

No projeto intitulado Dirigível controlado via PC, os alunos foram confrontados com a 

questão de qual seria o volume necessário de um balão cheio de hélio para que este se 

encontrasse em equilíbrio estático, no seio do ar, com os componentes a ele acoplados. A 

resolução do problema por parte dos alunos envolveu tópicos já estudados no módulo Forças 

e Movimentos (condição de equilíbrio estático de um corpo, quanto à translação) e no módulo 

Hidrostática e Hidrodinâmica (Lei de Arquimedes). 

 

Figura 27 - A partir do desenho em AutoCad, os alunos representaram as forças que se exercem no Dirigível, na situação 

de equilíbrio estático 
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Primeiramente os alunos projetaram construir, eles próprios, o balão, que teria a forma de 

um elipsoide sustentado no seu interior por uma estrutura em madeira. Posteriormente os 

alunos reconheceram a dificuldade de construir o invólucro garantindo a sua estanquicidade e 

optaram por fazer uma estimativa do volume do balão e, a partir dela, fazer uma encomenda 

do balão a uma empresa. O problema, que se traduziu em conhecer o volume que o balão teria 

que ter a partir da condição de equilíbrio estático, revelou dificuldades pela circunstância de 

haver dependência entre o volume que o balão teria que ter e a sua massa, isto é: a massa de 

hélio e a do invólucro que daria forma ao balão. 

 

Figura 28 - Dirigível controlado via PC, Projeto de Prova de Aptidão Profissional de alunos do Curso de Técnico de 
Mecatrónica da Escola Tecnológica do Litoral Alentejano no ano letivo 2012/2013 

O projeto designado Robot Móvel com Equilíbrio Dinâmico, como por vezes acontece, 

envolveu os alunos em tópicos que transcendem o Programa da disciplina de Física e Química 

para os cursos profissionais. Na fase de planeamento, os alunos foram confrontados com a 

questão de onde colocar a bateria do robot, a fim de obter uma melhor prestação no 

restabelecimento do equilíbrio, após uma situação de desequilíbrio.  

A partir da localização do centro de massa, reconhecida a sua importância no estudo das 

condições de equilíbrio estático dos corpos rígidos e no estudo da sua dinâmica, os alunos 

pensaram que a posição da bateria junto ao eixo que une as rodas seria a situação mais 

vantajosa. Sendo menor a distância do centro de massa ao eixo de rotação, menor seria o 

torque do peso e consequentemente o torque requerido aos motores do robot para o equilibrar.  
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 Sendo necessárias as noções de aceleração angular e de momento de inércia, foi sugerida 

aos alunos a experiência de equilibrar um martelo, colocando-o, assente num dedo, nas 

situações em que o apoio é a base da haste ou quando é o ponto médio da parte de aço (Figura 

29). 

 

Figura 29 - Aluno do 3.º ano do Curso de Técnico de Mecatrónica, na Escola Tecnológica do Litoral Alentejano, durante 
a realização do projeto Robot Móvel com Equilíbrio Dinâmico, conducente à Prova de Aptidão Profissional no ano letivo 

2012/2013, experimenta situações de equilíbrio dinâmico de um corpo rígido: em qual das situações é mais fácil 
equilibrar o martelo? 

 Os alunos concluíram que, numa situação de equilíbrio dinâmico, se a bateria fosse 

colocada no topo, a aceleração angular seria menor, sendo por isso mais fácil o 

restabelecimento da situação de equilíbrio por ser mais dilatado o intervalo de tempo para o 

conseguir. No entanto, por nessa circunstância ser maior o torque requerido por parte dos 

motores do robot para contrabalançar o torque do peso, os alunos concluíram tratar-se de uma 

situação de compromisso entre os dois fatores: o tempo de resposta no autoequilíbrio e o 

torque necessário por parte dos motores. 
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Figura 30 – Desenho, em AutoCad, com a localização do centro de massa no plano xOy (valores das coordenadas em 
mm)  do Robot Móvel com Equilíbrio Dinâmico—  Projeto de Aptidão Profissional de uma grupo de alunos do Curso de 

Técnico de Mecatrónica, na ETLA no ano letivo de 2012/2013  

 

Figura 31 – Esquemas obtidos a partir do AutoCad , com representação das forças aplicadas no robot, numa situação de 
desequilíbrio — Robot Móvel com Equilíbrio Dinâmico — Projeto de Aptidão Profissional- de um grupo de alunos do 

Curso de Técnico de Mecatrónica, na ETLA, no ano letivo de 2012/2013 

 

Figura 32 - Aluno do Curso de Técnico de Mecatrónica na apresentação do Projeto Robot Móvel com Equilíbrio 
Dinâmico, na apresentação da Prova de Aptidão Profissional, na ETLA, no ano letivo 2012/2013 
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A metodologia de projeto, aqui referida no contexto das Provas de Aptidão Profissionais 

dos cursos profissionais, assume uma perspetiva integradora das aprendizagens, promovendo 

o protagonismo do aluno na aprendizagem de novas ideias a partir da experiência, ajudando-o 

a pensar cientificamente antes de começar a execução do projeto e a desenvolver capacidades 

e competências transversais como a autonomia, motivação, autoconfiança, sentido de 

responsabilidade, espírito crítico, assim como competências no domínio da comunicação oral, 

escrita, uso de tecnologias de informação e de simuladores computacionais que permitem a 

elaboração de modelos no estudo de situações complexas (Figura 33) e inferir, a partir da 

manipulação de variáveis, quais as escolhas mais acertadas na elaboração do projeto. 

 

Figura 33 - Modelo de um robot sobe escadas, construído por aluno do 3.º ano do Curso de Técnico de Mecatrónica 
utilizando o programa de simulação interativa Algodoo7 

3.2 “ Da Física à Química”- um blogue de e para os 

alunos 

O blogue, intitulado “Da Física à Química” e encontrado a partir do endereço URL: 

http://mc2h2o.blogspot.pt, existe desde 2008 e partiu do interesse manifestado por alunos da 

                                                

7 O Algodoo é um programa de simulação interativa, disponível gratuitamente na internet, 

 URL http://www.algodoo.com 
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ETLA em publicar trabalhos realizados por eles, no âmbito da disciplina de Física e Química, 

considerados de interesse para outros. 

 

Figura 34 - Aspeto global do blogue "Da Física à Química" 

O blogue tendo como objetivos estimular o gosto de aprender e o prazer de pensar, 

representou, desde o início, uma forma de cativar e de despertar o interesse pela disciplina.  
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Os alunos, sob a minha orientação, investiram-se, eles próprios, no papel de divulgadores 

de ciência e de tecnologia8, correspondendo a desafios que vão ao encontro dos seus 

interesses9, congratulando-se por isso e, consentaneamente, experimentando a 

responsabilidade de o ser.  

Ao longo do tempo de vida do blogue, para além de continuar a cumprir a principal função 

de estimular a curiosidade dos alunos relativamente a assuntos relacionados com a Física e a 

Química e que por vezes transcendem os tópicos lecionados nas aulas, o blogue passou a 

funcionar como um repositório de fácil acesso a materiais (vídeos, applets, textos, atividades) 

considerados úteis pelos seus (co)autores, como recursos de ensino e de aprendizagem a 

utilizar nas aulas, na forma de partilha de recursos, sendo disso exemplo a atividade de 

palavras cruzadas sobre a Tabela Periódica10, realizada a partir do software Hot Potatoes11, ou 

a descrição da atividade de determinação do “tamanho” de uma molécula12. 

Devido ao solicitado acompanhamento extracurricular da disciplina de Física e Química no 

desenvolvimento de Provas de Aptidão Profissional dos cursos de Mecatrónica e dado o 

reconhecido interesse manifestado pelos alunos finalistas – “donos” dos projetos- em divulgá-

los, bem como o interesse dos alunos do 2.º ano em conhecer e estudar os projetos, 

contextualizados nos tópicos da disciplina que são objeto da sua aprendizagem, tem o blogue 

cumprido também essa função13. 

O serviço de publicação Blogger, disponibilizado pela empresa Google através do domínio 

blogspot.com, apresenta como funcionalidades a possibilidade de coexistência de múltiplos 

autores e administradores, permitindo conhecer a quem o administra, as páginas mais 

visitadas, as palavras-chave utilizadas, a nacionalidade do público que o visita bem como a 

publicação de comentários.  

                                                

8 URL http://mc2h2o.blogspot.pt/2013/03/impressora-3d-tecnologia-do-futuro.html 

9 URL http://mc2h2o.blogspot.pt/2013/06/ouvir-radio.html 

10 URL http://mc2h2o.blogspot.pt/2012/04/palavras-cruzadas.html 

11 URL http://hotpot.uvic.ca 

12 URL http://mc2h2o.blogspot.pt/2012/04/de-que-tamanho-sao-as-moleculas.html 

13 URL http://mc2h2o.blogspot.pt/2013/06/dirigivel.html 
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Figura 35 – Número de visualizações de páginas do blogue, por país, desde 2007 

 

Figura 36 - Quadro resumo do número de visualizações de páginas do blogue por país, num período de 7 dias 

 

Figura 37 – Indicação das páginas do blogue — “Mensagens”— mais visitadas num período de 7 dias 
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3.3 Atividade não curricular 

No âmbito do estágio, a que se refere o presente relatório, a atividade não curricular 

consubstanciou-se na participação em atividades previstas no plano de atividades da ESPAM- 

Dia Aberto na ESPAM, Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva do Lousal e Projeto “À 

procura de pequenos cientistas”.  

Paralelamente, na ETLA participei no acompanhamento de Projetos conducentes à Prova de 

Aptidão Profissional de alunos dos cursos de Técnicos de Mecatrónica e de Eletrónica, 

Automação e Instrumentação. 

3.3.1  Dia Aberto na Escola Padre António Macedo 

O Dia Aberto na ESPAM foi um evento previsto no Plano de Atividades da escola, dirigido à 

comunidade escolar que a inclui, que contou com a proposta de atividades aos visitantes pelos 

vários grupos disciplinares. 

 No âmbito da Física e da Química foram propostas por mim atividades que estiveram 

presentes no Dia Aberto e que foram pensadas por forma a promover a interação com os 

visitantes. 

 As atividades receberam as seguintes designações: “Submarino de Descartes”, “Bola de 

Plasma”, “Fibras Óticas”, “Experiência invisível” e “Explosão de Cores” (Figuras 38 e 39). 

As atividades no âmbito da Física e da Química decorreram nos laboratórios de Química 

da escola e foram distribuídas por bancadas a cada uma das quais esteve associado um painel 

explicativo de que é exemplo o apresentado no Anexo 7. As atividades no âmbito da Física e 

da Química contaram com o apoio de professores da disciplina e de alunos do 11.º ano do 

Curso Científico- Humanístico de Ciências e Tecnologias. 
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Figura 38 – Atividades, no âmbito da Física e da Química, utilizando um kit de ótica, no Dia Aberto da Escola 
Secundária Padre António Macedo 

 

Figura 39 - Atividades no âmbito da Física e da Química no Dia Aberto da Escola Secundária Padre António Macedo 

3.3.2  Visita de Estudo ao Centro Ciência Viva do Lousal 

A visita de estudo ao Centro Ciência Viva do Lousal— Mina de Ciência, foi uma atividade 

realizada com as turmas do 7.º ano de escolaridade da ESPAM no âmbito das disciplinas de 

Ciências Físico-Químicas e de Ciências Naturais tendo como objetivos gerais: a divulgação 
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do conhecimento científico e tecnológico; despertar a curiosidade para a ciência e pelo 

conhecimento em geral; incentivar o gosto pela descoberta e estimular o prazer de pensar.  

No Centro Ciência Viva do Lousal, instalado num edifício outrora associado à atividade 

mineira, os alunos puderam usufruir dos espaços de cultura científica e tecnológica que o 

centro proporciona através de diversas valências: áreas expositivas, módulos interativos, 

espaços recreativos (Figura 40), laboratório de química e auditório. Os alunos realizaram 

ainda uma visita à corta da mina ( Figura 41).  

 

Figura 40 - Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva do Lousal- espaços e recursos 

Durante a visita à corta da mina, os alunos ficaram a conhecer as estruturas (exteriores) da 

mina e a sua funcionalidade. Puderam ainda observar o minério, assim como rochas sem valor 

comercial. Por fim determinaram o pH da água de uma lagoa de “água vermelha”, que recebe 

água das chuvas que perspassam a escombreira. 



52 

 

Figura 41 - Visita de estudo ao Centro Ciência Viva do Lousal — visita à corta da mina 

3.3.3  Projeto “À descoberta de pequenos cientistas” 

Previsto no Plano de Atividades da Escola Padre António Macedo, no âmbito do Projeto “À 

descoberta de pequenos cientistas”, durante o presente ano letivo organizei um conjunto de 

três atividades com a duração de 2 horas cada, realizadas com cada uma das duas turmas do 

4.º ano da Escola Básica n.º 2 de Vila Nova de Santo André. As atividades tiveram como 

objetivos gerais:  

• Promover o gosto por aprender ciência; 

• Desenvolver competências ao nível do raciocínio científico; 

• Estimular a aprendizagem pela descoberta; 

• Desenvolver a prática experimental de prever, observar, investigar, avaliar, medir e 

fazer.  

As atividades compreenderam três temas: “ O meu primeiro circuito elétrico: testando a 

condutividade”; “Explorando a luz- construo um espectroscópio” e “Massa e volume- vamos 

medir?”. 
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Atividade : O meu primeiro circuito elétrico: testando a condutividade 

O objetivo da atividade foi construir o circuito esquematizado e a partir dele testar a 

condutividade de alguns materiais, a fim de investigar se são ou não bons condutores da 

eletricidade.  

Nesta atividade, comecei por questionar os alunos sobre como seria o dia a dia sem 

eletricidade. Depois de lhes ser dado a conhecer os momentos em que a atividade se iria 

desenrolar, foi distribuída uma folha branca de tamanho A4 a cada aluno e comecei por 

escrever no quadro o título da atividade e por desenhar alguns símbolos utilizados nos 

circuitos elétricos: pilha, fios de ligação, interruptor, lâmpada, assim como o esquema de um 

circuito elétrico simples, informando os alunos de se tratar de uma forma de representação 

universal. 

 Organizou-se a sala juntando as mesas para tornar possível o trabalho em grupo, e foi 

distribuído o material para cada grupo. Em grupos de quatro, os alunos montaram o circuito 

esquematizado no quadro mas também puderam colocar, em vez da lâmpada, uma ventoinha.  

Individualmente, construíram uma tabela com a lista de materiais a testar (pregos de aço, 

lápis (grafite), folha de alumínio, de entre outros que eles próprios sugeriram (canetas, 

borrachas, anéis, moedas).  

Os alunos registaram numa tabela a sua previsão quanto à condutividade elétrica dos 

materiais. Depois, testaram a condutividade de cada um ( Figura 42) e registaram na tabela os 

resultados obtidos (Figura 43). 

 

Figura 42 - Alunos do 4.º ano testam a condutividade dos materiais 
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Figura 43 - Tabela de resultados quanto à condutividade de materiais de aluno do 4.º ano 

Após a realização da atividade de investigação quanto à condutividade elétrica dos 

materiais, alguns alunos decidiram construir um circuito com combinações de materiais 

(Figura 44). 

 

Figura 44 - Alunos do 4.º ano combinam materiais (grafite e alumínio), cuja condutividade elétrica já testaram,- num 
circuito elétrico com ventoínha 

Atividade: Explorando a luz 

Esta atividade teve como objetivo geral despertar o interesse dos alunos para o estudo da 

luz. Primeiramente, depois de apresentar o tema da atividade questionei os alunos sobre o que 
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é a luz. Um dos alunos respondeu que é uma energia. Dialogámos sobre os fenómenos que 

ocorrem com a luz- quando incide num espelho e quando atravessa um objeto transparente. 

Introduzimos os vocábulos “reflexão” e “refração”.  

Utilizando como recurso um kit de ótica e um laser, os alunos puderam experimentar e 

observar o que acontece quando a luz (monocromática) passa do ar para outros meios 

transparentes. Puderam observar a refração da luz interpondo as lentes dos seus óculos no seu 

trajeto. A esse propósito pôde discutir-se quais seriam lentes convergentes quais seriam lentes 

divergentes, e qual dos colegas teria lentes mais convergentes ou divergentes e para é que 

servem. 

 

Figura 45 – Aluno do 4.º ano observa e mostra aos colegas o fenómeno da refração da luz de um laser ao atravessar as 

lentes dos seus óculos 

 

Figura 46 - Aluna do 4.º ano observa e mostra aos colegas o fenómeno da refração da luz de um laser ao atravessar as 

lentes dos seus óculos 
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Utilizando o kit de ótica e um laser os alunos puderam demonstrar o trajeto da luz nas 

fibras óticas (Figura 47). 

 

Figura 47 - Aluno do 4.º ano demonstra como funcionam as fibras óticas 

Puderam ainda observar a propagação da luz através de uma fibra ótica, utilizando um 

laser (Figura 48).  

 

Figura 48 - Alunos ao fundo da sala observam a luz de um laser que se propagou através de uma fibra ótica 
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Foi explicado aos alunos que a luz branca ao atravessar um prisma se separa nas suas 

componentes, tendo essa experiência sido feita por Isaac Newton há cerca de 300 anos e que 

esse fenómeno é o mesmo que acontece na natureza quando a luz atravessa as gotas de água 

(da chuva, por exemplo) formando o arco íris. 

A partir da colocação de um disco compacto da direção da luz do Sol, junto a uma janela 

da sala de aula, os alunos puderam observar a decomposição da luz branca numa parede da 

sala.  

Em seguida, os alunos foram ajudados na construção de um espectroscópio para cada um e 

a partir dele puderam explorar o resultado obtido a partir da decomposição da luz do sol e das 

lâmpadas fluorescentes da sala (Figura 49). Foi-lhes referido que não devem observar, através 

do espectroscópio construído, a luz do sol de forma direta, e foi-lhes sugerido que 

experimentassem utilizar o espectroscópio para observar, através dele, a luz emitida por 

outras fontes de luz em casa. 

 

Figura 49 - Alunos do 4.º ano e o seu espectroscópio 

Puderam também observar as características das imagens obtidas dos colegas da turma a 

partir de uma lente de Fresnel (Figura 50). 
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Figura 50 - Alunos do 4.º ano observam as imagens obtidas a partir de uma lente de Fresnel 

Atividade: Massa e volume: vamos medir? 

Nesta atividade comecei por questionar os alunos sobre o que é o volume de um objeto, 

por forma a chegar a um consenso de distinção entre volume e massa, por vezes designada por 

“peso” pelos alunos. Os alunos foram então convidados a construir, com plasticina, cubos 

com um centímetro de aresta (Figuras 51 e 52).  

 

Figura 51 - Aluno do 4.º  ano constrói cubo com um centímetro de aresta   
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Figura 52 - Utilização da régua na construção de um cubo com um centímetro de aresta 

Questionados sobre qual o volume do cubo, quase todos sabiam que se designava por um 

centímetro cúbico. A seguir pedi que juntassem dois cubos e questionei os alunos: primeiro 

sobre qual a forma geométrica obtida, e depois sobre o seu volume. Em seguida, pedi que 

juntassem mais dois cubos a esses, e as questões que se colocaram foram: qual é, agora o 

volume do cubo obtido? E qual é o comprimento da aresta do novo cubo formado?  

 

Figura 53 - Aluno do 4.º ano constrói um cubo com o volume de oito centímetros cúbicos 
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Nesta altura, um aluno já dizia: “isto parece matemática”, ao que todos assentimos que a 

matemática e as outras ciências estão relacionadas. 

Chegada a hora de fazer a experiência, os alunos foram questionados: como poderíamos 

medir o volume de um objeto que não tivesse uma forma geométrica definida? Será que se o 

cubo de plasticina de oito centímetros cúbicos fosse espalmado, ocuparia maior, menor ou o 

mesmo volume? Os alunos não souberam responder, pelo que foi colocada outra questão: 

como poderemos verificar isso, por exemplo usando água? Os alunos concordaram que se 

colocássemos o cubo dentro de um copo com água e medíssemos a elevação do nível da água, 

poderíamos verificar se o objeto em forma de cubo, assumindo outra forma ocuparia o mesmo 

volume ou não.  

Assim, decidiu-se conjuntamente que cada grupo iria construir um instrumento para medir 

volumes. Discutimos acerca disso e descobrimos que seria necessário saber quantos cubos 

teríamos que colocar dentro de água para que conseguíssemos distinguir uma alteração no 

nível da água. Colocámos água no copo e marcámos o nível. A seguir colocámos, um a um, 

cubos dentro de água até ser visível a alteração do nível de água. Com nove cubos já se 

distinguia, mas colocámos dez. Encontrada a equivalência entre o volume e a altura do nível 

de água, os alunos desenharam, com o auxílio de uma régua, uma escala no copo de plástico 

(Figura 54).  

 

Figura 54 - Alunos do 4.º ano constroem uma escala para medir volumes. Atividade: Massa e volumes: vamos medir? 
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Depois, haveria que acertar o nível da água com um traço da escala, antes de colocar o 

objeto dentro do copo. Como fazer? Foram usadas palhinhas de plástico, como conta-gotas, 

para acertar o traço (Figura 55). Os alunos ficaram surpreendidos com a circunstância de a 

água não cair, quando se tapou uma extremidade da palhinha.  

 

Figura 55 - Aluno do 4.º ano acerta o nível da água com o auxílio de uma palhinha de plástico 

Utilizando o copo graduado, medimos, por estimativa da fração de escala, o volume do 

cubo. Comparámos com o valor que já conhecíamos: oito centímetros cúbicos. Alterámos a 

forma e medimos novamente o volume. E a massa será a mesma? Verificámos com o auxílio 

da balança.  

 

Figura 56 – Aluno do 4.º ano, utiliza a balança para medir a massa de 8 cm3 de plasticina 
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Posteriormente os alunos usaram o copo graduado para medir o volume de outros objetos, 

a balança para medir a massa e registaram as medições efetuadas numa tabela (Figura 59). 

 E se quiséssemos medir o volume de um pedaço de esferovite? Flutua na água! Como 

fazer? Um aluno referiu que se ligássemos o chumbo ao pedaço de esferovite, poderíamos 

depois saber o volume do pedaço de esferovite porque já sabíamos o volume do chumbo, isto 

é: subtraindo o volume do chumbo ao volume total determinado. O aluno foi encorajado a 

experimentar a solução encontrada e foi assim que determinou o volume do pedaço de 

esferovite (Figura 57).  

 

Figura 57 - Aluno do 4.º ano descreve como determinou o volume de um pedaço de esferovite. Atividade: Massas e 
volumes: vamos medir?  

Nesta sequência, foi discutido com os alunos outro método: colocar o copo num recipiente 

e encher o copo até ficar raso de água, colocar o pedaço de esferovite lá dentro com a ajuda de 

uma tampa e… porque é que a água transbordou? Porque o pedaço de esferovite foi ocupar o 

espaço dela… então, disse uma aluna: “se medirmos a água sabemos o volume do pedaço de 

esferovite”. E assim fizemos.  
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Figura 58 – Aluna do 4.º ano descreve como mediu o volume de um objeto em esferovite. Atividade: Massa e volumes: 
vamos medir? 

A seguir mediu-se a massa… A balança não acusou nada de diferente. Será que não tem 

massa? Terá. Aquela balança é que não consegue medir a massa porque só mede de um em 

um grama. Então é porque a massa é inferior a um grama. 

Depois os alunos foram convidados a medir a massa de um determinado volume de água, 

medido no copo graduado.  

Em seguida questionei os alunos: então e como é que podemos medir a massa do ar? 

Medimos a massa de um balão vazio. A seguir enchemos o balão de ar e quisemos medir a 

massa do balão cheio. Com a balança que tínhamos não se conseguia medir. E o volume? 

Como poderíamos medi-lo? Já todos sabiam. E demos por concluída a atividade.  

 

Figura 59- Tabela de resultados das medições efetuadas por aluno do 4.º ano na Atividade: Massa e volumes, vamos 

medir? 
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Após a realização das três atividades descritas com os alunos do 4.º ano, foi realizada uma 

sessão para esclarecimento de algumas questões que surgiram durante a realização das 

atividades e para avaliar a ação junto de alunos e professoras. 

3.3.4  Direção de Turma 

O Diretor de Turma possui um papel fundamental nas estruturas de gestão intermédia da 

escola, que envolve a coordenação interdisciplinar com os outros professores da turma, a 

mediação das relações entre a escola e a família, através do acompanhamento de cada um dos 

alunos da turma no seu percurso escolar, bem como a coordenação da intervenção equilibrada 

de todos os intervenientes no processo educativo.  

No presente ano letivo, na ETLA, acompanhei a turma do 3.º ano do curso de Eletrónica, 

Automação e Instrumentação, como Diretora de Turma, pelo terceiro ano consecutivo. A 

turma teve 18 alunos dos quais apenas uma rapariga. Embora a maior parte dos alunos fosse 

proveniente de Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém e Sines, um aluno tinha 

residência em Vila Nova de Milfontes, outro aluno tinha residência em Almodôvar e outro em 

Odemira. 

 A média das idades dos alunos da turma no último ano do curso foi de 17,8 anos. Com a 

conclusão do ano letivo 2012/2013, os alunos concluíram o seu ciclo de formação na ETLA; 

ao longo dos três anos do curso desistiram dois alunos. Durante o ano letivo, a generalidade 

dos pais/ encarregados de educação vieram à escola para participar nas reuniões para os quais 

foram convocados, e que ocorreram após as reuniões de Conselho de Turma de avaliação dos 

1.º e 2.º períodos. Outros contactos com encarregados de educação, foram realizados 

periodicamente, durante o horário de atendimento semanal, contando com a sua presença, ou 

através de contacto telefónico ou por correio eletrónico. Os contactos com Encarregados de 

Educação realizaram-se ainda por carta, nas situações previstas no Regulamento Interno da 

escola.  

Na qualidade de Diretora de Turma integrei o júri na apresentação das Provas de Aptidão 

Profissional dos alunos. 
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3.3.5 Formação contínua 

Reconhecida a importância da formação ao longo da vida, e em particular na profissão de 

professor, no presente ano letivo frequentei um conjunto de ações de formação propostas pelo 

Professor Coordenador de Mestrado em Ensino da Física e da Química. 

As ações de formação consistiram na frequência de dois cursos em regime de e-learning, 

um sobre Astronomia e outro sobre o programa Modellus; numa visita à exposição “360º 

Ciência Descoberta”, na participação no seminário interdisciplinar: Proteínas, Metais e a 

Origem da Vida, e na participação num seminário sobre o Microscópio Eletrónico de 

Varrimento (SEM). 

O curso Introduction to Astronomy, da responsabilidade do Professor M. Ronen Plesser 

do Departamento de Física da Duke University (URL https://www.coursera.org), teve a 

duração de oito semanas e consistiu na descrição e interpretação de observações nos domínios 

da Astronomia e da Cosmologia. 

O curso sobre o programa Modellus, intitulado: Física, Matemática & História das 

Ideias: Uma Abordagem Computacional, foi ministrado pelo autor do programa, o 

Professor Vitor Duarte Teodoro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, e utilizou a plataforma Moodle ( URL http://modellus.fct.unl.pt/). 

A modelação computacional, a partir do Modellus, aplicação disponível gratuitamente na 

internet, permite a criação ou exploração, por professores e alunos do ensino secundário, de 

múltiplas representações e análise de dados experimentais em forma de imagens, animações, 

gráficos e tabelas.  

 

Figura 60 - Atividade de estudo do movimento utilizando o Modellus, realizada durante a formação 
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A visita à exposição 360º Ciência Descoberta decorreu na Galeria de Exposições 

Temporárias da sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e foi orientada pelo 

Comissário da Exposição – o Professor Henrique Leitão. O seminário interdisciplinar: 

Proteínas, Metais e a Origem da Vida, pelo Professor José Moura, ocorreu na Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde também ocorreu o seminário: 

Microscópio Eletrónico de Varrimento, pela Dr.ª Daniela Gomes, que versou sobre o 

funcionamento de microscópios eletrónicos de varrimento (SEM) e de feixe de iões 

focalizados (FIB). 
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4  Identificação de conceções 

alternativas dos alunos na 

interpretação de gráficos 

4.1 Introdução ao estudo 

O uso de gráficos, constituindo parte fundamental no ensino e aprendizagem das ciências, 

reserva desde logo especial importância à sua compreensão pelas implicações que tem a nível 

da progressão nas aprendizagens da Física e da Química (e da Matemática).  

Por outro lado, ser literato no século XXI significa que os alunos devem adquirir não apenas 

as competências tradicionais de ler texto escrito, mas necessitam também de desenvolver 

competências de leitura de várias formas de textos multimodais, através de formas visuais, 

gráficos, eletrónicos e digitais (Coleman, 2010, p. 199). 

 Neste contexto diversos autores têm utlizado o termo graficacia, que denota a comunicação 

de relações no espaço que não podem ser comunicadas por números ou palavras apenas. 

Balchin & Coleman, citados por Wilmot (Wilmot, 1999, p. 91), argumentam que a graficacia 

juntamente com a literacia, numeracia e a oralidade, constituem os “quatro ases” do “pacote 

educação”. Uma boa educação deve preocupar-se com o desenvolvimento de todas as quatro 

formas de comunicação e esse processo deve começar assim que a criança inicia a escola 

(Wilmot, 1999, p. 91).  

A apropriação do aluno da capacidade de interpretar gráficos, promove a sua literacia 

científica, que por sua vez promove o exercício pleno da cidadania. Interpretar gráficos requer 

uma disposição de análise crítica. Por outro lado, como refere Fien citado por (Wilmot, 1999, 

p. 93), a graficacia habilita o aluno a escrutinar, questionar e avaliar a mensagem que chega 
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até si, isto é, promove o desenvolvimento do pensamento crítico, próprio do pensamento 

científico. 

A graficacia tem subjacente não só a capacidade interpretar gráficos mas também a 

capacidade de os construir. Este estudo de investigação educacional teve como objetivo dar 

resposta à questão: 

- Qual é a frequência de algumas conceções alternativas dos alunos na interpretação 

de gráficos ao longo da escolaridade? 

A análise da relação entre o nível de escolaridade e a capacidade de interpretar gráficos 

pressupõe a sua existência e foi com base nesse ponto de partida que assentou o desafio 

pessoal de tentar perceber quer a existência (ou não) de algumas conceções alternativas na 

interpretação de gráficos, quer a sua persistência (ou a ausência dela) ao longo da 

escolaridade. 

A fim de relacionar o nível de escolaridade (do 7.º ano ao 11.º ano) com a frequência de 

conceções alternativas dos alunos na interpretação de gráficos, foi utilizada a estratégia de 

pesquisa “Testar e Avaliar”, tendo como participantes 250 alunos da Escola Secundária Padre 

António Macedo. 

O Teste sobre interpretação de gráficos, cujos itens foram retirados de um exame do 9.º 

ano, foi aplicado de forma universal aos alunos do Ensino Básico, do 7.º ao 9.º ano de 

escolaridade e aos alunos do 10.º ano e 11.º do Ensino Secundário matriculados no Curso 

Científico- Humanístico de Ciências e Tecnologias. 

 Os dados obtidos a partir da aplicação do Teste podem ser úteis para a reflexão, por parte 

dos professores de ciências (e não só), sobre os aspetos da prática profissional que possam 

contribuir de forma mais eficaz para ultrapassar as conceções alternativas dos alunos na 

interpretação de gráficos ou para a sua prevenção.  

A aplicabilidade do Teste, estendida ao contexto de outras escolas do ensino básico (a 

partir do 7.º ano) e do ensino secundário, justificaria, em função dos resultados encontrados, a 

definição de objetivos nos seus Projetos Educativos e de estratégias em sede de Conselho 

Pedagógico, mais consistentes com o objetivo geral de melhorar a prestação dos alunos no 

que se refere à sua graficacia, não só pelas implicações que a sua falta tem, refletidas a nível 

de resultados, em particular nas disciplinas de Matemática, Física e Química, mas também 
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pelas consequências que daí derivam para o exercício pleno da cidadania assente na 

capacidade de pensar criticamente e de fazer escolhas acertadas. 

A partir das dificuldades que os alunos revelam na interpretação de gráficos em diferentes 

níveis de escolaridade, procurou-se com o estudo de investigação educacional, a que se refere 

o presente relatório, aproximar as dificuldades dos alunos da perceção que os professores 

delas têm, a fim de refletir sobre a(s) metodologia(s) a adotar que possa(m) estabelecer uma 

ponte entre o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

4.2 Revisão da literatura 

A palavra “gráfico” tem origem no étimo em latim graphicus — “desenhado por mão de 

mestre, perfeito, completo”, e do grego graphikós — “capaz de desenhar ou de pintar” e 

apresenta, de entre outros, o significado de “desenho aplicado às ciências”14.  

Segundo Wilmot (Wilmot, 1999, p. 91), a representação gráfica inclui mapas, fotografias, 

imagens, diagramas, desenhos e gráficos.  

Os gráficos, tal como as tabelas e as funções, constituem uma parte essencial da linguagem 

da ciência, consistindo na representação numa figura, de dados experimentais ou da relação 

existente através de uma função, de duas ou mais variáveis, assumindo-se como forma 

privilegiada de comunicação (pelos diferentes meios) no dia a dia. 

Uma das razões pelas quais os gráficos são utilizados de forma tão abrangente é porque 

parecem tornar fácil a compreensão de informação quantitativa.  

No entanto, os alunos evidenciam dificuldades em compreender a informação que se pode 

retirar dos gráficos (Hoeffner & Shah, 2002, p. 51). Estes autores consideram que há três 

classes de fatores que afetam a interpretação de gráficos: (1) as características do aspeto 

visual, (2) o conhecimento, por parte do sujeito que interpreta, das convenções associadas a 

gráficos e esquemas, e (3) o conteúdo do gráfico e os conhecimentos a priori do sujeito bem 

como as suas expectativas sobre o conteúdo do gráfico (Hoeffner & Shah, 2002, p. 66). 

                                                

14 in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/gr%C3%A1fico 
[consultado em 15-10-2013] 
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Segundo Vogel (Vogel, 2007, p. 1290), as operações mentais na interpretação de gráficos 

envolvem dois aspetos de particular importância, sendo a primeira a forma como um ponto no 

gráfico se relaciona com a situação concreta ou com o objeto e a segunda como é que esse 

ponto e a situação concreta ou objeto covariam.  

As conceções alternativas consistem em erros de natureza cognitiva que estão por detrás e 

que explicam ou justificam o erro (Hadjidemetriou & Williams, 2002). Uma das conceções 

alternativas com maior incidência na interpretação de gráficos é a sua interpretação como uma 

figura (Garcia & Cox, 2010, p. 224). Por exemplo, interpretando o gráfico que traduz a 

distância percorrida por um objeto em função do tempo como a figura de uma colina ou de 

uma ponte. Se os alunos interpretam um gráfico de um problema concreto como uma figura, 

não serão capazes de fazer a ligação adequada entre o concreto e a sua representação abstrata 

(Vogel, 2007, p. 1289). Outras conceções alternativas comuns são a leitura errada da escala e 

a troca das coordenadas (Hadjidemetriou & Williams, 2002).  

As conceções alternativas na interpretação de gráficos afetam os alunos em diferentes 

níveis de escolaridade e em diferentes áreas, nomeadamente na Matemática e na Física.  

Em Portugal, a leitura de gráficos está contemplada nos programas de Matemática, ao 

longo da escolaridade, começando no ensino básico, de forma progressiva ao longo dos três 

ciclos que o integram (Ministério da Educação, 2007, p. 67).  

O programa de Matemática do 10.º ano inclui o tema “Funções e Gráficos” e no programa 

do 11.º ano a leitura e análise de gráficos estão presentes no tema II – “Introdução ao Cálculo 

Diferencial”, que inclui os conceitos de taxa de variação e de derivada.  

As orientações curriculares para as Ciências Físicas e Naturais, no 3.º ciclo , definidas pelo 

Ministério da Educação, sugerem para a disciplina de Ciências Físico-Químicas, na unidade 

“Terra no Espaço”, no tema “Sistema Solar”, a utilização de folhas de cálculo para compilar a 

informação recolhida pelos alunos com vista à construção de gráficos para identificar 

semelhanças e diferenças entre os diferentes planetas. Sugere-se também a construção de 

gráficos que relacionem os dias do mês, as fases da Lua e a altura das marés ao longo do mês, 

por forma a discutir o fenómeno das marés com a força gravitacional. 

Na unidade “Sustentabilidade na Terra”, no tema “Ecossistemas”, as orientações 

metodológicas para a disciplina de Ciências Naturais referem que os alunos devem refletir 
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sobre a flutuação do número de indivíduos de uma população ao longo do tempo, respetivas 

casas e consequências através da interpretação de gráficos.  

Na temática intitulada “Gestão Sustentada de Recursos”, cujo trabalho pode ser 

desenvolvido quer na disciplina de Ciências Naturais quer na disciplina de Ciências Físico-

Químicas, as orientações são no sentido de que os alunos devem analisar tabelas e gráficos a 

fim de compararem a composição química de diferentes tipos de águas e sugere-se que os 

alunos realizem a leitura de gráficos relativos quer aos valores médios dos gastos de água para 

diferentes usos, quer relativos à percentagem de água consumida, relacionando-os com 

gráficos relativos aos recursos existentes e à evolução do consumo mundial de água.  

Na unidade “Viver Melhor na Terra”, nas indicações metodológicas para a disciplina de 

Ciências Físico-Químicas, é sugerida a análise de tabelas e gráficos que relacionem os efeitos 

de travagem de um veículo para diferentes valores de velocidade, bem como a construção de 

gráficos de posição e de velocidade em função do tempo, a partir dos registos de tempos e de 

distâncias percorridas obtidos experimentalmente pelos alunos. 

No programa de Física e Química A, na componente de Física na unidade “Movimentos na 

Terra e no Espaço”, são considerados pré-requisitos a análise de gráficos d=d(t) e v= v(t) 

identificados nas orientações curriculares das Ciências Físico-Químicas do 3º ciclo do Ensino 

Básico. São objeto de estudo os gráficos que traduzem a posição em coordenadas geográficas 

e em coordenadas cartesianas, gráficos da posição-tempo e velocidade-tempo nos contextos 

“Viagens com o GPS” e “ Da Terra à Lua”. Na componente de Química do Programa de 

Física Química A do 11.º ano, o conceito de equilíbrio químico, presente na unidade 1- 

“Química e Indústria: Equilíbrios e Desequilíbrios”, também prevê a interpretação de gráficos 

que resultam da representação da concentração das espécies em equilíbrio vs tempo. 

De acordo com o estudo realizado por Garcia e Cox (Garcia & Cox, 2013) com alunos de 

8, 9 e 11 anos, o conhecimento sobre gráficos aumenta com a idade dos alunos, como 

esperado. Esta constatação, está de acordo com a teoria de desenvolvimento cognitivo de 

Piaget, segundo a qual a evolução da capacidade de processamento de informação das 

crianças, em termos qualitativos, acompanha o seu desenvolvimento cognitivo, sendo que a 

compreensão de relações abstratas e formais requer operações mentais que surgem por volta 

dos onze ou doze anos de idade (Gleitman, 2003, p. 754).  
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Embora a idade dos alunos no 7.º ano seja de doze anos, encontrando-se já no último 

estádio de desenvolvimento cognitivo identificado por Piaget —  operações formais — a 

experiência, por via da escolarização, constitui-se como razão plausível para que a capacidade 

interpretativa de gráficos pelos alunos aumente, de uma forma geral, com a sua idade. 

Por outro lado, como referem Shah e Hoeffner (Hoeffner & Shah, 2002) as expectativas 

por parte dos alunos sobre a informação a retirar de um gráfico e que podem levar a 

interpretações erradas, podem ter origem intrinsecamente no processo de ensino-

aprendizagem. É referido o exemplo de usualmente se representar no eixo horizontal a 

variável independente e no eixo vertical a variável dependente. No exemplo descrito, se a 

variável independente for representada no eixo vertical, os alunos interpretam o declive da 

reta obtida como uma taxa de variação, tirando conclusões opostas às que tiraram a partir do 

gráfico em que no eixo horizontal está representada a variável independente. 

4.3 Metodologia 

Para a realização deste estudo de Investigação Educacional foi utilizada a estratégia de 

pesquisa designada de Testar e Avaliar, na qual se realiza uma avaliação de desempenho, 

permitindo a comparação de grupos de indivíduos (Cohen, Manion, & Morrison, 2000, p. 80). 

Os participantes foram alunos do 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, e 11.º anos da Escola Secundária Padre 

António Macedo de Vila Nova de Santo André, num total de 250 alunos. O instrumento 

utilizado foi um teste de escolha múltipla com 6 questões (itens), universal para todos os 

níveis de ensino (Anexo 8). 

 Para a elaboração do teste foram utilizadas questões do Teste Intermédio de Ciências Físico-

Químicas do 9.º ano de escolaridade, de 19 de maio de 2011. Por esse motivo não foi 

realizada a fase de pré-teste. 

 O teste foi realizado pelos alunos no período de 19 a 26 de novembro de 2012, e envolveu os 

alunos das turmas do ensino básico e do ensino secundário do 10º e 11º anos do Curso 

Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias, tendo sido pedida autorização à Direção 

da escola para a sua implementação. 
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 A capacidade interpretativa que se pretendeu testar, inerente a cada uma das questões (itens), 

apresenta-se na Tabela 6. 

Tabela 6 Capacidade interpretativa que se pretende testar no teste de 
interpretação de gráficos 

Secções Questão 
 

Capacidade interpretativa que se pretende testar 
 

Secção 1 
 

1 Faz a leitura correta de frações de escala 
2 Compreende o significado de variação de uma grandeza  

3 Relaciona a taxa de variação de uma grandeza com o declive da 
reta tangente ao gráfico 

Secção 2 
4 Faz a leitura correta das coordenadas 
5 Não interpreta o gráfico como uma figura 
6 Relaciona a informação entre gráficos 

 A fim de facilitar a distinção entre conceção alternativa e resposta errada por outros 

motivos, fez parte das instruções do teste deixar a questão sem resposta no caso de o aluno 

considerar que não sabe a resposta. O teste foi realizado sem limite de tempo, e não foram 

prestados quaisquer esclarecimentos durante a realização do mesmo.  

A análise de dados contou com o maior número de testes possível, pelo que não foi 

realizada amostragem. 

4.4 Resultados 

4.4.1  Tratamento de dados 

A avaliação envolve selecionar evidências a partir das quais se podem inferir conclusões 

sobre o nível de aprendizagem num contexto sequencial. Por forma a avaliar a capacidade de 

cada questão selecionada para distinguir entre os que sabem e os que não sabem, o Teste 

sobre interpretação de gráficos, instrumento utilizado no estudo, foi sujeito a uma análise por 

questão. Foi determinada a percentagem de respostas dadas em cada opção e determinado o 

índice de discriminação d, que exprime a correlação item-teste, usado para avaliar a 

consistência interna dos resultados.  
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Assim, a fim de que uma questão seja considerada útil para a avaliação considerada no 

estudo, é necessário que a opção que corresponde à resposta correta à questão, tenha 

associados a si valores de índice d elevados, quando comparados com as outras opções, nas 

quais o índice d deve tomar o valor zero ou valor negativo. 

Os dados obtidos a partir do teste sobre interpretação de gráficos foram introduzidos e 

tratados utilizando o excel. 

4.4.2  Apresentação dos resultados 

Os resultados da análise do Teste foram agrupados por questão e apresentam-se sob a forma 

de tabelas onde se indica para questão: 

§ o nível de escolaridade dos alunos; 

§ o número de alunos que responderam; 

§ a resposta correta; 

§ a frequência relativa para cada opção de resposta; 

§ o índice de discriminação d. 

 
Figura 61 - Organização dos resultados obtidos no teste de interpretação de gráficos 

4.4.3  Respostas por questão e por ano de escolaridade 

Apresentam-se a seguir as questões colocadas no teste bem como as tabelas referentes aos 

resultados obtidos, por ano de escolaridade, para cada questão, sendo que as questões de 1 a 3 
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dizem respeito ao gráfico da figura 1 do teste, e as questões de 4 a 6 dizem respeito ao gráfico 

da figura 2 do teste. 

                           

Figura 62 - Questão 1 do Teste sobre interpretação de gráficos 

Tabela 7 Frequências relativas (f) e índice de discriminação (d), para o item 1 
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Figura 63 - Questão 2 do Teste sobre interpretação de gráficos 

Tabela 8 Frequências relativas (f) e índice de discriminação (d), para o item 2 
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Figura 64 - Questão 3 do Teste sobre interpretação de gráficos 

Tabela 9 Frequências relativas (f) e índice de discriminação (d), para o item 3 
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Figura 65 - Questão 4 do Teste sobre interpretação de gráficos 

Tabela 10 Frequências relativas (f) e índice de discriminação (d), para o item 4 
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Figura 66 - Questão 5 do Teste sobre interpretação de gráficos 

Tabela 11 Frequências relativas (f) e índice de discriminação (d), para o item 5 
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Figura 67 - Questão 6 do Teste sobre interpretação de gráficos 
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Tabela 12 Frequências relativas (f) e índice de discriminação (d), para o item 6 

 

4.5 Discussão dos resultados e conclusões 

A análise dos resultados obtidos no teste sobre interpretação de gráficos junto de 250 alunos 

do ensino básico e secundário que abrangeram os anos de escolaridade do 7.º ano ao 11.º ano 

da Escola Secundária Padre António Macedo, realizado no período de 19 a 26 de novembro 

de 2012, permitiu obter as conclusões que a seguir se apresentam. 

A determinação do índice de discriminação d, impõe que a discussão dos resultados 

comece pela verificação de que este índice apresenta, para a opção correta em cada questão, o 

valor mais elevado, tomando o valor negativo ou zero para as restantes opções, denotando 

desta forma a consistência do teste utilizado. 

No que se refere aos resultados obtidos, verificou-se, de um modo geral, o melhor 

desempenho dos alunos no teste à medida que o seu nível de escolaridade aumenta, de acordo 

com a tabela 13.  

Tabela 13 Relação entre o nível de escolaridade e a percentagem de respostas corretas 
obtidas no teste 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano 10.º ano 11.º ano 

% de respostas corretas 41,3 44,3 62,5 65,3 73,0 
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 Os resultados, em percentagem, obtidos pelos alunos em cada uma das questões por nível 

de escolaridade, apresentam-se de forma resumida na tabela 14.  

Tabela 14 Frequência relativa de respostas corretas por ano de escolaridade e 
por questão 

Questão 1 2 3 4 5 6 

7.º ano 0,59 0,04 0,80 0,84 0,14 0,06 

8.º ano 0,55 0,19 0,73 0,76 0,21 0,21 

9.º ano 0,88 0,30 0,93 0,89 0,46 0,29 

10.º ano 0,83 0,42 0,92 1.00 0,42 0,33 

11.º ano 0,82 0,79 0,85 0,97 0,26 0,68 

Verifica-se que, para todos os anos de escolaridade, as questões que obtiveram menor 

percentagem de respostas corretas foram as questões 2, 5 e 6.  

Para as questões 2 e 6, no entanto, verifica-se uma melhoria do desempenho dos alunos à 

medida que o seu nível de escolaridade aumenta, o que não se verifica quanto à questão 5, a 

partir do 9.º ano.  

As questões 3 e 4 apresentam resultados acima dos 70% para todos os níveis de 

escolaridade e a questão 6 é a que apresenta menor percentagem de respostas corretas, à 

exceção do 11.º ano em que a menor percentagem de respostas corretas é obtida na questão 5. 

Embora apenas as questões 2 e 6 apresentem resultados progressivamente melhores à 

medida que o nível de escolaridade aumenta, verificando-se, para a generalidade das questões, 

um salto qualitativo na percentagem de respostas corretas obtidas entre o grupo que inclui os 

níveis 7.º e 8.º ano e o grupo que inclui os restantes níveis de escolaridade considerados, 

sendo de realçar a exceção nos resultados encontrados para a questão 5 no 11.º ano. 

No 9.º ano obtiveram-se os melhores resultados nos itens 1, 3 e 5 relativamente aos outros 

níveis de escolaridade e no 10.º ano, todos os alunos responderam corretamente ao item 4, 

manifestando a leitura correta das coordenadas. 
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Conclui-se, assim, que nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a baixa percentagem de respostas 

corretas obtidas nas questões 2, 5 e 6 denotam, relativamente à questão 2, dificuldades na 

compreensão do significado de variação de uma grandeza; evidenciam a conceção alternativa 

de interpretação do gráfico da distância em função do tempo como uma figura representativa 

da trajetória (questão 5), e falta de conhecimentos no que se refere a matérias não lecionadas 

até esses níveis de escolaridade, inclusive, no que diz respeito à questão 6 (relação da 

informação entre gráficos). 

Só no 11.º ano se obtiveram mais de 50% de respostas corretas às questões 2 e 6, o que 

evidencia, respetivamente, a dificuldade na compreensão do significado de taxa de variação 

de uma grandeza ao longo da escolaridade e a dificuldade em relacionar a informação entre 

gráficos. 

 Assim, a melhoria verificada, de forma global, nos resultados obtidos na interpretação de 

gráficos ao longo da escolaridade pode ser justificada em função de três ordens de razões: por 

um lado o maior nível de escolarização dos alunos, depreendendo-se que quanto maior for o 

período de tempo na escola (anos) maior será o seu contacto com a tarefa de interpretar 

gráficos e por conseguinte melhor será o seu desempenho. 

 Por outro lado, quanto maior for o nível etário do aluno, maior será, do ponto de vista 

cognitivo, a sua capacidade para interpretar gráficos, o que se relaciona com a terceira razão 

que corresponde aos momentos, durante a escolaridade do aluno, em que os programas das 

disciplinas, nomeadamente da disciplina de Matemática, de Ciências Físico-Químicas e de 

Física Química, nos diferentes níveis de ensino, incluem determinado tipo de gráficos.  

Desta forma, seria expectável que os alunos do 11.º ano obtivessem melhores resultados do 

que os alunos de outros níveis de escolaridade, não só a nível global, mas também na 

interpretação do gráfico a que se referem as questões 5 e 6, uma vez que os temas que 

abordam fazem parte do programa da disciplina de Física Química A, deste nível de 

escolaridade, já lecionado à data de realização do teste.  

A melhor prestação esperada para os alunos do 11.º ano relativamente às questões 5 e 6, 

verifica-se para a questão 6, mas não para a questão 5. Esta questão está diretamente 

relacionada com a conceção alternativa em que o gráfico da distância ao sensor vs tempo é 

interpretado como uma figura representativa da trajetória. Verifica-se a persistência desta 
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conceção alternativa ao longo da escolaridade, sendo que em nenhum nível de escolaridade a 

percentagem de respostas corretas ficou acima de 50%.  

Por outro lado, para a questão 2, só para o 11.º ano se verificou uma percentagem de 

respostas corretas acima de 50%, circunstância que evidencia dificuldades por parte dos 

alunos na compreensão do significado de variação de uma grandeza ao longo da escolaridade. 

Conclui-se do estudo, em resposta à questão inicialmente colocada, que há persistência das 

conceções alternativas quanto à interpretação do gráfico como uma figura e, no que se refere à 

dificuldade na compreensão do significado de taxa de variação de uma grandeza.  

As conclusões retiradas no presente estudo encontram eco na análise dos resultados obtidos 

pelos alunos portugueses no Teste Intermédio de Ciências Físico-Químicas do 9º. ano de 19 

de maio de 2011 (Teodoro, 2011) e na análise dos resultados obtidos pelos alunos portugueses 

de 15 anos no domínio da literacia matemática que consta no relatório do GAVE (GAVE, 

2002) referente aos dados do estudo internacional PISA 2000. 

Apresentam-se em seguida, os resultados obtidos no Teste Intermédio para as questões 1, 

4, 5 e 6 do Teste sobre interpretação de gráficos. 
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Figura 68 - Resultados obtidos a nível nacional pelos alunos do 9.º ano no Teste Intermédio de 19 de Maio de 2011 no 
item1 do Teste sobre interpretação de gráficos 
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Figura 69 - Resultados obtidos a nível nacional pelos alunos do 9.º ano no Teste Intermédio de 19 de Maio de 2011 no 
item 4 do Teste sobre interpretação de gráficos 
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Figura 70 - Resultados obtidos a nível nacional pelos alunos do 9º ano no Teste Intermédio de Ciências Físico-Químicas 
de 19 de Maio de 2011 no item 5 do Teste de interpretação de gráficos 

 

Figura 71 - Resultados obtidos a nível nacional pelos alunos do 9.º ano no Teste Intermédio de 19 de Maio de 2011 no 
item 6 do Teste sobre interpretação de gráficos 
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A análise dos resultados obtidos pelos alunos, a nível nacional, no Teste Intermédio de 

Ciências Físico-Químicas do 9.º ano de 19 de maio de 2011, nas questões consideradas, 

evidencia a permanência da conceção alternativa de interpretação do gráfico da distância 

percorrida vs tempo decorrido como uma figura representativa da trajetória, e a dificuldade 

dos alunos do 9.º ano em relacionar o gráfico da velocidade vs tempo decorrido com o gráfico 

da distância vs tempo decorrido. 

Apresentam-se em seguida os resultados obtidos, por questão, para os alunos portugueses, 

no estudo PISA 2000, para as questões 1, 2, 3 e 4 - “Velocidade de um carro de corrida” 

(GAVE, 2002, pp. 18-21). 

 

Figura 72 - Questão 1 do Teste PISA 2000 e resultados dos alunos portugueses; a resposta correta corresponde ao código B 
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Figura 73 - Questão 2 do estudo PISA 2000 e resultados obtidos pelos alunos portugueses; a resposta correta corresponde 
ao código C 

 

 Figura 74 - Questão 3 do estudo PISA 2000 e resultados dos alunos portugueses; a resposta correta corresponde ao 
código B 
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Figura 75 - Questão 4 do estudo PISA 2000 e resultados dos alunos portugueses; a resposta correta corresponde ao 
código B 

Relativamente às questões 1, 2, e 3, os resultados médios obtidos pelos alunos portugueses 

encontram-se ligeiramente inferiores aos resultados obtidos na área OCDE. 

 Quanto à questão 4, que envolve a capacidade de relacionar a variação da velocidade com 

a distância percorrida e relacionar essa variação com as características do traçado do percurso, 

mais de metade dos alunos portugueses identificaram o desenho contido no gráfico da 

velocidade com o traçado do circuito.  

O relatório dá conta de que esta tendência se verifica também nos resultados dos estudantes 

da área OCDE, tendo sido no entanto, numa percentagem inferior (37,5% contra 52,7% dos 

alunos nacionais). 
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5  Reflexões finais 

“Embora definir currículos continue a ser prerrogativa dos órgãos e ministérios a 

quem tal compete em cada Estado-Membro, muito se pode fazer a nível europeu 

que tenha impacto notório sobre o modo como se ensina a ciência: acções para 

promover a adopção de novas técnicas de ensino; acções destinadas a ajudar os 

professores a apresentar a disciplina de modo entusiasmante e relevante; e acções 

que estimulem a aprendizagem baseada na investigação entre os jovens.” (Rocard, 

2007, p. 19) 

Ser professor requer, para além da compreensão da área curricular, um entendimento dos tipos 

de atividades de ensino que podem ajudar os alunos a compreender o que se lhes ensina, 

assim como a capacidade de promover, no desenvolvimento dessas atividades, os valores 

inerentes a uma educação para a cidadania. Assim, o ensino efetivo implicará uma 

preocupação do professor em conhecer as barreiras concetuais que os alunos enfrentam, que 

são próprias da disciplina e às quais não são alheias as suas crenças, entendimentos e práticas 

culturais.  

Desta forma, torna-se necessário criar ambientes de aprendizagem, centrados nos alunos, 

que promovam a fundação para novas aprendizagens, através do diagnóstico, resultante de 

uma investigação contínua e sistemática, que permita ao professor perceber o que sabem e o 

que são capazes de fazer. Serve, como exemplo de instrumento de diagnóstico, o teste 

apresentado no estudo de Investigação Educacional incluído nesta dissertação.  
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A concepção do ensino das ciências emerge desde logo da concepção da natureza da 

ciência. A ciência como forma de apreensão da natureza, tem tido ao longo da história da 

humanidade diferentes concepções quanto à sua própria natureza. Até Galileu, a ciência era 

parte integrante da filosofia. A sua separação, a par da descrição matemática da realidade, 

característica da ciência moderna, trouxe consigo uma ideia importante: conhecer é medir ou 

quantificar. 

 O ensino das ciências de cariz experimental, como a Física e a Química, não pode fazer-se 

separando conhecer de investigar. O aluno para aprender ciência, que é também uma forma de 

pensar, coloca do lado do professor a tarefa de criar condições que lhe permitam 

experimentar. Dessas condições dependem a gestão dos programas homologados pelo 

Ministério de Educação, a gestão dos recursos materiais e equipamentos disponíveis, e/ ou a 

perspetiva da aquisição de outros, a gestão dos espaços que a escola proporciona 

(laboratórios, salas de informática), bem como a gestão dos tempos letivos (horários) 

associados (ou não) ao desdobramento das turmas.  

Por outro lado, a aprendizagem conceptual da Física e da Química relacionada com a 

compreensão da quantificação de grandezas físicas, envolve a compreensão de conceitos 

como o de incerteza no ato de medir — da possibilidade e do rigor das medições depende o 

desenvolvimento tecnológico cujo desenvolvimento também depende do da ciência —  e 

também depende da compreensão de conceitos matemáticos como o de fração e número 

decimal — numeracia. A estes aspetos está intimamente relacionada a capacidade de 

interpretação de gráficos — graficacia. 

A capacidade de interpretação de gráficos não se pode desligar da capacidade de os 

construir, sendo essencial que o processo comece, nos anos mais baixos de escolaridade, pela 

sua construção, em papel, a partir de todas as questões/dificuldades que dela emergem,  de 

que são exemplos de prática as atividades “ Gráficos e Planetas” e “ Determinação da massa 

volúmica de um sólido”  descritas, no presente relatório, para o 7.º ano de escolaridade. 

Os resultados obtidos no âmbito do estudo de Investigação Educacional, que denotam a 

persistência de conceções alternativas, ao longo da escolaridade, dos alunos da ESPAM, 

corroborados pelos resultados do GAVE (Teodoro, 2011) e do PISA (GAVE, 2002) apontam 

para a necessidade de envolver os alunos, de forma sistemática, em atividades que promovam 
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o entendimento do que cada gráfico representa — e do que não representa. Assim, torna-se 

necessário propor aos alunos atividades propiciadoras desse entendimento. 

 No estudo dos movimentos e da análise de gráficos relacionados, os alunos devem 

começar o estudo dos movimentos com a realização de atividades como as propostas no 

Manual de Atividades de Física do 11.º ano (Fiolhais, Valadares, Silva, & Teodoro, 1994, pp. 

42,44), e de que são exemplos as atividades indicadas nas figuras 76 e 77. 

 

 

Figura 76 - Atividade sobre trajetórias e gráficos: a partir do gráfico que traduz a trajetória num referencial Oxy, 
constroem-se os gráficos das coordenadas de posição x e y em função do tempo e a partir deles elabora-se a descrição 

verbal do movimento 
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Figura 77 - Atividade sobre trajetórias e gráficos: a partir dos gráficos das coordenadas de posição x e y em função do 
tempo, constrói-se o gráfico que traduz a trajetória do móvel e a partir deles elabora-se a descrição verbal do movimento 

As atividades descritas permitem ainda o questionamento sobre gráficos que podem ou não 

traduzir situações reais. Por exemplo, na atividade descrita na figura 77, poderão os alunos ser 

questionados sobre a possibilidade de um móvel ter velocidade constante e, de repente, parar, 

sem ter havido variação de velocidade num determinado intervalo de tempo, ou, estando 

parado, ficar com velocidade constante sem ter havido aceleração (Figura 78).  

 

Figura 78 – Gráfico extraído da atividade descrita na Figura 77. Os pontos destacados no gráfico não traduzem situações 
reais  

A análise de gráficos a partir de situações reais torna-se mais vantajosa, assumindo-se aqui 

a utilização de sensores, no estudo do movimento, como um recurso incontornável, desde 
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logo por permitir a visualização, em tempo real, dos diferentes gráficos relativos ao 

movimento, contribuindo desta forma para a inversão na tendência à apropriação de 

conceções alternativas na interpretação de gráficos (Figuras 79 e 80), ao mesmo tempo que 

permite a sua exploração, como é exemplo o Teste sobre gráficos de sensores apresentado no 

Anexo 6. 

 

Figura 79 - Alunos visualizam em tempo real, o gráfico obtido a partir da distância ao sensor vs tempo, de um carrinho 
que se afasta do sensor e depois pára. 

 

Figura 80 - Alunos obtêm, em tempo real, o gráfico da distância ao sensor vs tempo de um carrinho que desce um plano 

inclinado 
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Alunos e professores do ensino secundário podem usufruir da utilização de simuladores 

computacionais como o Modellus no estudo de diversos casos de movimento para além do 

movimento unidimensional (retilíneo e uniforme, retilíneo e uniformemente variado, vertical 

e horizontal), constituindo uma ferramenta valiosa no estudo em particular do movimento no 

plano de um projétil, por permitirem a exploração de múltiplas representações 

simultaneamente, contribuindo para que o estudo, em particular deste movimento, não venha 

a constituir um reforço da conceção alternativa resultante da consideração da forma do gráfico 

como a trajetória no espaço, em vez da relação entre quantidades físicas como a distância e o 

tempo decorrido (Information Technology for Understanding Science, 2005). 

 

Figura 81 - Exemplo de estudo do movimento no plano utilizando o simulador computacional Modellus15 

 A interpretação de gráficos associados ao estudo da Física, em particular do movimento, 

exige da parte de professores e alunos não só os conhecimentos de Matemática que a envolve, 

mas também um questionamento sistemático sobre a forma como se ensina e se aprende.  

Os meios de avaliação de diagnóstico não se esgotam através da aplicação de testes, sendo 

que também é através do diálogo com os alunos, e da promoção do seu envolvimento no 

processo de ensino-aprendizagem como estratégia pedagógica que o professor pode 

                                                

15 Atividade disponibilizada a partir do endereço: http://modellus.fct.unl.pt  
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diagnosticar as suas conceções alternativas e desenhar estratégias por forma a que seja 

possível ao aluno substituir as conceções erróneas pelas explicações científicas.  

As discussões em sala de aula têm ainda outras vantagens para além de envolverem os 

alunos e permitirem ao professor conhecer as suas ideias prévias, que é a de permitirem ao 

aluno desenvolver a linguagem para falar sobre ideias científicas, e de criar condições 

catalisadoras do conhecimento construído, constituindo-se condições mais favoráveis ao 

questionamento da validade das suas conceções. 

A reflexão de como se ensina a Física e a Química, em particular quando envolve a 

interpretação de gráficos, remete para uma (auto)reflexão mais ampla sobre o vocabulário 

usado pelos professores e as consequências que daí advêm para a aprendizagem dos alunos. 

São disso exemplos, no que se refere à leitura de gráficos sobre o movimento, a confusão 

entre “distância percorrida por um móvel durante um certo intervalo de tempo” com a 

“distância a que o móvel se encontra do ponto de partida”, já referida por Rómulo de 

Carvalho (Carvalho, 1963), à qual se pode acrescentar a confusão entre “posição” do móvel, 

ou da partícula e distância percorrida, de que são exemplos os gráficos obtidos a partir do 

software DataStudio, aqui utilizados na Atividade Laboratorial realizada com os alunos do 

11.º ano intitulada “Queda Livre”. Mas também é comum a referência, sobretudo nos media, 

aquando da leitura de gráficos, à “variação” de uma grandeza em função de outra, quando não 

se trata de uma variação e/ou quando não se trata de uma função.  

Por outro lado, ainda no que se refere à interpretação de gráficos sobre o movimento, é 

permitida uma reflexão sobre o significado e a utilização do vocábulo “instante”. O que 

significa? Um momento no tempo decorrido, ou um intervalo de tempo? Considerem-se por 

exemplo as seguintes questões associadas a um gráfico que traduz a posição de uma partícula 

vs tempo: “Em que instante houve inversão no sentido do movimento? Qual é a magnitude da 

velocidade no instante t=2 s?” Sendo que a definição de velocidade instantânea envolve o 

conceito de limite do deslocamento efetuado pelo móvel ou pela partícula quando o intervalo 

de tempo tende para zero, o que não se revela pertinente do ponto de vista didático para os 

alunos, sobretudo ao nível do ensino básico.  

 Acresce que, se a graficacia é aceite como uma forma essencial de comunicação, 

constituindo-se como um elemento vital na educação, em particular no ensino das ciências, 
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então é necessário, como refere Wilmot (Wilmot, 1999, p. 94), que as competências e os 

conceitos que lhe estão associados sejam ensinados e o mais cedo possível no currículo. 

De uma forma global, resulta da reflexão sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do 

estágio profissional, o sentido de que o ensino das ciências, a par da própria ciência, se faz 

avançando em pequenos passos do mais simples para o mais complexo.  

Essas atividades estiveram interligadas através de um fio condutor assente numa perspetiva 

essencialmente construtivista da aprendizagem, por esta apresentar uma “visão bastante 

funcional acerca do funcionamento da Ciência”  (Valadares & Graça, 1998, p. 161).  

O fio condutor consubstanciou-se na filosofia pedagógica IBSE, que norteou o 

desenvolvimento das atividades desenhadas para os alunos do 4.º ano de escolaridade, 7.º e 

11.º, sob a forma de diálogo, quer nas aulas com uma vertente expositiva mais acentuada, 

quer nas atividades investigativas propostas, assumindo os alunos o papel central.  

Essa perspetiva permitiu estabelecer uma relação pedagógica com os alunos, numa 

atmosfera alegre, informal mas disciplinada onde as ansiedades da aprendizagem puderam ser 

contrabalançadas com atividades, que estimulando a sua curiosidade e interesse, procuraram 

conhecer as suas conceções sobre o mundo que nos rodeia, e contribuir para a sua formação, 

como indivíduos pertencentes a uma sociedade em constante mudança.  

 Foi especialmente gratificante para mim a possibilidade de, no âmbito do estágio 

profissional, desenvolver atividades com alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, pela forma 

como os alunos corresponderam às atividades propostas, constituindo-se estas como um 

estímulo à curiosidade natural dos alunos, promovendo os hábitos mentais científicos. 

O “questionamento”, como estratégia, esteve também presente, sob a forma de resolução 

de problemas, na atividade investigativa descrita no presente relatório, intitulada “Separação 

de Misturas de Substâncias”, e esteve, naturalmente, subjacente à metodologia de projeto, 

evidenciada neste relatório no âmbito de trabalhos de projeto de cursos profissionais na 

ETLA. 

O computador constitui-se como um recurso imprescindível, não só na utilização de 

programas de processamento de texto, de cálculo e de tratamento de dados, de desenho, de 

comunicação de resultados, mas também por permitir a pesquisa, a comunicação e a troca de 

ideias através da internet. Permite obter dados a partir de sensores bem como a possibilidade 
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de estudo de sistemas complexos através da utilização de programas de simulação, alguns 

disponíveis gratuitamente na internet— tornando-se fonte de ideias e de inspiração. 

As aprendizagens por mim realizadas durante o Mestrado em Ensino da Física e da 

Química, no qual se inclui o estágio profissional a que diz respeito o presente relatório, deram 

(dão) lugar ao começo de uma nova etapa de atividade profissional, com maior preparação  

para continuar a aprender a ensinar e a ensinar a aprender.  

É com o reconhecimento do papel da Escola, (in)vestido nas pessoas que lhe dão existência 

e significado, que concluo este relatório profissional, aquiescente de que aprender e ensinar 

constituem-se como dos melhores investimentos que podemos fazer na atualização da nossa 

condição Humana. 
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Anexo 1- Planta da Escola Secundária Padre António 

Macedo 
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Anexo 2- Mapa de conceitos- Os materiais que nos 

rodeiam 

 

Disciplina)de)Ciências)Físico!!Químicas,"7º"ano"
!
Os#materiais#que#nos#rodeiam!
"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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Anexo 3- Separação de misturas, AI 
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Anexo 4- Determinação da massa volúmica de sólidos, AL
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Anexo 5- Queda Livre, AL 
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Anexo 6- Teste sobre gráficos de sensores 

 

Teste%sobre%gráficos%de%sensores!

Data: ___/___/___ 
 
Nome:_________________________________ Turma: ______ N.º: ______ 

 
 
Considera os gráficos que traduzem a distância de um carrinho a um sensor 
de posição e a sua velocidade em função do tempo: 
 

 

 

Descreve o movimento do carrinho, durante o intervalo de tempo 
considerado, respondendo às seguintes  questões: 
1.1. Qual é a distância do carrinho ao sensor, no início da contagem do 

tempo? 

 

1.2. Qual foi a distância total percorrida? 

 

1.3. Qual foi a distância percorrida no intervalo de tempo de 1,0 a 2,0 s? E 
de 2,0 a 3,0 s? 
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1.4. Qual é a magnitude da velocidade do carrinho decorridos 2,0 s de 
movimento?  E ao fim de 3,0 s, desde o início do movimento? 

 

1.5. Quanto tempo decorreu, desde o início do movimento, até a velocidade 
do carrinho assumir o seu valor máximo?  

 

 
Considera agora o gráfico da velocidade em função do tempo, para 
responder às seguintes questões: 
 
1.6. Durante quanto tempo esteve o carrinho em movimento? 

 

1.7. Qual é o valor da velocidade, decorridos 2,0 s  de movimento? E após 
3,0 s desde o início do movimento? Compara com o resultado obtido em 
1.4. 

 
 
 
 

1.8. Qual foi a taxa de variação da variação da velocidade no intervalo de 
tempo de 1,0 a 1,5 s? E de 1,5 a 2,0 s? Que concluis? 

 
 
 

1.9. Como se poderá obter a distância percorrida pelo carrinho a partir deste 
gráfico? Compara com o resultado obtido em 1.2. 

 
 
 

Considera agora os ajustamentos obtidos para a variação dos valores da 
posição em função do tempo e para a variação dos valores da velocidade em 
função do tempo: 
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1.10. Qual é o modelo matemático que ajusta os valores da velocidade em 
função do tempo? E da distância ao sensor em função do tempo? 
Escreve as equações respetivas. 
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Anexo 7- Painel “Fibras óticas”- Dia Aberto da ESPAM 

 

Fibras'Ó)cas'

A! tecnologia!das'Fibras'Ó)cas'baseia-se!na! reflexão! total!da! luz.!
Uma!fibra!ó:ca!é!um!filamento!muito!estreito,! comprido!e!flexível!
que,!para!além!de!uma!protecção!exterior,!é!cons:tuída!por:!!
-! Uma! parte! central,! o! núcleo,! de! material! transparente! de! vidro!
enriquecido!em!fósforo!ou!em!germânio!de!índice!de!refração!muito!
elevado;!
- Uma! parte! externa,! o! reves:mento,! em! vidro! muito! puro! e! de!
índice!de!refração!inferior!ao!do!material!do!núcleo.!
A! luz! entra! no! núcleo! por! uma! das! extremidades! da! fibra,!
propagando-se! até! à! outra! extremidade! devido! a! sucessivas!
reflexões! totais! nas! superJcies! de! separação! entre! o! núcleo! e! o!
reves:mento,! porque!os' ângulos' de' incidência' são! superiores! aos!
ângulos' crí)cos.! É! este!modo! de! propagação! que! é! empregue! na!
fibra'ó)ca.!
!

A"vidade(desenvolvida(no(âmbito((do(Mestrado(em(Ensino(da(Física(e(Da(Química(para(o((
Dia$Aberto$da(Escola$Secundária$Padre$António$Macedo,(Ano(le"vo(2012/2013(

Vamos!experimentar?!
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Anexo 8 - Teste sobre interpretação de gráficos 

 

Teste%sobre%Interpretação%de%Gráficos%

Nome:&_________________________________________________________&& Ano&e&Turma:& ___________& & Idade:& _______&&

Instruções:+seleccione+a+única+resposta+correcta+em+cada+questão;+se+não+souber+a+resposta,+deixe+a+questão+sem+resposta.+

Questões%1%a%3%

Um&grupo&de&alunos&aqueceu&uma&amostra&de&água,&no&
estado&líquido,&utilizando&uma&placa&de&aquecimento.&A&
Figura&1&apresenta&o&gráfico&da&temperatura&da&amostra&de&
água,&medida&com&um&sensor,&em&função&do&tempo&decorrido&
desde&que&se&iniciou&o&aquecimento.&

&
Figura&1&

(1)%Ao&fim&de&600&s&de&aquecimento,&a&temperatura&da&
amostra&de&água&era&aproximadamente&
� 40&°C& � 45&°C � 50&°C � 55&°C&

(2)%Nos&primeiros&500&s,&a&variação&de&temperatura&foi&
aproximadamente&
� 17&°C& � 22&°C � 27&°C � 45&°C&

(3)%Em&qual&dos&seguintes&intervalos&de&tempo&é&que&o&
aumento&de&temperatura&foi&mais&rápido?&
� Entre&0&s&e&100&s&
� Entre&100&s&e&500&s&
� Entre&1000&s&e&1400&s&
� Entre&1500&s&e&1700&s&

Questões%4%a%6%

Um&aluno&movePse&em&linha&recta&em&frente&a&um&sensor&de&
movimento&ligado&a&um&computador.&A&Figura&2&apresenta&o&
gráfico&da&distância&do&aluno&ao&sensor&em&função&do&tempo&
decorrido&desde&que&se&iniciou&o&registo.&

&
Figura&2&

(4)%No&instante&em&que&se&iniciou&o&registo,&a&distância&do&
aluno&ao&sensor&era&
� 0,0&m& � 0,6&m � 1,0&m � 1,6&m&

(5)%Qual&dos&esquemas&seguintes&pode&representar&a&
trajectória&do&aluno?&

&&&& &
&

&&&& &
(6)%Qual&é&o&esboço&do&gráfico&da&velocidade&do&aluno&em&
função&do&tempo&decorrido&desde&que&se&iniciou&o&registo?&

&

&

&

&

Te
m
pe
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tu
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&
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